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องคการเภสัชกรรม

กอตั้งตามพระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ณ 5 สิงหาคม 2509
เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดอยูในกลุมสาขาสังคมและเทคโนโลยี

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.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้น�ำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์จ�ำเป็นต่อสังคมไทย
และประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”

“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.”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิต จ�ำหน่าย และบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ด�ำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียน และสามารถพึ่งตนเองได้
3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ท่ีจ�ำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นต่อสังคม
5. ส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ ไว้ยามฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงของชาติ
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.

วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งตาม พรบ.องค์การเภสัชกรรม 2509

Objectives for the founding of GPO in accordance with the GPO Act B.E.2509
1. ผลิ ต ยาและเวชภั ณ ฑ์
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารศึ ก ษาและวิ จั ย การผลิ ต ยาและเวชภั ณ ฑ์
3. ส่ ง เสริ ม การวิ เ คราะห์ ย าและเวชภั ณ ฑ์ ร วมทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ยาและเวชภั ณ ฑ์
4. ซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น และให้ ซึ่ ง ยาและเวชภั ณ ฑ์
5. ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การผลิ ต ยาและเวชภั ณ ฑ์
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.
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GPO
GPO
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี

Strategic Plan for State Enterprises within the Society and Technology Sector
ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี มีความสอดคล้องกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (ปี2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE)
โดยมุ่งเน้นยุทธศาสาตร์ จ�ำนวน 5 ด้าน ได้แก่
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. ก�ำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน
    ยุทธศาสตร์ชาติ
2. บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
3. เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อความยั่ง ยื น
    ในระยะยาว
4. สนั บ สนุ น การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
    กับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0  
5. แผน DE และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
    และมีคณ
ุ ธรรม

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.

จึงส่งผลให้ยทุ ธศาสตร์ภาพรวมของสาขาสังคมและเทคโนโลยี “เพือ่ มุง่ เน้นเป้าหมายการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสังคมและเทคโนโลยีให้เป็นก�ำลัง
หลักในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล การสร้างทุนมนุษย์ ในการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการสร้างความ
มั่นคงด้านสุขภาพแก่ภาคประชาชน”
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)

Good Product ผลิตภัณฑดี
Good Service
มีจิตบริการ
Good Governance ธรรมภิบาลมุงมั่น

People Trust
ใหเกียรติตอกัน
People Happiness ทำงานสุขใจ
People Knowledge ใฝหาความรู

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

Ownership รวมเปนเจาของ
Optimist
มองโลกในแงดี
Open-minded มีใจเปดกวาง
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ขอมูลสำคัญทางการเงินในรอบป 2560
Financial Highlights of the Year 2017
ผลการดำเนินงาน
Performance

อัตราการ ป 2558 อัตราการ
ป 2560 อัตราการ
ป 2559
ป 2557
เปลี
ย
่
นแปลง
%
เปลี
ย
่
นแปลง
%
เปลี
ย
่
นแปลง
%
(2017) Change Rate (%) (2016)
(2015)
(2014)
Change Rate (%)

Change Rate (%)

รายไดรวม (ลานบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies
คาจางทำของ
Revenue from Contracts
รายไดอื่น
Other Revenue

15,881.00

4.93% 15,134.32

12.70%

13,428.44

17.00% 11,477.25

19.37 132.11%

24.54

19.24%

20.58

6.24%

356.77

140.37%

148.42

-52.33%

311.36

27.26%

244.67

4.04% 11,846.81

14.82%

10,317.97

18.27%

8,723.74

8.35

รายจายรวม (ลานบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ตนทุนขาย
Cost of Sales
คาใชจายในการดำเนินงาน
Operating Expenses
กำไรสุทธิ
Net Profit
เงินรายไดนำสงรัฐ
State of Profit Contribution

12,325.80
2,139.38

9.77%

1,949.05

-2.40%

1,997.04

6.19%

1,880.71

1,653.22

9.85%

1,504.93

12.94%

1,332.50

32.55%

1,005.29

818.75

17.32%

697.89

-56.53%

1,605.46 225.77%

492.81

0.63% 18,955.94

13.09%

16,761.31

4.66%

16,015.43

สถานะการเงิน (ลานบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
สวนของทุน
Capital
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
ตอหนี้หมุนเวียน (เทา)
Current Ratio (Times)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)
Total Assets Turnover (Times)
อัตราผลตอบแทนสวนของทุน (%)
Return on Equity (%)

19,074.50
6,629.47

8.38%

6,116.74

29.37%

4,728.11

19.15%

3,968.06

12,445.02

-3.07%

12,839.19

6.70%

12,033.20

-0.12%

12,047.37

2.60

-11.62%

2.94

-17.84%

3.58

-16.19%

4.27

0.83

4.28%

0.80

-0.34%

0.80

11.79%

0.72

13.28%

13.33%

11.72%

5.85%

11.07%

32.71%

8.34%

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

4

รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

ฐานะทางการเงินขององคการเภสัชกรรม 2556 - 2560
Financial Highlights for the Years 2013 - 2017

ฐานะทางการเงินขององคการเภสัชกรรม 2556 - 2560
ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียน

16000

สินทรัพยถาวร

สวนของทุน

14,257

14000
12000

หนี้สินหมุนเวียน

11,543

11,860

11,579

12,047

12,839

12,403 12,033

13,991

12,445

10000
8000
6000
4000
2000

2,265

3,197

2,293 2,712

2,901

3,466

4,849

5,354
3,055

2559
25599
25

2560
25
60

2,895

0
2556
25
56

2557
2557

2558
25
58

กำไรสุทธิ กำไรจากการดำเนินงาน 2556 - 2560

ลานบาท

กำไรขั้นตน

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

กำไรจากการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ
3,579

2,967

1,101

2556

2557

1,653

1,504

1,332

1,005

1,440

1,359

1,132

1,037

1,082

3,308

3,129

2,761

2558

2559

2560

รายไดนำสงรัฐเทียบกับกำไรสุทธิ 2556 - 2560
ลานบาท
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

กำไรสุทธิ

รายไดนำสงรัฐ

1,605

1,504

1,653

1,332
1,101

1,005
818

465

492

2556

2557

697

2558

2559
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ประธานกรรมการองคการเภสัชกรรม
Dr. Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Chairman of the Board
รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board
องค์การเภสัชกรรม มีการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศเป็ น หลั ก ซึ่ ง ความภาคภู มิ ใ จหนึ่ ง ของชาวองค์ ก าร
เภสัชกรรม ก็คอื ความส�ำเร็จของผลประกอบการทีเ่ ติบโตขึน้ ทุกปี
และผลก�ำไรไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 35 ได้กลับคืนไปสู่กระทรวงการคลัง
เพื่อเป็นรายได้ของประเทศ
การด� ำ เนิ น งานนั บ จากนี้ คณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรมจะผลักดันให้องค์กรของเราเป็น “องค์การเภสัชกรรม
4.0” ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
นวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมุ่งคิดค้น
วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ระบบยา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้มีคุณสมบัติเป็นยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงตามนโยบายสมุนไพรของรัฐบาล
พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ และระบบดิจิตอล มาใช้
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การตลาด ตลอดจนกระบวนการ
ท�ำงานด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิด SMART INDUSTRY, SMART
OFFICE, SMART MARKETING และ SMART HUMAN
RESOURCE (HR)
ขณะเดียวกันจะเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ให้ประสบความ
ส�ำเร็จโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามมาตรฐาน WHO-GMP
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์แห่งใหม่ เพื่อผลิต
เคมีภณ
ั ฑ์ ชุดทดสอบ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและวัตถุดบิ ในการ
ผลิตยา โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต ระยะที่ 2 เพื่อ
ผลิตยาน�้ำ  ครีม ขี้ผึ้ง ยาปราศจากเชื้อ ยาเม็ด ตลอดจนยา
รูปแบบอื่นๆ การก่อสร้างและพัฒนาระบบคลังและกระจายสินค้า
เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางกระจายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามทั น สมั ย
รวดเร็วและมีมาตรฐานในระดับสากล สมกับทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจ
ในฐานะหน่วยงานหลักในการสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ

(นายแพทย์โสภณ 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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คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

นพ.โสภณ เมฆธน

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 61 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Dr. Sopon Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Chairman of the Board
Age 61 Years old
Tenure 24 October 2017- 23 October 2021
ประวัติการศึกษา

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

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒบิ ตั ร สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 13 ส�ำนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
รุ่นที่ 43  ส�ำนักงาน ก.พ.
- หลั ก สู ต ร Executive Development
Program สถาบัน Kellogg School, USA.
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ.รุ่นที่ 53)

ประวัติการท�ำงาน
- นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลบ่ อ พลอย
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
- นายแพทย์ 9 วช. (เวชกรรมป้ อ งกั น)
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
- นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวั ด ระนอง
- นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวั ด นนทบุ รี
- รองอธิ บดี ก รมอนามั ย
- ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข
- รองปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
- อธิ บดี ก รมควบคุ ม โรค
- ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข

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

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Current Position

- Advisor to the Ministry of Public Health
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นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 59 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

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�ำงาน
-

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการทางแพทย์เขต 12
ผู้อ�ำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
รองอธิบดีกรมการแพทย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมกรมการแพทย์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
- 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

10

รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 62 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Dr. Boonchai Somboonsook, M.D.
Member, Board of Directors
Age 62 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021
ประวัติการศึกษา

Education

- M.D., Chiang Mai University
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Tropical Health, University of
- Master Of Tropical Health, University
Queensland, Brisbane, Queensland, Australia
of Queensland, Brisbane, Queensland
Certificate,
Board of Preventive Medicine,
ประเทศออสเตรเลีย
Medical
Council
- อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
- Certificate, Senior Executives in Medical and
แพทยสภา
Public Health, Ministry of Public Health
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และ
- Graduate Studies in Development
สาธารณสุข ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
Administration (Human Resource Management),
- Graduate Studies in Development
The Australian National University, Canberra,
Administration (Human Resource
Australia
- Certificate, Senior Executives, Civil Service
Management) The Australian National
Training Institute
University, Canberra ประเทศออสเตรเลีย
Certificate, Public Law, Faculty of Law,
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
Thammasat University
(นบส.กพ.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
Certificate, Board of Family Medicine,
- ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รกฎหมายมหาชน
Medical Council
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Diploma in National Defense (class 2550),
- อนุมตั บิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
National Defense College
แพทยสภา
- Certificate, “Enhancing the Expertise of
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Inspectors”, Civil Service Training Institute
รุ่น 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การสร้างความเข้มแข็ง Professional Experience
- Medical Officer, Pai Hospital, Mae Hong Son
ผูต้ รวจราชการ” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประวัติการท�ำงาน

- แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
- ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
- ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�ำภู
- ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
- รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการบริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด

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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นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 59 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

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
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง “ผู ้ น� ำ ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละคุ ณ ธรรม”
รุ่นที่ 60 ส�ำนักงาน ก.พ.
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารการยุ ติ ธ รรมทางปกครองระดั บ สู ง (บยป.)
รุน่ 4 ส�ำนักงานศาลปกครอง
หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง “ธรรมศาสตร์ เ พื่ อ สั ง คม” (นมธ.)
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์ ส� ำ หรั บ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 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�ำงาน

- ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก กฎหมาย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการร่วม
การงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
- เลขานุ ก ารกรม ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
กระทรวงการคลัง
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การ/กรรมการกลั่ น กรองงานบริ ห าร/กรรมการติ ด ตาม
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
- อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
และอื่นๆ
- ผู้น�ำการบริหารการเปลี่ยนแปลงส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงส�ำนักงานปลัด กระทรวง
การคลั ง /กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร/กรรมการการปฏิ รู ป ระบบ
ราชการกระทรวงการคลัง
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

- ที่ ป รึ ก ษาด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลั ง
- กรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค� ำ สั่ ง ทางการปกครอง กลุ ่ ม ภารกิ จ
ด้านรายได้ กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน กลุ่มภารกิจด้านรายจ่าย
และหนี้ สิ น และกรณี รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการคลั ง เป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจ
พิจารณาอุทธรณ์
- กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย องค์การเภสัชกรรม
- ประธานกรรมการติ ด ตามและก� ำ กั บ โครงการก่ อ สร้ า งโรงงาน
ผลิ ต ยารั ง สิ ต ระยะที่ ส อง
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล
โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
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องค์การเภสัชกรรม

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 Institute Directors
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.

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 65 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 24 ธันวาคม 2561

Miss Sopawadee Lertmanaschai
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�ำงาน

- เลขาธิการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและกรรมการ
ตรวจสอบ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีเอ็มบี ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลพอร์ซเลน จ�ำกัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
- รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ MAI

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองทุน การออม
แห่งชาติ
- กรรมการกองทุนทดแทน ส�ำนักงานประกันสังคม
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการและอนุกรรมการลงทุน
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการและเลขานุ ก าร มู ล นิ ธิ ศ าสตราจารย์
สังเวียน อินทรวิชัย
- กรรมการบริษัท ออโธพีเซีย จ�ำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (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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นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 62 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Miss Pongpun Gearaviriyapun
Member, Board of Directors
Age 62 Years old
Tenure 24 October 2017– 23 October 2021
ประวัติการศึกษา
- ศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สาขา
วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Master of Business Administration (MBA)
Ball State University, Indiana สหรัฐอเมริกา
- นิ ติศ าสตรบั ณฑิ ต มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางการสอบบั ญ ชี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู ้ สอบบั ญ ชี รั บอนุ ญ าต

ประวัติการท�ำงาน
-
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รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักก�ำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

องค์การเภสัชกรรม

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

ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 48 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Asst.Prof.Dr. Chusak Okascharoen, Ph.D, M.D.
Member, Board of Directors
Age 48 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021
ประวัติการศึกษา

Education		

- แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะแพทยศาสตร์
- Medicine Faculty of Medicine Ramathibodi
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
- Thai Board of Pediatrics
- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาทารกปริก�ำเนิด
- Thai Sub-board of Perinatal-Neonatal
แพทยสภา
Medicine
- ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการระบาด
- PhD in Clinical Epidemiology, Mahidol
คลินกิ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี
University
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Fellowship in Neonatal-Perinatal Medicine,
- Fellowship in Perinatal-Neonatal
McMaster University, Canada
Medicine McMaster University, Canada
- Mahidol Executive Development Program
- โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ ก ล า ง
- Course: Better IT for Good Government
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (MU-EDP) รุ ่ น ที่ 13
(BIGG), Institute of Research and
- หลักสูตร Better IT for Good Government
Development for Public Enterprises (IRDP)
(BIGG) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
- Course: Good Governance for Medical
ภาครัฐ IRDP
Administrative, Medical Council of
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ
Thailand and King Prajadhipok’s Institute
แพทย์สำ� หรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4 แพทยสภา
- Course: Director Accreditation Program
และสถาบันพระปกเกล้า
(DAP), Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP)
- Course: Advanced Audit Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Program (AACP), Institute of Directors
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย Professional Experience
- Assistant Professor in Pediatrics, Faculty of
ประวัติการท�ำงาน
Medicine Ramathibodi Hospital
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
- Head of Department of Department of
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Pediatrics
- Program Director, Master Programme in
- หัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เชิงประจักษ์
Medical Epidemiology
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Deputy Dean in IT
- ประธานหลักสูตร มหาบัณฑิต สาขาระบาด
- Advisory Councilor in Healthcare Logistics
ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
and Supply Chain, National Research
- รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Council of Thailand
- ผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาวิจยั แห่งชาติดา้ น Healthcare
- Editor-in-Chief Ramathibodi Medical Journal
Supply Chain and Logistics
- Chair of Research Ethics Committee,
- บรรณาธิการรามาธิบดีเวชสาร
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
- ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
- Consultant in Healthcare Logistics &
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Supply Chain, Thammasat University Hospital
- Consultant in Healthcare Logistics &
- ที่ ป รึ ก ษาด้ า น Healthcare Logistics &
Supply Chain, Faculty of Medicine, Vajira
Supply Chain รพ. ธรรมศาสตร์
Hospital
- ที่ ป รึ ก ษาด้ า น Healthcare Logistics &
Consultant in Healthcare Logistics &
Supply Chain รพ. วชิระ
Supply Chain, Songklanakarin University
- ที่ ป รึ ก ษาด้ า น Healthcare Logistics &
Hospital
Supply Chain รพ. สงขลานครินทร์
- Board Member of the Government
- กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
Pharmaceutical Organization of Thailand
- ผูท้ รงคุณวุฒสิ ภาวิจยั แห่งชาติดา้ นระบบสุขภาพ
- Advisory Councilor in Healthcare Systems,
National Research Council of Thailand

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาคณบดีด้านสารสนเทศ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

Current Position

- Assistant Dean in IT Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital
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ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 60 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Dr. Somruedee Srichanya

Member, Board of Directors
Age 60 Years old
Tenure 24 October 2017- 23 October 2021
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัย Eastern Asia University
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการท�ำงาน
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง
จ�ำกัด (เครือโอสถสภา)
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท มิวสิก้า จ�ำกัด
(Warner Music ,Thailand)
- รองกรรมการผู ้ จั ด การ FIRST QUALITY
GEORGIA,INC.(U.S.A.)
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
- ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีการ
สื่อสารแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริ ห ารส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�ำคณะกรรมาธิการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฎิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ
- กรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการหลวง

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

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

- ประธานคณะท� ำ งานด้ า นบริ ห ารการตลาด
Current Position
องค์การเภสัชกรรม
- Chairman of GPO Marketing Management
- กรรมการสถาบันชุณหะวัณเพือ่ การพัฒนาธุรกิจ
Committee
SME อย่างยั่งยืน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- Committee of the Choonhavan Technology
- อาจารย์พเิ ศษ หลักสูตรผูบ้ ริหาร นักยุทธศาสตร์
Center for Sustainable SME Business,  
การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์
Rajamangala University of Technology Isan
และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Part-time Faculty for Executive Program
(Marketing Strategy), Chulalongkorn
University, Kasetsart University and
King Mongkut’s University of Technology
Thonburi
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องค์การเภสัชกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 57 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Asst.Prof.Dr. Kanongnij Sribuaiam, Ph.D.
Member, Board of Directors
Age 57 Years old
Tenure 24 October 2017 – 23 October 2021
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
น็องต์ ประเทศฝรัง่ เศส
- ปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ International
Pacific College ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาโท (LL.M), Harvard Law School มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงาน
- อนุ ก รรมการ, คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นากฎหมายสารเคมี ,
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี
- อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม: กรณีศกึ ษาปัญหาน�ำ้ เสียใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, คณะกรรมาธิการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุน
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ด ้ า นแหล่ ง น�้ ำ และ
ด้านสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ (จั ด ท� ำ หนั ง สื อ “ศาสตร์ ข อง
พระราชา: ผูน้ ำ� โลกในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมกฎหมายสนับสนุน
ในโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”)
- กรรมการก� ำ กั บ โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ด้ า นสิ ท ธิ
เสรีภาพการมีส่วนร่วมและกฎหมายแก่ภาคประชาชน, สถาบัน
พระปกเกล้า
- ผู้จัดการโครงการ, หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร
งานภาครั ฐ และกฎหมายมหาชน รุ ่ น ที่ 10 – 14 สถาบั น
พระปกเกล้า
- อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ คณะที่ 9 (การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและ
สร้างความเป็นธรรม), คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2558
- อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงกฎหมายด้าน
การจัดการมลพิษ, คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
- คณะท�ำงาน, คณะท�ำงานพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
- รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย, ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา,
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู ้ ช ่ ว ยอธิก ารบดี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นั ก วิ จัย, สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย
- อาจารย์พิเศษ, International Pacific College, ประเทศ
นิวซีแลนด์
- ทีป่ รึกษากฎหมาย (โครงการจัดท�ำร่างกฎหมายสิง่ แวดล้อมลาว),
มูลนิธิเอเชีย (ประเทศไทย)
- ที่ปรึกษากฎหมาย (โครงการจัดตั้งศูนย์กฎหมายลุ่มน�้ำโขง),
มูลนิธิเอเชีย (ประเทศไทย)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
- Visiting Researcher, East Asian Legal Studies Program,
Harvard Law School.
- ทนายความ, Bangkok International Law Office

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน

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 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 46 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2564

Mr. Songpol Chevapanyaroj

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

Education		

- MBA, Case Wester Reserve University, USA
- MBA, Case Western Reserve University,
- B.S. Finance, The University of Findlay,  USA
สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program, Thai Institue
- B.S. Finance, The University of Findaly,
of Directors
สหรัฐอเมริกา
- Corporate Governance for Capital Market
- Director Certification Program, สถาบัน
Intermediaries, Thai Institue of Directors
กรรมการไทย
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries, สถาบันกรรมการไทย หลักสูตร Professional Experience
- Director and Chairman for Risk Committee,
นักบริการการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
Krung Thai Asset Management Plc.
- Director, Muang Thai Insurance Plc.
ประวัติการท�ำงาน
- Director, Kasikorn Asset Management
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
Co.Ltd.
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด
Senior Evp, Krung Thai Bank Plc.
(มหาชน)
- Advisor to the President of Krung Thai Bank Plc.
- กรรมการ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)
- กรรมการ บริษทั จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด Current Position
- Director Bangkok Asset Managemet Co.Ltd.
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
- Director Dhanarak Asset Development
จ�ำกัด (มหาชน)
Co.Ltd.
- ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
- Director Do Day Dream Plc.
จ�ำกัด (มหาชน)
- Director Vending Corporation Co.Ltd.
- Director Sabuy Money Co.Ltd.
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
- Director Vending Plus Co.Ltd.
- กรรมการบริษทั บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ จ�ำกัด
- Director Sab Siam Co.Ltd.
- กรรมการบริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จ�ำกัด
- Director Space At Siam Co.Ltd.
- กรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เวนดิ้งคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
- กรรมการบริษัท สบายมันนี่ จ�ำกัด
- กรรมการบริษัท เวนดิ้งพลัส จ�ำกัด
- กรรมการบริษัท เอส เอ บี สยาม จ�ำกัด
- กรรมการบริษัท สเปซแอทสยาม จ�ำกัด

18

รายงานประจำ�ปี 2560
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นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 60 ปี
ดำ�รงตำ�แหน่ง 24 ตุลาคม 2560 - 6 กรกฎาคม 2561

Dr. Nopporn Cheanklin MD.,MPHM.
Member, Board of Directors
Age 60 Years old
Tenure 24 October 2017 – 6 July 2018
ประวัติการศึกษา

Education

- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine,
สงขลานครินทร์
Prince of Songkla University
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์
- Thai Board of Orthopaedics
คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
- Thai Board of Family Medicine of
- ปริญญาโท วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทาง
Thai Medical Council
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
- Thai Board of Preventive Medicine
- อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขา
- Master in Public Health Methodology,
เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกัน
University of Brussels
คลินิก) แพทยสภา
- Master of Public Administration, National
- Master in public health methodology
Institute of Development Administration
University Libre De Bruxelles (ประเทศ
(NIDA)
เบลเยี่ยม)
- อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขา Professional Experience
- Provincial Chief Medical Officer of Yala
เวชศาสตร์ครอบครัว
- Provincial Chief Medical Officer of
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
Pranakornsri Ayuttaya
พัฒนบริหารศาสตร์
- Provincial Chief Medical Officer of Krabi
- Provincial Chief Medical Officer of
ประวัติการท�ำงาน
Chumporn
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
- Provincial Chief Medical Officer of
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Nakhorn Si Thammarat
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
- Deputy Director General, Department of
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
Disease Control, Ministry of Public Health
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
- รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Current Position

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

- Managing Director, the Government
Pharmaceutical Organization
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คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers
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คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

5

4
6

3
1
2

1. นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
Dr. Nopporn  Cheanklin M.D., MPHM.
Managing Director

4. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
รองผู้อ�ำนวยการ
Dr. Mukdavan  Prakobvaitayakit, Ph.D.
Deputy Managing Director

2. ภก.พิพัฒน์ นิยมการ
รองผู้อ�ำนวยการ
Mr. Pipat  Niyomkarn
Deputy Managing Director

5. นายนวรัตน์ วาจานนท์
รองผู้อ�ำนวยการ
Mr. Navaratt  Vachananda
Deputy Managing Director

3. ภก.จักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ
รองผู้อ�ำนวยการ
Mr. Chakkrit  Prapaipittayakhun
Deputy Managing Director

6. นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
รองผู้อ�ำนวยการ
Mrs. Sirinuch  Cheewanpisalnukul
Deputy Managing Director
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คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

11

8

10

7

9

7. นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Mr. Kittisak  Poopipatpol
Senior Expert

10. ภญ.วีระมล มหาตมวดี
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
  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
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
Miss Subhaporn  Tippamongkol
Assistant Managing Director
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คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

14
12
13

15

16

12. ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
Mrs. Sirikul  Matevelungsun
Director of the Office of Internal Audit

15. ภญ.จิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Miss Chirarat  Treerattanapun
Director of the Human Resources Department

13. ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
Miss Dontree  Katesuwanasing
Director of the Office of the Managing Director

16. นางสาวรำ�ไพ สมจิตรมูล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Miss Rampai  Somchitmul
Director of the Finance and Accounting Department

14. นายนวรัตน์ วาจานนท์
รักษาการ ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
Mr. Navaratt Vachananda
Acting Director of the Office of Strategic Management
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คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

18
21

20

19

17. ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิตยา
(รอการแต่งตั้ง)
Director of the Pharmaceutical Production Department

20. นายรังษี ปัดลี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Mr. Rangsee  Patlee
Director of the Engineering and Technology Department

18. ภญ.ปราณี จาตุนิตานนท์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายชีววัตถุ
Mrs. Pranee  Jatunitanonte
Director of the Biological Production Department

21. ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
Mrs. Amonrat  Suepbunchoenwong
Director of the Marketing and Sales Department

19. ภก.พิทยะ จันทร์ขาว
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Mr. Pittaya  Chankhow
Director of the Chemicals Department
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คณะผูบริหารองคการเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

25
26

24

22

22. ภก.พิศาล อัสนี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
Mr. Pisan  Asanee
Director of the Logistics Department
23. ภญ.บุปผาชาติ จันทร์สูง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
Mrs. Bubpachat  Chansung
Director of the Quality Assurance Department

23

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

24. ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Dr. Nuntakan  Suwanpidokkul, Ph.D.
Director of the Research and Development Institute
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คณะกรรมการองคการเภสัชกรรม

โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart

BOARD OF DIRECTORS
ผูอำนวยการ
Managing Director

กองความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
Safety and Environment Division
รองผูอำนวยการ
Deputy Managing
Director

รองผูอำนวยการ
Deputy Managing
Director

รองผูอำนวยการ
Deputy Managing
Director

รองผูอำนวยการ
Deputy Managing
Director

ผูชวยผูอำนวยการ

ผูชวยผูอำนวยการ

Assistant Managing Director

Assistant Managing Director

สำนักอำนวยการ

สำนักบริหาร
ยุทธศาสตร

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายบัญชีและ
การเงิน

ฝายผลิตยา

โรงงานผลิตยา
รังสิต 1

โรงงานผลิตยา
ปฏิชีวนะกลุม
เบตาแลคแตม

ฝายชีววัตถุ

Office of the
Managing director

Office of Strategic
Management

Human Resources
Department

Finance And
Accounting
Department

Pharmaceutical
Production
Department

Rangsit
Pharmaceutical
Production Plant 1

Beta-Lactam
Antibiotics Plant

Biological
Products
Department

กองบริหารการผลิต

กองอำนวยการ

กองอำนวยการ

กองนโยบาย
และยุทธศาสตร

Administration Division

Policy and Strategy
Division

กองกฎหมาย

Legal division

กองประชาสัมพันธ

Public Relations Division

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Division

กองธุรกิจรวมทุน

Joint Venture Division

กองสอบเทียบและทดสอบ
Calibration and Testing
Division

กองพัฒนาองคกร
เพื่อความยั่งยืน

Sustainability
Development Division

กองแผนงาน
และงบประมาณ

Planning and
Budgeting Division

กองประเมินผล
และติดตาม

Evaluation and
Monitoring Division

กองการเจาหนาที่

กองบัญชี

กองพัฒนาบุคลากร

กองบัญชีตนทุน

กองตอบแทนและ
สิทธิประโยชน

กองการเงิน

Personnel Division

Personnel Development
Division
Compensation and
Benefit division

กองแรงงานสัมพันธ
และวินัย

Accounting Division

Cost Accounting
Divsion
Finance Division

กองงบประมาณ

Budget Division

Labor Relations
and Discipline Division

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
กองการแพทยและอนามัย
Risk Management
and Internal
Control Division

Medical Service and
Health Division

Production
Administration
Division

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
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กลุมการผลิต 1

กองการผลิต

Beta-Lactam
Antibiotics
Production G.1

กองการคลังสำรอง

Beta-Lactam
Antibiotics
Production G.2

Administration
Division

Pharmaceutical
Production
Division

Supply Chain Division

กองการวิศวกรรม

Engineering Division

งานบริหารการผลิต
ชีววัตถุ

กลุมการผลิต 2

Biological
Administration and
Planning U.

กลุมควบคุมคุณภาพ

Bacterial Vaccine
Division

Beta-Lactam
Antibiotics
Quality Control G.

กองผลิตวัคซีน
จากแบคทีเรีย

กองผลิตวัคซีนจากไวรัส
Viral Vaccine Divsion

กองเซรุม

Serum Division

กองบรรจุชีววัตถุ

Biological Filling Division

กองสัตวทดลอง

Experimental Animals Division

โครงสรางองคการเภสัชกรรม
GPO’s Organization Chart
กลุมตรวจสอบภารกิจการผลิต
และภารกิจวิชาการ
Production Audit G.
กลุมตรวจสอบภารกิจการตลาด
Marketing Audit G.
กลุมตรวจสอบภารกิจบริหาร
ภารกิจการเงินและงานเฉพาะกิจ
Management and Financial
Audit G.

สำนักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
รองผูอำนวยการ
Deputy Managing
Director

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผูเชี่ยวชาญ 10
Expert

หนวยงานระดับฝาย/เทียบเทา 16 หนวย/Unit
Department/comparable to
ฝาย
9 ฝาย/Unit
Department
สำนัก
3 สำนัก/Unit
Office
สถาบัน
1 สถาบัน/Unit
Institute
2 โรงงาน/Unit
โรงงาน
Factory
1 การประกัน/Unit
การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
87 หนวยงาน/Unit
หนวยงานระดับกอง/เทียบเทา
Division/comparable to
67 กอง/Unit
กอง
Division
17 กลุม/Unit
กลุม
Group
3 สาขา/Unit
สาขาภาค
Branch
หนวยงานระดับแผนก/เทียบเทา 216 หนวยงาน/Unit
Section/comparable to
171 แผนก/Unit
แผนก
Section
1 งาน/Unit
งาน
Administrative Unit
44 กลุมงาน/Unit
กลุมงาน
Unit
30 มีนาคม 2556/30 March 2013

ฝายเภสัชเคมีภัณฑ

ฝายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

ฝายการตลาด
และการขาย

ฝายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ

ฝายประกัน
คุณภาพ

การประกัน
คุณภาพโรงงาน
ผลิตยารังสิต 1

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

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

กองธุรกิจตางประเทศ

กองบริหารผลิตภัณฑ

กองบริหารเอกสาร
ประกันคุณภาพ

กองมาตรฐานการผลิต

กองงานประกันคุณภาพ

กองบำรุงรักษา

Quality Assurance Division เครื่องจักรกล
Mechanical Maintenance
กลุมธุรกิจ
Division
Business G.

กองสนับสนุนการผลิต
Production Support
Division

กองผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Products
Division

กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ
Chemicals Production
Division

กองเภสัชภัณฑ

Pharmaceutical
Chemical Products
Division

กองสนับสนุนและ
บริการโรงงาน

Factory Services and
Support Division

กองวิศวกรรม

Engineering division

กองการพิมพ

Prining Division

International Business
Division

Supply Chain
Management Division

กองบริหารลูกคาสัมพันธ กองจัดซื้อทั่วไป
Customer Relationship
Management Division

กองการตลาด

Marketing Division

กองการขายภาครัฐ
Governmental
Sales Division

กองการขายภาคเอกชน
Private Sales Division

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

Validation Division

กลุมประกันคุณภาพงานวิจัย

Research and Development

กองบริหารระบบคุณภาพ Quality Assurance G.
กลุมวิชาการและ
Compliance and
ประสานงานวิจัย
Quality System
กองพัฒนาระบบคุณภาพ Division
ทางคลินิก
Clinical Research
Quality System
กองการควบคุม
Co-ordination G.
Development
คุณภาพ
Division
Quality Control
กลุมสนับสนุนงานวิจัย
Research Supporting G.
Division
กองมาตรฐานการผลิต
Validation Division
กลุมวิจัยและ
พัฒนาเภสัชกรรม
กองมาตรฐานวัตถุดิบ
Regulatory Compliance
and Documentation
Division

Raw Materials
Standard Division

Pharmaceutical Research
and Development G.

Packaging Materials
Standard Division

Pharmaceutical
Analysis Research G.

กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ

กลุมวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห

กองมาตรฐานผลิตภัณฑ

กลุมวิจัยวัตถุดิบ
ทางเภสัชกรรม

Finished Products
Standard Division

กองตรวจสอบ
คุณภาพทาง
จุลชีววิทยา

Microbiological
Analysis Division

กองมาตรฐานชีววัตถุ
Biological Products
Standard Division

GPO North-eastern
Regional Branch

Pharmaceutical
Ingredient Research G.

กลุมวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Product
Research G.

กลุมวิจัยชีววิเคราะห

Biological Analysis Research G.

กลุมวิจัยชีววัตถุ

Biologicals Research G.

กลุมศึกษาชีวสมมูล

Bioequivalence Study G.

สาขาภาคใต

GPO Southern
Regional Branch
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โครงสร้างการจัดการ
และการกำ�กับดูแลกิจการ

Management and Supervision Structure
โครงสร้างการจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการขององค์การเภสัชกรรม ในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจยั คณะกรรมการติดตามและ
ก�ำกับการด�ำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ดังต่อไปนี้
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 :

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม The Board of Directors
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 / Reappointment on October 24, 2017
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

1.

นพ.โสภณ				

เมฆธน

2.

นพ.เจษฎา				

โชคดำ�รงสุข

กรรมการ

3.

นพ.บุญชัย				

สมบูรณ์สุข

กรรมการ

4.

นางญาใจ				

พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ

5.

นางสาวโสภาวดี			

เลิศมนัสชัย์

กรรมการ

6.

นางสาวผ่องพรรณ			

เจียรวิริยะพันธ์

กรรมการ

7.

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์			

โอกาศเจริญ

กรรมการ

8.

ดร.สมฤดี				

ศรีจรรยา

กรรมการ

9.

ผศ.ดร.คนึงนิจ				

ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการ

10.

นายทรงพล				

ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการ

11.

นพ.นพพร				

ชื่นกลิ่น
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Dr. Sopon				
Dr. Jedsada				
Dr. Boonchai				
Mrs. Yajai				

Miss Sopawadee				
Miss Pongpun				
Asst.Prof.Dr. Chusak			
Dr. Somruedee				

Asst.Prof.Dr. Kanongnij			

Mr. Songpol				
Dr. Nopporn				
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Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Chokdumrongsuk, M.D. (Mr.)
Somboonsook, M.D.
Pattanasukwasun
Lertmanaschai
Gearaviriyapun

Okaseharoen, Ph.D, M.D.
Srichanya, Ph.D.
Sribuaiam, Ph.D.
Chevapanyaroj

Cheanklin , M.D., MPHM.

ประธานกรรมการ
Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบายและทิศทางขององค์การเภสัชกรรม และก�ำกับควบคุมดูแลให้มี
การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
องค์การเภสัชกรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
องค์การเภสัชกรรมได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครัง้ โดยจะส่งวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีการประชุมรวม จ�ำนวน 11 ครัง้ มีคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ ดังนี้
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 :

วัน/เดือน/ปี
Date

การประชุมครั้งที่
Meeting

จำ�นวนกรรมการ (ท่าน)
Total Board Member

จำ�นวนผู้เข้าประชุม (ท่าน)
Attending Member

October 26, 2016

11

9

1.

26 ตุลาคม

2.

30 พฤศจิกายน 2559

November 30, 2016

11

9

3.

22 ธันวาคม

2559

December 22, 2016

10

10

4.

25 มกราคม

2560

January 25, 2017

13

13

5.

22 กุมภาพันธ์ 2560

February 22, 2017

13

12

6.

28 มีนาคม

2560

March 28, 2017

13

12

7.

25 เมษายน

2560

April 25, 2017

13

12

8.

24 พฤษภาคม 2560

May 24, 2017

12

8

9.

20 มิถุนายน

2560

June 20, 2017

12

12

10.

19 กรกฎาคม 2560

July 19, 2017

12

10

August 9, 2017

12

12

11.

2559

9 สิงหาคม

2560
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คณะกรรมการบริหาร The Executive Board

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

1.

นางสาวโสภาวดี			

เลิศมนัสชัย

2.

นางญาใจ				

พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ

3.

ดร.สมฤดี				

ศรีจรรยา

กรรมการ

4.

นพ.สุรเชษฐ์				

สถิตนิรามัย

กรรมการ

5.

พลโท สุชาติ				

วงษ์มาก

กรรมการ

6.

ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

กรรมการ

7.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

เลขานุการ

8.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

9.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

Miss Sopawadee				
Mrs. Yajai				
Dr. Somruedee				

Dr. Surachet				
Lt.Gen. Suchart				

Lertmanaschai
Pattanasukwasun
Srichanya, Ph.D.
Satitniramai, M.D.
Wongmark

Managing Director

Deputy Managing Director

Director of Office of the Managing Director
Director of Office of Strategic Management

โดยให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้
1. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ข้ อ เสนอแนะ ต่ อ คณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรม ในการตัดสินใจในประเด็นที่ส�ำคัญต่อกลยุทธ์
องค์กร แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
2. ให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางและแนวทางที่ ชั ด เจน
ในการพั ฒ นาองค์ ก ารเภสั ช กรรมในอนาคต การพั ฒ นา
ศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถเชิงธุรกิจและหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ประเทศชาติ ในด้านยาและ
เวชภัณฑ์
3. พัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูลและการปรับ
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานขององค์ ก าร
เภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ก�ำหนด
5. พิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อมข้อ
เสนอแนะ
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม
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องค์การเภสัชกรรม

ประธานกรรมการ
Chairman
Director
Director
Director
Director
Director

Secretary

Assistance
Assistance

The Executive Committee is responsible
for the following :
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.

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
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

1.

นพ.เจษฎา				

โชคดำ�รงสุข

ประธานกรรมการ

2.

นพ.บุญชัย				

สมบูรณ์สุข

กรรมการ

3.

นายทรงพล				

ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการ

4.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

เลขานุการ

5.

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ

6.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

Dr. Jedsada				
Dr. Boonchai				

Mr. Songpol				

Chokdumrongsuk M.D. (Mr.)
Somboonsook, M.D.
Chevapanyaroj

Deputy Managing Director

Chairman
Director
Director

Secretary

Director of Human Resources Department

Assistance

Director of Office of Strategic Management

Assistance

โดยให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
The Committee for the Evaluation of the
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม มีหน้าที่ดังนี้
Performance of GPO’s Chief Executive Officers
possesses the following authorities and duties :
1. พิ จ ารณาแผนงานและก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ผลการด� ำ เนิ น งาน
(KPI) ของผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
2. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ค ่ า ตอบแทน เพื่ อ พิ จ ารณา
ผลตอบแทนประจ�ำปีของผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
3. ประมวลผลและพิ จ ารณาขึ้ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและ
ค่าตอบแทนพิเศษของผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
4. พิ จ ารณาเสนอแนะและกลั่ น กรองผลการประเมิ น การ
ปฏิบัติงานและข้อเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�ำปีของ
ผูบ้ ริหารระดับ 10-11
5. น�ำเสนอให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
6. อืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

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.
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คณะกรรมการตรวจสอบ The Audit Committee

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

1.
2.
3.
4.

นางสาวผ่องพรรณ			

Miss Pongpun				

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์			

Asst.Prof.Dr. Chusak 			

ผศ.ดร.คนึงนิจ				

Asst.Prof.Dr. Kanongnij			

ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน

Director of Office of Internal Audit

ตำ�แหน่ง
Position

เจียรวิริยะพันธ์

Gearaviriyapun

ประธานกรรมการ
Chairman

โอกาศเจริญ

กรรมการ

ศรีบัวเอี่ยม

กรรมการ

Okaseharoen, Ph.D, M.D.
Sribuaiam, Ph.D.

Director
Director

เลขานุการ
Secretary

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
The role and authority of the Audit Committee in
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ accordance with the regulations of the Ministry of
และการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้ Finance in regard to audit committees and the internal
audit of state enterprises (B.E 2555) comprises the
following :
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการก�ำกับดูแลทีด่ ี และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า ง
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด� ำ เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรื อ ค� ำ สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานของ
รัฐวิสาหกิจ
5. สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ
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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.

7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และ
อาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่า
จ� ำ เป็ น รวมถึ ง เสนอค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วัน
สิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด�ำเนินงาน
ในไตรมาสที่ สี่ ให้ จั ด ท� ำ เป็ น รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
ประจ�ำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัด
ของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยปี บั ญ ชี ก ารเงิ น
ละหนึ่ ง ครั้ ง รวมทั้ ง รายงานผลการประเมิ น ปั ญ หาและ
อุ ป สรรค ตลอดจนแผนการปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานให้
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจ�ำ
ปีของรัฐวิสาหกิจ
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ
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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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
The Risk Management Committee

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายทรงพล				

Mr. Songpol				

นางสาวโสภาวดี			

Miss Sopawadee				

นางสาวผ่องพรรณ			

Miss Pongpun				

ชีวะปัญญาโรจน์

Chevapanyaroj

ประธานกรรมการ
Chairman

เลิศมนัสชัย

กรรมการ

เจียรวิริยะพันธ์

กรรมการ

Lertmanaschai
Gearaviriyapun

Director
Director

ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

กรรมการ

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

เลขานุการ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการ

Managing Director

Director

Deputy Managing Director

Secretary

Director, Office of Strategic Management

Assistance

Director, The Risk Management and Internal Control Division

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรม และ
จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ
3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่พบ
4. รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญและผลการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ
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Assistance

The Risk Management Committee is responsible
for the following :
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 risk and
management results to the GPO Board of Directors.

คณะกรรมการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Board of Corporate Governance Policies

แต่งตั้งใหม่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 / Reappointment on December 27, 2017
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

1.

นพ.เจษฎา				

โชคดำ�รงสุข

ประธานกรรมการ

2.

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์			

โอกาศเจริญ

กรรมการ

3.

ดร.สมฤดี				

ศรีจรรยา

กรรมการ

4.

ม.ล.ปุณฑริก				

สมิติ

กรรมการ

5.

พล.ต.ท. ชัยวัฒน์			

เกตุวรชัย

กรรมการ

6.

นายศักดิ์ชัย				

ยอดวานิช

กรรมการ

7.

นายสุระ				

วิเศษศักดิ์

กรรมการ

8.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

9.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

10.

ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ผู้ช่วยเลขานุการ

Dr. Jedsada			

Asst.Prof.Dr. Chusak 			
Dr. Somruedee				

M.L. Phuntalik				
Pol.Lt.Gen. Chaiwat			
Mr. Sakchai				

Mr. Sura					

Chokdumrongsuk M.D. (Mr.)
Okaseharoen, Ph.D, M.D.
Srichanya, Ph.D.
Samiti
Kedvarachai
Yotwanit

Visaetsak

Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Director

เลขานุการ

Deputy Managing Director

Secretary

Director of Office of the Managing Director

Assistance

Director of Sustainability Development Division

Assistance

โดยให้ ค ณะกรรมการการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
The Board of Corporate Social Responsibility and
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
Corporate Governance Policies is responsible for the
following :
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ธรรมภิ บ าล (Corporate Governance : CG) และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social
Responsibility : CSR)
2. ให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการพัฒนา
องค์กรในการด�ำเนินการด้านธรรมาภิบาล (CG) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. พิ จ ารณาก� ำ หนดหรื อ กลั่ น กรองแผนงานหรื อ กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านธรรมาภิบาล (CG) และความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
4. ก�ำกับติดตามประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงรายงานผล
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.
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คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
The Legal Consultancy Committee

แต่งตั้งใหม่วันที่ 28 มกราคม 2559 / Reappointment on January 28, 2016
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

1.

นายอัษฎางค์				

เชี่ยวธาดา

2.

นางญาใจ				

พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ

3.

นพ. เสรี				

นนทสูติ

กรรมการ

4.

นายจรูญพงศ์				

อินทจาร

กรรมการ

5.

นายนันทวัฒน				

ไกรเสม

กรรมการ

6.

นายธนากร				

จงอักษร

กรรมการ

7.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

8.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

9.

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

Mr. Atsadang				
Mrs. Yajai 				
Dr. Seree				
Mr. Jaroonpong				

Mr. Nuntawat				
Mr. Tanakorn				
Deputy Managing Director

Director of Office of the Managing Director
Legal Division

โดยให้คณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านกฎหมายมีหน้าทีด่ งั นี้

Chiewthada

Pattanasukwasun

Nonthasoot, M.D.
Intajarn
Kaisem

Jongaugsorn

ประธานกรรมการ
Chairman
Director
Director
Director
Director
Director

เลขานุการ
Secretary

Assistance
Assistance

The Legal Consulting Committee is responsible for
the followings :

1. พิ จ ารณาให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นกฎหมาย ค� ำ สั่ ง ระเบี ย บ 1. To provide consultation on matters relating to
ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรมรวมถึงเรื่องสัญญาและ
law and order, and the rules and regulations of GPO
ข้อตกลงต่างๆ
including contracts and agreements.
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 2. To review and improve orders and the rules and
ขององค์ ก ารเภสั ช กรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการ
regulations of GPO to yield increased benefit to
ด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมยิ่งขึ้น
the operations of GPO.
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 3. Other matters as assigned by the Board of Directors
องค์ ก ารเภสั ช กรรม หรื อ ตามที่ ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก าร
or as reguested by the Managing Director of GPO.
เภสัชกรรมขอค�ำปรึกษา
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คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
Business Relation Committee
ลำ�ดับ
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ
Name

นายรักษเกชา				
Mr. Raksagecha 				
ภก.พิพัฒน์				
Mr. Pipat				
ภก.นิพนธ์				
Mr. Nipon				
ภก.จักกฤษณ์				
Mr. Chakkrit				
ดร.ภญ.มุกดาวรรณ 			
Dr. Mukdavan				
นางศิรินุช				
Mrs. Sirinuch				
ภญ.ดนตรี				
Miss Dontree				
ภญ.จิรารัตน์				
Miss Chirarat				
นายบำ�รุงศักดิ				
์
Mr. Bumrungsak				
นายสุทัศน์				
Mr. Sutush				
นางปราณี				
Mrs. Pranee				
นายอติคุณ				
Mr. Atikhun				
นายวรวิทย์				
Mr. Worawit				
นายศิวเรศวร์				
Mr. Siwarat				
นายประกอบ				
Mr. Prakob				
นายชวัลวัฒน์				
Mr. Chawanwat				
นายนพพร				
Mr. Nopporn				
นายจรัญ				
Mr. Charun				
นางเบญจมาศ				
Mrs. Benjamas				

ตำ�แหน่ง
Position

แฉ่ฉาย
Chaechai
นิยมการ
Niyomkarn
อัตนวานิช
Atanavanich
ประไพพิทยาคุณ
Prapaipittayakhun
ประกอบไวทยกิจ
Prakobvaitayakit, Ph.D.
ชีวันพิศาลนุกูล
Cheewanpisalnukul
เกษสุวรรณสิงห์
Katesuwanasing
ตรีรัตนพันธ์
Treerattanapun
มุกดา
Mookda
มีสารภี
Meesarapee
มั่นคง
Monkong
ประมาพันธ์
Pramaphan
สุฉันทบุตร
Suchanthabut
ปานเนียม
Panniem
โภควัฒน์
Pokawat
กุลนี
Kulnee
ชีพเมืองแมน
Cheepmaungman
เพ็ชรรัตน์
Phetcharat
เกษเกษม
Ketkasem

ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ� นาจหน้าทีต่ าม
The Business Relations Committee possesses
the
authority
and functions pursuant to Section 23 of
นัยของมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ the State Enterprise
Labour Relations Act B.E.2543 as
สัมพันธ์ พ.ศ.2543 กล่าวคือ
follows :
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมและ
พัฒนาแรงงานสัมพันธ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�ำงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค�ำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษ
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.
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คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GPO Research Fund Committee
แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

1.

ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

ประธานกรรมการ

2.

รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ		

เปรมโยธิน

กรรมการ

3.

นพ.ศุภมิตร 			

ชุณห์สุทธิวัฒน์

กรรมการ

4.

ดร.ภญ.ทมยันต์			

พฤกษะริตานนท์

กรรมการ

5.

พลโท สุชาติ			

วงษ์มาก

กรรมการ

6.

นพ.ประวิช			

ตัญญสิทธิสุนทร

กรรมการ

7.

รศ.ดร.ภก.มนัส			

พงศ์ชัยเดชา

กรรมการ

8.

ดร.ภก.อนันต์ชัย			

อัศวเมฆิน

กรรมการ

9.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

10.

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ

11.

ผู้รับผิดชอบกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ

Managing Director

Asst.Prof.Dr. Pornpen			

Dr. Suppamit			

Dr. Tomyant			
Lt.Gen. Suchart			
Dr. Pravit				
Asst.Prof.Dr. Manus			

Dr. Anantchai 			

Chairman

Praymyothin, Ph.D.
Chunsutthiwat, M.D.
Preuksaritanon, Ph.D.
Wongmark
Tanyasitthisunthon, M.D.
Phongchaidecha, Ph.D.
Asavamaykhin, Ph.D.

Deputy Managing Director/Acting Senior Expert
Director of Research and Development Institute

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
Assistance

Director of Research Supporting Group, Research and Development Institute

Assistance

โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GPO Research Fund Committee is responsible
มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
for the followings :
1. ก�ำหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
2. ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานการสนั บ สนุ น การวิ จั ย
ของนักวิจัย
3. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
4. พิจารณา ให้มคี ำ� สัง่ หรือประกาศเกีย่ วกับการบริหารกองทุน
5. พิจารณาการให้ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
6. ก�ำกับและประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
7. ก�ำหนดมาตรการเผยแพร่ และการถ่ายทอดผลงานวิจัย
8. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของงานวิจัย
ที่เกิดขึ้น
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานผู้ประเมินโครงการวิจัย
10. ด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย
11. เสนอรายงานประจ�ำปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
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องค์การเภสัชกรรม

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.

คณะกรรมการติดตามและกำ�กับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
Appointment of the committee for the monitoring and supervision of the construction project :
Rangsit Manufacturing Plant (Phase II)
แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

ชื่อ
Name

1.

นางญาใจ				

พัฒนสุขวสันต์

2.

นพ.บุญชัย				

สมบูรณ์สุข

กรรมการ

3.

นางสาวโสภาวดี			

เลิศมนัสชัย

กรรมการ

4.

นายทรงพล				

ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการ

5.

พันเอก ยลเทพ				

ธีระชัยชยุติ

กรรมการ

6.

ภญ.อัจฉรา				

เอกแสงศรี

กรรมการ

7.

ภก.พิพัฒน์				

นิยมการ

กรรมการ

8.

ภก.จักกฤษณ์				

ประไพพิทยาคุณ

กรรมการ

9.

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ		

ประกอบไวทยกิจ

กรรมการและเลขานุการ

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.

ประธานกรรมการ
Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Director & Secretary

โดยให้คณะกรรมการติดตามและก�ำกับโครงการก่อสร้าง
The committee possesses the following authorities
โรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
and duties :
1. ก�ำกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
2. ติดตาม เร่งรัด และก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
และงบประมาณที่ได้รับ
3. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานให้ ค ณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ
4. มีอ�ำนาจในการเรียกให้ทุกหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ
ก�ำกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง
5. ด� ำ เนิ น การงานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการองค์ ก าร
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.
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คณะทำ�งานทบทวน ปรับปรุง แก้ ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การเภสัชกรรม

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

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

ชื่อ
Name

1.

นพ.นพพร				

ชื่นกลิ่น

ประธานคณะทำ�งาน

2.

ภก.พิพัฒน์				

นิยมการ

รองประธานคณะทำ�งาน

3.

ภก.นิพนธ์				

อัตนวานิช

คณะทำ�งาน

4.

นายปิยะวัฒน์ 			

ศิลปรัศมี

คณะทำ�งาน

5.

นายเรืองรัตน์				

บัวสัมฤทธิ์

คณะทำ�งาน

6.

นายจิระวัฒน์				

อยู่สะบาย

คณะทำ�งาน

7.

นายนวรัตน์ 				

วาจานนท์

คณะทำ�งาน

8.

นางสาวรำ�ไพ 				

สมจิตรมูล

คณะทำ�งาน

9.

ภญ.ศิริกุล 				

เมธีวีรังสรรค์

คณะทำ�งาน

10.

นายสุทัศน์ 				

มีสารภี

คณะทำ�งาน

11.

นางศิรินุช 				

ชีวันพิศาลนุกุล

คณะทำ�งาน

12.

นางจุฬารัตน์ 				

อุบลเลิศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

13.

นางสาวศรีบังอร 			

คงแสงบุตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

14.

นางนภสร				

เอี่ยมเอิบ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Dr. Nopporn				

Mr. Pipat				
Mr. Nipon				

Mr. Piyawat				
Mr. Rueangrat				
Mr. Jirawat				
Mr. Navaratt 				

Ms. Rampai 				
Mrs. Sirikul

			

Mr. Sutush 				

Mrs. Sirinuch 				
Mrs. Jurarat 				

Ms. Seebangon 				
Mrs. Noppason 				

โดยให้คณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้

Cheanklin, M.D., MPHM
Niyomkarn

Deputy of Chairman

Atanavanich

Committe

Silparusame

Committe

Buasamrit

Committe

yoosabai

Committe

Vachananda

Committe

Somchitmul

Committe

Matevelungsun

Committe

Meesarapee

Committe

Cheewanpisalnukul
Ubonlert

Kongsangbud
Aeimaerb

Chairman

Committe

Assistance
Assistance
Assistance

This team is responsible for the following :

1. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ 1. To consider, review, revise and correct the rules
and regulations of GPO in order that they be
ขององค์การเภสัชกรรมให้มีความเหมาะสมกับสภาพการ
suitable for current operations and to ensure that
ท� ำ งานในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การขององค์ ก าร
GPO is able to perform both effectively and
เภสัชกรรมสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
efficiently.
ประสิทธิผล
2. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎระเบียบ ข้อบังคับ 2. To consider, review, revise and correct the rules
and regulations of GPO in accordance with
ขององค์การเภสัชกรรม ตามข้อเสนอแนะและค�ำแนะน�ำ
recommendations from the GPO Audit Committee
ของคณะกรรมการตรวจสอบองค์ ก ารเภสั ช กรรม และ
and the State Audit Office of the Kingdom of
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การด�ำเนินการของ
Thailand, in order that GPO is able to perform both
องค์การเภสัชกรรมสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีสิทธิภาพ
effectively and efficiently.
และประสิทธิผล
3. Other work as assigned.
3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

40

รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

คณะกรรมการเพื่อบูรณาการเรื่องสมุนไพรไทยในภาพรวมของประเทศ

Committee for the Integration of Thai Herbs throughout the Entire Country
แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ชื่อ
Name

ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

1.

นพ.บุญชัย				

สมบูรณ์สุข

ประธานกรรมการ

2.

ดร.สมฤดี				

ศรีจรรยา

กรรมการ

3.

นายเกียรติ				

วงศ์รจิต

กรรมการ

4.

นายสุวิทย์				

ธีรกุลชน

กรรมการ

5.

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน

กรรมการ

6.

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน

กรรมการ

7.

ดร.สุรพงษ์				

วงศ์ใหญ่

กรรมการ

8.

นางรุ่งเพ็ชร				

สกุลบำ�รุงศิลป์

กรรมการ

9.

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ 		

10.

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ

11.

ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

Dr. Boonchai					Somboonsook, M.D.
Dr. Somruedee					Srichanya, Ph.D.
Mr. Kiat					Wongrajit

Director – General, Department of Medical Science

Director
Director

Secretary – General, Food and Drug Administration

Director

Dr. Surapong					Wongyai, Ph.D.
Mrs. Rungphet					Sakulbumrungsil

ประกอบไวทยกิจ

Prakobvaitayakit, Ph.D.

Director of Research and Development Institube

Director
Director

กรรมการและ

Director & Secretary
Assistance

Natural Product Research G.

โดยให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ และอ�ำนาจดังนี้

Director
Director

Mr. Suwit					Teerakulchon

Dr. Mukdavan				

Chairman

Assistance

This Committee is responsible for the following:

1. ด� ำ เนิ น การให้ มี บู ร ณาการร่ ว มกั น ด้ า นสมุ น ไพรเพื่ อ ให้ 1. To implement the integration of herbs in accordance
with the National Master Plan for Thai Herbal
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
Development No. 1, 2017-2521.
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564
2. พัฒนาโมเดลต้นแบบในการมุ่งเน้นความมั่นคงในระบบยา 2. To develop a prototype model to provide a security
system for medicinal herbs and herbal products via
ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยการอนุรักษ์
the conservation, promotion and development of
ส่งเสริม และพัฒนาภูมิปัญญาสมุนไพร เพื่อความมั่นคง
folk wisdom in regard to herbs, in order to maintain
มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
the sustainability of herbal medicines within the
3. คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นทางเลือก
country.
ในการป้องกันหรือรักษาควบคู่หรือทดแทนยาแผนปัจจุบัน 3. To select potential herbal products as an alternative
4. มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม
for the prevention/treatment of disease and as
replacements for conventional medicines.  
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
4. To appoint additional subcommittees.
5. Other work as assigned by GPO’s Board of Directors.
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คณะกรรมการติดตามและพัฒนาด้านวัคซีนและชีววัตถุ

Committee for the Development and Monitoring of Vaccines and Biological Products

แต่งตั้งใหม่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 / Reappointment on November 8, 2017
ลำ�ดับ
No.

ตำ�แหน่ง
Position

ชื่อ
Name

1.

นพ.โสภณ				

เมฆธน

2.

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์			

โอกาศเจริญ

กรรมการ

3.

ดร.สมฤดี				

ศรีจรรยา

กรรมการ

4.

พลโท สุชาติ 				

วงษ์มาก

กรรมการ

5.

นพ.ศุภมิตร 				

ชุณห์สุทธิวัฒน์

กรรมการ

6.

นายศุภชัย 				

ฤกษ์งาม

กรรมการ

7.

นายประเสริฐ				

เอื้อวรากุล

กรรมการ

8.

ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม

9.

ภก.จักกฤษณ์				

ประไพพิทยาคุณ

10.

นายกิตติศักดิ์				

ภูพิพัฒน์ผล

11.

ผู้อำ�นวยการฝ่ายชีววัตถุ

12.

นางพรทิพย์ 				

Dr. Sopon				

Asst.Prof.Dr. Chusak 			
Dr. Somruedee				

Lt.Gen. Suchart				
Dr. Suppamit				

Mr. Suppachai				
Mr. Prasert				

Mekthon, M.D., B.P.H., M.P.A.
Okaseharoen, Ph.D, M.D.
Srichanya, Ph.D.
Wongmark

Mr. Kittisak				

Chunsutthiwat, M.D.
roekngam

องค์การเภสัชกรรม

Director

Director
Director

Prapaipattayakun
Poopipatpol

กรรมการ
Director

กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

วิรัชวงศ์

Wirachwong

1. ประสานงานด้านการผลิต การจ�ำหน่าย และการกระจาย
วัคซีนในประเทศ
2. ก� ำ กั บ ติ ด ตามการสร้ า งโรงงานผลิ ต วั ค ซี น ขององค์ ก าร
เภสัชกรรม
3. พัฒนาการผลิตวัคซีนและชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม
4. ประสานงานสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ และ
เอกชนด้านการพัฒนาวัคซีนและชีววัตถุของประเทศ
5. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย
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Director

กรรมการ

โดยให้คณะท�ำงานดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้
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Director

Director

ueavarakul

Director of Biological Production Department
Mrs. Pornthip 				

Chairman

Director

Managing Director

Mr. Chakkrit				

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

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.

ค่
า
ตอบแทน
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2560

Remuneration Commission of GPO’s Fiscal Year 2017

ลำ�ดับ
No.

ชื่อคณะกรรมการ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

1

พลโท ศุภกร		 สงวนชาติศรไกร

2

นพ.บุญชัย		 สมบูรณ์สุข

กรรมการ

3

นพ.อำ�พล		 จินดาวัฒนะ

กรรมการ

4

นายรักษเกชา		 แฉ่ฉาย

กรรมการ

5

นางญาใจ		 พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ

6

ภก.สุนทร		 วรกุล

กรรมการ

7

น.ส.กฤษณา		 ไกรสินธุ์

กรรมการ

8

นายอัษฎางค์		 เชี่ยวธาดา

กรรมการ

9

ศ.ดร.อัญญา		 ขันธวิทย์

กรรมการ

10

น.ส.โสภาวดี		 เลิศมนัสชัย

กรรมการ

11

พลเรือตรีหญิงพิมพ์ใจ ไชยเมืองราช

กรรมการ

12

นพ.นพพร		 ชื่นกลิ่น

กรรมการ

13

นายโสภณ		 เมฆธน

กรรมการ

14

นายสมคิด		 เลิศไพฑูรย์

กรรมการ

15

นายวันชัย		 สัตยาวุฒิพงศ์

กรรมการ

General Supakorn

Dr. Boonchai		

Dr. Amphon 		
Mr. Raksagecha		
Mrs. Yajai		

Mr. Soontorn		
Miss Krisana 		
Mr. Atsadang 		
Professor Dr.Anya

Miss Sopawadee 		

Rear Admiral Pimchai
Dr. Nopporn		
Mr. Sopon		
Mr. Somkit		
Mr. Womchai		

Sa-Nguanchartsornkrai
Somboonsook
Jindawatthana , M.D.
Chaechai

ประธานกรรมการ
Chairman
Director
Director
Director

Pattanasukwasun
Vorakul

Director
Director

Kraisintu

Director

Chiewthada

Director

Khanthavit , Ph.D.
Lertmanaschai
Chaimuangraj

Cheanklin MD., MPHM.
Mekthon

Director
Director
Director
Director
Director

Lertpaithoon

Sattayawuthipong

Director
Director

รวม Total

ค่าตอบแทน
(บาท/ต่อปี)
Compensation
(Baht/Year)

ค่าตอบแทน
รายเดือน
Compensation
(Baht/Month)

เงินโบนัส
ได้รับในปี 2559
Annual Bonus 2016
(Baht)

137,500.00

212,000.00

168,750.00

300,000.00

106,000.00

135,000.00

247,500.00

71,666.66

135,000.00

343,500.00

106,000.00

135,000.00

345,000.00

106,000.00

135,000.00

330,000.00

106,000.00

135,000.00

25,000.00

20,000.00

135,000.00

-

-

33,750.00

423,500.00

106,000.00

135,000.00

335,000.00

106,000.00

135,000.00

232,500.00

106,000.00

135,000.00

240,000.00

106,000.00

135,000.00

60,000.00

70,666.62

-

72,500.00

70,666.62

-

70,000.00

70,666.62

-

2,959,500.00

1,151,666.66

1,552,500.00
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การบริหารจัดการองค์กร
Organizational Management

การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

		การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ารเภสั ช กรรม ในปี
งบประมาณ 2560 มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งในระดั บ องค์ ก ร
อย่างเข้มข้น มี Risk Owner รับผิดชอบและจัดท�ำ Mitigation Plan
เป็น Model พื้นฐาน เพื่อลดโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
ที่ท�ำให้ความเสี่ยงที่จะปฏิบัติไม่ได้ตามเป้าหมายในระดับองค์กร
ภายใต้ ก ระบวนการระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ จ ะกระทบในทางลบ แล้ ว
ด�ำเนินการลดโอกาสของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ หรือด�ำเนินการ
เพื่ อ ลดความเสี ย หายที่ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ ตามมาตรฐานที่ ย อมรั บ
มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด�ำเนินการติดตามความคืบหน้า
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ดังภาพ

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:

แบบจำลอง ERM ของ COCO
ซึ่ง สคร. ยอมรับ

Control Activities

Information & Communication
Monitoring

• Objectives
• Units of measure

• Inventory of
opportunities

งานกอน

เสมอ

Event Identification

รายงานประจำ�ปี 2560

• Risk
tolerances

ดาน
การผลิต

• Inventory of risks

• Inherent risks
assessed

• Residual risks
assessed

Risk Response

องค์การเภสัชกรรม

ดานความพึงพอใจ
ของผูม สี ว นไดเสีย

ดาน
การบริหารจัดการ

การปฏิบัติ / การตัดสินใจ

• Risk responses
• Portfolio view
• Outputs
• Indicators
• Reports

ดาน
การเงิน

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงาน

• Risk responses

Control Activities

เปาหมายหลักในระดับองคกร

ดาน
การตลาด

Core Competency / Core Value

Risk Assessment

Monitoring
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พันธกิจ (Mission)

กลยุทธ และการตัดสินใจ

Objective Setting

จากแผน

องตั้งตน

Risk Response

ERM ต

Risk Assessment

การทำ

Event Identification

• Risk management philosophy
• Risk appetite

SUBSIDIARY
SUB
BSIDI
BS
BUSINESS
UNIT
B
DIVISOION
ENTITY-LEVEL

Objective
O
bjectivee Settingg

นโยบาย (Goal)

Internal Environment

CE
S
GIC RATION ORTINGMPLIAN
E
T
A
E REP CO
STR OP

Internal
Inte
eernal En
Environment
nnvironmeeent

วิสัยทัศน (Vision)

ระบบ

กระบวนการ

State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA

โครงการ

การบริ ห ารความเสี่ ย ง ด� ำ เนิ น งานอย่ า งสมเหตุ ส มผล
ตามบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเป็ น Dynamic
Interactive and Responsive to Change ทั่วทั้งองค์กร
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ระเมิ น การ
ตอบสนองความเสีย่ ง (Risk Response) บนมาตรฐาน COSO – ERM
2004 ภายใต้ Portfolio of risk โดยใช้ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
3 ปี (2557- 2559) สนับสนุนฐานการวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพ
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:

COSO ERM Model (2004)
3

Interrelated Components

Internal
Int
In
tternal
ernal En
Environment
nnvironmeent
Objectivee Settingg
O
Event Identification
Risk Assessment
Risk Response
Control Activities

SUBSIDIARY
BUS
BUSINESS
UNIT
DIVISOION
ENTITY-LEVEL

GIC ATIONS TING
CE
IAN
ATE
R
STR OPER REPO COMPL

1

Risk Objectives

2

Organizational Levels

Information & Communication
Monitoring

		พบว่า

It was found that:

1. ความต่ อ เนื่ อ งในการตอบสนองความเสี่ ย งเหลื อ อยู ่
(Residual risk) ที่ เ ป็ น เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ และอาจกระทบต่ อ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบและกระบวนการในระดับ
หน่วยงาน : ยังไม่ถูกหยิบยกมาจัดระดับความส�ำคัญของความเสี่ยง
ในการจัดการความเสี่ยงร่วมกันตลอด Supply Chain
2. การ Response ความเสีย่ ง บางรายการทีเ่ กิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอกไม่สามารถลดโอกาสของการเกิดความรุนแรง
ของผลกระทบทีท่ ำ� ให้เกิดความเสีย่ งอย่างมีนยั ส�ำคัญ เกิดความล่าช้า
ในการก�ำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
องค์ ก ารเภสั ช กรรมจึ ง ได้ บ ริ ห ารความเสี่ ย งโดยเน้ น ให้ มี
การเชื่อมโยง Risk Management ส�ำหรับ Risks ทุกประเภทตาม
Business Objectives ทีร่ ะดับกิจกรรมเฉพาะเจาะจงในกระบวนการ
ต่างๆ ตลอด  Supply Chain ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน/ส�ำนัก/
ฝ่าย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับองค์กร สื่อสารกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานอย่างเข้มข้น ท�ำความเข้าใจ
Elements และเครื่องมือต่างๆ ผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การเภสัชกรรม ปี 2560 สามารถแสดงผลลัพธ์ในการบริหาร
ความเสีย่ งระดับองค์กรได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูง

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�ำคัญ
ของการบริหารความเสีย่ ง มุง่ มัน่ ท�ำความเข้าใจกระบวนการบรรเทา
ความรุ น แรงของผลกระทบอั น เกิ ด ความเสี่ ย งทั้ ง ระบบและ
กระบวนการ สามารถน�ำเอาทฤษฎีมาปรับใช้กับสภาพการณ์ที่
เผชิญอยู่ให้คลี่คลายปัญหาได้โดยเร็ว
เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ในการ Update ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
Monitoring ความเสี่ยงระดับองค์กร น�ำเสนอในที่ประชุมองค์การ
เภสัชกรรมเพื่อทราบทุกเดือน โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรมเห็นภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงหลักต่อองค์กร
และสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการบริหารความเสีย่ งด้าน Strategic
Risk, Operation Risk, Financial Risk, Compliance Risk ประกอบ
การพิ จ ารณาในเชิ ง นโยบายสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐศาสตร์
ตามแนวทางของ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ที่ก�ำหนด จึงท�ำให้ความเสี่ยงย่อยระดับกิจกรรมของหน่วยงาน
ไม่ถูกยกระดับเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร
ส�ำหรับการจัดการความเสี่ยงทางด้าน Compliance Risk
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ซึ่ ง ประกาศให้ ใ ช้ ใ นปี 23 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560
องค์การเภสัชกรรมได้กำ� หนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพือ่ ให้หน่วยงาน
ใช้เป็นหลักปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุไปในทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข ก�ำหนดกลยุทธ์/การ
ปฏิบัติ/การตัดสินใจ สามารถลดโอกาสของการเกิดความรุนแรงของ
ผลกระทบทีท่ ำ� ให้เกิดความเสีย่ งอย่างมีนยั ส�ำคัญในความล่าช้าในการ
ก�ำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจ้าง โดยในแต่ยุทธศาสตร์มีระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise  Performance Appraisal : SEPA) เป็นตัวเร่ง
กระบวนการเพิม่ ความเข้มข้นพิจารณาน�ำหลักการบริหารความเสีย่ ง
ที่ดีของแนวทาง COSO แบบบูรณาการ (Enterprise–Wide Risk
Management) มาสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

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.

ภารกิจตามวิสัยทัศนขององคกร
วิเคราะหสถานการณ :
วิเคราะห
สภาพแวดลอม
ภายนอก

1
กำหนดภารกิจ
และ
วัตถุประสงค
ขององคกร

คนหา
โอกาส /
ภาวะคุกคาม

2. วิเคราะหดวย SWOT
กำหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค
ขององคกร

3
กำหนดกลยุทธ

4

5

นำกลยุทธ ไปใช

ประเมินผล

การพิจารณาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ และ จัดทำ
เอกสารสั่งการ กำหนดผูรับผิดชอบ

คนหา
จุดแข็ง / จุดออน

กำกับดูแล การปฏิบัติตามแผน Mitigation Plan
อยางเขมขนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในแตละเดือน

SWOT กับการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อการบริหารความเสี่ยง

BCM Framework
เหตุการณวิกฤติ

Business Timeline
การวิเคราะห/เตรียมการ

(Incident)

การบริหารกอนเกิดวิกฤติ

มุงเนนการแก ไขเหตุเฉพาะหนา

การวิเคราะหความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
(Internal Control)

(Incident Response Plan)

การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ : BIA

การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Assessment)
การจัดเตรียม
- แผนเผชิญเหตุ
- แผนบริหารเพื่อความตอเนื่องใน
การดำเนินธุรกิจ
- แผนฟนฟูกิจการ

(Risk Assessment)

(Business Impact Analysis)

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

BIA : เลือกผลิตภัณฑที่จำเปน
- ARV
- ยา NCD

แผนเผชิญเหตุ

มุงเรื่องการตั้งศูนยทำงาน
(สำรอง)

แผนการสื่อสาร

แผนการสื่อสาร

แผนเผชิญเหตุ

การเตรียมการ/ประกาศใช
BCM Center

- Call Tree
- IR Team

แผนฟนฟูกิจการ

แผนบริหารเพื่อความตอเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan)

(Recovery Plan)

-

- Call Tree
- BCM Team

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

- สถานที่ / Equipment
- การเครือ่ นยาย Key Person
- Key Activity

แผนการเฝาระวังสถานการณ
แผนการสื่อสารในยามวิกฤติ
- แหลงขอมูลการเฝาระวัง
แผนการ
Shut
Down
โรงเรียน
แผนการยายฐานการผลิตยา
- ทีมงานเฝาระวังติดตาม
เทาที่จำเปนตาม BIA
- ระบบ / เครื่องจักร
แผนการปองกันและเตรียมการเบื้องตน
- ระบบการผลิตสำรองที่พระราม 6
แผนการจัดการบุคลากร
- การปดกั้นพื้นที่ (ปองกันน้ำ)
- แผนการสนับสนุนอื่นๆ
- การอพยพคน
- การเตรียมการเกี่ยวกับเครื่องจักร
แผนการจัดซื้อยาทดแทนเทาที่
- คนที่ตองอยูเฝาระวังโรงงาน
- กาเคลื่อนยาย / wrap up เครื่องจักร
จำเปนตาม BIA (กรณี ไมผลิต)
- การเตรียมการเกี่ยวกับระบบที่สำคัญ
**** Site พระราม 6 เปน Site สำรอง ***

-

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

แผนการฟนฟูโรงงาน

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

องค์การเภสัชกรรมประกันคุณภาพด้วยประสิทธิผลของการ GPO guarantees its standards of quality via the
บูรณาการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO 2004 effectiveness of integrated risk management
which is in accordance with the COSO 2004 standard in
อย่างสม�่ำเสมอ ทางกายภาพ 4 ด้าน
1.
2.
3.
4.

ด้าน Strategic Risk
ด้าน Operation Risk
ด้าน Financial Risk
ด้าน Compliance Risk

terms of the following 4 aspects:
1. Strategic Risk
2. Operation Risk
3. Financial Risk
4. Compliance Risk
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สรุปภาพรวมของการด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงปี 2560
Summary of the Overall Performance of Risk Management in 2017
ความร่วมมือกันของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน
บริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ ท�ำการถ่ายทอดแผนการจัดการ
ความเสี่ยงให้ทราบกันทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ท�ำให้
ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถบริ ห ารความเสี่ ย ง
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการลดความรุนแรงในผลกระทบทีอ่ าจเกิด
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยเสีย่ งภายใน และปัจจัยเสีย่ งภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ มีการวางแผนการการจัดการใน Process
Risk วิเคราะห์วางแผนการใช้โปรแกรม เพือ่ การบริหารและจัดการแบบ
บูรณาการ (Plan– Do–Check–Act) อ้างอิงกระบวนการต่อไปนี้
- การหา Root Cause Analysis วิเคราะห์แยกเหตุการณ์
ที่มีความรุนแรง ที่มีผลกระทบสูงทุกรายการเสี่ยง เป็นกรณีไป
- การหา Root Cause Analysis วิเคราะห์แยกเหตุการณ์
ที่มีความรุนแรงต�่ำ  ใช้แนวโน้มในการวิเคราะห์ซ�้ำ  (Turning Point)
เพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เสี่ยงนั้นๆ ไม่ยกระดับเป็นความเสี่ยงระดับ
องค์กร
- ออกแบบแก้ไขลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เกิดผลกระทบทีเ่ กิดจากปัจจัย
ต่างๆ ที่มีโอกาสส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้
- บริหารความเสี่ยงโดยชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
จะลดโอกาสเกิดเหตุการณ์เสี่ยง ท�ำทั้งเชิงรุก และเชิงรับ (มุ่งเน้น
เหตุการณ์ และมุ่งเน้นกระบวนการ)
ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมใช้ Mitigation Plan ระบุจุดเสี่ยง
และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพิ จ ารณาโอกาสที่ จ ะปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
เชิงระบบเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการ
เพิ่มมูลค่าในการบริหารความเสี่ยงด้วยการเชื่อมโยง COSO 2004
เข้ากับ COSO 2017 ตามการศึกษาและวิเคราะห์ของ ศาสตราจารย์
ดร.อัญญา ขันธวิทย์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์) ดังภาพ
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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:
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Source : COSO (2017), Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and Performance. U.S.A. : COSO.
NOTE : COSO = The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักบริหารยุทธศาสตร องคการเภสัชกรรม

ระบบและกระบวนการควบคุมภายใน
System and Process of Internal Control

มีการทบทวนระบบและกระบวนการ
ตลอด Supply Chain การผลิตและจัดหา

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):
ควบคุมภายในการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เอื้ออำนวยใหกับการดำเนินงานหลักของ
องคการเภสัชกรรม ทั้งทางดานผลิตและ
จัดหาผลิตภัณฑยา
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ปีงบประมาณ 2560 องค์การเภสัชกรรมใช้หลักการบริหาร
องค์กรที่ดี มีการก�ำกับและติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทาง COSO 2013 มุ่งหวังใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) อย่างเข้มข้น ดังภาพ

Information & Communication
Monitoring Activites

Source : COSO การควบคุมภายใน 2013
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ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ระบบการควบคุมภายใน
ขององค์การเภสัชกรรมได้เพิม่ ความเข้มข้นในการติดตามการควบคุม
ภายในโดยแทรกแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐาน แฝงอยูใ่ น
กระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติตามระเบียบขององค์การเภสัชกรรม
สามารถตรวจสอบได้ ตั้ ง แต่ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จนถึ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ระดับล่าง ท�ำให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการปฏิบัติงานลดลง เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาระบบควบคุมภายใน ก่อให้เกิดการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เกิดการบริหารจัดการแบบ
ธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่แทรกในทุกหน้าที่และ
ทุกระดับของการปฏิบัติงาน ในองค์การเภสัชกรรมทางด้านการให้
ค�ำแนะน�ำ การมอบอ�ำนาจ การอนุมัติ การตรวจสอบ การสอบทาน
ผลการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัย การแบ่งแยกหน้าที่
การจดบันทึกกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ มีการ
สอบทานรายงานและข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยผู้บริหารและส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน ผูร้ บั ผิดชอบและผูบ้ ริหารระดับสูงติดตามแก้ไขเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรในประเด็นทีแ่ ตกต่างจากมาตรฐาน ซึง่ กิจกรรมการ
ควบคุมภายในที่ปฏิบัติมีหลายมิติ ดังนี้
		 1. การควบคุมในการก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธี
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและแผนงาน
แสดงให้เห็นถึงทิศทางขององค์การเภสัชกรรมในปีตอ่ ไป ทัง้ นี้ นโยบาย
ดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ก่อนสิ้นสุดปีและมีการสื่อสารให้รับทราบโดยทั่วกัน
ผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นผู้ก�ำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ
เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ทีต่ นเองรับผิดชอบ โดยมีระเบียบ
วิธปี ฏิบตั สิ อดคล้องรองรับตามนโยบายและแผนงาน และปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ จัดให้มีระบบการรายงาน
ผลการปฏิบตั งิ านเป็นระยะๆ เพือ่ วัดผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา และ
น�ำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
		2. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
ความต้องการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การ มาประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ข้อมูลทางบัญชีการเงินและข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญๆ ประมวลผลทั้งในรูป
แบบสารสนเทศหรือรายงาน จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ มีความสมบูรณ์ของ
การอนุมัติรายการทุกครั้งก่อนการบันทึกบัญชี การสอบทานหรือ
การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนการบันทึกรายการหรือการเปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างกัน ส�ำหรับปีงบประมาณ 2560 เตรียมความพร้อม
ในการน�ำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยในการประมวลผลข้อมูล
แทนระบบเดิมที่มีข้อจ�ำกัดทางด้านอายุการใช้งาน
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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

		 3. การควบคุมทางด้านการอนุมัติของผู้บริหารระดับสูง
การควบคุมภายในทางด้านการอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารระดับ
สูง จะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการด�ำเนินงานมอบหมาย
ให้บุคลากรระดับรองลงมาปฏิบัติแทน โดยการมอบอ�ำนาจให้แก่
บุ ค ลากรระดั บ ต่ า งๆ มี ก ารสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทราบโดยทั่ ว กั น
ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจหน้าที่จะสอบทานความเพียงพอของเอกสาร
ประกอบการขออนุมตั วิ า่ ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง และมีวงเงิน
ที่อนุมัติอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจที่ตนสามารถอนุมัติได้ รวมทั้ง
สอบถามเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงนาม
อนุมัติให้ด�ำเนินการ
		4. การควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สิน
การควบคุมดูแลป้องกันทรัพย์สิน การจ�ำกัดการเข้าถึง
ทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงทั้งทางด้านเงินสด ทรัพย์สินที่มีค่า เอกสาร
หลักฐานและระบบงานที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ความลับขององค์การเภสัชกรรม การป้องกันการสูญหายของข้อมูล
การทุจริต และการน�ำไปใช้ประโยชน์นั้น ได้ก�ำหนดให้ผู้รับผิดชอบ
จัดให้มีการดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุมมีการตรวจนับทรัพย์สินอย่าง
สม�่ำเสมอตามระเบียบ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
		5. การควบคุมและการแบ่งแยกหน้าที่
องค์การเภสัชกรรมมีการแบ่งแยกหน้าที  ่ เพือ่ ป้องกันหรือ
ลดความเสี่ ย งจากข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ การทุ จ ริ ต โดยเฉพาะเรื่ อ ง
การอนุมัติรายการ หรือการให้ความเห็นชอบ การประมวลผล หรือ
การบันทึกรายการดูแลทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้อง และในบางกรณี องค์การ
เภสัชกรรมมีข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร ท�ำให้ไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่
งานได้ ก็จะก�ำหนดกิจกรรมอืน่ ทดแทน โดยก�ำหนดให้มกี ารสอบทาน
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น หรือก�ำหนดให้มีการควบคุม
ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ มิ ใ ห้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง กระท� ำ การอั น
ไม่ เ หมาะสม หรื อทุจริต โดยอาศัยระยะเวลาที่ท�ำงานต่ อ เนื่ อ ง
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. การควบคุมการจัดท�ำเอกสารหลักฐานที่ส�ำคัญ
การจั ด ท� ำ เอกสารหลั ก ฐานที่ ส� ำ คั ญ จะมี ก ารบั น ทึ ก
ควบคุมหนังสือไว้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของหน่วยงานย่อย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส� ำ รองเพื่ อ ให้ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบ
ค้นคว้าหรืออ้างอิง รวมทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบ/สอบทาน
การพิจารณาอนุมตั ิ และรายงานอย่างรัดกุม โดยเฉพาะเรือ่ งระเบียบ
ค�ำสั่ง คู่มือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการทบทวนตาม
ความเหมาะสมของเอกสารส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง
สรุป ภาพรวมของการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมมีระบบควบคุมภายในเป็นกระบวนการ
ที่ แ ทรกอยู ่ ใ นกระบวนการด�ำเนิน งานและธุรกรรมของกิจ การที่
ด�ำเนินการอยูเ่ ป็นประจ�ำวัน มีการก�ำกับติดตามประสิทธิภาพในการ
ก�ำกับกิจกรรม โดยบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน และเป็นกลไก
หนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ความเป็ น ไปได้ ที่ กิ จ กรรมงานบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต าม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ
องค์การเภสัชกรรมได้ใช้ระบบการควบคุมภายในเป็นระบบ
ที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติด้านการบริหารที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปกป้อง
และรักษาสินทรัพย์ของกิจการ และท�ำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
ตามล�ำดับ มีการปฏิบตั งิ านทีด่ ี การรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง และ
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์อย่างครบถ้วน การทบทวนการ
ปฏิบัติงานจุดควบคุม (Control Point) ทั้งการควบคุมแบบป้องกัน
(Preventative) การควบคุมแบบตรวจพบ (Detective) การควบคุม
แบบแก้ไข (Corrective) และการควบคุมแบบชดเชย (Compensating)
ปีงบประมาณ 2560 องค์การเภสัชกรรมได้เตรียมความพร้อม
ในการบูรณาการเชื่อมโยงระบบความคุมภายใน : COSO–2013
ที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเข้ากับกลไกการบริหารความเสี่ยง
COSO–ERM 2017 ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างเสริมมูลค่าให้องค์กร
ตามมาตรฐานใหม่ ที่อยู่ระหว่างปรับปรุงและน�ำมาใช้ในการสร้าง
ระบบควบคุมภายในที่ดี มีโครงสร้างที่ชัดเจน ถ่วงดุลอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
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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.

ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2560

Operating Performance for the Fiscal Year 2017

รายงานผลการดำ�เนินงานขององค์กร

Report on Operating Performance

การด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2560
ยึ ด หลั ก การของระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ (State
Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ที่กระทรวงการคลัง
น�ำมาใช้ในการประเมินผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการ
บริหารจัดการองค์กร เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ และเพือ่ ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 คือ

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:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตและจัดหา

Strategy 1

Manufacturing and Procurement.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตลาดและการบริหาร

Strategy 2

Marketing and Services.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการองค์การ

Strategy 3

Management of the Organization.

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

		1. %Service Rate ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

ผลอยูท่ รี่ ะดับดี เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมาพบว่าเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ในปี 2560
มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการติดตามระบบ Supply Chain
ท�ำให้มีผลการด�ำเนินงานดีขึ้น
2. การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ลูกค้าราชการ, เอกชน,
VMI, ร้านค้า อภ. ได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ทั้ง 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มแรก คือ กลุ่มลูกค้าในเขต กทม. และปริมณฑล เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมาพบว่าเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
พบว่าผลการประเมินอยูท่ รี่ ะดับดีมาก และกลุม่ ทีส่ อง คือ กลุม่ ลูกค้า
ในส่วนภูมิภาค (ไม่รวมลูกค้าที่อยู่บนเกาะ) พบว่าผลการประเมินอยู่
ที่ระดับดีเช่นกัน
3. คะแนนความพึงพอใจโดยรวมขององค์การเภสัชกรรม
ในประเด็นคุณภาพ/ประสิทธิภาพ และความสม�่ำเสมอของคุณภาพ
ยาและเวชภัณฑ์ และประเด็นการบริการสั่งซื้อและกระจายสินค้า
ปี 2560 เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์วัดอยู่ที่ระดับดี

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.
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ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

Customer Focus

โครงการวิ จั ย ลู ก ค้ า และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ขององค์ ก าร
เภสัชกรรม ปี 2560 และงานวิจัยความผูกพันของลูกค้าองค์การ
เภสัชกรรม ปี 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
• เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ความต้ อ งการ ความคาดหวั ง
ความส� ำ คั ญ ความพึ ง พอใจ ความภั ก ดี ความผู ก พั น และ
ความไม่พึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ตามบริบทขององค์กร
ต่อการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ตามเกณฑ์การประเมิน
ของกระทรวงการคลัง
• เพือ่ การเปรียบเทียบการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
กับคู่แข่ง (Benchmarking)
• เพือ่ เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม
กับปีที่ผ่านมาได้
• เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนความผูกพันของลูกค้า
• เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรม

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.
		ผลการด� ำ เนิ น งานในปี ที่ ผ ่ า นมาได้ โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมาย จ� ำ นวน 4 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ 1. กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ภาครั ฐ 2. กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
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:

กลุ่มลูกค้า / Customer Group
ลูกค้าภาครัฐ / Government customers

4.14

89.90%

ลูกค้าภาคเอกชน / Private customers

4.02

88.10%

ประชาชน / Public

4.58

99.40%

ลูกค้าต่างประเทศ / International customers

4.03

79.80%

รวม / Total

4.28

92.90%

เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง
4 กลุ่ม ดังกล่าวข้างต้น ที่มีต่อองค์การเภสัชกรรม กล่าวได้ว่า ลูกค้า
กลุม่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การเภสัชกรรมมากทีส่ ดุ ในทุกๆ
เรื่อง รองลงมาคือกลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศมีความพอใจ ตามล�ำดับ ซึ่งการวิเคราะห์ความเร่ง
ด่ ว นในการปรั บ ปรุ ง ของกลุ่ม ลูก ค้า องค์ก ารเภสัช กรรมจะได้ มี
การน�ำข้อมูลหลายด้านมาพิจารณาในการวิเคราะห์หาความเร่งด่วน
ในการปรับปรุง ประกอบด้วย ระดับความคาดหวังที่มีต่อองค์การ
เภสัชกรรม (Customer Expectation) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
องค์การเภสัชกรรม (Customer Satisfaction) การเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจกับคูแ่ ข่ง (Benchmarking) และสิง่ ทีไ่ ม่พงึ พอใจ
ในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา โดยประเด็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบด�ำเนินการปรับปรุง
คือ ประเด็นทีล่ กู ค้ามีระดับความพึงพอใจน้อยกว่าระดับความคาดหวัง
ที่ลูกค้าตั้งไว้ ระดับความพึงพอใจ น้อยกว่าคู่แข่ง และมีประเด็น
ความไม่พึงพอใจในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
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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.

ด้านการเงินและการตลาด

Finance and Marketing

ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นการเงิ น ขององค์ ก ารเภสั ช กรรม
ในปี ง บประมาณ 2560 มี ผ ลก� ำ ไรสุ ท ธิ 1,653.22 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.85 รายได้รวมขององค์การเภสัชกรรม 15,881
ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.93 เนื่ อ งมาจากยอดขายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยยาองค์ ก ารเภสั ช กรรมผลิ ต ยอดขายเพิ่ ม ขึ้ น ในกลุ ่ ม ยา
ต้านไวรัสเอดส์ และยารักษาโรค โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
NCDs (Non-Communicable diseases) อาทิ โรคเบาหวาน
(Diabetes Mellitus) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
ส่วนยาผู้ผลิตอื่นจะมาจากการขายน�้ำยาล้างไต (CAPD)
กลุม่ ลูกค้าหลักขององค์การเภสัชกรรม คือ ส่วนราชการ หรือ
ลูกค้าภาครัฐ ที่เหลือเป็นลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าต่างประเทศ
โดยลูกค้าหลักภาครัฐได้แก่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม ลู ก ค้ า กลุ ่ ม โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น

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.

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ในปี 2560 องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ ด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
เภสั ช กรรม ซึ่ ง ท� ำ ให้ ไ ด้ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความผู ก พั น
และความพึงพอใจของพนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม และ
ท�ำให้ทราบระดับความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานและ
ลูกจ้างทีม่ ตี อ่ องค์การเภสัชกรรม รวมถึงได้แนวทางในการวางกลยุทธ์
เพื่อสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และ
มีการน�ำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย มาตรการ
หรื อ แนวทางในการปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารเภสั ช กรรมในการที่ จ ะ
ดึงดูดพนักงานและลูกจ้างให้อยู่ในองค์การเภสัชกรรมได้นานๆ และ
จัดท�ำแผนในการพัฒนาบุคลากร (Individual planning) ได้ตรงกลุม่
และตรงกับความต้องมากที่สุด
ซึง่ ผลการส�ำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การ
เภสัชกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.84) เมื่อพิจารณาใน
รายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสวัสดิการ,
ด้ า นสั ม พั น ธภาพกั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน, ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ต นเอง
รั บ ผิ ด ชอบ, ด้ านสิทธิเสรีภ าพและความเท่าเทียมในองค์ ก ารฯ,
ด้านกฏ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การ และด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศการท�ำงาน เป็นต้น
ส่วนผลการส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและ
ลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การ
เภสัชกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.12 และเมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่ามีระดับความผูกพันที่มีต่อองค์การ
เภสัชกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงอนาคต
ขององค์กร ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร, ด้านความเต็มใจ
ทุม่ เท เสียสละเวลาให้องค์กร และด้านความต้องการด�ำรงเป็นสมาชิก
องค์กรตามล�ำดับ

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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ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

Effectiveness of the Process

กระบวนการท� ำ งานขององค์ ก ารเภสั ช กรรม แบ่ ง เป็ น
กระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ 3 กระบวนการหลักภายใต้การน�ำของ
ผู้น�ำระดับสูง ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญ
ขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 3 กระบวนการหลัก ดังนี้
		 1. กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D Process)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการวิจัยและพัฒนายาและ
เวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็นต่อ
สังคมไทย ตามพันธกิจขององค์กร ท�ำให้องค์การเภสัชกรรมเร่งรัด
พัฒนาการวิจัยการผลิตและจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
โดยจ�ำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงวัตถุดิบที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนต�ำรับ
หรือผลิตภัณฑ์ตอ่ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
		 2. กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
ส� ำ หรั บ มู ล ค่ า การสู ญ เสี ย ซึ่ ง พิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว น
ของ 3 องค์ประกอบ คือ การสูญเสียจากการผลิต (Loss) สินค้าที่
ไม่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพ (Reject) และสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน
(Return) เปรี ย บเที ย บกั บ มู ล ค่ า ของวั ต ถุ ดิ บ ที่ ผ ่ า นเข้ า อยู ่ ใ น
กระบวนการผลิต
		 3. กระบวนการบริการ (Service Process)
ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ส�ำหรับในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และภูมิภาคนั้น เมื่อวิเคราะห์จากร้อยละของจ�ำนวนครั้ง
ในการจั ด ส่ ง ยาและเวชภั ณ ฑ์ ไ ด้ ต ามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ในปีงบประมาณ 2560 สามารถด�ำเนินการได้ตามเป้าหมาย

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.

ด้านการน�ำองค์กร
ด้ า นการน� ำ องค์ ก ร เป็ น การประเมิ น ผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง ของ
องค์การเภสัชกรรมว่าได้ชี้น�ำและท�ำให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร
รวมทั้ ง ประเมิ น ระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลองค์ ก ร และด้ า นกฎหมาย
จริ ย ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในภาพใหญ่ รวมทั้ ง
การสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญ
การน�ำรัฐวิสาหกิจโดยผูน้ ำ� ระดับสูง ผูน้ ำ� ระดับสูงขององค์การ
เภสัชกรรม มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลในการก�ำหนด/
ทบทวน และถ่ายทอด วิสัยทัศน์/ค่านิยม ขององค์กร โดยผู้น�ำได้
ปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างถึงความมุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
มีจริยธรรม รวมทัง้ มีระบบในการสือ่ สารกับบุคลากรทัว่ ทัง้ องค์กรและ
การส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
การก�ำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม
องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการ การจัดหายาจ�ำเป็นตามนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และมีบทบาทในการด�ำเนินงานเชิงสังคม เพื่อ
จ�ำหน่ายยาที่จ�ำเป็นและมีคุณประโยชน์ต่อสังคมประชาชนสามารถ
เข้าถึงยาได้มากขึ้นและทั่วถึง รวมถึงผลกระทบทางบวกที่หน่วยงาน
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

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.

ของรัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณจากการซื้อยาจากองค์การ An additional positive impact of this was that, by purchasing
เภสัชกรรม ซึง่ องค์การเภสัชกรรม สามารถ ผลิต/จัดหายาเชิงสังคม/ GPO’s medicines, government agencies were able to make
savings on their budgets because GPO is able to manufacture/
ยาจ�ำเป็นในราคาที่ต�่ำกว่าราคาจ�ำหน่ายในตลาด
supply these medicines at a lower than market price.

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินการ

จากนโยบายการใช้ยาสามัญ (Generic Drugs) ที่รัฐบาลได้
ส่ ง เสริ ม มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยาสามั ญ มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาด
ด้านปริมาณถึงครึ่งหนึ่งของตลาด แต่เพราะยาสามัญมีมูลค่าไม่สูง
ไม่ ไ ด้ ส ร้ า งนวั ต กรรม และไม่ มี ก ารได้ รั บ การคุ ้ ม ครองจาก
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา จึ ง ท� ำ ให้ ก ารแข่ ง ขั น ของยาสามั ญ อยู ่ บ น
พื้นฐานของการแข่งขันด้านราคา ยาสามัญของประเทศมีโอกาส
เติ บ โตได้ ดี เนื่ อ งจากความต้ อ งการยาสามั ญ ในประเทศและ
ต่างประเทศสูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย ส่งเสริม
การลงทุนของภาครัฐ และประกอบกับการที่ประเทศไทยก�ำลัง
ก้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ส ่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการใช้ ย ารั ก ษาโรค
เพิ่มสูงขึ้น
แต่ปัจจัยเสี่ยงต่อการด�ำเนินงาน คือการพึ่งพิงการน�ำเข้า
วั ต ถุ ดิ บ ตั ว ยาจากต่ า งประเทศเป็ น ส่ ว นใหญ่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุ ม ราคาต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสมได้ และมี ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการน�ำเข้ายาที่มีราคาถูกจากต่างประเทศ
เข้ า มาแข่ ง ขั น กั บ ยาที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศมากขึ้ น รวมทั้ ง
อุ ต สาหกรรมยาเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ เ งิ น ลงทุ น สู ง เพื่ อ พั ฒ นา
สถานที่และเครื่องจักรให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ภาครัฐก�ำหนด
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมต้ อ งเป็ น กลไกในการถ่ ว งดุ ล
ด้านราคายา ผลิต และจัดหายาจ�ำเป็น สร้างความมั่นคงด้านยา
โดยมุ่งคิดค้น วิจัย และพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ใหม่ๆ ออกสู่ระบบยาของประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ยาจ�ำเป็น
ในการใช้สูง ประกอบด้วย กลุ่มยาโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน
ความดั น โรคหั ว ใจ กลุ ่ ม ยาเอดส์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ร าคาลดลงมาก
ท� ำ ให้ ค นไข้ ที่ ม าขึ้ น ทะเบี ย นได้ รั บ ยาครบทุ ก คน และมี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และไทยยังเป็นประเทศที่ 2 ของโลกที่สามารถยับยั้ง
การติดเชื้อจากแม่สู่ลูก กลุ่มยารักษามะเร็ง ถือเป็นยาที่มีราคา
แพงมาก และแนวโน้มในอีก 10-20 ปีขา้ งหน้า จะมีมลู ค่าการใช้สงู
องค์การเภสัชกรรม จึงมีการวิจัยและพัฒนายาตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึง
ปลายน�้ำในกลุ่มยามะเร็ง โดยมีการเริ่มศึกษากระบวนการผลิต
และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี พร้ อ มทั้ ง น� ำ เทคโนโลยี ร ะบบอั จ ฉริ ย ะ
และระบบดิจิตอล มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การตลาด
ตลอดจนกระบวนการท�ำงานด้านต่างๆ

Factors Effecting Operations

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.
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ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต Industry Situation and Future Outlook
อุตสาหกรรมยาในประเทศ

Domestic Pharmaceutical Industry

แนวโน้มอุตสาหกรรมยาปี 2560 การผลิตและการจ�ำหน่าย
คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ดีโดยอุตสาหกรรมยาไตรมาส 1 ปี 2560
สามารถขยายตัวได้ดีทั้งด้านการผลิต การจ�ำหน่าย และการส่งออก
เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI
ที่ ใ ห้ ผู ้ ป ระกอบการผลิ ต ยาที่ ยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ภายในปี 2560-2561 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ผลิตยา ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการ
สามารถลงทุนในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของอุตสาหกรรมยา อาจท�ำ
ให้ผู้ประกอบการรายเล็กยังต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ทัง้ จากผูผ้ ลิตยาในประเทศ และผูน้ ำ� เข้ายาจากต่างประเทศ เนือ่ งจาก
มีเงินทุนค่อนข้างจ�ำกัด ท�ำให้การวิจัยพัฒนายาและคิดค้นยาใหม่
ท�ำได้ยาก นอกจากนี้ ยาที่ผลิตและจ�ำหน่ายยังเป็นยาส�ำเร็จรูปทั่วไป
ที่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์เฉพาะ ดังนั้นผู้ผลิตรายใหม่ๆ จึงสามารถเข้าสู่ตลาด
ได้ ง่าย ส่งผลให้ผู ้ ป ระกอบการรายเล็ ก อาจไม่ ส ามารถเติ บ โต
ได้อย่างยั่งยืน
ส�ำหรับด้านการส่งออกปี 2560 คาดว่าจะมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ จาก
ปีกอ่ น เนือ่ งจากประเทศคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญของไทยในอาเซียนสัง่ ซือ้ ยาจาก
ไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่คาดว่าจะมีมูลค่าการน�ำเข้าจาก
ไทยมากถึง 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ทั้งนี้ สถานการณ์
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ
รายใหญ่ แ ละบริ ษั ท ข้ า มชาติ ค าดว่ า ยั ง คงเติ บ โตได้ ใ นเกณฑ์ ดี
เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการมีความได้เปรียบด้านเงินลงทุนและเทคโนโลยี

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.

แนวโนมอุตสาหกรรมยาในประเทศในอนาคต
ส�ำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมยาไทยในอนาคต คาดว่าจะมี
การวิจัยและพัฒนายาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดยเฉพาะ
การใช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพในการผลิ ต ยาเฉพาะทาง และภาครั ฐ
ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยยาให้ ข ยายกิ จ การลงทุ น
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ตลอดจนผลักดันให้มี
การผลิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นโรงพยาบาลเพิ่ ม ขึ้ น จึ ง คาดว่ า ในระยะต่ อ ไป
จะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาหันมาผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ

แนวโน้มตลาดสมุนไพรไทย
อุ ต สาหกรรมยาของไทยมี โ อกาสก้ า วขึ้ น สู ่ เ วที โ ลกได้
โดยเฉพาะวัตถุดิบ “สมุนไพรไทย” ที่ขณะนี้รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งด้วยเป้าหมายในสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มุ่งเป้าส่งออกอาเซียน ทั้งนี้
ข้ อ มู ล จากกระทรวงสาธารณสุ ข โดย ศ.คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ           
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า ปัจจุบันตลาดทั่วโลกมีความต้องการสมุนไพร ไปใช้เพื่อการ
รักษาโรคและดูแลสุขภาพเพิม่ มากขึน้ โดยพัฒนาไปเป็นเครือ่ งส�ำอาง
และกลุม่ ยาอาหารเสริม และจากข้อมูลของส�ำนักงานพัฒนาการวิจยั
การเกษตร(องค์การมหาชน) ปี 2557 มูลค่าการใช้และส่งออก
สมุนไพรไทยรวมกว่า 2.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มเครื่องส�ำอาง
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

Futur e tr ends wi thi n the Dom 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

1.4 แสนล้านบาท กลุ่มอาหารเสริม 8 หมื่นล้านบาท กลุ่มสปาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมาณ 1 หมื่ น ล้ า นบาท และกลุ ่ ม ยาแผนโบราณ
ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 1 หมื่นล้านบาท
ตามแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทย
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
มาตรการ และแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทย
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปี ข้างหน้า
ประเทศไทยจะเป็ น ประเทศส่ ง ออกวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรคุ ณ ภาพ
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรชั้ น น� ำ ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น รวมทั้ ง เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะน�ำมาสู่ความมั่งคง
ทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปซึ่งยุทธศาสตร์
ภายใต้แผนแม่บท

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.

การลงทุนทีส่ �ำ คัญในปัจจุบนั และอนาคต Important Present and Future
การลงทุนในปีงบประมาณ 2560 มีความสอดคล้องกับทิศทาง Investments
ทีก่ ำ� หนดไว้ในแผนวิสาหกิจ (แผนยุทธศาสตร์) ประจ�ำปี 2559-2563
โดยมุ่งเน้นการลงทุนในยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและจัดหา ได้แก่
การปรับปรุงสถานที่ผลิต ปรับปรุงและพัฒนาระบบผลิต ระบบ
ประกันคุณภาพ ระบบสนับสนุนการผลิต โรงงานพระราม 6 เพือ่ รักษา
ระดับมาตรฐาน GMP และเพือ่ ให้ระบบผลิตมีความปลอดภัย การลงทุน
ในเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทัง้
การผลิตยาในระดับ Pilot Scale เพือ่ ลดการพึง่ พายาจากต่างประเทศ
การลงทุนเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต และการลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โรงงานแห่งใหม่เพือ่ ให้ได้ตามมาตรฐานสากล การลงทุนในยุทธศาสตร์
ด้านการตลาดและบริการ เป็นการลงทุนเพื่อออกแบบคลังและ
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ทจี่ ะเริม่ ก่อสร้างในปี 2562 ส่วนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน

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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รายงานของสำ�นักตรวจสอบภายใน
องค์การเภสัชกรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

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

สำ�นักตรวจสอบภายในองค์การเภสัชกรรม
มีวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงานดังนี้

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

1. ท� ำ หน้ า ที่ ช ่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน และ
1. Support GPO’s Administration Department and
การบริหารจัดการขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงฝ่ายบริหารและ employees at all levels of the organization in the facilitation of
พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านในทุกระดับขององค์การเภสัชกรรม ให้สามารถ management and operations, thereby improving GPO’s
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารเภสั ช กรรม operations in terms of quality, capability and efficiency.
ให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และ/หรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. Operate via the use of procedures or service
2. น�ำกระบวนการหรือกิจกรรมในรูปแบบการบริการด้านการ activities (depending on requirements) to enhance assurance,
ให้ความเชื่อมั่นและการบริการให้ค�ำปรึกษามาใช้ในการปฏิบัติงาน as well as providing a consulting service. Internal audit is to be
ตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี โดยเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม ภายใต้ performed carefully and professionally with expertise, on an
equitable basis.
ความเชี่ ย วชาญ และความระมั ด ระวั ง เยี่ ย งการปฏิ บั ติ ง านของ
3. Perform an evaluation to ascertain the need for
ผู้ประกอบวิชาชีพ
improvements in the efficiency of operations, management,
3. ท� ำ การประเมิ น เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ internal control and risk management and where there is a
การด�ำเนินงาน การบริหาร การจัดการ การควบคุมภายใน และ need provide opinions, observations and suggestions as to how
การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยการให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ สั ง เกต และ improvements could be made. This is in order to enhance
ข้อเสนอแนะตามสมควรแก่กรณี อันจะเป็นการให้ความมั่นใจต่อ confidence in the ability of the Audit Committee, Administration
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารหน่วยรับตรวจ ผู้รับตรวจ Department, audit receivers, operators and/or staff to achieve
และ/หรือ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ในคุณภาพและความสามารถ the required goals as defined by GPO policy.
ที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่องค์การเภสัชกรรมก�ำหนด
The roles and responsibilities of the Office of Internal
ส�ำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ Audit are assigned by the Audit Committee and the Managing
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ�ำนวยการ Director of GPO. Operations are undertaken in accordance with
องค์การเภสัชกรรม โดยทีก่ ารปฏิบตั งิ านเป็นไปตามคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน the Operation Manual on the Internal Audit of State Enterprises,
การตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งาน as defined by the State Enterprise Policy Office (SEPO),
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และ the Ministry of Finance and the Internal Audit Charter; this
ตามกฎบัตรส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการสอบทานและทบทวน manual is reviewed and verified annually.
The main mission and responsibility of the Office of
เป็นประจ�ำทุกปี
Internal Audit is to provide consultation, evaluation and
ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ คือ การให้ค�ำแนะน�ำ suggestions for improvement. In order to ensure independence,
ปรึกษา และตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจด้วยความเป็นอิสระ equity, an increase in value, an improvement in operations and
เที่ยงธรรม เพิ่มมูลค่า ปรับปรุงการด�ำเนินงาน และช่วยให้องค์การ the achievement of the required objectives, effective guidelines
เภสั ช กรรมบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� ำ หนด ด้ ว ยการน� ำ เอาวิ ธี ก าร are used to evaluate the efficacy of the processes utilized for
ทีเ่ ป็นระบบ และเป็นระเบียบในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล risk management, supervision and governance.
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก�ำกับดูแล
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ส�ำนักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าระดับฝ่าย โดยสายงานทางการบริหาร (Administratively)
ขึ้นตรงต่อผู้อ�ำนวยการ ส่วนสายงานตามหน้าที่ (Functionally)
อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยโครงสร้าง
การบริหารและอัตราก�ำลังในปัจจุบันประกอบด้วย

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:

		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน			
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน 		
ผู้ตรวจสอบภายใน 9			
ผู้ตรวจสอบภายใน 8			
กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิต
และภารกิจวิชาการ		
กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด			
กลุ่มตรวจสอบภารกิจบริหาร ภารกิจการเงิน
และงานเฉพาะกิจ
		
รวมทั้งสิ้น		

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
5 อัตรา
5 อัตรา
18 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

โดยในปีงบประมาณ 2560 มีอัตราว่าง 1 อัตรา ในต�ำแหน่ง
There was 1 vacant position during the fiscal year 2017,
this
being
that of the Deputy Director of the Office of Internal
รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน เนื่ อ งจากอยู ่ ร ะหว่ า ง
Audit; this was because the process of considering suitable
พิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง
personnel for the position was ongoing.
ในเรื่ อ งการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรมาปฏิ บั ติ ง าน
In terms of the recruitment and development of
ด้านตรวจสอบภายในนั้น ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จัดท�ำแผนการ
สรรหา พัฒนา ฝึกอบรมและรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน personnel, the internal auditor prepares plans for recruiting,
น�ำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบและอนุมตั ิ ส�ำหรับ developing, training and retaining staff; these plans are put
การสรรหาได้มกี ารสรรหาบุคลากรทัง้ จากการโอนย้ายจากหน่วยงาน forward to the Audit Committee for approval. Recruitment is
made externally as well as via the transfer of personnel within
ภายในองค์กร และจากภายนอกองค์กร แผนพัฒนาบุคลากรในเรื่อง the organization. The performance indicators assigned to
การฝึกอบรมนั้น ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า development and training plans are defined on an individual
บุคลากรมีความรูเ้ พียงพอในการปฏิบตั งิ าน ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ basis in order to ensure that personnel are possessed of
สนับสนุนและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความสามารถ sufficient knowledge for their specific job. The Office of Internal
เพียงพอในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่ำเสมอ โดยใน Audit develops and supports internal auditors to gain the
ปี ง บประมาณ 2560 มี ผู ้ ต รวจสอบภายใน 1 ท่ า น สอบผ่ า น sufficient levels of knowledge and competence required to
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified perform the audit. During the fiscal year 2017, one of GPO’s
Professional Internal Auditors of Thailand – CPIAT) ท�ำให้ internal auditors received certification from the Certified
ปัจจุบนั ส�ำนักตรวจสอบภายใน มีผสู้ อบผ่านวุฒบิ ตั รหรือประกาศนียบัตร Professional Internal Auditors of Thailand (CPIAT); at present
วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน แบ่งเป็นผู้สอบ there are 4 internal auditors in receipt of a diploma or
ผ่านประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified certification in internal audit; 3 internal auditors in receipt of
Professional Internal Auditors of Thailand – CPIAT) จากสมาคม CPIAT from the Institute of Internal Auditors of Thailand and
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 3 ท่าน และผู้สอบผ่านวุฒิบัตร 1 internal auditor in receipt of a diploma from the Internal
ด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม Auditing Certificate Program (IACP) of the Federation of Accounting
ราชูปถัมถ์ 1 ท่าน นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ Professions, which is under the Royal Patronage of his Majesty
the King. Furthermore, the level of experience of GPO’s internal
แก่ผตู้ รวจสอบภายใน โดยการดูงานนอกสถานทีท่ งั้ ในด้านเทคโนโลยี 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
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สารสนเทศทีธ่ นาคารอาคารสงเคราะห์ และด้านระบบการผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ทโี่ รงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ต�ำบลทับกวาง
จังหวัดสระบุรี ส�ำนักตรวจสอบภายใน ได้ทำ� การพัฒนาความสามารถ
ในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาย
วิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์การเภสัชกรรม
ปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้จดั ท�ำแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์แผนงานตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (ปี 2561 –
2563) และแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2561 โดยเป็นการวางแผน
การตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีขององค์การเภสัชกรรม
การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี ส�ำนักตรวจสอบภายใน
ได้น�ำฐานข้อมูลจากระบบ ERP มาใช้ในการก�ำหนดกิจกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์ ก รร่ ว มประกอบการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ทุ ก กิ จ กรรม
ได้มีโอกาสถูกประเมินความเสี่ยงและครอบคลุมในทุกความเสี่ยง
ที่จะกระทบต่อองค์กร รวมทั้งส�ำนักตรวจสอบภายในได้ก�ำหนด
ประเด็นความเสีย่ งด้านการทุจริตเป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินความเสีย่ ง
เพือ่ วางแผนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบด้วย ส�ำหรับประเภทการตรวจสอบ
ในปัจจุบนั ประกอบด้วย การตรวจสอบให้ความเชือ่ มัน่ การให้บริการ
ค�ำแนะน�ำปรึกษา และงานอื่นๆ
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้วางแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้
ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างครบถ้วน
ส�ำหรับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการน�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวยการ
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ในประเด็นการสอบทานระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ำกับดูแลที่ดี
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้มกี ารประสานงานกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยการเข้าร่วมในการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยในปี ง บประมาณ 2560
ได้ชว่ ยสอบทานข้อมูลของโครงการก่อสร้างโรงงานโรงงานผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร้องขอ
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ขององค์การเภสัชกรรม ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มขึ้น
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ตามข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทุกหน่วยงานในองค์การ
เภสัชกรรม ได้ท�ำการประเมินตนเอง โดยส�ำนักตรวจสอบภายใน
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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

ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานในฐานะผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ก�ำหนด ผลการสอบทานสามารถ
ให้ ค วามมั่ น ใจได้ ใ นระดั บ หนึ่ ง ว่ า การด� ำ เนิ น งานขององค์ ก าร
เภสัชกรรมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
รัดกุมพอสมควร นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักตรวจสอบ
ภายในได้ประสานงานกับกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
จัดการอบรม ให้ความรู้แก่หน่วยงานภายในองค์กรเรื่องการควบคุม
ภายใน และความรู ้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต
โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรมเป็น
วิทยากร
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน จั ด ให้ มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบ โดยการควบคุมดูแลตามสายการบังคับบัญชา (ประเมิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ) การประเมินตนเอง (ประเมินส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน) การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายใน และแบบประเมิน การปฏิบัติงานของส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ใช้ คู่มือ/
หลั ก เกณฑ์ / แนวทางการประเมิ น ต่ า งๆ เป็ น แนวทางในการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
1. คู ่ มื อ การตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต ยาแผนปั จ จุ บั น
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการก�ำหนดรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยาแผนปั จ จุ บั น
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554
2. ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) เป็นแนวทางในงานตรวจสอบ
เพือ่ ช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน
3. หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในปี 2555 ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ/สอบทานกิจกรรม
ตามแผนการตรวจสอบ
4. คู ่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2560
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
5. หลั ก ธรรมาภิ บ าล ตามระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ. 2542
ผลการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2560
ตามแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 127 เรื่อง ปฏิบัติได้จริง 113
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.97 มีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น
ให้กบั ผูบ้ ริหาร และหน่วยรับตรวจ จ�ำนวน 81 ข้อ โดยส�ำนักตรวจสอบ
ภายในได้ตดิ ตามความคืบหน้าการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะเป็นระยะ

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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		 ความเสี่ ย งส� ำ คั ญ ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมในปี 2560 		 The most important risk to GPO in 2017 was assessed
ทีห่ ากไม่มกี ารวางแผนและบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม จะส่งผลกระทบ to be the possibility of a lack of proper planning and
management, which would significantly affect the business
ที่เป็นนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์การเภสัชกรรม คือ
of GPO as follows:
1. องค์การเภสัชกรรมอาจไม่สามารถผลิตหรือจัดหายา
1. GPO is unable to produce or supply medicines
ได้ทนั ตามความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
promptly
enough to meet the demands of customers, which
การคลัง ประกอบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2559
is a requirement in accordance with the Ministry of Finance
2. การน�ำระบบ ERP ใหม่ มาใช้ในองค์กรอาจไม่รองรับกับ Notification and Government Procurement Act B.E. 2559.
กฎระเบียบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น e-GP, e-Tax เป็นต้น และ
2. A new ERP System implemented within the
ความเสี่ยงที่ระบบนี้อาจไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล organization is unable to support new regulations such as
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
e-GP and e-Tax, etc. and there is a risk that the said system may
การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของส�ำนักตรวจสอบภายใน not be able to operate effectively for a specified period of time.
ในปั จ จุ บั น มี ค วามเป็ น อิ ส ระเที่ ย งธรรม ใช้ ค วามเชี่ ย วชาญ
The Internal Audit Office performs its mission and duties
ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและเป็นไปตามมาตรฐาน independently, impartially, professionally and in compliance
การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน โดยไม่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด with the requisite standards. The professional practice of
ในการได้ รั บ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากร รวมทั้ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก Internal Audit within GPO is operated without limits in terms
ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม
of data requests, resources and cooperation from executives
and other GPO personnel.
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................................................
(นางศิริกุล เมธีวีรังสรรค์)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
องค์การเภสัชกรรม

................................................
Mrs.Sirikul Matevelungsun
Director of the Office of Internal Audit
The Government Pharmaceutical Organization

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

......../........../..........
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
Report of the GPO Audit Committee
for the Fiscal Year 2017

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม (อภ.) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามค� ำ สั่ ง องค์ ก ารเภสั ช กรรม
ที่ 23/2557 สั่ง ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการองค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 3 ท่าน โดยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง มีรายนาม ดังต่อไปนี้
		1. พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ ไชยเมืองราช
ประธานกรรมการ
		 2. ศ.ดร.อัญญา		
ขันธวิทย์
กรรมการ
		 3. นายรักษเกชา		
แฉ่ฉาย
กรรมการ
		 4. นายอัษฎางค์		
เชี่ยวธาดา
				 กรรมการ  
		 5. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
				 เลขานุการ   
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
ได้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม เนือ่ งจากมีอายุ
เกินหกสิบห้าปีบริบรู ณ์ ตามพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2519 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2520
มาตรา 5 ก�ำหนดว่า กรรมการของรัฐวิสาหกิจ นอกจากตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดไวสําหรับ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ๆ แล  ว ยั ง ต  อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ดวย (2) อายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ์
ท�ำให้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบไปพร้อมกัน เนือ่ งจาก
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2
ข้อ 8 (1) ได้ก�ำหนดว่าคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น

		The GPO Board of Directors appointed the Audit
Committee, in accordance with GPO Order No. 23/2557,
on 3 rd 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 เ หลื อ 3 ท่ า น
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม
2560 เนื่ อ งจากวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการองค์ ก าร
เภสั ช กรรมได้ ห มดลงไป เป็นผลให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบหมดตามไปด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ ห ลายด้ า น ทั้ ง ในด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น
การบริหารธุรกิจ รวมทั้งด้านงานสาธารณสุข ซึ่งช่วยท�ำให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถน�ำเสนอมุมมองที่หลากหลาย
ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มี
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
ปี ง บประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี
การประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การเภสัชกรรม
ผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงประชุม
ร่วมกับผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั ร่วมทุน เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรม
สอดคล้องกับแนวทางของคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งกฎบัตรนี้ได้มีการสอบทาน
ทบทวนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
เป็นประจ�ำทุกปี สามารถสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม ในภาพรวมได้ดังนี้
1. การพิจารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงินของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญเจ้าหน้าที่ สตง. เข้าร่วมประชุมหารือเพือ่ สอบถามประเด็น
ที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินขององค์การเภสัชกรรม รวมทั้ง
หารื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
ด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับเปลีย่ น/เพิม่ เติม/
ก� ำ หนดใหม่ นอกจากนี้ยัง ได้น�ำข้อคิดเห็นจากคณะท�ำงาน
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์การเภสัชกรรม
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		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

ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล ร่วมในคณะท�ำงาน โดยทัง้
2 ท่าน เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในด้านบัญชีและการเงิน
ช่วยสนับสนุนการสอบทานรายงานทางการเงิน รวมทั้งใช้ข้อมูล
จากการสอบทานรายงานทางการเงินเป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ ข้อจ�ำกัด
และความเสี่ยงในการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมใน
อนาคต เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร
2. การสอบทานเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า องค์ ก ารเภสั ช กรรม
มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายงาน
การประเมินระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึง
จั ด ท� ำ โครงการเสริ ม สร้ า งระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เยี่ยมชม
และประชุมร่วมกับผู้บริหารประจ�ำพื้นที่ จ�ำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. งานองค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
และศูนย์เกษตรภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2. สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา องค์ ก ารเภสั ช กรรม
ส�ำนักงานใหญ่
3. งานองค์การเภสัชกรรม สาขาภาคใต้ จ.สงขลา
คณะกรรมการตรวจสอบได้นำ� เสนอรายงานการเยีย่ มชม
ให้ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การ
เภสั ช กรรมรั บ ทราบ และมอบหมายให้ ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก าร
เภสั ช กรรมน� ำ ข้ อ เสนอแนะไปพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การ ดั ง นั้ น
โครงการเสริ ม สร้ า งระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จึ ง เป็ น
วิธีหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลของระบบการก�ำกับดูแล
3. การก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน
และการบริ ห ารจั ด การภายใน ของส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและอนุ มั ติ แ ผนงาน
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี ให้ความ
เห็นชอบแผนปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน การสอบทานและ
ให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อแนะน�ำต่อรายงานผลการตรวจสอบ
เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
การสอบทานรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็ น รายไตรมาส การสอบทานรายงานประจ� ำ ปี ข องส� ำ นั ก
ตรวจสอบภายใน การสอบทานและอนุมตั กิ ฎบัตร ปีงบประมาณ
2560 ของส�ำนักตรวจสอบภายในการพิจารณาความเพียงพอของ
ทรัพยากรบุคคลของส�ำนักตรวจสอบภายใน 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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ด้ า นการตลาดมาท� ำ งานในส� ำ นั ก ตรวจสอบภายในเพื่ อ ให้
การตรวจสอบภายในสามารถครอบคลุมทุกกิจกรรมทีส่ ำ� คัญของ
องค์การเภสัชกรรมได้ การพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มงุ่ เน้น ส่งเสริม
ให้พนักงานในส�ำนักตรวจสอบภายใน ได้มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในสายวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยการส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รผู ้ ต รวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) โดยมีเป้าหมายให้พนักงานที่เข้ารับการ
อบรมสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้การสนับสนุนให้บุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ
ภายในเข้าร่วมประชุมหรืออบรมในระดับนานาชาติ เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถก้าวทันระดับสากล เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กบั องค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการตรวจสอบ
มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการตรวจสอบภายในขององค์ ก าร
เภสัชกรรมเป็นไปอย่างอิสระเพียงพอ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบภายใน ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมรับไป
ปฏิบัติตามความเหมาะสม ท�ำให้เป็นประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์การเภสัชกรรม
4. การสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ได้พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เข้าใจในระบบการท�ำงาน
ปัญหาและข้อจ�ำกัด รวมทั้งได้ให้ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม
ร่วมกับผู้บริหารที่รับผิดชอบก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
รวมทัง้ ใช้หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน ปี 2555 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการสอบทานการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรม
ในด้านต่างๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

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.

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องจากงานตรวจสอบ การเข้าร่วมสังเกตการณ์ของ
ส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ข้อแนะน�ำต่อฝ่ายบริหาร
โดยในปีงบประมาณ 2560 วาระการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบผู ้ บ ริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบได้ มุ ่ ง เน้ น
ให้ผู้บริหารจัดระบบ ทบทวนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าองค์การเภสัชกรรมได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย
ข้อก�ำหนดขององค์กรก�ำกับดูแล และตามระเบียบองค์การ
เภสัชกรรม
7. การรั ก ษาคุ ณ ภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง คณะ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
เกีย่ วกับการรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ในภาพรวม
งบการเงินองค์การเภสัชกรรม แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็น
สาระส� ำ คั ญ ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานการบั ญ ชี
องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนือ่ ง มีการบริหารจัดการความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งก�ำหนดโดยกระทรวงการคลัง

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.

.............................................
(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
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Report on Operations in Accordance with
the Policy of Good Corporate Governance
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้น�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ได้ มี ก ารประกาศ
เจตนารมณ์นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์การเภสัชกรรม
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ได้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็น
แนวทางในการเสริ ม สร้ า งองค์ ก รให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ก�ำหนด
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ดังนี้

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

ด้านสิง่ แวดล้อม
		 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นการส่งเสริมกิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม โดยจัดท�ำโครงการ GPO
ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช โดยก�ำหนดปลูก
ระยะที่ 1 ปลูกต้นพะยอมจ�ำนวน 199 ต้น ณ พืน้ ทีอ่ งค์การเภสัชกรรม
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะที่ 2 เป็นการช่วยดูแลการปลูก
ต้นสมุนไพรยืนต้นหลากหลายพันธุ์ จ�ำนวน 9,800 ต้น อีกทั้งได้
ร่วมกับกรมป่าไม้ประกอบกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูกต้นไม้
ในใจคน จัดกิจกรรมให้นักเรียนเพาะต้นกล้าเพื่อใช้ในการปลูก
ซ่ อ มแซมต้ น ไม้ ที่ ต ายและเพื่ อ เตรี ย มส� ำ หรั บ ปลู ก ที่ พื้ น ที่ เ ขามั น
ในงบประมาณปีตอ่ ไปมีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง, โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
และโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

ด้านสังคม
		 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือสังคมและพัฒนา
ชุมชน ประกอบด้วย
		- แผนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีคณะกรรมการ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ผู ้ บ ริ ห าร และจิ ต อาสา ร่ ว มลงพื้ น ที่
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย จั ง หวั ด ชุ ม พร นครศรี ธ รรมราช
สุราษฎร์ธานี พัทลุง และสกลนครสนับสนุนงบประมาณในการ
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		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.

จั ด ซื้ อ ถุ ง ยั ง ชี พ ยาและเวชภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
ฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
กองทัพบกและสื่อมวลชน
		- แผนการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่องค์การ
เภสัชกรรม อาทิ สนับสนุนการจัดท�ำโครงการประชุมประชาคม
รอบพืน้ ทีโ่ รงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ต.ทับกวาง
จ.สระบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน
ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก, จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ จ�ำนวน 1,500 โด้ส ให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรีจัดโครงการ “GPO KIDs” สนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนและหน่วยงานใน 3 พืน้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี ปทุมธานี และสระบุรี
		- แผนการเชือ่ มโยงเครือข่ายผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคไต
โรคเอดส์ โรคธาลัสซีเมีย โรคเบาหวาน และกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ
เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในงานวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ จัดนิทรรศการให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาแก่
ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
		- แผนสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาคณะเภสั ช ศาสตร์ ใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ โครงการสานฝัน ปันน�้ำใจ ให้สังคม
โดยสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 14 มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 27 ทุน
ทุนละ 30,000 บาท ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา, สนับสนุน
ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์รว่ มกับมูลนิธสิ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ�ำนวน 6 ทุนๆ ละ 50,000 บาท,
สนั บ สนุ น ทุนเภสัชกรดีเด่นประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 1 ทุนๆ ละ
100,000 บาท
		 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเข้าถึงยา การใช้ยาอย่างถูกต้อง
และการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบด้วย แผนส่งเสริม
การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ส มผล โดยสนั บ สนุ น ยาและเวชภั ณ ฑ์
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริการ
ด้านการแพทย์ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและถวาย
สักการะพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง
ในกลุม่ ประชาชนทีเ่ ข้าเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
งบประมาณแก่หน่วยงาน และสถานศึกษาต่างๆ ทีข่ อรับการสนับสนุน
ซึ่งมีการด�ำเนินการตลอดทั้งปี 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�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้แก่ แผนสร้างคุณค่าทางสังคมโดยพนักงานมีส่วนร่วม อาทิ
- โครงการ GPO ร่วมใจท�ำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
- โครงการ GPO ร้ อ ยดวงใจ ประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์
ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9
- จัดผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสา เข้าร่วมให้
บริการประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ บริ เ วณ
ท้องสนามหลวง
- โครงการ GPO อาสาท�ำความดี ให้ผู้ปฏิบัติงานรวมกลุ่มกัน
ท�ำกิจกรรมท�ำความดี โดยในปี 2560 มีพนักงานร่วมท�ำกิจกรรม
จ�ำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ GPO Exercise, โครงการ
Heart Steps, โครงการปั ่ น จั ก รยาน เพื่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อม และโครงการ Let’s Strong Together season 2,
โครงการ Good Health Good Job, โครงการฝายชะลอน�้ำตาม
ศาสตร์ พ ระราชา,โครงการโรงอาหารและที่ จ อดรถยนต์ สาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยน�ำวัสดุเก่าจากการรือปรับปรุงคลัง
น�ำกลับมาใช้ใหม่
- กิจกรรมบรรยายพิเศษ ฝึกจิตพิชติ ใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ฎิบตั งิ านมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรม และได้เรียนรู้
การปลูกจิตส�ำนึกให้มีจิตสาธารณะมีคุณธรรม จริยธรรม

		 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”
project, the “Riding Bikes 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
ด้านธรรมาภิบาล
a dismantled warehouse.
		กลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก
- Arranging a special lecture on mind training in order
ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
to encourage employees to participate in activities and to
create awareness in regard to public morality and ethical
		- แผนการสร้างองค์กรคุณธรรม
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม มีนโยบายในการขับเคลือ่ น behavior.
“GPO องค์กรคุณธรรม” เพือ่ น้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ Corporate Governance
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสืบสานปณิธานในการ 		 Strategy 5. Development of organizational
ท�ำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จึงได้จัดท�ำโครงการถวายเป็น management in accordance with the principles of good
พระราชกุศล โดยให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการสร้างองค์กรให้เกิดเป็น corporate governance. This strategy comprised the following
องค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม plans:
ประกอบด้วย กิจกรรมงาน “ท�ำดีเพือ่ พ่อ สานต่อ สูอ่ งค์กรคุณธรรม” 		- Plan for making GPO a “Moral Promotion
ด้วยการประกาศเจตนารมย์ทจี่ ะท�ำความดี และมีคณ
ุ ธรรมเพือ่ ถวาย Organization”
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
GPO’s Board of Directors designed the policy of
บรมนาถบพิ ต ร ต่ อ หน้ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านองค์ ก ารเภสั ช กรรม และ making GPO a “Moral Promotion Organization” to enhance
ประชาชนโดยรอบ, จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “โครงการ GPO the organization in remembrance of His Majesty King
องค์กรคุณธรรม”, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมิ น Bhumibol Adulyadej; under this policy GPO’s employees will
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ follow in the footsteps of the King by doing good deeds. The
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560” และสร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนภายในและ following projects for merit making in remembrance of His
ภายนอกองค์กร และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของ Majesty King Bhumibol Adulyadej were participated in by
หน่วยงาน
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�ำ/ทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ์ และนโยบาย
ด้านธรรมาภิบาล
คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร โดยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy) ในการประชุมครั้งที่ 6
ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และให้น�ำเสนอ
คณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรม โดยคณะกรรมการองค์ ก าร
เภสัชกรรมได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ
2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และลงนามประกาศใช้ตั้งแต่เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
นอกจากนีไ้ ด้มกี ารทบทวน/แก้ไขระเบียบฯ ระเบียบองค์การ
เภสัชกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  และน�ำเสนอคณะกรรมการการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ พี จิ ารณา และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ  ในการประชุม
ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และ
ให้นำ� เสนอคณะกรรมการ อภ. โดยคณะกรรมการ อภ. ได้มมี ติรบั ทราบ
(ร่าง) ระเบียบฯ ในการประชุมครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตาม พรบ.
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม ของส�ำนักงานมีการ ป.ป.ช. ที่ก�ำลังจะ
ประกาศใช้		
		 - แผนการประเมินด้านธรรมาภิบาล
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 กับ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานและเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การด�ำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยผลการประเมินฯ
ขององค์ ก ารเภสั ช กรรมในภาพรวมได้ ค ะแนน 89.27 คะแนน
(ประกาศผลเมื่ อวั นที่ 15 พฤศจิก ารยน 2560) มีร ายละเอี ย ด
แต่ละดัชนี ดังนี้

ดัชนี / Indicators
คะแนน / Score
1. ความโปร่งใส
Transparency
97.85
2. ความพร้อมรับผิด
Accountability
90.46
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
Corruption Free
93.27
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
Integrity Culture
78.88
5. คุณธรรมการทำ�งานในหน่วยงาน
Work Integrity
80.03
คะแนนภาพรวม / Total score
89.27

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:
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โครงการสำ�คัญ
Important Projects

สถาบันวิจยั และพัฒนา ในฐานะหน่วยงานต้นน�ำ้ ขององค์การ
The main mission of the Research and Development
เภสัชกรรม มีภารกิจหลักในการวิจยั พัฒนาและต่อยอดงานวิจยั ให้เป็น Institute, which is the upstream agency of the Government
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ความมัน่ คงของระบบสาธารณสุขไทย โดยในปีงบประมาณ Pharmaceutical Organization, is the research and development
of medical products and the translating of this research into
2560 มีโครงการที่ส�ำคัญดังนี้
production in order to enhance the security of the national
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานผลิตยา drug system. During the fiscal year 2017, the following
รักษาโรคมะเร็ง
important projects were undertaken:
เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็น Feasibility Study Project on the construction of an
อันดับ 1 ของคนไทย คนไทยเสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งเฉลีย่ ชัว่ โมงละเกือบ anticancer drug production plant
7 ราย และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยมีปจั จัยเสีย่ งส�ำคัญทัง้ จากภายใน
It is well known that cancer is the number one cause
และภายนอกร่างกาย แต่อย่างไรก็ตาม ระบบสาธารณสุขของประเทศ of death in Thailand; 7 Thai people will die of cancer each
ยังไม่สามารถรองรับผูป้ ว่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ นีไ้ ด้ เนือ่ งจากยารักษาโรคมะเร็ง hour and this number is likely to increase annually. The
มีราคาสูงมากและต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ท�ำให้ผู้ป่วย public health system of the country is unable to accommodate
ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ จึงส่งผลกระทบต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจใน the increase in the number of patients because anticancer
drugs are very expensive and have to be imported from
ภาพรวมและเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
abroad; this results in patients being unable to access the
องค์การเภสัชกรรมในฐานะเสาหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของ medicines they require and has a negative impact on society
ประเทศ จึงได้เริม่ ต้นโครงการผลิตยารักษาโรคมะเร็งขึน้ โดยมุง่ เน้นการ and the economy, as well as being a major obstacle to
ผลิตยารักษาโรคมะเร็งในทุกกลุม่ การผลิต ทัง้ ยาเคมีบำ� บัดชนิดเม็ดและ national development.
ฉีด (Chemotherapy) ซึง่ เป็นยาพืน้ ฐานในการรักษาโรคมะเร็งทีส่ ามารถ
GPO acts as the mainstay of the country in terms of
ออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย และยารักษาแบบจ�ำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง medicines and medical supplies and it has therefore initiated
(Targeted Therapy) ทัง้ ยาเคมีชนิดเม็ดและยาฉีดชีววัตถุคล้ายคลึง a project for the manufacture of anticancer drugs. GPO’s
(Biosimilars) ประเภท monoclonal antibodies เพือ่ ให้มยี าครอบคลุม focus is on the production of all types of anticancer drugs,
การรักษาทุกกลุม่ โรคมะเร็ง โดยในปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความ comprising traditional chemotherapy and targeted therapy.
เป็นไปได้ในการสร้างโรงงาน รวมถึงพิจารณารูปแบบในการด�ำเนินการ Traditional chemotherapy drugs, in the form of tablets and
และการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีรว่ มกับหน่วยงานพันธมิตรทัง้ ในและนอก injections, are long established drugs for the treatment of
cancer and have a systemic effect. Targeted therapy exists
ประเทศ
in the form of tablets and biosimilars of monoclonal antibody
องค์การเภสัชกรรมมุง่ หวังว่าการมีโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง (mAb) drugs. The manufacture of drugs in terms of both
ดังกล่าวจะสามารถลดราคายาลงได้มากกว่า 50% ซึง่ จะเป็นการลดภาระ these types of therapy is necessary in order to possess
ด้านยาในระบบสาธารณสุขของประเทศ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงยาได้ medicines which can be used to combat all types of cancer.
ทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ At present, the construction of an anticancer drug production
ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้านยาและพึง่ พาตนเองได้มากขึน้ ในอนาคต 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.
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

GPO systematically raised the level of research and
development of herbal products

องค์การเภสัชกรรมยกระดับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรอย่างมีระบบ
องค์การเภสัชกรรมให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
อย่างต่อเนือ่ ง สอดรับกับแผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพร
ไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ทีใ่ ห้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นทางเลือก
ในการป้องกันหรือรักษาควบคูห่ รือทดแทนยาแผนปัจจุบนั โดยมุง่ เน้น
การวิจัยและพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร
ทีม่ ผี ลงานวิจยั รองรับทัง้ ในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้
รวมทัง้ มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP ตลอดการผลิตอีกด้วย
ทั้ ง นี้ ในปี 2560 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสารสกั ด ขมิ้ น ชั น ในชื่ อ
แอนติออกซ์ แคปซูล (Antiox Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม
ได้รับอนุมัติทะเบียนยาจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรายการแรกของประเทศไทยที่ผ่าน
การขึน้ ทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบนั ถือเป็นความส�ำเร็จอย่างสูงในการ
ยกระดับการใช้ยาสมุนไพรไทย อันเป็นผลมาจากการควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และการศึกษาวิจยั ทางพรีคลินกิ และทางคลินกิ
อย่างเป็นระบบ โดยงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
ศิริราช พบว่าแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันมีประสิทธิผลในการลดอาการ
ปวดข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การท�ำงานของข้อเข่าดีขึ้น
ไม่แตกต่างจากการใช้ยาไอบูโพรเฟน แต่พบผลข้างเคียงด้านระบบ
ทางเดินอาหารน้อยกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่วนการศึกษาทางพิษวิทยา
ในสัตว์ทดลอง พบว่าปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง นอกจากนี้
ผลงานวิจยั ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ ได้รบั
รางวัลระดับดีจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ยังพบว่า
สาร curcuminoids และ THC ที่สกัดจากขมิ้นชัน สามารถป้องกัน
และรักษาโรคความดันเลือดสูง และเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูทดลองได้

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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นอกจากนี้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมยั ง ได้ รั บ รางวั ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA)
ประจ�ำปี 2560 ถึง 2 รางวัล ในประเภทผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจาก
ผลิตภัณฑ์จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล (GPO Phytoplex Capsule)
ซึ่งเป็นการพัฒนาต�ำรับยาพื้นบ้าน ร่วมกับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
พบว่ามีฤทธิใ์ นการยับยัง้ การสร้างหลอดเลือดใหม่ในหลอดทดลองและ
ในสัตว์ทดลอง และกระตุ้นการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็น
กลไกที่ส�ำคัญของการพัฒนายาต้านมะเร็งสมัยใหม่ และรางวัล
ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรจากผลิตภัณฑ์จีพีโอ พรมมิ
ชนิดเม็ด (GPO Brahmi Tablet) ซึ่งได้ท�ำการศึกษาในสัตว์ทดลอง
และศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในอาสาสมัครพบว่ามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้
และความจ�ำ  คลายอาการซึมเศร้า และไม่พบอาการพิษและภาวะ
ข้างเคียงใดๆ อีกด้วย

องค์ ก ารเภสั ช กรรมสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
สาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศผ่านการให้ทุนวิจัย
ในปี 2560 องค์การเภสัชกรรมโดยกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ได้พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานภายนอกส�ำหรับโครงการวิจัยที่
ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขส�ำคัญของประเทศ และสามารถ
น�ำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
		 โครงการศึกษาประสิทธิผลของยาต้านวัณโรคชนิดผลแห้ง
ทีเ่ ตรียมเป็นระบบอนุภาคนาโนส�ำหรับสูดสูท่ างเดินหายใจในผูป้ ว่ ย
วัณโรคปอด เป็นการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพของระบบน�ำส่ง
ผงยาเข้าสูอ่ วัยวะเป้าหมายในการออกฤทธิ์ คือ ปอดโดยการสูดสูท่ าง
เดินหายใจ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และป้องกัน
การแพร่กระจายของวัณโรค ลดการดื้อยาของเชื้อวัณโรค รวมถึงลด
ขนาดยาที่ใช้และลดผลข้างเคียงของยาลงเมื่อเทียบกับการให้ยาโดย
การรับประทาน
		การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ค ซี น โรคไข้ ส มองอั ก เสบเจอี ช นิ ด
ลูกผสม เชื้อเป็นในระดับห้องปฏิบัติการ เป็นโครงการวิจัยน�ำร่อง
เพื่อสร้าง cell-based technology platform จากเซลล์เพาะเลี้ยง
แบบครบวงจรเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่การผลิตในระดับ
ต้นน�้ำไปจนถึงการตั้งสูตรต�ำรับในรูปแบบ Freeze-dried product
พร้อมการตรวจสอบคุณภาพ การทดสอบฤทธิ์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา
และการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบในลิงแสม โดยในปี 2560 ทีมวิจยั
ได้เสร็จสิ้นการออกแบบกระบวนการผลิตวัคซีนจากไวรัสไข้สมอง
อักเสบเจอี เพื่อให้ได้ปริมาณไวรัสมีชีวิต (Virus titer) สูงเพียงพอที่
จะสามารถขึ้นสู่ในระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเสร็จสิ้นการเตรียม
เซลล์ไตลิงเขียวอัฟริกัน (Vero cells) ที่ได้รับบริจาคจากองค์การ
อนามัยโลกในปี 2559 จ�ำนวน 1 vial ในพืน้ ที่ GMP เพือ่ เป็น Master
และ Working cells
		การศึกษาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต
ของยา Cytisine ในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ Cytisine เป็นอัลคาลอยด์
ที่สกัดได้จากพืช ใช้เป็นยาเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพและมีราคา
ถูกกว่ายาเลิกบุหรีช่ นิดอืน่ มีการใช้มาเป็นระยะเวลานานในประเทศแถบ
ยุโรปตะวันออก แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย องค์การ
เภสัชกรรมได้วิจัยและพัฒนายาเม็ด cytisine ขึ้น และได้ให้ทุนวิจัย
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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

ส�ำหรับการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย เพือ่ ยืน่ ขึน้ ทะเบียน
กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
การเข้าถึงการเลิกบุหรี่ และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
		การศึกษาความเป็นพิษเรือ้ รังทางปากของสารสกัดสมุนไพร
หญ้าดอกขาวในหนูแรทสายพันธุว์ สิ ตาร์ และการศึกษาประสิทธิผล
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเม็ดอม สารสกัดหญ้าดอกขาวส�ำหรับใช้เป็น
ยาลดการอยากบุหรี่ เป็นโครงการเพือ่ พัฒนายาเม็ดอมสารสกัดหญ้า
ดอกขาว ซึ่งเป็นการต่อยอดจากยาชงหญ้าดอกขาวส�ำหรับลดความ
อยากบุหรีใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้อยูใ่ นรูปแบบทีใ่ ช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับการเลิกบุหรี่

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

โครงการศึกษาทางคลินกิ ระยะที่ 2/3 เพือ่ ประเมินการกระตุน้
ภูมคิ มุ้ กันและความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประจ�ำฤดูกาลที่พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาวั ค ซี น
ป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ของโรค
ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ H1N1 (2009) โดยได้เริม่ จาก
การวิจยั และพัฒนาวัคซีนชนิดเชือ้ เป็น (Live attenuated influenza
vaccine) เพือ่ ใช้ปอ้ งกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (2009) และ
โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ซึง่ วัคซีนดังกล่าวได้รบั ใบอนุญาตผลิตเพือ่
ใช้กรณีเกิดการระบาดจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ชนิดเชือ้ ตาย เพือ่ ใช้ปอ้ งกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจ�ำฤดูกาล
ชนิดสามสายพันธุ์ (Trivalent Inactivated influenza vaccine)
โดยโครงการพั ฒ นาวั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ นี้ ส อดรั บ กั บ
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่ได้รับ

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
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อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
วัคซีนของประเทศ โดยสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคเมื่อเกิดการ
ระบาดใหญ่และในช่วงเวลาปกติ โรงงานดังกล่าวสามารถผลิตวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่เพือ่ ใช้ประจ�ำฤดูกาลตามโครงการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ของกรมควบคุมโรค ซึ่งการรักษาศักยภาพการผลิตของโรงงานให้มี
ความพร้ อมตอบสนองสภาวการณ์ก ารระบาดใหญ่ของโรคที่ ไ ม่
สามารถคาดเดาว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ ใดนัน้ นับเป็นความส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อ
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศอย่างแท้จริง
การวิจยั และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ชนิดเชื้อตาย ประกอบด้วยการพัฒนาพันธุ์เชื้อไวรัสตั้งต้น (Seed
Virus) ที่ได้รับจากองค์การอนามัยโลก เพื่อเตรียมเป็นพันธุ์เชื้อไวรัส
แม่บท (Master seed) และพันธุ์เชื้อที่ใช้งาน (Working seed)
หลังจากนั้นมีการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีคุณภาพและมีผลผลิตสูงตามมาตรฐานที่องค์การ
อนามัยโลกก�ำหนด ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด
เชื้อตายที่องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาขึ้นนี้ ผ่านการทดสอบในสัตว์
ทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการกระตุ้น
ภูมคิ มุ้ กันในสัตว์ทดลองตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ก่อนเข้าสู่
การทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1, 2 และ 3 ในอาสาสมัครสุขภาพดี
โดยผลการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 พบว่า วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายนี้มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในอาสาสมัครได้ตามมาตรฐาน
และขณะนีว้ คั ซีนดังกล่าวได้ผา่ นสูก่ ารทดสอบทางคลินกิ ในระยะที่ 3
เพื่อยืนยันผลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนในกลุ่ม
อาสาสมัครจ�ำนวนมากขึน้ ซึง่ เมือ่ ผลการทดสอบทางคลินกิ ระยะที่ 3
แล้วเสร็จ องค์การเภสัชกรรมจะด�ำเนินการยืน่ ขออนุมตั ทิ ะเบียนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป

องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง
ตามนโยบายโครงการ “ประชารัฐ” ของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการพัฒนา
ปฏิรูปประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย ตลอดจนการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
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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.

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

“ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน” ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของประเทศ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิ
พัฒนาชุมชนผาปัง เพื่อพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถพึ่ง
ตนเองได้ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางสังคมอย่างยัง่ ยืน ด้วยชุมชน
ผาปังอยู่ในพื้นที่เขตเงาฝน จึงประสบปัญหาวิกฤตขาดน�้ำในฤดูแล้ง
มาโดยตลอด จากวิกฤตดังกล่าวจึงเกิดการรวมตัวเป็นมูลนิธิพัฒนา
ชุมชนต�ำบลผาปัง เพื่อให้ชุมชนผาปังเป็นชุมชนที่สามารถพัฒนา
ตนเองได้ และหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิผาปังได้ด�ำเนินการคือ การน�ำ
พันธุไ์ ผ่ซางมาเพาะปลูก ด้วยความตระหนักว่า “ไผ่” เป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สามารถกินได้ ใช้สอยได้ ตามพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยคุณสมบัติของถ่านไผ่ในการ
ดูดซับสารต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นรูปของเหลว และก๊าซได้ดี จึงมีการน�ำผงถ่าน
กัมมันต์ (Activated Charcoal) มาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟนั และผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดผิวหน้า
ตลอดจนพัฒนาส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดบิ ทางยา องค์การเภสัชกรรมจึงได้
ให้การสนับสนุนโดยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านวิชาการในการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผงถ่านกัมมันต์ ซึ่งขณะนี้
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังสามารถพัฒนากระบวนการผลิตผงถ่าน
กัมมันต์ ทีผ่ า่ นตามข้อก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.)
และได้ยื่นขอรับรองแบบโรงงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เพื่อรองรับการพัฒนาการผลิตเป็นวัตถุดิบทางยาในอนาคต

องค์การเภสัชกรรมลงนามกับมหาวิทยาลัย KU Leuven
ประเทศเบลเยียม พัฒนางานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์
องค์การเภสัชกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย KU Leuven ประเทศเบลเยียม ร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาโดยใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงด้านต่างๆ ซึง่ ในความ
ร่วมมือครัง้ นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven สนับสนุน
พั ฒ นาให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการผลิ ต ยาโดยใช้ เ ทคโนโลยี Hot melt
extrusion ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยเพิม่ การละลายของยาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ละลายน�้ำน้อย ซึ่งยาที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ
ละลายน�้ ำ น้ อ ย โดยเทคโนโลยีนี้จะช่ว ยให้ยาถูก ดูด ซึ มผ่ า นทาง
เดินอาหารได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มชีวประสิทธิผลของยา ท�ำให้สามารถ
รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย KU Leven ยังเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน�ำระดับนานาชาติ ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการผลงานวิจัย
ทีพ่ ฒ
ั นาจากระดับห้องปฏิบตั กิ ารไปสูก่ ารผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากมีหน่วยงานเฉพาะทีท่ ำ� งานเชือ่ มต่อระหว่างงานวิจยั ในระดับ
ห้องปฏิบัติการและบริษัทหรือผู้ผลิตในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้น
จึงเป็นระบบบริหารจัดการงานวิจยั ทีน่ า่ สนใจ เพือ่ เป็นต้นแบบส�ำหรับ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของประเทศไทย

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.
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“คุณภาพคน - คุณภาพงาน สู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

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

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ พระราชทานโล่แก่เภสัชกร อภ. (11 พฤศจิกายน 2560)

Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak presented an honorary plaque to one of GPO’s pharmacists
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
อั ค รราชกุ ม ารี ประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มู ล นิ ธิ แ พทย์ อ าสาสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี ที่ โ ปรดให้ อ อกหน่ ว ย
ไปให้บริการราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�ำภู โดยในการนี้ได้พระราชทานโล่ห์
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ภญ.วิ ส วรรณ ลั ก ษณานุ กู ล เภสั ช กร
แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา องค์การเภสัชกรรม
ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ าสาแพทย์ เ คลื่ อ นที่ เ ดิ น เท้ า มู ล นิ ธิ แ พทย์ อ าสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ประทานโล่เกียรติคณ
ุ แก่องค์การเภสัชกรรม ในฐานะทีอ่ งค์การเภสัชกรรม
เป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคธาลั ส ซี เ มี ย โดยมี
ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อ�ำนวยการ องค์การเภสัชกรรม เข้ารับ
ประทานโล่เกียรติคุณ ในงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ
ครั้งที่ 22 ประจ�ำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญ
พระชันษา 60 ปี ภายในงานได้รว่ มจัดนิทรรศการ “องค์พระอุปถัมภ์
ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เพื่อความสุขของปวงประชา”
กระทรวงสาธารณสุ ข และมู ล นิ ธิ โ รคโลหิ ต จางธาลั ส ซี เ มี ย
แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง หน่ ว ยงานสั ง กั ด โรงเรี ย นแพทย์ ต ่ า งๆ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม
ได้บรู ณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาธาลัสซีเมีย โดย 1.รักษาผูป้ ว่ ย
ที่ เ ป็ น โรคแล้ ว อย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
2.การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ท ารกเกิ ด ใหม่ เ ป็ น โรคธาลั ส ซี เ มี ย ชนิ ด รุ น แรง
การรักษาผูป้ ว่ ยให้หายขาดมีวธิ เี ดียวในปัจจุบนั คือ การปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนาให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
และมีผลแทรกซ้อนลดลง
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

		 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 พระองค์เจ้าโสมสวลีประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่อภ.

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

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ประทานโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การเภสัชกรรม ในฐานะที่องค์การ
เภสัชกรรมสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจ�ำปี 2560
โดยมี ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อ�ำนวยการ
องค์การเภสัชกรรม เข้ารับประทานโล่เชิดชูเกียรติและถวายกระเช้า
ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม ภายในงาน “สัปดาห์เภสัชกรรม
ประจ�ำปี 2560” ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง
สารสกัดสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ซึ่งมี ดร.ภญ.ปิยะพร พยัฆพรม นักวิจัย กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายข้อมูลนิทรรศการ

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.

รางวัล อย.Quality Award ปี 2560

Quality Award from the Thai FDA 2017

องค์การเภสัชกรรม รับมอบรางวัล อย. Quality Award ปี 2560
ในหมวดยา และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข
จากศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรางวัล อย. Quality Award
เป็นรางวัลที่ตอกย�้ำถึงการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรมที่เป็น
องค์กรที่ผลิตยาที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีการรักษาคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด ในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
ผลิต ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งจ่าย การผลิต
และการบรรจุ ภั ณ ฑ์ มีก ารผลิต ผลิต ภัณฑ์วัต ถุดิบ เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้
ทางการแพทย์ พร้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025 : 2005 และการรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบหรื อ
ศึกษา วิจัย/พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
(GLP) ควบคู ่ กั บ การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มตามมาตรฐานการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) เพื่อส่งผลต่อความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และเข้าถึงยาที่มีคุณภาพต่อไป

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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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

National Excellence Award for Herbal Products

ผลิตภัณฑ์จพี โี อ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล ขององค์การเภสัชกรรม
และผลิตภัณฑ์จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติจากการประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์
สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA)
ประจ�ำปี 2560 จากพลเรือเอกณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี
ที่ จั ด ขึ้ น โดยกรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
กระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

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.

รับโล่เชิดชูเกียรติคุณธรรมและความโปร่งใสสูงมาก

Receipt of an Honorary Plaque for High Integrity and Transparency
องค์การเภสัชกรรม รับโล่เชิดชูเกียรติในโอกาสที่องค์การ
เภสัชกรรมได้รับรางวัลหน่วยงานผ่านการประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปี 2559 ระดับสูงมาก
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี 2560
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.

รางวัล “Best Bioprocessing Excellence in
South East Asia 2017”
“Best Bioprocessing Excellence in South East Asia
2017” Award
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล “Best Bioprocessing
Excellence in Thailand” และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าประกวด
รางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia
2017” จากคณะกรรมการ Asia – Pacific Bioprocessing
Excellence Awards (ABEA) จากการประชุ ม ประจ� ำ ปี
Bioprocessing Manufacturing ASIA (BMA) 2017 ระหว่างวันที่
15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Suntec Convention and Exhibition
Centre ประเทศสิงคโปร์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการน�ำเสนอ
ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุในกลุ่มวัคซีน ชีววัตถุคล้ายคลึง
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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 15 th-16 th 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

(Biosimilars) และ Cell Therapies ทั้งด้านกระบวนการผลิต
การขยายก�ำลังการผลิต และการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ
ผลิตขององค์กรในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ซึ่งองค์การเภสัชกรรม
ได้รับรางวัล “Best Bioprocessing Excellence In South East
Asia 2017” นับว่าเป็นรางวัลในระดับสากลที่ประกาศเกียรติมีคุณ
แก่หน่วยงานอุตสาหกรรมทีม่ ผี ลงานยอดเยีย่ มมีงานนวัตกรรมในด้าน
กระบวนการผลิตชีววัตถุในแถบเอเซียแปซิฟิก

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.

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Awards 2017
IPv6 Awards 2017

องค์การเภสัชกรรม รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IPv6 Awards 2017
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนาวาอากาศเอก
สมคิด ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เป็ น ประธาน
ในพิธีมอบรางวัล องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลในฐานะที่เป็น
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเครือข่ายอิน เตอร์เน็ต พื้น ฐานและบริ ก าร
ที่รองรับ IPv6 ในระบบโดเมนเนม (DNS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) และเว็บไซต์ (website) ประจ�ำปี 2560

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.

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก

Receipt of an Excellent Organization Award on World AIDS Day
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องค์ ก ารเภสั ช กรรม เข้ า รั บ ประทานโล่ เ กี ย รติ คุ ณ จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ด�ำเนินงานด้านเอดส์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ท�ำให้ผู้ป่วยมียา
ต้านไวรัสเอดส์ใช้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการดื้อยา ลดการน�ำเข้ายา
จากต่างประเทศ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก
ครั้งที่ 25 ประจ�ำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “PRINCESS PrEP
ช่วยได้ไม่ติดเอดส์” เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชันษา 5 รอบ และเนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์ป้องกัน
การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ก ่ อ นสั ม ผั ส เชื้ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ติ ด เชื้ อ แต่ มี
ความเสี่ ย งสู ง และกระตุ้น ให้ป ระชาชนทั่ว โลกตระหนัก และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับชมรมผูต้ ดิ เชือ้ หน่วยงานภายในของ
สภากาชาดไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�ำงาน
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.

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ 45 จาก 422 หน่วยงาน

Assessment Result on Integrity and Transparency: Ranked 45th out of 422 Agencies
ตามที่ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ด�ำเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 นั้น จากผลการประเมินดังกล่าว
องค์การเภสัชกรรมจัดอยู่ในอันดับที่ 17 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
เข้ารับการประเมินทั้งหมด 54 หน่วยงาน และเป็นอันดับที่ 45 จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 422 หน่วยงาน ทั้งนี้
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้มหี นังสือแจ้งมายังองค์การเภสัชกรรม แล้วเมือ่ วันที่
15 พฤศจิกายน 2560 มาเพื่อได้รับทราบและน�ำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง พัฒนา และยกระดับ ตลอดจนด�ำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุม
ทุกมิติทั้งในระดับบริหารงานของผู้บริหาร และระดับการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้น ตอนและกระบวนการด�ำเนิน งานของ
หน่วยงาน วัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงผลจากการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ มีความส�ำคัญและสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด�ำเนินงานที่มีคุณธรรมมีจริยธรรม
และมีธรรมาภิบาลทีห่ น่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐพึงจะต้องมี
และยึดถือปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี เพือ่ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ จึงประเมิน
ทั้ ง จากระบบการด� ำ เนิน งานของหน่ว ยงาน ซึ่งจะพิจารณาจาก
เอกสาร/หลักฐาน และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งพิจารณาจากผลของการส�ำรวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
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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.

ประกาศเจตจำ�นงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

Declaration of Intent on administration with integrity and transparency

องค์การเภสัชกรรม ร่วมประกาศนโยบายแสดงเจตจ�ำนง
สุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส เพื่อให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้รับทราบและ
น� ำ ไปยึ ด ถื อ และใช้ เ ป็ น แนวทางในการด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ พร้ อ ม
ในการเป็นองค์กรคุณธรรมที่โปร่งใสปลอดจากการทุจริต คอรัปชั่น
ในทุกรูปแบบ โดยมีประเด็นหลักที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
จ�ำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด
ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมในการท�ำงานในหน่วยงาน 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.

ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมยา
Cooperation on network creation for developing the pharmaceutical industry

ลงนามความร่วมมือจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐาน

Signing of a Memorandum of Agreement for collaboration in the preparation of a biological reference
standard
องค์การเภสัชกรรม ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐาน ระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บริษัท
องค์ ก ารเภสั ช กรรม เมอร์ ริ เ ออร์ ชี ว วั ต ถุ จ� ำ กั ด และบริ ษั ท
ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด ในการจัดเตรียมชีววัตถุอ้างอิงมาตรฐาน
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและการจัดเตรียมวัคซีนและ
ชี ว วั ต ถุ อ ้ า งอิ ง มาตรฐานของประเทศและภู มิ ภ าค อั น จะท� ำ ให้
ลดปั ญ หาความแตกต่ า งของผลวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ในการรั บ รองคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ค ซี น และชี ว วั ต ถุ ใ ห้ น ้ อ ยลง
และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
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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ลงนามความร่วมมือวิจัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Signing of a Memorandum of Agreement for research on herbal products
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ร่ ว มลงนามในพิ ธี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือองค์การเภสัชกรรม ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล ในด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลักดัน
งานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อบูรณาการในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ให้ครบวงจร ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้สามารถต่อยอดผลงานวิจัย
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศต่อไป
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.

จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์

Management of the medicine and medical supply inventory
องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ระหว่าง องค์การเภสัชกรรม และส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง “การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย” ซึ่งเดิมมี
ความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล และสภาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) พร้อมแถลง
ผลการวิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลยาและระบบบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภั ณ ฑ์ ใ นโรงพยาบาล” ที่ ไ ด้ น� ำ ร่ อ งศึ ก ษาวิ จั ย ที่ โ รงพยาบาล
สมุทรสาครและโรงพยาบาลสิงห์บุรี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น
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.
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ลงนามวิจัยวัคซีนเจอีและไข้ซิก้า

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

พลเรือเอกณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ณ ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล และมีพธิ ลี งนามความร่วมมือโครงการ
วิจัยพัฒนาสู่การผลิตวัคซีนเป้าหมายส�ำคัญ 3 ชนิด ภายใต้แผน
ยุ ท ธศาสตร์ วั ค ซี น แห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ เ ลื อ ดออก
เด็งกี่ ไข้สมองอักเสบเจอี และไข้ซิก้า โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อ�ำนวยการ
สถาบั น วั ค ซี น แห่ ง ชาติ และ ศ.ดร.นพ.นรั ต ถพล เจริ ญ พั น ธุ ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจยั และพัฒนาป้องกัน
ไข้สมองอักเสบเจอีและวัคซีนป้องกันไข้ซิก้า เพื่อเติมเต็มศักยภาพ
สู ่ ก ารสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ค ซี น ที่ ส ามารถท� ำ รายได้ ใ ห้ ป ระเทศ
น� ำ ไปสู ่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งตามกลไก
การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย 4.0 รวมทั้ ง ส่ ง ผลสะท้ อ นไปยั ง
การป้องกันโรค ลดปัญหาการป่วยและการตายของประชาชนไทย
จากโรคส�ำคัญที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตลอดจนการก้าวเป็นผู้น�ำ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชวี ภาพด้านวัคซีนในภูมภิ าคอาเซียน

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.

วิจัยยาเลิกบุหรี่จากสมุนไพรหญ้าดอกขาวควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน

Research on herbal medicines produced from Vernonia cinerea and conventional medicines for smoking cessation
องค์การเภสัชกรรม ได้ท�ำการศึกษาวิจัยยาอมสารสกัดจาก
สมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยสกัดเอาสารส�ำคัญที่มีสรรพคุณช่วยลด
การอยากสูบบุหรี่ เนื่องจากสมุนไพรนี้มีสารไนเตรท ที่มีฤทธิ์ท�ำให้
ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา ไม่รับรู้รสชาติ ท�ำให้ไม่รู้สึกอยาก
สูบบุหรี่ ส�ำหรับการวิจัยและพัฒนาตอนนี้ได้สูตรต�ำรับยาที่มีความ
คงสภาพระยะยาว 2 ปี เรียบร้อยแล้ว และยาผ่านมาตรฐานตาม
ทีก่ ำ� หนด จากนัน้ จะเป็นขัน้ ตอนของการท�ำการศึกษาทางคลินกิ ร่วมกับ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษา
ประสิทธิผลที่เพียงพอ จากนั้นจะยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนา
จากสมุนไพร คาดว่าจะสามารถผลิตยาอมสารสกัดจากสมุนไพร
หญ้าดอกขาวออกสู่ท้องตลาดได้ภายในปี 2562 และจะผลักดัน
เป็นรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป
ในส่วนของยาแผนปัจจุบนั นัน้ ได้ทำ� การวิจยั และพัฒนายาเม็ด
ไซทิซีน (Cytisine 1.5 mg tablets) ซึ่งเมื่อวิจัยและพัฒนาส�ำเร็จ
จะจัดว่าเป็นยาใหม่ และยังไม่มียาต้นแบบ ขึ้นทะเบียนยาใช้ใน
ประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างท�ำการศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ ต้องใช้เวลาถึง 5 ปี เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของยา

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
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ในขณะเดียวกันนีอ้ งค์การองค์การเภสัชกรรม ได้ทำ� การศึกษาทางคลินกิ
ควบคูข่ นานไปด้วย โดยได้รว่ มมือกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุม
การบริโภคยาสูบ โดยองค์การฯ จะท�ำการผลิตยาเม็ดไซทิซนี ในระดับ
กึง่ อุตสาหกรรม (Pilot scale) เพือ่ น�ำไปใช้ในโครงการวิจยั การศึกษา
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
เงินทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุม
ยาสูบ (ศจย.)

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแชมพูและครีมบำ�รุงผม
องค์การเภสัชกรรมแนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ในการดูแลเส้นผม
ทัง้ แชมพูและครีมบ�ำรุงผม ได้แก่ “เคอร์มนิ แอนติ แฮร์ ฟอล แชมพู”
ซึ่ ง เป็ น แชมพู สู ต รพิ เ ศษส� ำ หรั บ ผมอ่ อ นแอขาดหลุ ด ร่ ว ง ที่ ผ ่ า น
การทดสอบการระคายเคือง ช่วยช�ำระล้างสิง่ สกปรกออกจากเส้นผม
อย่างสะอาดหมดจดและอ่อนโยน ปราศจากสารที่อาจท�ำให้เกิด
การระคายเคือง เช่น สารลดแรงตึงผิวที่รุนแรงกลุ่มซัลเฟต ซิลิโคน
สารกันเสียกลุ่มพาราเบน และสารแต่งสี พร้อมเสริมความแข็งแรง
ของรากผมด้วยสารสกัดจากแก่นมะหาด และสารสกัดจากต้นสน พร้อม
สารแอนตีอ้ อกซิแดนท์จากสารสกัดขมิ้นชัน ผสานกรดอะมิโนไกลซีน
ซิงค์คลอไรด์ โปรวิตามินบี 5 และสารสกัดจากใบชาที่ช่วยฟื้นบ�ำรุง
เส้นผมและหนังศีรษะให้มีสุขภาพดีไม่ระคายเคือง ทนทานต่อการ
หลุดร่วงตั้งแต่โคนจรดปลายอย่างเป็นธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ “เคอร์มินแอนติ แฮร์ ฟอล คอนดิชันเนอร์”
ซึง่ เป็นคอนดิชนั่ เนอร์สตู รเข้มข้นส�ำหรับผมอ่อนแอขาดหลุดร่วงทีผ่ า่ น
การทดสอบการระคายเคืองช่วยดูแลผมจากรากสู่โคนอย่างล�้ำลึก
ปราศจากสารทีอ่ าจท�ำให้เกิดการระคายเคือง เช่น ซิลโิ คน สารกันเสีย
กลุ่มพาราเบน และสารแต่งสี ผสานการฟื้นบ�ำรุงปัญหาผมขาดหลุด
ร่วงด้วยสารสกัดจากแก่นมะหาดและสารสกัดจากต้นสน พร้อม
สารแอนตี้ อ อกซิ แ ดนท์ จ ากสารสกั ด ขมิ้ น ชั น ผสานคุ ณ ค่ า จาก
กรดอะมิโนไกลซีน ซิงค์คลอไรด์ และสารสกัดจากใบชา ช่วยบ�ำรุง
เส้นผมที่แห้งเสียให้ผมนุ่มลื่น ทนทานต่อการหลุดร่วงตั้งแต่โคนจรด
ปลายอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ เมื่ อ ใช้ เ ป็ น ประจ� ำ  ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง
2 รายการได้ผา่ นการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบัน Dermscan
Asia พิสูจน์แล้วว่า “ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง”
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is added to the National List of Essential Medicines, under
the section for medicines derived from herbs.
In terms of conventional medicines, 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).

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.

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

องค์ ก ารเภสั ช กรรมลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
“โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อการสาธารณสุขของ
ประเทศ” ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การสุรา
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ ที่ ใ ช้
ในการสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ส�ำหรับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์
เพื่อการสาธารณสุขนั้น เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปัจจุบันนิยมใช้
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ เจลอนามัย ล้างมือแบบไม่ใช้นำ 
�้ ทัง้ แบบ
ส่ ว นบุ ค คลและสาธารณะ ไปจนถึงสถานพยาบาลต่า งๆ ดั ง นั้ น
การควบคุ ม คุ ณ ภาพให้ไ ด้ม าตรฐานที่ทัน สมัยจึงเป็น เรื่ อ งส� ำ คั ญ
โดยเป้ า หมายของการบู ร ณาการร่ ว มมื อ กั น ในโครงการฯ นี้ นั้ น
ก็เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้ประชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เป็นการน�ำเอาเทคโนโลยีด้านการ
ศึกษาวิจัย มาพัฒนาสู่ความคิดสร้างสรรค์ในด้านกระบวนการผลิต
และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

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

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.

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) และ MMV (Medicines for Malaria Venture) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุนทุนในการวิจยั และพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย
ทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร เดินหน้าวิจยั และพัฒนายาต้านมาลาเรีย P218 ทีส่ ามารถออกฤทธิต์ อ่ ต้านเชือ้ มาลาเรียดือ้ ยาและไม่ดอื้ ยา จึงมีความส�ำคัญ
ต่อการแก้ไขปัญหาการดื้อยา ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการควบคุมหรือก�ำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไป
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.
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โรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมเดินหน้าทดสอบผลิตในระดับอุตสาหกรรม
สำ�หรับการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 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
คณะรั ฐมนตรี ไ ด้อนุมัติโครงการจัด ตั้งโรงงานผลิต วั ค ซี น undergoing the qualification process. The installation of the
ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในปี 2550 ประกอบด้วย งานหลัก plant’s machinery and key production equipment is also
2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน และด้านการ nearing completion.
ก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน โดยให้ด�ำเนินการคู่ขนานและสอดคล้อง
กันไป โดยการก่อสร้างโรงงาน ได้รบั อนุมตั งิ บประมาณ 1,411.7 ล้านบาท
เพื่อก่อสร้างโรงงานในระดับอุตสาหกรรม มาตรฐาน WHO GMP
ทีต่ ำ� บลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จนถึงวันนีก้ ารด�ำเนินการ
ก่อสร้างตัวโรงงานและการติดตั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เสร็จแล้ว
และอยู่ระหว่างการสอบคุณภาพ (Qualification) รวมถึงเครื่องจักร
เครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการผลิตได้ติดตั้งเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว

ส�ำหรับขั้นตอนการด�ำเนินงานต่อไปนี้ จะเป็นขั้นตอนของ
การสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบห้องผลิตและระบบ
สนับสนุนการผลิต ระบบเครือ่ งจักรผลิต และขบวนการผลิต ให้ทำ� งาน
สอดประสานกันเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้วัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน และน�ำไปทดสอบทางคลินกิ
ระยะที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาต่อไป และเมื่อโรงงานได้รับการตรวจรับรองตาม
มาตรฐานการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing Practice)
ก็จะสามารถผลิตวัคซีนกระจายสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศได้
ในปี 2563 ซึง่ ในขัน้ ตอนต่างๆ เหล่านีอ้ งค์การเภสัชกรรม จะท�ำงาน
ควบคูไ่ ปกับผู้เชี่ยวชาญของ อย. และองค์การอนามัยโลก
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

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.

เมื่อโรงงานผลิตวัคซีนได้ท�ำการทดสอบการผลิตส�ำเร็จและ
วัคซีนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว โรงงานแห่งนี้จะมีศักยภาพ
ในการผลิ ต วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามฤดู ก าล (Seasonal
Influenza Vaccine) เริม่ ต้นปีละ 2 ล้านโด๊สและสามารถขยายก�ำลัง
การผลิตได้ถึง 10 ล้านโด๊ส และในกรณีเกิดการระบาดใหญ่ สามารถ
ขยายก�ำลังการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Pandemic Influenza
Vaccine) ได้ปริมาณเพียงพอต่อการใช้ของประชากรในประเทศอย่าง
แน่นอน และยังจะเป็นหลักประกันทีย่ นื ยันถึงความมัน่ คง ยัง่ ยืน ของ
ระบบการสร้างภูมคิ มุ้ กันด้วยวัคซีนของประเทศและภูมภิ าคอาเซียน
ด้วย องค์การเภสัชกรรมพร้อมท�ำให้ประเทศมีความมัน่ คงด้านสุขภาพ
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.

โครงการ “GPO ร่วมใจปลูกสมุนไพรยืนต้น 9,999 ต้น

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

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ “GPO ร่วมใจปลูกสมุนไพร
ยืนต้น 9,999 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ระยะที่ 2
โดยกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
องค์การเภสัชกรรม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ ร่วมใจกันปลูกสมุนไพรยืนต้น หลากหลายพันธุ์
ซึง่ โครงการดังกล่าวฯ ปลูกบนพืน้ ทีเ่ ขามัน จ�ำนวน 50 ไร่ บริเวณพืน้ ที่
องค์การเภสัชกรรม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยกรมป่าไม้
ได้จดั หาสมุนไพรยืนต้นและให้คำ� แนะน�ำวิธใี นการปลูก ประกอบด้วย
มะขามป้อม, สมอพิเพก, เพกา, สมอไทย, สะเดา, ขี้เหล็ก, มะเกลือ,
มะรุม, แคนา, ยางนา, มะกอก, คูน, ตะแบก, มะค่าโมง, พยุง, พะยอม,
สี เ สี ย ดแก่ น , มะตู ม , มะค� ำ  และกั ล ปพฤกษ์ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
อุดมสมบูรณ์ให้กบั ธรรมชาติ และน�ำสมุนไพรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ในโอกาสต่อไปได้
ทั้ ง นี้ โ ครงการดั ง กล่ า ว ได้ น ้ อ มน� ำ ศาสตร์ พ ระราชาน� ำ สู ่
การปฏิบัติ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม “เพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ปลูก
ต้นไม้ในใจคน” เพือ่ ให้คนในพืน้ ทีห่ นั มาปลูกต้นไม้และดูแลป่าไม้ของ
ตนเอง ส่วนกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ กิจกรรม “ฝายชะลอน�้ำตามศาสตร์
พระราชา” เพื่อชะลอน�้ำเข้าแหล่งเก็บน�้ำส�ำหรับการปลูกต้นไม้
ในโครงการนี้ และเพื่อลดปัญหาในการชะล้างหน้าดิน และช่วย
ลดผลกระทบที่จะเกิดกับพื้นที่ขององค์การฯ อีกทั้งป้องกันการเกิด
ไฟป่า โดยการจัดท�ำฝายชะลอน�้ำขนาดประมาณ 5 เมตร มีจิตอาสา
ร่วมท�ำความดีองค์การเภสัชกรรมและผู้น�ำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้

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.
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เจ้าหน้าทีจ่ ากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และมหาวิทยาลัยจำ�ปาสัก 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).

คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกระทรวงอุ ต สาหกรรมและการค้ า
A team of officers from the Ministry of Industry and
และมหาวิทยาลัยจ�ำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Trade and from Champasak University, Lao People’s
รับฟังบรรยายและรับการฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบ GPO-TM KIT Democratic Republic, visited GPO to attend a lecture and
ชุดตรวจหาชนิดสารเคมีก�ำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช 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.

เอกอัครราชทูตไทยประจำ�สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หารือความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรม
(1 มิถุนายน 2560)

The Thai Ambassador to the Republic of the Union of Myanmar met with GPO to discuss collaboration.
นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ ง ย่ า งกุ ้ ง สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ประชุ ม หารื อ
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารเภสั ช กรรม แนวทางในการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ด้านการผลิตยาและการกระจายยาเพื่อการสาธารณสุข
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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.

รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

Admiral Narong Pipatanasai, Deputy Prime Minister, inspected GPO’s Influenza / Avian flu Vaccine Manufacturing Plant
Admiral Narong Pipatanasai, Deputy Prime Minister,
พลเรื อ เอกณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก พร้อม and his team inspected the Influenza/ Avian flu Vaccine
เข้าเยี่ยมชมการทดสอบระบบการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก Manufacturing Plant and witnessed a production system test
ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการจัดตั้ง on GPO’s Influenza/Avian flu vaccines. The project for the
โรงงานผลิ ต วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ / ไข้ ห วั ด นก ในปี 2550 establishment of an Influenza/Avian Flu Vaccine
ประกอบด้วย งานหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Manufacturing Plant was approved by the cabinet in 2007.
วัคซีน และด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน โดยให้ด�ำเนินการ The project consisted of 2 main tasks, which had to be
simultaneously, these being the development
คู่ขนานและสอดคล้องกันไป โดยการก่อสร้างโรงงาน ได้รับอนุมัติ undertaken
of vaccine production technology and the construction of
งบประมาณ 1,411.7 ล้ า นบาท เพื่ อ ก่ อ สร้ า งโรงงานในระดั บ the vaccine manufacturing plant. The construction of a
อุตสาหกรรม มาตรฐาน WHO GMP ทีต่ ำ� บลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย manufacturing plant conforming to the WHO GMP standard
จังหวัดสระบุรี จนถึงวันนี้การด�ำเนินการก่อสร้างตัวโรงงาน และ was approved with a budget of 1,411.7 million baht. The
การติดตั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการสอบ plant is situated in Thap Kwang Sub-District, Kaeng Koi District,
Saraburi Province. At the present time, the construction of
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คุณภาพ (Qualification) รวมถึงเครื่องจักร เครื่องมือส�ำคัญที่ใช้
ในการผลิตได้ติดตั้งแล้ว
ส�ำหรับขั้นตอนการด�ำเนินงานต่อไป จะเป็นขั้นตอนของ
การสอบระบบต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบทั้งระบบห้องผลิตและระบบ
สนับสนุนการผลิต ระบบเครื่องจักรผลิต และกระบวนการผลิต
ให้ท�ำงานสอดประสานกัน เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน และน�ำไปทดสอบ
ทางคลิ นิ ก ระยะที่ 3 เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาต่อไป และเมื่อโรงงานได้รับการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP (Good Manufacturing
Practice) ซึง่ หากมีความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน
เร่งรัดแล้ว คาดว่า ในปี 2562 ก็จะสามารถผลิตวัคซีนกระจายสูร่ ะบบ
สาธารณสุขของประเทศได้

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.

จัดประชุม “ Supplier Meeting 2017 เพื่อการเข้าถึงยาของคนไทย”

Organization of the “Supplier Meeting 2017 to ensure Thai people’s access to medicines”
องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุม “Supplier Meeting 2017 เพื่อการเข้าถึง
ยาของคนไทย โดยองค์การเภสัชกรรม” เพือ่ เป็นการสือ่ สารถึงบทบาทภารกิจ การด�ำเนินงาน
ขององค์การเภสัชกรรม รวมถึงสื่อสารระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
ต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานระหว่าง Supplier กับองค์การเภสัชกรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ส่งผลให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึง
ยาอย่างทั่วถึงต่อไป
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.
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โรงงานผลิตยารังสิต 1 มาตรฐานการจัดการ ด้านพลังงาน ISO 50001

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

จากการที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 จัดท�ำระบบมาตรฐาน ISO
50001 : 2011 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และได้ขอรับการรับรอง
จาก SGS (Thailand) ซึ่งมีการตรวจรับรอง Stage 1 (Initial Audit)
ไปเมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 และ Stage 2 เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม
2560 ซึง่ ผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง ท�ำให้โรงงานผลิตยา
รังสิต 1 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี และจะได้รับภายในเดือนกันยายน 2560
ส�ำหรับ ISO 50001 คือมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน
ISO 50001 : 2011 เป็ น มาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ระบบและ
กระบวนการที่ จ� ำ เป็ น ในการปรั บ ปรุ ง สมรรถนะด้ า นพลั ง งาน
ประสิ ท ธิ ภ าพ พลั ง งาน ลั ก ษณะการใช้ พ ลั ง งาน และปริ ม าณ
การใช้พลังงาน
ส่ ว นหลั ก การของมาตรฐาน ISO 50001 ใช้ ห ลั ก การ
การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งประกอบด้วย การวางแผน – การปฏิบตั ิ –
การตรวจ – การแก้ไข (Plan-Do-Check-Act, PDCA) หลักการ
ในการจั ด การพลั ง งาน จะเป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของมาตรฐาน
การจัดการของ ISO เช่น มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001), มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001)
แต่จะมีข้อก�ำหนดในการจัดการเฉพาะด้านที่แตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ประโยชน์ที่องค์การฯ จะได้รับจากการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 50001 นั้น ได้แก่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและลดต้นทุนด้านพลังงาน

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.

จัด Luncheon Symposium ร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราชฯ

Organization of a Lunch Symposium for three institutions of Faculty of Medicine: Chula-Rama-Siriraj
องค์ ก ารเภสั ช กรรมร่ ว มจั ด Luncheon Symposium
ในหัวข้อ GPO: Hypertension Management 2017 and Clinical
Advantages of S-amlodipine โดยมี ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าช มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาการ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน
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
Joint Conference in Medical Sciences 2017 :
Chula-Rama-Siriraj (JCMS 2017) หัวข้อ “Hand in Hand
towards Healthy Society : ร่วมมือกันสรรสร้างสุขภาวะของสังคม
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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”.

ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ

Participation in a press conference for the project “Vitamin Supplements for Healthy Thai Women”

องค์การเภสัชกรรม ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสาวไทย
แก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยความร่วมมือและด�ำเนินการของ
องค์การเภสัชกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และส� ำ นั ก งานสนั บ สนุ น การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชวนสาวไทยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน
www.สาวไทยแก้ ม แดง.com รั บ วิ ต ามิ น เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก และ
โฟลิกฟรี ตั้งเป้า 50,000 รายในระยะแรกหลังเปิดลงทะเบียน
พร้อมขยายเพิ่มในระยะต่อไป โดยมุ่งหวังให้หญิงวัยเจริญพันธุ์
มีโภชนาการทีด่ ี พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้รบั ประทานวิตามินธาตุเหล็กและ
โฟเลทเป็นประจ�ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อลดปัญหาภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก และลดความเสี่ยงของทารกพิการแต่ก�ำเนิด
ซึ่งจะน�ำไปสู่การตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ คลอดปลอดภัย และ
ลูกแข็งแรง
ทั้ ง นี้ ภก.พิ พั ฒ น์ นิ ย มการ รองผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก าร
เภสัชกรรม ได้เสวนาในหัวข้อ การผลิตยาธาตุเหล็กและโฟเลท
(Ferrofolic) กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตยาที่มี
ส่วนผสมของธาตุเหล็ก 3 รายการ ได้แก่ ยาน�ำ้ แขวนตะกอนธาตุเหล็ก
ที่ใช้ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กโดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กปฐมวัย ยาเม็ดวิตามินรวมธาตุเหล็ก ไอโอดีนและกรดโฟลิก
ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรตลอดหลังคลอด 6 เดือน และ
ยาเม็ดวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งเป็นยาใหม่ที่องค์การ
เภสัชกรรมวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และได้รับอนุมัติทะเบียนต�ำรับยา
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ในระยะนี้จะใช้
สนับสนุนโครงการสาวไทยแก้มแดงก่อน จากนั้นจึงจะกระจาย
การจ�ำหน่ายให้หาซื้อได้ทั่วไปในเดือนธันวาคม 2560

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

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”

นายแพทย์เจษฎา โชคด�ำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อ�ำนวยการองค์เภสัชกรรม
เปิดการประชุม “แนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์จากองค์การ
เภสัชกรรมตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง” ทัง้ นีผ้ แู้ ทนจากกรมบัญชีกลาง
ร่วมบรรยายในหัวข้อ การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ตาม พ.ร.บ. จัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล หัวหน้างานเภสัชกรรม จากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

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.

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

องค์เภสัชกรรม จัดการประชุม “แนวทางการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรมตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง”
เพือ่ ท�ำความเข้าใจถึงแนวทางในการด�ำเนินการจัดหายาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาขององค์การเภสัชกรรม ตาม พ.ร.บ. จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้จัดการ
บริษัท และผู้แทนจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ณ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
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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.

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
เสนอ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององค์การ
เภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของทุนทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของทุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีทสี่ ำ� คัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการขององค์การเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด�ำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
ผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฎิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากองค์การเภสัชกรรม ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฎิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินทีแ่ สดงเงิน
ลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ�ำปีให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุม
ถึงข้อมูลอืน่ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชือ่ มัน่ ต่อข้อมูล
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปีหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ขององค์การเภสัชกรรมในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกองค์การเภสัชกรรมหรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฎิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ
และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินรวมถึง
		> ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีต่ รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
		> ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม
		> ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
		> สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถ
ขององค์การเภสัชกรรมในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมต้องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
		> ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยว่า งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี าร
น�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ส�ำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนับส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน

(นางพัชรา ลาภลือชัย)
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 17
(นายสมชาย พิทยวรเจริญ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / วันที่ 15 มีนาคม 2561
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องค์การเภสัชกรรม

งบแสดงฐานะการเงิน Balance Sheets

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note

2560 / 2017

2559 / 2016

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents

4.2 , 6.1

4,867,457,339.42

2,948,025,786.01

6.2

303,086,123.60

254,438,577.27

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

4.4 , 6.3

6,163,690,049.88

7,447,538,087.80

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

6.4

59,036,772.56

56,412,970.28

4.3 , 6.5

2,461,421,491.82

3,516,969,966.56

6.6

19,642,850.80

33,693,562.21

13,874,334,628.08

14,257,078,950.13

524,559,959.16

462,140,427.53

-

100,000,000.00

6.8

99,964,811.61

101,756,965.33

4.5 , 6.9

3,055,324,425.48

2,895,476,613.30

4.6 , 6.10

244,709,457.63

177,416,991.28

1,427,553,152.90

962,065,648.10

5,352,111,806.78

4,698,856,645.54

19,226,446,434.86

18,955,935,595.67

เงินลงทุนชั่วคราว

Short-Term Investment
Trade Receivable-Net
Short-Term Loan

สินค้าคงเหลือ
Inventories

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

Other Current Assets

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

Investment in Joint Venture

4.8 , 6.7

เงินลงทุนระยะยาว

Long-Term Investment

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

Long-Term Borrowings

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

Property, Plant and Equipment - Net

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net

สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Asset In-Process

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note

2560 / 2017

2559 / 2016

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital
หนี้สินหมุนเวียน

Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities

6.11

รวมหนี้สินหมุนเวียน

Total Current Liabilities

2,700,650,225.16

3,055,396,901.08

2,622,780,814.19

1,794,264,725.46

5,323,431,039.35

4,849,661,626.54

หนี้สินไม่หมุนเวียน

Non Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

4.9.2 , 6.12

1,200,350,219.00

1,192,580,553.00

หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

4.9.1 , 6.13

74,500,000.00

74,500,000.00

Total Non-Current Liabilities

1,274,850,219.00

1,267,080,553.00

Total Liabilities

6,598,281,258.35

6,116,742,179.54

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98

54,586,517.98

3.1.2 , 4.5

-

13,660,305.03

6.15

49,914,409.60

49,914,409.60

12,523,664,248.93

12,721,032,183.52

12,628,165,176.51

12,839,193,416.13

19,226,446,434.86

18,955,935,595.67

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส่วนทุน / Shareholder’s Equity
ทุน

Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transferred from Current Capital
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earning

รวมส่วนทุน
Capital

รวมหนี้สินและส่วนทุน

Total Liabilities and Shareholders’Equity

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

(นายจักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ)
รองผู้อ�ำนวยการ ท�ำการแทน
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องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ Note

2560 / 2017

2559 / 2016

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and Cash Equivalents
เงินลงทุนชั่วคราว
Short-Term Investment
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
Trade Receivable-Net
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Loan
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets

4.2 , 6.1

4,867,457,339.42

2,948,025,786.01

6.2

303,086,123.60

254,438,577.27

4.4 , 6.3

6,163,690,049.88

7,447,538,087.80

6.4

59,036,772.56

56,412,970.28

4.3 , 6.5

2,461,421,491.82

3,516,969,966.56

6.6

19,642,850.80

33,693,562.21

13,874,334,628.08

14,257,078,950.13

13,874,334,628.08

14,257,078,950.13

335,060,000.00

335,060,000.00

-

100,000,000.00

6.8

99,964,811.61

101,756,965.33

4.5 , 6.9

3,055,324,425.48

2,895,476,613.30

4.6 , 6.10

244,709,457.63

177,416,991.28

1,427,553,152.90

962,065,648.10

5,162,611,847.62

4,571,776,218.01

19,036,946,475.70

18,828,855,168.14

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Investment
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plant and Equipment - Net
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
Intangible Assets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Asset In-Process

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

Total Non-Current Assets

รวมสินทรัพย์
Total Assets

4.8 , 6.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / As September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ Note

2560 / 2017

2559 / 2016

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital
หนี้สินหมุนเวียน

Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities

6.11

รวมหนี้สินหมุนเวียน

Total Current Liabilities

2,700,650,225.16

3,055,396,901.08

2,622,780,814.19

1,794,264,725.46

5,323,431,039.35

4,849,661,626.54

หนี้สินไม่หมุนเวียน

Non Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

4.9.2 , 6.12

1,200,350,219.00

1,192,580,553.00

หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

4.9.1 , 6.13

74,500,000.00

74,500,000.00

Total Non-Current Liabilities

1,274,850,219.00

1,267,080,553.00

Total Liabilities

6,598,281,258.35

6,116,742,179.54

48,041,467.48

48,041,467.48

3,018,502.04

3,018,502.04

3,526,548.46

3,526,548.46

54,586,517.98

54,586,517.98

3.1.2 , 4.5

-

13,660,305.03

6.15

49,914,409.60

49,914,409.60

12,334,164,289.77

12,593,951,755.99

12,438,665,217.35

12,712,112,988.60

19,036,946,475.70

18,828,855,168.14

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส่วนทุน / Shareholder’s Equity

ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transferred from Current Capital
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earning

รวมส่วนทุน
Capital

รวมหนี้สินและส่วนทุน

Total Liabilities and Shareholders’Equity

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

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Profit & Loss Statement

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ Note

2560 / 2017

2559 / 2016

15,881,005,340.00

15,134,316,805.31

24,543,745.82

20,580,714.96

243,158,402.56

148,423,579.20

16,148,707,488.38

15,303,321,099.47

12,325,798,871.91

11,846,811,785.45

6.18

534,238,962.19

622,044,634.95

6.19

1,465,351,004.83

1,327,005,732.41

495,167,913.74

37,348,373.23

14,820,556,752.67

13,833,210,526.04

1,328,150,735.71

1,470,110,573.43

67,430,731.63

34,820,941.30

1,395,581,467.34

1,504,931,514.73

25,803,590.00

-

1,421,385,057.34

1,504,931,514.73

รายได้ / Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำ�ของ
Income from Hive of Work
รายได้อื่น
Other Income

6.16
6.17

รวมรายได้

Total Income

ค่าใช้จ่าย

Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other Expense

รวมค่าใช้จ่าย

Total Expenses
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด

Net Income for payment

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

Profit & Loss
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Profit & Loss

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

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

Annual Report 2017

103

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) Profit & Loss Statement (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ Note

2560 / 2017

2559 / 2016

15,881,005,340.00

15,134,316,805.31

24,543,745.82

20,580,714.96

248,169,602.56

149,623,579.20

16,153,718,688.38

15,304,521,099.47

12,325,798,871.91

11,846,811,785.45

6.18

534,238,962.19

622,044,634.95

6.19

1,465,351,004.83

1,327,005,732.41

495,167,913.74

37,348,373.23

14,820,556,752.67

13,833,210,526.04

1,333,161,935.71

1,471,310,573.43

25,803,590.00

-

1,358,965,525.71

1,471,310,573.43

รายได้ / Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Phamaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำ�ของ
Income from Hive of Work
รายได้อื่น
Other Income

6.16
6.17

รวมรายได้

Total Income

ค่าใช้จ่าย

Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other Expense

รวมค่าใช้จ่าย

Total Expenses

กำ�ไรสุทธิ

Net Income

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Profit & Loss

กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Profit & Loss

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

หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income

49,914,409.60

13,660,305.03

-

-

(1,015,153.89)

14,675,458.92

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

12,721,032,183.52

(697,893,284.78)

1,504,931,514.73

-

11,913,993,953.57

12,523,664,248.93

(818,752,991.93)

1,395,581,467.34
(800,000,000.00)

25,803,590.00

12,721,032,183.52
-

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ ได้จัดสรร
Retained Earnings

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

54,586,517.98

-

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment

ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

-

54,586,517.98

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between payment

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,Beginning of Year

-

54,586,517.98

-

-

-

-

49,914,409.60
-

Drugs and Medical
Supplies Reserve

สำ�รองโครงการ
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

-

-

-

-

หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribute to state Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

-

-

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

-

13,660,305.03
(13,660,305.03)

54,586,517.98
-

Surplus Capital
from Goodwill

Capital

กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสินทรัพย์รับบริจาค

ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค

ทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน Profit & Loss Statement

12,839,193,416.13

(697,893,284.78)

1,504,931,514.73

(1,015,153.89)

12,033,170,340.07

2559/2016

12,628,165,176.51

(818,752,991.93)

1,395,581,467.34
(800,000,000.00)

25,803,590.00

12,839,193,416.13
(13,660,305.03)

Shareholder’s
Equity

รวมส่วนของทุน

2560/2017

Unit : Baht

หน่วย : บาท
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14,675,458.92
(1,015,153.89)
13,660,305.03

54,586,517.98
54,586,517.98

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

-

-

-

-

49,914,409.60
-

12,593,951,755.99

(697,893,284.78)

1,471,310,573.43

-

11,820,534,467.34

12,334,164,289.77

12,712,112,988.60

(697,893,284.78)

1,471,310,573.43

(1,015,153.89)

11,939,710,853.84

2559/2016

12,438,665,217.35

(818,752,991.93)

(800,000,000.00)

(800,000,000.00)
(818,752,991.93)

1,333,161,935.71

(13,660,305.03)
25,803,590.00

25,803,590.00
1,333,161,935.71

12,712,112,988.60

Shareholder’s
Equity

รวมส่วนของทุน

2560/2017

Unit : Baht

หน่วย : บาท

12,593,951,755.99

Retained Earnings

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ ได้จัดสรร

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

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,Beginning of Year
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between payment
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribute to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

Drugs and Medical
Supplies Reserve

สำ�รองโครงการ
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

54,586,517.98

-

-

-

-

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
หัก เงินรายได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง

-

-

-

กำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribute to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,End of Year

13,660,305.03
(13,660,305.03)

Surplus Capital
from Goodwill

ส่วนเกินทุน
จากการบริจาค

54,586,517.98
-

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีสินทรัพย์รับบริจาค

Capital

ทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ต่อ) Profit & Loss Statement (Continue)

งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560 / 2017

2559 / 2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน /
Cash Flow from Operating Activities
กำ�ไรสุทธิ

Net Income

1,395,581,467.34

1,504,931,514.73

392,258,264.74

377,095,785.23

3,721,521.60

3,522,020.77

17,343,615.90
351,251,615.85

15,187,702.12
-

106,353,921.63

16,232,883.57

(139,229.75)
(67,430,731.63)

(135,745.86)
(34,820,941.30)

(390,974.92)

(698,483.00)

(10,619,310.09)

(9,045,190.73)

38,420.78
(10,340,612.15)

68,812.03
(15,999.00)
-

1,282,094,165.77

(1,588,753,285.75)

(2,623,802.28)

17,895,464.40

580,599,321.36

(306,589,861.53)

14,050,711.41

52,555,670.98

(424,074,845.98)

1,420,978,141.97

(133,631,971.62)
33,573,256.00

(150,098,041.16)
5,368,331.00

3,527,614,803.96

1,323,678,778.47

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

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

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
Loss on Revements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
สินค้าเสื่อมสภาพ
Damaged product
หนี้สูญรับคืน
Bad debt recovery
ส่วนแบ่ง(กำ�ไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful Debtst
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
รายได้จากการปรับส่วนเกินทุนจากการบริจาค

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

(Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การค้า
Trade Receivable
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets

หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

Increase (Decrease) in Liabilities in-Process
เจ้าหนี้การค้า
Trade Account
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) Statement of Cash Flows (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2560 / 2017

2559 / 2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน /
Cash Flow from Investing Activities
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Investment
เงินสดรับจากลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in joint Venture
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Borrowings
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Addition to Property, Plant and Equipment
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Addition to Intangible Assets
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Addition to Assets In-Process
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
Proceeds (Additions) from Temporary Investment

เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

441,700.00

912,587.00

100,000,000.00

(100,000,000.00)

5,011,200.00

1,200,000.00

1,792,153.72

(1,563,843.76)

(547,392,799.12)

(347,345,355.02)

(82,735,610.10)

(90,702,176.02)

(377,721,220.44)

(131,938,574.03)

(48,647,546.33)

745,872,677.72

(949,252,122.27)

76,435,315.89

159,821,863.65

114,835,782.99

(818,752,991.93)

(697,893,284.78)

(658,931,128.28)

(583,057,501.79)

1,919,431,553.41

817,056,592.57

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

4,867,457,339.42

2,948,025,786.01

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

Cash Flows from Financing Activities
เงินสดรับเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
Support Budget
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income

เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ
Cash and Cash Equivalents (Decrease) Net

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 / 2017

2559 / 2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน /
Cash Flow from Operating Activities
กำ�ไรสุทธิ

Net Income

1,333,161,935.71

1,471,310,573.43

392,258,264.74

377,095,785.23

3,721,521.60

3,522,020.77

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

15,187,702.12
16,232,883.57

(139,229.75)

(135,745.86)

(390,974.92)

(698,483.00)

(10,619,310.09)
38,420.78

(9,045,190.73)
68,812.03

(10,340,612.15)

(15,999.00)
-

1,282,094,165.77

(1,588,753,285.75)

(2,623,802.28)

17,895,464.40

580,599,321.36

(306,589,861.53)

14,050,711.41

52,555,670.98

(424,074,845.98)

1,420,978,141.97

(133,631,971.62)
33,573,256.00

(150,098,041.16)
5,368,331.00

3,532,626,003.96

1,324,878,778.47

รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of)
operating activities
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
Loss on Revements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
สินค้าเสื่อมสภาพ
Damaged product
หนี้สูญรับคืน
Bad debt recovery
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
Doubtful Debt
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
รายได้จากการปรับส่วนเกินทุนจากการบริจาค

สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)

(Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การค้า
Trade Receivable
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other Current Assets

หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
เจ้าหนี้การค้า
Trade Account
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน

Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) Statement of Cash Flows (Continue)

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization			
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 / For the year ended on September 30th, 2017

หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 / 2017

2559 / 2016

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน /
Cash Flow from Investing Activities
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนระยะยาว
Proceeds (Additions) from Long Term Investment
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
Addition from Long Term Borrowings
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Addition to Property, Plant and Equipment
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Addition to Intangible Assets
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Proceeds (Additions) to Assets In-Process
เงินสดรับ(เงินสดจ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
Proceeds (Additions) from Temporary Investment

เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities

441,700.00

912,587.00

100,000,000.00

(100,000,000.00)

1,792,153.72

(1,563,843.76)

(547,392,799.12)

(347,345,355.02)

(82,735,610.10)

(90,702,176.02)

(377,721,220.44)

(131,938,574.03)

(48,647,546.33)

745,872,677.72

(954,263,322.27)

75,235,315.89

159,821,863.65

114,835,782.99

(818,752,991.93)

(697,893,284.78)

(658,931,128.28)

(583,057,501.79)

1,919,431,553.41

817,056,592.57

2,948,025,786.01

2,130,969,193.44

4,867,457,339.42

2,948,025,786.01

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

Cash Flows from Financing Activities
เงินสดรับเงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
Support Budget
เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income

เงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

Net Cash Provided by (Used for) from Financing Activities

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ
Cash Equivalents (Decrease) Net

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
Cash and Cash Equivalents, Beginning of Year

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
Cash and Cash Equivalents, End of Year

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์
			องค์การเภสัชกรรม มีอำ� นาจกระท�ำการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงร่วมการงานหรือสมทบ
กับบุคคล หรือส่วนราชการอืน่ เพือ่ ประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุน้ ส่วนหรือถือหุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือ
นิตบิ คุ คลใดๆ และกู้ ยืม ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์
			องค์การเภสัชกรรม ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามที่ 6
สาขาภาค จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่
			1. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุดรธานี
2. สาขาภาคเหนือ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
3. สาขาภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
			ร้านค้าปลีกจ�ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ แผนกขายปลีก 1 (เขตราชเทวี) แผนกขายปลีก 2 (เขตป้อมปราบฯ) แผนกขายปลีก 3 (เขต
บางกอกน้อย) แผนกขายปลีก 4 (เขตพระนคร) แผนกขายปลีก 5 (อ.ล�ำลูกกา) แผนกขายปลีก 6 (กระทรวงสาธารณสุข)
ร้านขายยา อภ.สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และร้านขายยา อภ. สาขาศูนย์ราชการ

2. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
		งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
		การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก�ำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
		ตัวเลขทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารได้จดั ท�ำตัวเลขประมาณการขึน้ จากความเข้าใจ
ในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระท�ำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
2.2 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่ทยี่ งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความตามมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
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
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจการอืน่
		องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารเตรียมความพร้อมในการน�ำมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน การรายงานทางการเงินข้างต้น
ที่เกี่ยวข้องมาถือปฏิบัติ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงิน
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3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชี
3.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
		 การบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์ทไ่ี ด้รบั บริจาค เดิมบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์รบั บริจาคคูก่ บั บัญชีสว่ นเกินทุน เปลีย่ นเป็นบันทึกบัญชี
สินทรัพย์ทไี่ ด้รบั บริจาคคูก่ บั รายได้รอการรับรู้ และค่าเสือ่ มราคารับรูเ้ ป็นรายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์ไม่เกินอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์บริจาคนั้น
3.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
		 การประมาณการเงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการได้มกี ารเปลีย่ น จากเดิมค�ำนวณจากยอดขายสินค้าทีเ่ กิดขึน้ เปลีย่ น
เป็นการค�ำนวณจากยอดขายทีม่ กี ารรับช�ำระค่าสินค้าแล้ว มีผลกระทบท�ำให้ประมาณการเงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2560 ลดลง และส่วนต่างจากการประมาณการ เงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 และ
2559 จากการค�ำนวณจากยอดขายสินค้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนพัฒนาและบริการวิชาการ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
		 - รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
- รายได้จากการรับจ้างท�ำของ วิเคราะห์วิจัย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผล รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรูค้ า่ ใช้จา่ ยพร้อมกับรายได้ทเี่ กิดขึน้ จากการรับช�ำระจากรายการเดียวกัน
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ทีม่ กี ำ� หนดจ่ายไม่เกิน
3 เดือน ทั้งนี้ ได้รวมส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมและกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ
องค์การเภสัชกรรมไว้ด้วย
4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุน (ตามวิธเี ข้าก่อน – ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิทไี่ ด้รบั แล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุน
ประกอบด้วย ต้นทุนในการซือ้ และต้นทุนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มาซึง่ สินค้าส�ำเร็จรูป วัตถุดบิ วัสดุคงเหลือ และต้นทุนแปลง
สภาพของสินค้าคงเหลือ
ในการวัดมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั องค์การเภสัชกรรมได้ใช้วธิ ปี ระเมินจากการวิเคราะห์อายุสนิ ค้าคงเหลือมาโดยตลอดโดยใน
ปีปจั จุบนั ได้มกี ารพิจารณาผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดจากสินค้าเสือ่ มคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัย และเคลือ่ นไหวช้าประกอบด้วยโดยการตัง้ เป็น
ส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพ และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
4.4 ลูกหนี้การค้า
		 ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู่ หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ หมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั จากลูกหนีก้ ารค้า หนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ จะรับรูไ้ ว้ในงบก�ำไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
องค์การเภสัชกรรมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2548 หมวด1 การบัญชี ข้อ7 ส�ำหรับลูกหนีท้ ไี่ ม่ใช่สว่ นราชการหรือรัฐวิสาหกิจค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี ขึน้ ไปนับจากวันทีห่ นี้
ถึงก�ำหนดช�ำระในอัตราร้อยละ 100
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
			 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์รบั รูเ้ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสือ่ มราคาสะสม
			 ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานทีป่ ระมาณการไว้ของ
สินทรัพย์แต่ละประเภท ในอัตราร้อยละ 5 - 20 ต่อปี ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัด
			 องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกสิน้ รอบปีบญ
ั ชี
ในกรณีทมี่ ลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนทันที
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมือ่ ต้นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่องค์การเภสัชกรรม และต้นทุนดังกล่าว สามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชือ่ ถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ กู เปลีย่ นแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอืน่ ๆ องค์การเภสัชกรรม
จะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจ�ำหน่ายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รับจากการ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
		สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. สินทรัพย์ที่ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาถือเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน ประจ�ำปี
2. สินทรัพย์ที่มิได้ใช้ในการด�ำเนินงานเพื่อหารายได้โดยตรง ค่าเสื่อมราคาจะน�ำไปหักบัญชีส่วนเกินทุนจากการบริจาค
สินทรัพย์ที่ซื้อมาราคารวมหน่วยละไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในปีที่ซื้อ
4.6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		 4.6.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 สิ ท ธิ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ซื้ อ มาบั น ทึ ก เป็ น สิ น ทรั พ ย์ โ ดยค� ำ นวณจากต้ น ทุ น โดยตรง ในการได้ ม าและ
การด�ำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ สามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุประมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานทีท่ ำ� งานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ย
ที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม
		 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรกจะบันทึกรวมเป็น
ต้นทุนเมือ่ ได้มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการดูแลและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้
		 4.6.2 สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์
		 องค์การเภสัชกรรมโอนสินทรัพย์ที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ทีก่ จิ การจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีจ่ ะเกิดจากสินทรัพย์นนั้ กิจการต้องรับรูร้ ายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ส�ำหรับขัน้ ตอนการผลิตเป็น
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ประกอบด้วยรายจ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงทุกรายการทีจ่ ำ� เป็นใน
การสร้างสรรค์เพือ่ การผลิตและจัดเตรียมสินทรัพย์เพือ่ ให้สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ของผูบ้ ริหาร ซึง่ จะรับรูใ้ นงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
4.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บง่
ชีว้ า่ ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์
สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซงึ่ รับรูร้ ายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ทจี่ ะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
4.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 บริษัทร่วมเป็นกิจการที่องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่
องค์การเภสัชกรรมถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด โดยเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
		 ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน และความเคลื่อนไหว
		 ในบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ ของบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรม
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การเภสัชกรรม
ในบริษทั ร่วมมีมลู ค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียขององค์การเภสัชกรรมในบริษทั ร่วม องค์การเภสัชกรรมจะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่ง
ขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่องค์การเภสัชกรรมมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทร่วม หรือต้องจ่ายช�ำระหนี้แทนบริษัทร่วม
		 รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วม จะตัดบัญชีเท่าที่องค์การเภสัชกรรมมีสว่ น
ได้เสียในบริษทั ร่วมนัน้ รายการขาดทุนทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการทีม่ หี ลักฐานว่าสินทรัพย์
ทีโ่ อนระหว่างกันนั้นเกิดการด้อยค่า
		 นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม จะเปลี่ยนเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
		 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
		 รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 6.7
THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

Annual Report 2017

113

4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 ผลประโยชน์ของพนักงานขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทัง้ ทีเ่ ป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการทีอ่ งค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบให้กบั กองทุนทีแ่ ยกต่างหากในจ�ำนวนเงินทีค่ งที่
		 องค์การเภสัชกรรม ไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายเงินเพิม่ ถึงแม้กองทุนไม่มี
สินทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะจ่ายช�ำระให้พนักงานทัง้ หมดส�ำหรับการให้บริการของพนักงานทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั โครงการผลประโยชน์เป็น
โครงการทีไ่ ม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึง่ จะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ทพี่ นักงานจะได้รบั เมือ่ เกษียณอายุซงึ่ จะขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย
เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น
		 4.9.1 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย และ
เงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค์การเภสัชกรรม จ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทัง้ นีไ้ ด้รวมรายการบัญชี
ต่างๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
		 องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้น ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านกูเ้ งิน พ.ศ. 2520 ให้ใช้บงั คับนีต้ งั้ แต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จดั สรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านมาจัดตัง้ กองทุนเงินกู้
องค์การเภสัชกรรม ตามจ�ำนวนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติ
ตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2546
ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2548 เพือ่ จ่าย
คืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านจนกว่าจะครบจ�ำนวน 44.50 ล้านบาท ทัง้ นีไ้ ด้รวมรายการบัญชีตา่ งๆ ของกองทุนเงินกูอ้ งค์การ
เภสัชกรรม ไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครัง้ ที่ 12/2554 เมือ่ วันที่
23 สิงหาคม 2554 ได้มมี ติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 30.00 ล้านบาท เพิม่ เติม เพือ่ สมทบเข้ากองทุนเงิน
กู้องค์การเภสัชกรรม
		 องค์การเภสัชกรรมได้จัดให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผูท้ เี่ ข้าปฏิบตั งิ านหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ส�ำหรับ
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านก่อนวันทีด่ งั กล่าวเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจโดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อตั ราร้อยละ 9 ของเงินเดือน
ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุการท�ำงานเกิน 20 ปี ต่อมา
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 8/2549 ให้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ เพิ่มเติมอีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน ส่วนพนักงาน
ที่มีอายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
		 เงินสมทบทีจ่ า่ ยให้กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 4.9.2 โครงการผลประโยชน์
					ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
		 องค์การเภสัชกรรม จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพือ่ จ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
จ�ำนวนเงินดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีทพี่ นักงานท�ำงานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันทีส่ นิ้ สุดการท�ำงานทีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต หนี้สินส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิน้ รอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่รบั รูภ้ าระผูกพันนี้
ค�ำนวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะ
ประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคต โดยใช้อตั ราดอกเบีย้ พันธบัตรรัฐบาลซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจ่าย
ภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งช�ำระภาระผูกพัน
		 ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้น
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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		 4.10 ประมาณการหนี้สิน
				องค์การเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ อันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจ่ ดั ท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ การช�ำระหนีต้ ามภาระผูกพันนัน้ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะส่งผลให้องค์การเภสัชกรรม
ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือของจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่ายในกรณีทอี่ งค์การเภสัชกรรมคาดว่าประมาณการ
หนีส้ นิ ดังกล่าวเป็นรายจ่ายทีจ่ ะได้รบั คืน องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมือ่ คาดว่าน่าจะได้รบั รายจ่ายนัน้ คืน
อย่างแน่นอน

5. ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุ ยพินจิ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือ่ งและอยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2560 การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรม มีดังนี้
5.1 อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
		 ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนขององค์การ
เภสัชกรรม โดยส่วนใหญ่อา้ งอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นนั้ และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ สือ่ มสภาพ
หรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
5.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรมจัดให้มผี ลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ไทย มูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนีส้ นิ ค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุคำ� นวณโดยใช้สมมติฐานหลายประการโดยรวมถึง
อัตราคิดลด อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน การเปลีย่ นแปลงในอัตราเหล่านีม้ ีผลต่อ
ประมาณการค่าใช้จ่ายและหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุประมาณการ
5.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม เมือ่ พบข้อบ่งชีข้ องการด้อยค่า ตามทีไ่ ด้กล่าวในหมายเหตุ
ข้อ 4.7 โดยพิจารณาจากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด
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6. ข้อมูลเพิ่มเติม

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

0.51
2.55
4,753.65
4,756.71
110.75
4,867.46

เงินสดคงเหลือที่สำ�นักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม
เงินฝากธนาคารประจำ� 3 เดือน
รวม

0.58
4.07
2,833.91
2,838.56
109.47
2,948.03

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 4,867.46 ล้านบาท องค์การเภสัชกรรมส�ำรองไว้ส�ำหรับโครงการส�ำรองยาและ
เวชภัณฑ์ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.15 เป็นเงิน 21.06 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�ำเหน็จ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน 10.03 ล้านบาท กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม 10.58 ล้านบาท และกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม
20.15 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้มีการน�ำบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปท�ำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 4 บัญชี ดังนี้ บัญชีเลขที่ 050-06637-3, 050-1-37858-8, 072-1-04764-5 และ 002-1-38117-8 วงเงินตาม
ข้อตกลง จ�ำนวน 200 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามข้อตกลงโดยด�ำรงไว้ตาม
เงินกูค้ งเหลือของผูก้ ทู้ งั้ หมด วัตถุประสงค์การท�ำบันทึกข้อตกลงเพือ่ ด�ำรงเงินฝากธนาคาร เพือ่ ให้พนักงานและลูกจ้างประจ�ำของ
องค์การเภสัชกรรมกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
6.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

303.09
303.09

เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 12 เดือน
รวม

254.44
254.44

		เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ  จ�ำนวน 303.09 ล้านบาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำของกองทุนสนับสนุน
การวิจัยขององค์การเภสัชกรรม ประเภทประจ�ำ 12 เดือน    
6.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย		

หน่วย : ล้านบาท
2560

ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง		
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค		
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือ

2559

ล้านบาท

ร้อยละ

3,432.88
2,596.29
136.33
6,165.50
1.81
6,163.69

55.68
42.11
2.21
100.00
0.03
99.97

ล้านบาท

ร้อยละ

4,722.50 63.39
2,616.64 35.13
110.32
1.48
7,449.46 100.00
1.92
0.03
7,447.54 99.97

ลูกหนีก้ ารค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีลกู หนีส้ ว่ นราชการ - ส่วนกลาง จำ�นวน 3,432.88 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน 1,982.51 ล้านบาท และ สำ�นักงานประกันสังคม จำ�นวน 1,317.84 ล้านบาท
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6.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

17.70
41.34
59.04

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

3.27
53.14
56.41

ลูกหนีอ้ น่ื ๆ จำ�นวน 41.34 ล้านบาท เป็นลูกหนีร้ อการชดใช้ของบริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด จำ�นวน 34.26 ล้านบาท
ตั้งเป็นลูกหนี้ เนื่องจากชดเชยสินค้าจากการส่งเสริมการขายให้กับองค์การเภสัชกรรมของปี 2553 – 2555 จำ�นวน 30 รายการ
ซึ่งบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด จะทยอยจ่ายเป็นสินค้า จำ�นวน 60 งวด และได้ทยอยจ่ายแล้ว 28 งวด
6.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2560

วัตถุดิบ		
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม		
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น		
ผลิตภัณฑ์ระหว่างทำ�		
ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ		
พัสดุและอุปกรณ์		
เวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยา		
หัก สำ�รองสินค้าเสื่อมสภาพ		
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง		
รวม

2559

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

6.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

1,054.24
1,256.87
429.80
627.74
145.25
5.10
19.44
3,538.44
21.47
3,516.97

หน่วย : ล้านบาท
2560

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ
เงินค้างรับอื่น
ภาษีที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวม
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12.85
19.64
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2559
21.98
4.70
7.01
33.69
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6.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)

367.86
135.00
51.92
104.78
93.60
753.16

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

312.92
135.00
51.14
98.08
93.60
690.74

40.00
30.00
49.00
49.00
13.00

2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด
4. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด
5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
				
หัก

ค่าเผื่อการด้อยค่า

93.60
135.00
524.56

บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

93.60
135.00
462.14

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

เงินลงทุน
ล้านบาท

อัตราการถือหุ้น
ร้อยละ

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)			

148.86

40.00

148.86

40.00

2. บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จำ�กัด 			

135.00

30.00

135.00

30.00

39.20

49.00

39.20

49.00

4. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด 			

147.00

49.00

147.00

49.00

5. บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 		

93.60

13.00

93.60

13.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด 			

หัก

563.66

563.66

93.60

93.60

135.00

135.00

335.06

335.06

ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ		
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท
30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2559

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,476.52

556.88

919.64

1,576.35

794.06

782.29

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด 		

151.03

45.06

105.97

163.93

59.56

104.37

3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำ�กัด

493.45

279.61

213.84

469.13

268.96

200.17

2,121.00

881.55

1,239.45

2,209.41

1,122.58

1,086.83

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินลงทุนบริษทั ร่วมบันทึกตามวิธสี ว่ นได้เสีย ได้ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินของบริษทั ร่วม ทีย่ งั ไม่ได้
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ถูกธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลายเป็นคดีหมายเลขด�ำที่
ล 2273/2549 ต่อมา บริษทั เนชัน่ แนล ฟูด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด ได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟน้ื ฟูกจิ การของบริษทั ฯ
ซึง่ ศาลได้มคี ำ� สัง่ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2551 ให้ฟน้ื ฟูกจิ การของบริษทั ตามพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (คดีหมายเลขด�ำที่ ฟ.49/2550
หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ ตัง้ บริษทั เป็นผูท้ ำ� แผน โดยได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึง่ หลังจากนีเ้ จ้าหนีท้ งั้ หลายของบริษทั จะต้องยืน่ ค�ำขอรับช�ำระหนีใ้ นการฟืน้ ฟูกจิ การ
ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วนั โฆษณาค�ำสัง่ นีแ้ ละผูท้ ำ� แผนจะต้องจัดท�ำแผนฟืน้ ฟูตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
และส่งแผนให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วนั โฆษณาค�ำสัง่ แต่งตัง้ ผูท้ ำ� แผนในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2552 ผูท้ ำ� แผนได้นำ� ส่งแผนฟืน้ ฟูกจิ การต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้นดั ประชุม
เจ้าหนีเ้ พือ่ พิจารณาว่าจะยอมรับแผนหรือไม่และได้มกี ารเลือ่ นประชุมเจ้าหนี้ เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึง่ ทีป่ ระชุมเจ้าหนีไ้ ด้มมี ติพเิ ศษ
ยอมรับแผนฟืน้ ฟูกจิ การและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้นำ� เสนอศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแผนซึง่ ศาลล้มละลายกลางได้มคี ำ� สัง่ เห็น
ชอบแผนฟืน้ ฟู เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2553 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างบริษทั บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนฟืน้ ฟูกจิ การ ซึง่ ตามกฎหมายจะ
ต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และผูบ้ ริหารแผนจะต้องรายงานการปฏิบตั งิ านต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ทุก
3 เดือนตามทีเ่ จ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์กำ� หนด
ตามหนังสือส�ำนักฟืน้ ฟูกจิ การลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจ้งว่า จากการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนทีผ่ บู้ ริหารแผนน�ำส่ง ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสาระส�ำคัญตามแผน เนือ่ งจากไม่สามารถช�ำระหนีเ้ งินต้น
และดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีก้ ลุม่ ที่ 1 ถึงกลุม่ ที่ 7 ได้ตามข้อก�ำหนดของแผน องค์การเภสัชกรรมได้ตดิ ตามและประสานกับเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ เพือ่ หารือถึงแนวทางด�ำเนินการต่อบริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ได้รบั แจ้งในเบือ้ งต้นว่า จะยืน่ เรือ่ งเพือ่
ให้บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ล้มละลาย เนือ่ งจากไม่มกี ารด�ำเนินการตามแผนฟืน้ ฟูทกี่ ำ� หนด
เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ให้ตงั้ ค่า
เผือ่ ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 135.00 ล้านบาท โดยให้ปรับปรุงย้อนหลังกับ
ก�ำไรสะสมต้นปีงบประมาณ 2554 เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงปี 2552)  เรือ่ ง เงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม ก�ำหนดวิธกี ารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย
บริษทั เมดิคลั ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจการ เนือ่ งจากบริษทั ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
อย่างหนัก เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้มหี นังสือแจ้งความประสงค์ทจี่ ะให้มกี ารด�ำเนินการช�ำระบัญชีบริษทั (Voluntary Liquidation) เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให้รบั รูก้ ารด้อยค่าของเงินลงทุนและคณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมใน การประชุมครัง้ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบให้ตงั้ ด้อยค่า จ�ำนวน
93.60 ล้านบาทเต็มจ�ำนวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทเนื่องจากได้ช�ำระ  
ค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว (ตามกฎหมายผูถ้ อื หุน้ จะรับผิดจ�ำกัดเพียงไม่เกินจ�ำนวนเงินทีย่ งั ส่งไม่ครบมูลค่าของหุน้ ทีต่ นถือ)
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 60.00 ล้านบาท  เป็นทุนจดทะเบียน 120.00
ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ จ�ำนวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท ได้จดั สรรหุน้ สามัญ จ�ำนวน 3,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ให้จัดสรรและเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวน 1 ราย คือ
บริษทั รอยัล บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ�ำกัด ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 50.00 บาท หุน้ สามัญ จ�ำนวน 3,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
10.00 บาท ให้จดั สรรและเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
ในอัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 50.00 บาท เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2558 องค์การเภสัชกรรมได้ซอื้ หุน้ เพิม่
1,824,000 หุน้ เป็นเงิน 91.20 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมในการประชุม ครัง้ ที่ 7/58 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2558
6.8 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว จ�ำนวน 99.97 ล้านบาท เกิดจากกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ให้พนักงานกูย้ มื เงินเพือ่ เป็นสวัสดิการ
โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำของธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
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6.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท
30 ก.ย. 2560

มูลค่าทรัพย์สิน

30 ก.ย. 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง/ ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 59
จำ�หน่าย 30 ก.ย. 60

ราคาสุทธิ

ราคาสุทธิ

341.60

341.60

788.00 1,050.83

1,008.11

3,936.59 375.19 68.48 4,243.30 2,557.19 259.44 64.97 2,751.66 1,491.64
602.19 52.04 9.96 644.27 444.47 42.36 9.70 477.13 167.14
100.00 0.87 0.08 100.79
91.36 5.40 0.08
96.68
4.11
6,706.30 541.40 78.91 7,168.79 3,810.83 377.78 75.14 4,113.47 3,055.32

1,379.40
157.72
8.64
2,895.47

ราคาทุน

341.60

ที่ดิน

-

-

341.60

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

-

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

-

-

-

อาคารโรงเรือนและ

1,725.92 113.30 0.39 1,838.83

สิ่งก่อสร้าง

717.81 70.58 0.39

เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การผลิต
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

6.10 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท
30 ก.ย. 2560

มูลค่าทรัพย์สิน
ยอดยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง/ ยอดคงเหลือ
1 ต.ค. 59
จำ�หน่าย 30 ก.ย. 60

ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา
รวม

84.60 8.52 0.82
- 3.67
130.09 70.56
214.69 82.75 0.82

92.30
3.67
200.65
296.62

ยอดยกมา
1 ต.ค. 59

30 ก.ย. 2559
ตัดจำ�หน่าย
เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย ยอดคงเหลือ
30 ก.ย. 60

37.27 15.01 0.82
- 0.45
37.27 15.46 0.82

51.46
0.45
51.91

ราคาสุทธิ

ราคาสุทธิ

40.84
3.22
200.65
244.71

47.33
130.09
177.42

6.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
รายได้นำ�ส่งแผ่นดินค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง
รายได้รอการรับรู้
อื่นๆ
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
เงินรับชำ�ระเกินจากลูกหนี้
ยาค้างส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำ�ส่ง
รวม

หน่วย:ล้านบาท
2560

2559

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

ในปี 2560 หนี้สินหมุนเวียนอื่น มีรายได้น�ำส่งแผ่นดินค้างจ่าย จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท ได้ช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 200.00 ล้านบาท คงเหลือ จ�ำนวน 800.00 ล้านบาท
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6.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
		    องค์การเภสัชกรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณหรือออกจากงาน และผลประโยชน์อื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
		 ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย:ล้านบาท

2560

2559

831.14
307.57
61.64
1,200.35

812.40

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบำ�เหน็จ
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

323.20
56.98
1,192.58

		 การเปลีย่ นแปลงมูลค่าในปัจจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ของพนักงานในงวดปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2560 มีดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย

2560

2559

1,192.58
(92.61)
58.24
43.00

1,187.21

24.94
(25.80)
1,200.35

-

(95.12)
57.63
42.86

ขาดทุน(กำ�ไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

1,192.58

		 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้
		 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานทีอ่ งค์การเภสัชกรรม รับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานของงวดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย
หน่วย:ล้านบาท
2560
ต้นทุนบริการปัจจุบัน

58.24
43.00
101.24

ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2559
57.63
42.86
100.49

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด
: ร้อยละ 1.14 ถึง 4.14 ต่อปี (เท่ากับร้อยละ 2.6908 ต่อปี)
อัตราขึ้นเงินเดือน : ร้อยละ 5.00 - 8.00 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ
: ร้อยละ 2.50 ต่อปี
THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

Annual Report 2017

121

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการท�ำงาน
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานขององค์การเภสัชกรรมมีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติฐานต่างๆ
ทีใ่ ช้ในการค�ำนวณการเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน อาจเกิดขึน้ ได้จากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ และราคาทองค�ำ มีการปรับเพือ่
ให้เข้ากับสภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบนั รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลสถิตดิ า้ นประชากร ในโครงการผลประโยชน์พนักงาน ตาราง
ต่อไปนีแ้ สดงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติฐานหลักแต่ละข้อ โดยการเปลีย่ นแปลงในสมมติฐาน
แต่ละข้อนั้น เกิดขึ้นแยกจากกัน
หน่วย:ล้านบาท

30 กันยายน 2560

ผลกระทบของภาวะผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ผลการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน

ตอบแทนความชอบ

เงินบำ�เหน็จ

รางวัลปฎิบัติงานนาน อุทิศเวลาการทำ�งาน

รวม

1 อัตราคิดลด -1%

81.40

16.95

4.25

0.06

102.66

อัตราคิดลด +1%

(68.76)

(15.49)

(3.71)

(0.06)

(88.02)

2 อัตราการขึ้นเงินเดือน -1%

(72.33)

(17.81)

-

-

(90.14)

อัตราการขึ้นเงินเดือน +1%

83.81

19.17

-

-

102.98

3 ราคาทองคำ� -20% ของสมมติฐาน

-

-

(11.77)

(0.56)

(12.33)

ราคาทองคำ� +20% ของสมมติฐาน

-

-

11.77

0.56

12.33

4 อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน-20%ของสมมติฐาน

7.96

0.09

0.86

0.01

8.92

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน+20%ของสมมติฐาน

(7.47)

(0.09)

(0.81)

(0.01)

(8.38)

5 การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต -1%

(1.29)

(0.03)

(0.05)

-

(1.37)

การปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต +1%

1.15

0.03

0.05

-

1.23

หน่วย:ล้านบาท

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่าย

30 กันยายน 2560

ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายโครงการผลประโยชน์

ผลการวิเคราะห์ความไวของสมมติฐาน
ตอบแทนความชอบ
1 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายแสดงตามช่วงเวลา :

เงินบำ�เหน็จ

รางวัลปฎิบัติงานนาน อุทิศเวลาการทำ�งาน

รวม

1 ต.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2561

67.73

33.23

5.44

0.67

107.07

1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

68.17

19.04

6.83

0.51

94.55

1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563

56.36

38.05

9.95

0.57

104.93

1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

75.68

44.72

5.41

0.55

126.36

1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565

66.14

31.35

6.71

0.57

104.77

1 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566

66.66

20.56

2.94

0.52

90.68

1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567

59.64

40.44

2.00

0.01

102.09

1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568

52.31

31.00

3.34

0.01

86.66

1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569

56.36

16.02

5.43

0.01

77.82

1 ต.ค. 2569 ถึง 30 ก.ย. 2570

65.92

28.82

5.70

0.01

100.45

2,134.01

117.52

100.11

0.02

2,351.66

2 ระยะเวลาเปรียบเทียบการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

-

-

-

-

12.2 ปี

3 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจนถึงการจ่ายผลประโยชน์

-

-

-

-

18.4 ปี

1 ต.ค. 2570 เป็นต้นไป
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องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ซึ่ง
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ เงินชดเชย
และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 ไว้วา่ ให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ จะจ่ายให้พนักงานและลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออกและถึงแก่กรรม กองทุนบ�ำเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
ยอดยกมา 1 ต.ค. 59
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย
เงินกองทุนบำ�เหน็จฯ คงเหลือ
ภาระผูกพัน

2560

2559

323.20
18.74
(34.37)
307.57
307.57

331.51
17.28
(25.59)
323.20
323.20

		    ยอดหนีส้ นิ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 307.57 ล้านบาท ได้แสดงเป็นส่วนหนึง่ ใน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
6.13 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
		    องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมขึน้ ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
กูเ้ งิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2521 โดยกองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมได้กยู้ มื เงินจากกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั ิ
งานไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี 2520 - 2547 จ�ำนวนเงิน 44.50 ล้านบาท
		 ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547
ให้จดั สรรเงินงบประมาณจากงบท�ำการขององค์การเภสัชกรรม เพือ่ ตัดจ่ายให้กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมน�ำไปจ่ายคืนเงินกองทุน
บ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจ�ำนวนเงิน 44.50 ล้านบาท ตามทีก่ ยู้ มื โดยจ่ายคืนครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม
2548 ซึง่ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2546 ให้รฐั วิสาหกิจน�ำเงินจาก
งบท�ำการไปให้พนักงานกู้ยืม เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สินสรุปได้ดังนี้
หน่วย:ล้านบาท
2560
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

10.58
99.97
(36.05)
74.50

2559
7.10
101.76
(34.36)
74.50

6.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		    องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานทีส่ มัครเข้าเป็นสมาชิกของ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
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6.15 ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
		    คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ทจี่ ะต้องน�ำส่งกระทรวงการคลัง ตัง้ แต่ปี 2515 ถึง 2529
รวมเป็นเงินทัง้ หมด 50 ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็น ส�ำหรับใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยาภายใน
ประเทศหรือยามฉุกเฉิน และให้นำ� ยาและเวชภัณฑ์ดงั กล่าวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนทีเ่ พือ่ ป้องกันการเสือ่ มคุณภาพ
ในปี 2529 เกิดน�ำ้ ท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม ท�ำให้เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยาฯ ขององค์การเภสัชกรรมเสียหายคิดเป็นมูลค่า 0.09
ล้านบาท เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท ซึง่ องค์การเภสัชกรรมได้นำ� เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยา
ดังกล่าวไปด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว 9.82 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ทธี่ นาคาร 21.06 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 6.1 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

1. จัดสร้างอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24X32 เมตร
เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04

13.04

9.82

19.44

28.85

38.47

โครงการฯ รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6.1		

21.06

11.44

รวม

49.91

49.91

2. จัดสร้างอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 2 ขนาด 22X38 เมตร
เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 847 ตารางเมตร 1 หลัง
3. ต่อเติมอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 2 อีก 2 ชั้น ขนาด 22X38 เมตร
เนื้อที่รวม 1,694 ตารางเมตร 		
4. จัดสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2559		
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดหาเพื่อสำ�รองให้ครบ

6.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

ขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต		

7,078.32

6,634.77

ขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น		

8,605.38

8,315.52

ขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต		

197.30

184.03

15,881.00

15,134.32

รวม

		    ยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต องค์การเภสัชกรรมได้จ้างบริษัทผลิตยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การผลิตจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การเภสัชกรรม
6.17 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม
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องค์การเภสัชกรรม

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

18.45
1.70
39.95
21.30
18.90
142.86
243.16

28.29
1.99
31.14
18.22
8.51
60.27
148.42

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

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

18.45
1.70
5.01
39.95
21.30
18.90
142.86
248.17

28.29
1.99
1.20
31.14
18.22
8.51
60.27
149.62

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เงินปันผล
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

		    ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร ส�ำหรับงวดปี จ�ำนวน 18.45 ล้านบาท เป็นดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารกองทุนสนับสนุนการวิจยั ของ
องค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 3.29 ล้านบาท และรายได้อนื่ ๆ จ�ำนวน 142.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดขององค์การเภสัชกรรม
จ�ำนวน 98.15 ล้านบาท รายได้เบ็ดเตล็ดกองทุนสนับสนุนการวิจยั ขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 2.59 ล้านบาท และเงินปันผลบริษทั
เยเนอรัลฮอสปิตลั โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 3.60 ล้านบาท และบริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัดจ�ำนวน 1.41 ล้านบาท
		 6.18 ค่าใช้จ่ายในการขาย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

การขนส่ง			
ค่าขนส่ง		
ค่าพาหนะเดินตลาด		
ค่าพาหนะเก็บเงิน		
รวม		
ค่าโฆษณา			
ค่าโฆษณา		
ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI		
ค่าใช้จ่ายโครงการรับผิดชอบสังคม		
เงินสนับสนุนโครงการ		
รวม
ค่าใช้จ่ายการขายอื่นๆ			
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ		
เงินรางวัลการขาย		
เงินรางวัลการเก็บเงิน		
เบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งยา
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ
ค่าปรับส่งของล่าช้า
ค่าภาษีเรียกคืนไม่ได้
ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคืนยา
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย
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หน่วย : ล้านบาท
2560

2559

361.36
1.73
0.34
363.43

327.99
1.83
0.33
330.15

47.31
0.02
9.76
12.33
69.42

38.73
0.30
11.28
7.73
58.04

82.86
4.43
0.19
0.04
13.45
0.26
0.02
0.14
101.39
534.24

214.57
4.81
0.13
0.02
14.01
0.27
0.02
0.02
233.85
622.04
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6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ�
ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ
เงินเพิ่มพิเศษ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าครองชีพ
ค่าแรงล่วงเวลา
รวม
สวัสดิการ			
ค่าเล่าเรียนบุตร		
ค่ารักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือบุตร		
เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร		
เงินช่วยเหลือค่าทำ�ศพ		
เงินชดเชยและเงินทดแทน		
ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง		
ค่าพาหนะไปราชการ		
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
โบนัสกรรมการ		
โบนัสพนักงาน		
สวัสดิการอื่นๆ		
เงินรางวัล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย		
ค่ารถรับ - ส่งพนักงาน
รวม
เงินสมทบ		
เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม
สาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์
ค่าน�้ำประปา
ค่าไฟฟ้า
รวม
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าปรับปรุงบริเวณสำ�นักงาน
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าซ่อมจักรกล
ค่าบริการงานซ่อมแซมสินค้า
รวม
ค่าเช่าและบริการ
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าซักฟอก
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าสื่อสารอื่น
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าเช่าสินทรัพย์
รวม
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
รวม
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทน
ค่าจ้างที่ปรึกษา
รวม
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หน่วย:ล้านบาท
2560

2559

504.89
20.78
2.08
2.93
3.49
2.17
50.03
586.37

438.50
24.71
1.22
2.65
2.05
1.93
43.09
514.15

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

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

10.13
51.92
62.05

5.92
49.44
55.36

3.87
3.81
59.73
67.41

3.80
2.45
41.62
47.87

0.56
0.39
17.14
0.59
13.10
32.34
64.12

1.70
0.39
15.89
0.45
10.65
26.15
55.23

45.30
0.07
55.48
1.91
1.96
13.11
117.83

49.46
0.04
61.79
2.27
2.00
15.24
130.80

5.56
1.35
6.91

12.64
0.01
1.20
13.85

29.67
6.62
36.29

22.34
4.73
27.07

6.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ต่อ)
วัสดุ		
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการช่าง
อาหารสัตว์เพื่อการวิจัย
สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย
ค่าวัสดุงานบ้าน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
รวม
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำ�หน่าย		
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000.- บาท
รวม
ค่าใช้จ่ายกองทุนสนับสนุนการวิจัยขององค์การเภสัชกรรม		
ค่าโครงการวิจัย
ค่าเบี้ยประชุม
ค่ารับรอง
ค่าพิจารณาโครงการวิจัย
ค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา
รวม
ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายการกุศล
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่ารับรอง
ค่าหนังสือห้องสมุด
อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ่
ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รวม
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย:ล้านบาท
2560

2559

7.19
1.44
0.40
0.06
1.03
0.04
1.63
1.85
13.64

7.49
1.14
0.16
0.23
1.17
0.05
10.24

115.80
6.72
0.35
122.87

80.22
6.93
0.12
87.27

11.65
0.26
0.02
0.10
0.06
12.09

17.53
0.28
0.03
0.06
0.56
18.46

3.30
6.80
5.25
2.43
0.31
15.99
7.58
7.41
32.10
81.17
1,465.35

4.09
6.27
5.67
4.01
0.43
13.87
5.31
14.64
29.65
83.94
1,327.01

7. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

7.1 คดีที่องค์การเภสัชกรรมฟ้องเรียกค่าเสียหาย

		

7.1.1 คดีแรงงาน
คดีแรงงาน ระหว่าง พนักงานองค์การเภสัชกรรมรายหนึ่ง โจทก์ กับองค์การเภสัชกรรม จ�ำเลยข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่
3150/2558 โจทก์ฟอ้ งเรือ่ งแต่งตัง้ โยกย้ายไม่เป็นธรรม โดยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระท�ำละเมิด เป็นเงิน 5 ล้านบาท และให้จำ� เลยช�ำระ
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น นับตัง้ แต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะช�ำระเสร็จสิน้ ศาลพิพากษายกฟ้อง ขณะนี้
ติดอยู่ระหว่างโจทก์ยื่นอุทธรณ์ และพนักงานอัยการด�ำเนินการแก้อุทธรณ์แล้ว อยู่ระหว่างรอค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษ
		 7.1.2 คดีปกครอง
  คดีปกครอง ระหว่าง ผูร้ บั จ้างแห่งหนึง่ โจทก์ กับองค์การเภสัชกรรม จ�ำเลย ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 475/2559 โจทก์ฟอ้ งเรือ่ ง
จ�ำเลยบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่ชอบ และให้ผถู้ กู ฟ้องช�ำระค่าจ้าง จ�ำนวน 50.30 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น
นับตัง้ แต่วนั บอกเลิกสัญญาจนกว่าจะช�ำระเสร็จ ขณะนีค้ ดีอยูใ่ นระหว่างองค์การเภสัชกรรมได้สง่ เรือ่ งให้พนักงานอัยการส�ำนักงานคดีปกครอง
ด�ำเนินการจัดท�ำค�ำให้การแก้ต่างและด�ำเนินการฟ้องแย้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจากโจทก์
		 7.1.3 คดีปกครอง
  คดีปกครอง ระหว่าง อดีตผูบ้ ริหารรายหนึง่ โจทก์ กับองค์การเภสัชกรรม จ�ำเลย ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 827/2559 โจทก์
ฟ้องเรือ่ งขอให้ศาลมีคำ� พิพากษาหรือค�ำสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ คดีรบั ผิดชอบชดใช้คา่ สินไหมทดแทน กรณีสงั่ ซือ้ วัตถุดบิ พาราเซตามอลมาส�ำรองเพือ่ จะ
น�ำมาผลิตเองในโรงงาน Mass Production และโรงงานวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ/ไข้หวัดนก ล่าช้า จ�ำนวน 245.47 ล้านบาท องค์การเภสัชกรรม
มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ส�ำนักงานอัยการสูงสุดให้ด�ำเนินการท�ำค�ำให้การแก้ต่างให้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างท�ำค�ำให้การเพิ่มเติม
		 7.1.4 คดีแพ่ง
  คดีแพ่ง ระหว่าง  ผูร้ บั จ้างแห่งหนึง่ โจทก์ กับองค์การเภสัชกรรม จ�ำเลย ข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 6101/2559 ฟ้องขอให้จำ� เลย
ช�ำระค่าจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จ�ำนวน 1.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ 7.5 ต่อปีของเงินต้น นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�ำระเสร็จแก่โจทก์ คู่ความแถลงร่วมกันว่าโจทก์จะเข้าไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จตามสัญญา ขณะนี้ เนื่องจากโจทก์ยัง
ด�ำเนินการแก้ไขงานไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีค�ำสั่งให้นัดสืบพยานในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560
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อัตราก�ำลัง Manpower
หน่วยงาน
Organization
ผู้อ�ำนวยการ
Supervision of the Diresctor
ส�ำนักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office
ส�ำนักอ�ำนวยการ
Office of the Managing Director
ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
Office of Strategy Management
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Finance and Accounting Department
ฝ่ายผลิตยา
Pharmaceutical Production Department
โรงงานผลิตยารังสิต 1
Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
Beta-lactam Antibiotics Plant
ฝ่ายชีววัตถุ
Biological Product Department
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Chemicals Department
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Engineering and Technology Department
ฝ่ายการตลาดและการขาย
Marketing and sale Department
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
Package and Product Management Department
ฝ่ายประกันคุณภาพ
Quality Assurance Deparment
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
Quality Assurance Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute
รวม
Total

หน่วยงาน
Organization

ลูกจ้างประจำ�
Permanent

ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary

รวม
Total

33

9

-

42

17

-

-

17

148

5

3

156

20

-

-

20

61

1

-

62

100

-

-

100

423

227

50

700

128

54

157

339

37

14

8

59

158

14

-

172

79

3

5

87

145

31

2

178

184

21

4

209

349

80

32

461

220

6

6

232

88

-

35

123

133

14

4

151

2,323

479

306

3,108

จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษา Categorized by Education Background
วุฒิการศึกษา
Education Background
ต�่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Under-Diploma
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Vocational-Diploma
อนุปริญญา
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor’s Degree
ปริญญาโท
Master’s Degree
ปริญญาเอก
Doctorate
รวม
Total

128

รายงานประจำ�ปี 2560

องค์การเภสัชกรรม

พนักงาน
Staff

ลูกจ้างประจำ�
Permanent

ลูกจ้างชั่วคราว
Temporary

รวม
Total

874

403

255

1532

363

41

21

425

164

12

21

197

738

22

9

769

149

1

-

150

35

-

-

35

2,323

479

306

3,108

บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม

GPO’s Joint Venture Companies
1. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
General Hospital Products Public Co., Ltd.
สถานที่ตั้ง : 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน

อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-2560-6 โทรสาร : 0-2529-2566
ส�ำนักงานใหญ่ : 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�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2520-4851-4  โทรสาร : 0-2520-4855

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
ธุรกิจหลัก : น�้ำเกลือ, น�้ำยาล้างไต
Tel. : 02-520-4851-4  Fax : 02-520-4855
ทุนจดทะเบียน : 120 ล้านบาท
Core Business : Normal Saline Solution, Dialysis Solution
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 40 (48 ล้านบาท) Authorized Capital : THB 120 million
GPO’s Shares : 40% (THB 48 million)

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
Thai Herbal Products Company Limited
สถานที่ตั้ง : บริเวณ แฟคตอรีแลนด์ วังน้อย

130/149 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (035) 721 445-7 โทรสาร : (035) 721-743
ธุรกิจหลัก : ยาสมุนไพร
ทุนจดทะเบียน : 80 ล้านบาท				

สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 49 (39.2 ล้านบาท)

Address : Factory Land 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)

3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ�ำกัด
Government Pharmaceutical Organization - Merieux Biological Products Company Limited
สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิติ้ 241 หมู่ 7

ต�ำบลหัวส�ำโรง อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : (038) 575-200 โทรสาร : (038) 575-428
ธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน
ทุนจดทะเบียน : 300 ล้านบาท

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
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 49 (147 ล้านบาท) GPO’s Shares : 49% (THB 147 million)
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องคการเภสัชกรรม

The Government Pharmaceutical Organization
75/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/1 Rama VI Road, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
0 2203 8000
0 2354 8780
(66) 2203 8000
(66) 2354 8780

Call Center 1648

www.gpo.or.th

