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Vision

“เป็ น ผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์และจ�ำเป็นต่อสังคมไทยและประชาคม
อาเซียนอย่างยั่งยืน”

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

พันธกิจ

Mission

 ผลิ ต จ� ำ หน่ า ยและบริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์

 To manufacture, sell and supply health quality products supplies

สุขภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
 ด�ำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ในอาเซียน และสามารถพึ่งตนเองได้
 รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็นต่อ
สังคมไทย เพือ่ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
 วิจยั และพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่
ตอบสนองความต้องการและความจ�ำเป็น
ต่อสังคม
 ส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ในยามฉุกเฉินเพือ่
ความมั่นคงของชาติ

with an aim to achieve world-class standard.
 To develop business to ensure competitiveness in Asean and
self-sustainability.
 To maintain price level of pharmaceutical products and medical
supplies necessary for the Thai society to ensure people’s
accessibility
 To research and develop new pharmaceutical products and
medical supplies to respond to the need and necessity of the
society.
 To reserve for pharmaceutical products and medical supplies
in to the national security drugs system.
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ประวัติความเป็นมา
GPO’ Background
องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พุทธศักราช 2509
จากการรวมกิจการของโรงงานเภสัชกรรม (ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2482) กับ
กองโอสถศาลา (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2444)
พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม 5 สิงหาคม พ.ศ. 2509
ก�ำหนดทุนขององค์การเภสัชกรรมไว้เป็นจ�ำนวนเงิน 100 ล้านบาท โดย
ในระยะเริ่มต้นองค์การเภสัชกรรมมีทุนด�ำเนินกิจการจ�ำนวน 49.15
ล้านบาท เป็นเงินทีไ่ ด้รบั มาจากกองโอสถศาลาจ�ำนวน 15.84 ล้านบาท
จากโรงงานเภสัชกรรม จ�ำนวน 32.19 ล้านบาท และจากงบประมาณ
ของรัฐบาลจ�ำนวน 1.11 ล้านบาท
องค์การเภสัชกรรมมีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
สนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดองค์การเภสัชกรรม
อยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคมและเทคโนโลยี องค์การ
เภสัชกรรมจึงไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพื่อการค้าหาก�ำไรให้แก่รัฐ แต่เป็น
รัฐวิสาหกิจเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม นับเป็น
โรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์แผนปัจจุบนั แห่งแรกของประเทศไทย และ
เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การผลิตยาและเวชภัณฑ์ทเี่ ข้มงวด เพือ่ ผลิตยาและเวชภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด

The Government Pharmaceutical Organization is a state
enterprise under the Ministry of Public Health. It was founded
according to GPO Act of 1966 (B.E. 2509) by the combination
of a pharmaceutical manufacturing plant (founded in 1939,
B.E. 2482) and Pharmaceutical Department (founded in 1901,
B.E. 2444).
GPO Act of 5 August 1966 (B.E. 2509) has set its own capital
to be THB 100 million. During the first stage, GPO has the
capital of THB 32.19 million came from the pharmaceutical
manufacturing plant, whereas THB 1.11 million came from
the government’s budget.
The main responsibility of The Government Pharmaceutical
Organization is to produce medicines and pharmaceutical
products to support the country’s public health section. The
State Enterprise Policy Office (SEPO), Ministry of Finance,
has assigned GPO to be a state enterprise that serves the
society. Therefore, GPO is not a commercial state enterprise
that produces profit for the government. It is a state
enterprise that supports that nation’s public health section
so that patients can easily access medicines and
pharmaceutical products.
GPO’s manufacturing plant for medicines and pharmaceutical
products is the first in Thailand. It received the certification
for GMP (Good Manufacturing Practice) from the Food and
Drug Administration which has very strict standards for
medicine and pharmaceutical product production approved
by the regulations of Thailand.
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board
การด�ำเนินงานในปี 2557 องค์การเภสัชกรรม
มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ กว่า 300 รายการ มียอด
จ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 11,477 ล้านบาท โดยจัดส่งรายได้
เข้ารัฐ จ�ำนวน 518 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
ก�ำไร ที่ส�ำคัญองค์การเภสัชกรรมร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุ ข และส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ตลอดจนหน่วยบริการต่างๆ ให้ความร่วมมือ
ในการผลิต จัดหา และจัดส่งยา กระจายให้ผู้ป่วยตาม
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยปี 2557
สามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ
ยาได้ถึง 3,378 ล้านบาท

During 2014 GPO has manufactured more
than 300 different types of medicines and
medical supplies. GPO’s income from its
operations amounted to a total of 11,477
million baht and GPO provided an income of
518 million baht to the state, which equaled
35% of its profits. GPO collaborated with the
Ministry of Public Health, the National Health
Security Office and other government
agencies by producing, supplying and
distributing medicines for patients in
accordance with the national health security
project. The government was assisted in
making savings on its budget for medicines
of up to 3,378 million baht.
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นโยบายส�ำคัญด้านคุณภาพได้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการผลิตยามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP-PIC/S ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาของทุกประเทศในกลุ่ม AEC โดยองค์การ
เภสั ช กรรมได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน GMP-PIC/S ในหมวดยา
ปราศจากเชื้อและหมวดชีววัตถุ
ในส่วนของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
และไข้หวัดนก ตามมาตรฐาน WHO-GMP ทีจ่ งั หวัดสระบุรี ได้เร่งด�ำเนิน
การหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณเพิ่ม จ�ำนวน 59 ล้าน
บาท เมือ่ ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะท�ำการผลิตวัคซีนเพือ่ ใช้ในการ
ทดลองทางคลินิก ทั้งนี้หากผลการทดสอบผ่าน และได้รับการอนุมัติ
ทะเบียนจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย
ก็จะมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกที่ผลิตโดยองค์การ
เภสัชกรรม ไม่ต้องพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศ โดยผลิตในภาวะปกติ
ได้ปีละ 2 ล้านโด๊ส และสูงสุดถึง 10 ล้านโด๊ส กรณีเกิด การระบาดใหญ่
จะสามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตได้ 60 ล้านโด๊ส ซึ่งสามารถรองรับ
ประชากรได้ทั้งประเทศ
องค์การเภสัชกรรมมีโครงการขยายก�ำลังการผลิตจากโรงงาน
พระราม 6 ไปผลิตเพิ่มที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 คาดว่าต้นปี 2558 นี้
จะเปิดการผลิตได้บางส่วน และเปิดการผลิตและกระจายสูห่ น่วยบริการ
ได้เต็มรูปแบบในเดือนกันยายน 2558 โดยมีก�ำลังการผลิตกว่า 3,000
ล้านเม็ดต่อปี เพิ่มการผลิตจากโรงงานพระราม 6 ประมาณ 50% ผลิต
ยาเม็ดและแคปซูล ในกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ และยาจ�ำเป็นอื่นๆ ที่มี
ปริมาณการใช้สูงกว่า 30 รายการ
ด้านการวิจัยพัฒนายาใหม่ๆ นั้น องค์การเภสัชกรรมมุ่งเน้นยาที่
ก�ำลังจะหมดสิทธิบัตร ยาในกลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติอาทิ ยากลุ่มยา
ต้านไวรัส กลุ่มยารักษาโรคทางต่อมไร้ท่อ (Endocrine) กลุ่มยารักษา
ระบบหัวใจ หลอดเลือด   และกลุ่มยารักษาระบบประสาทส่วนกลาง
รวมทั้ ง วิ จั ย และพั ฒ นาชี ว วั ต ถุ การสั ง เคราะห์ วั ต ถุ ดิ บ ทางยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพือ่ ความมัน่ คงทางยาไม่วา่ จะในสถานการณ์ใด จะ
มียาใช้ตลอด รวมถึงส่งเสริมประชาชนให้มกี ารเข้าถึงยา และใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล อีกทั้งมีการเสาะแสวงหาพันธมิตรในการร่วมผลิต จัดหา
และเป็นแหล่งผลิตส�ำรองในกรณีฉุกเฉิน
นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาการด�ำเนินงานของบริษทั ร่วมทุนองค์การ
เภสัชกรรม 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอริเออร์ชีววัตถุ
จ�ำกัด (GPO-MBP) ซึง่ ผลิต และจ�ำหน่ายวัคซีนป้องกันโรค ปัจจุบนั ผลิต
และจ�ำหน่ายวัคซีนอยู่ 5 รายการ และล่าสุดสามารถพัฒนาและเป็น
ผู้ผลิตต้นก�ำเนิดวัคซีนส�ำหรับป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE Vaccine)
ชนิดเชื้อเป็นที่ท�ำให้อ่อนฤทธิ์ที่ฉีดเพียงครั้งเดียวก็สามารถออกฤทธิ์
ป้องกันโรคได้มากกว่า 95% โดยได้รบั การรับรองมาตรฐานจากองค์การ
อนามัยโลก ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ และมีการจ�ำหน่ายไป
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The quality enhancement policy has been operated on
a continuous basis to improve the quality standard of
pharmaceutical production, in order to conform to the GMPPIC/S standard required by the Food and Drug Administration
(FDA). This standard has been implemented in every country
within the AEC group. GPO received accreditation with the
GMP PIC/S standard in respect of two production categories,
these being sterile products and biological products.
The project involving the construction of a vaccine
manufacturing plant in Saraburi Province for the production
of influenza/avian flu vaccines in accordance with WHO GMP
standards was expedited after the proposal for an additional
budget of 59.30 million baht was approved by the Cabinet.
Once construction is completed, the production of vaccines
for clinical trials will commence. If the vaccines pass the
trials and their registration is subsequently approved by the
FDA, then Thailand will be in possession of vaccines for the
prevention of influenza and avian flu and will no longer be
dependent on imported vaccines. The production capacity
of the plant under normal circumstances will be 2-10 million
doses per annum. In the event of a pandemic, the production
capacity can be increased to 60 million doses, which will
be enough to provide nationwide coverage.
GPO has embarked on a project to expand production
capacity above that which can be currently managed at the
Rama VI plant by commencing the manufacture of drugs at
the Rangsit 1 plant, which will be in partial operation by
mid-2015 and will be fully operational by September 2015.
The production capacity of Rangsit 1 plant is more than 3,000
million tablets per year. This will represent an increase on
the production capacity of the Rama VI plant of approximately
50%. The manufacturing plant at Rangsit 1 is designed for
the production of more than 30 types of antiretroviral drugs
and essential drugs in high demand, in the form of tablets
and capsules.
In regard to the research and development of new
generic drugs, GPO focuses on drugs which have patents
that are close to expiry and drugs which are in the National
Essential Drug List, such as antiretroviral drugs, drugs for
endocrine disorders and drugs for cardiovascular and central
nervous system diseases; as well as the research and
development of biological products and herbal products and
the synthesis of pharmaceutical raw materials.
This is aimed at the security of the drugs provision
system within the country; ensuring that drugs are available
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ใช้แล้วรวม 8 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฮ่องกง บรูไน กัมพูชา และพม่า
บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GHP
ผลิตน�้ำเกลือ และน�้ำยาล้างไต มีก�ำลังการผลิต 1 ใน 3 ของปริมาณ
ความต้องการใช้น�้ำเกลือของประเทศ ได้ท�ำการเพิ่มทุนส�ำหรับขยาย
ก�ำลังการผลิต ด้วยการลงทุนในโรงงานและเครื่องจักรตามแผนฟื้นฟู
โรงงาน รวมถึงใช้ในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนของบริษัท
ด้วยการเพิ่มทุน จ�ำนวน 300 ล้านบาท โดยร่วมลงทุนกับบริษัท รอยัล
บางกอกเฮ็ลธ์แคร์ จ�ำกัด (บจก. RBH) ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ ในสัดส่วนการถือหุ้น บจก. RBH และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้น
ร้อยละ 44.70 องค์การเภสัชกรรมถือหุน้ ร้อยละ 40 และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
อื่นๆ ร้อยละ 15.30 การเพิ่มทุนจะส่งผลดีต่อองค์การเภสัชกรรมใน
การรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อคง
บทบาทในการก�ำกับนโยบายและทิศทางตลาดน�้ำเกลือของ บมจ.GHP
อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ช่วยลดต้นทุนการผลิต และสามารถตอบสนองต่อการสาธารณสุขและ
ภาวะฉุกเฉินของประเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่ส�ำคัญเป็นการ
ขยายการค้าสู่ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ขององค์การเภสัชกรรม ใน
ระยะแรกจะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด และความคุม้ ค่า
ทางการลงทุน โดยมุ่งเน้นการขยายการค้าในประเทศที่มีชายแดนติด
กับประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐประชาชนลาว, ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสหภาพพม่า เป็นต้น ซึง่ หากประสบความส�ำเร็จก็จะขยายตลาดให้
ครอบคลุม ทั่วประเทศในกลุ่ม AEC ต่อไป
บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด เป็นโรงงานผลิตสมุนไพร
รายแรกทีร่ บั รองหลักเกณฑ์มาตรฐานวิธกี ารผลิตทีด่ ี (GMP) และผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรายแรกๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ ยาแผนปัจจุบนั
ขณะนีก้ ำ� ลังพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน GMPPIC/S และ ISO17025 เพือ่ การขยายตลาดสูต่ า่ งประเทศโดยเฉพาะกลุม่
ประเทศ AEC ปัจจุบนั ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของยาและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มากกว่า 107 รายการ
การด�ำเนินงานในทุกๆ ด้าน ขององค์การเภสัชกรรมและบริษัท
ร่วมทุน มีความมุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้คนไทยได้เข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน อย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม สร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้กบั ระบบ
ยาของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข เรื่องความมั่นคง
เข้มแข็ง และยั่งยืน ของระบบยา วัคซีนป้องกันโรค เวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ทสี่ ำ� คัญเพือ่ สุขภาพชีวติ ทีย่ นื ยาวและด�ำรงอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุขของประชาชน

                                พลโท
           

(ศุภกร สงวนชาติศรไกร)
ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
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under any circumstances and promoting patient’s
accessibility to medicines and rational drug use. In addition,
GPO is actively seeking partners to jointly manufacture and
supply drugs during states of emergency.
The performance of GPO’s 3 joint venture companies’
has improved; the details of which are as follows: The
Government Pharmaceutical Organization-Merieux
Biologicals Products Company Limited (GPO-MBP) currently
produces and distributes 5 types of vaccine. GPO-MBP has
recently successfully developed a live attenuated Japanese
Encephalitis Vaccine (JE Vaccine). A single dose regimen of
this vaccine is capable of providing protection against the
disease of more than 95%. This vaccine has been certified
with the WHO standard, registered and distributed to the
following 8 countries: Australia, the Philippines, Malaysia,
Singapore, Hong Kong, Brunei, Cambodia and Myanmar.
The General Hospital Products Public Co.,Ltd.
manufactures more than 40 types of saline solution and
peritoneal dialysis products. Its production capacity for saline
solution reaches one third of the domestic demand. An
investment budget for the expansion of production capacity
has been approved in order to create security in the provision
of saline solution within the country.
The Thai Herbal Products Co.,Ltd. was the first
manufacturer of herbal medicinal products to be certified
with the GMP standard and was amongst the first few
companies to use the same manufacturing technology as
is used for pharmaceutical products. The manufacturing
process is currently being improved in order to receive
accreditation with the GMP PIC/S and ISO17025 standard,
with the purpose of expanding sales abroad, specifically
within the countries of the AEC. At present the Thai Herbal
Products Co. Ltd. produces and sells over 107 items of herbal
medicinal products and nutritional supplement products.
All aspects of the operations of GPO and its joint venture
companies are aimed at allowing patients to access quality
medicines on an equitable basis and at creating a secure
and sustainable national drug system, which is in accordance
with public health policy on the security, strength and
sustainability of drugs, vaccines, medical supplies and
medical technology, in order to provide a long healthy life
for people living contentedly within society.

Lieutenant General Supakorn Sa-nguanchartsornkrai
Chairman of the Board of Director
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Board of Directors
ประวัติการศึกษา		
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15
• โรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 26 (วทบ.ทบ.)
• ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (แขนงวิชาการสร้าง
ทางและการขนส่ง) มหาวิทยาลัยซิตี้ ลอนดอน  
ประเทศอังกฤษ
• Command And General Staff Officer
Course, FT. Leavenworth Insititute,
Kansas, USA
• Defense Resources Management Course,
Naval Postgreaduate School, USA
• Senior International Defense Resources
Management Course, Naval Postgradvate
School, USA

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

ต�ำแหน่งราชการที่ส�ำคัญ
• ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจ�ำกรุงลอนดอน
• ผู้อ�ำนวยการกอง กรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก
• รองผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก
• รองเจ้ากรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก
• เจ้ากรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบก
• ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งก�ำลังบ�ำรุง

Previous Assignment :
• Military Attache, Royal Thai Embassy,
London UK.
• Director Policy & Plan Division, DOL
• Deputy Commendant, Logistics School
• Deputy Director General, DOL
• Director General, Directorate Of Logistics
(DOL)
• Assistant Chief Of Staff for Logistics.

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• รองเสนาธิการทหารบก
กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
• บริษัท องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ
จ�ำกัด
• บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)

พล.ท. ศุภกร สงวนชาติศรไกร

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 59 ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Lieutenant General Supakorn
Sa-Nguanchartsornkrai
Chairman of the board
Age 59 years old
Tenure 19 August 2014 – present

Current Position:
• Duputy Chief of Staff
Directorship in State Enterprises
• Government Pharmaceutical OrganizationMerieux Biologicals Products Company
Limited
• General Hospital Products Public. Co., Ltd.

The Government Pharmaceutical Organization
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• MASTER OF TROPICAL HEALTH, University
of Queensland, Brisbane, Queensland
ประเทศออสเตรเลีย
• อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
แพทยสภา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการแพทย์
และสาธารณสุข ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
• Graduate Studies in Development
Administration (Human Resource
Management) The Australian National
University, Canberra ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
(นบส.กพ.) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนี ย บั ต รหลั ก สู ต รกฎหมายมหาชน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุมตั บิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยสภา
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การสร้างความเข้มแข็ง
ผูต้ รวจราชการ” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ประวัติการท�ำงาน
• แพทย์ ป ระจ� ำ โรงพยาบาลปาย จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย
• ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
• ผู ้ เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�ำภู
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
• รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
• รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

Education :
• M.D., Chiang Mai University
• Master of Tropical Health, University of
Queensland, Brisbane, Queensland, Australia
• Certificate, Board of Preventive Medicine,
Medical Council
• Certificate, Senior Executives in Medical and
Public Health, Ministry of Public Health
• Graduate Studies in Development
Administration (Human Resource
Management), The Australian National
University, Canberra, Australia
• Certificate, Senior Executives, Civil Service
Training Institute
• Diploma in Public Law, Faculty of Law,
Thammasat University
• Certificate, Board of Family Medicine,
Medical Council
• Diploma in National Defense (class 2550),
National Defense College
• Certificate, “Enhancing the Expertise of
Inspectors”, Civil Service Training Institute
Professional Experience :
• Medical Officer, Pai Hospital, Mae Hong
Son Province
• Director, Mae Sareang Hospital, Mae Hong
Son Province
• Director, Jae Hom Hospital, Lampang Province
• Director, Sawankaloke Hospital, Sukhothai
Province
• Public Health Specialist, Udon Thani
Provincial Public Health Office
• Preventive Medicine Specialist, Udon
Thani Provincial Public Health Office
• Provincial Chief Medical Officer, Nong Bua
Lamphu Province
• Director, Bureau of Environmental Health,
Department of Health
• Deputy Secretary-General, Food and Drug
Administration
• Deputy Director–General, Department of
Medical Sciences
• Deputy Director–General, Department of
Health Service Support
• Inspector–General, Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Public Health
• Director–General, Department of Medical
Sciences
Current Position :
• Secretary–General, Food and Drug
Administration

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 59  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Dr. Boonchai Somboonsook,
M.D.
Member, Board of Directors
Age 59 years old
Tenure 19 August 2014 - present
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• Master of Public Health., Institute of
Tropical Medicine, Antwerpen, Belgium
(ทุนรัฐบาลเบลเยี่ยม)
• หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จาก
แพทยสภา (เทียบเท่าปริญญาเอก)
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
• นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง
(นบส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
• นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่
22 ส�ำนักงาน ก.พ.
• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบัน
พระปกเกล้า

นายแพทย์อ�ำพล จินดาวัฒนะ

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 62  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Dr. Amphon Jindawatthana,
M.D.
Member, Board of Directors
Age 62 years old
Tenure 19 August 2014 - present

ประวัติการท�ำงาน
• ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลพั ฒ นานิ ค ม และ
โรงพยาบาลโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมวิชาการและ
บริ ก ารสาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพิษณุโลก
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, พิษณุโลก
และ อุดรธานี
• ผู้อ�ำนวยการกองการสาธารณสุขต่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
• นายแพทย์ใหญ่ กรมควบคุมโรคติดต่อ
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อการ
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน กระทรวงสาธารณสุข
• โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
• กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
• ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่ง
ชาติ (สป.รส.)
• เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานปฏิรูป (สปร.)

Education :
• B.SC., Mahidol University
• M.D., Siriraj Faculty, Mahidol University
• M.P.H., Mahidol University
• M.P.H., Institute of Tropical Medicine,
Antwerpen, Belgium
• Certified Board of Preventive Medicine,
Medical Council
• Honorary PhD. in Thai Traditinal Medicine,
Chiangrai Rajabhat University
• Certificate, Senior Executives in Medical
and Public Health, Ministry of Public
Health
• Certificate, Senior Executives, Civil
Service Training Institute
• Advance Certificate, Course in Politics in
Democratic Systems for Executives, King
Prajadhipoks Institute
Professional Experience :
• Director, Phatananikom and Kokesumlong
Hospital, Lopburi Province
• Director of Provincial Technical and
Health Service Promotion office, Lopburi
and Phitsanuloke Province
• Provincial Chief Medical Officer, Yasotorn,
Phitsanuloke and Udonthani Province
• Director, International Health Division,
MoPH.
• Chief Medical Officer, Department of
Disease Control, MoPH.
• Director, Praboromarajchanok Institute
of Health Workforce Development,
MoPH.
• Spokeman for The Ministry of Public
Health
• Member, National Education Council
• Director, National Health System Reform
Office
• Secretary, The Ministry of Public Health
• Member, The National Legislative
Assembly
• Director, National Reform Office

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.), ประธาน Current Position :
กรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชนและกลุ่ม • Secretary General of National Health
Commission
เป้าหมายเฉพาะ
• Member, National Reform Assembly

The Government Pharmaceutical Organization
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
(พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานวัตกรรม
การจัดการ (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและ
ท้องถิน่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• มหาบัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ วิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญ สหรั ฐ อเมริ ก า โดยทุ น รั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกา (Master of Science in Policy
Economics, University of Illinois at Urbana
– Champaign, U.S.A.)
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินยิ มดี) สถาบันเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โคโรลาโด สหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุน่ ที่ 2 ส�ำนัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุน่ ที่ 22 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรวิทยาลับป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.2554)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Public Sector
Reform ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ประวัติการท�ำงาน
• เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ กรมวิเทศสหการ ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี
• เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเรือ่ งร้องเรียน ฝ่ายตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• ผูอ้ ำ� นวยการส่วนตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบเรือ่ ง
ร้องเรียน ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• นักวิชาการผู้ช�ำนาญการ ส�ำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
• ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ศึ ก ษาผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• เลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมผู้ตรวจการแผ่นดิน
แห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association
AOA) ครัง้ ที่ 11 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
• รักษาการในต�ำแหน่งรองเลขาธิการส�ำนักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
• รองเลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• โฆษกส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
• รั ก ษาการในต� ำ แหน่ ง เลขาธิ ก ารส� ำ นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• เลขาธิการส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
โฆษกส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Education :
• Bachelor of Economics, Chiang Mai
University, Thailand
• Master of Economics (Development
Economics), National Institute of
Development Administration (NIDA), Thailand
• Doctor of Philosophy Program in
Innovative Management, Suan Sunandha
Rajabhat University
• Master of Science in Policy Economics,
University of Illinois at Urbana-Champaign,
U.S.A. under the United States Government
scholarship
• Advanced diploma in Economics (Magna
Cum Laude) the Economics Institute of
the University of Colorado, Boulder, U.S.A.
under the United States Government
scholarship
• Certificate in Administrative Law, Institute
of Legal Education of the Thai Bar
• Certificate in Public Law, Faculty of Law,
Thammasat University
• Diploma in National Defence Course, The
National Defence College of Thailand
• Certificate on “Public Sector Reform”,
New Zealand
Professional Experience :
• Development Cooperation Officer
Department of Technical and Economic
Cooperation, The Prime Minister’s Office
• Investigator, Intake Division, Office of the
Ombudsman
• Director of the Intake Division, Office of
the Ombudsman
• Specialised Academic, Office of the
Ombudsman
• Director of the Ombudsman Studies
Centre, Office of the Ombudsman
• Secretary, the Organising Committee of
the 11th Asian Ombudsman Association
(AOA) Conference, in Bangkok
• Acting Deputy Secretary-General, Office
of the Ombudsman
• Deputy Secretary-General, Office of the
Ombudsman
• Spokeman, Office of the Ombudsman
• Acting Secretary-General, Office of the
Ombudsman
Current Position :
• Secretary-General and Spokeman, Office
of the Ombudsman

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 54  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Mr. Raksagecha Chaechai
Member, Board of Directors
Age 54 years old
Tenure 19 August 2014 - present
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 56 ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Mrs. Yajai Pattanasukwasun
Member, Board of Directors
Age 56 years old
Tenure 19 August 2014 – present

ประวัติการศึกษา
• ปริญาญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม” รุ่นที่ 60 ส�ำนักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
(บยป.) รุ่น 4 ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม”
(นมธ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุน่ ที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
• 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 กระทรวง
การคลังร่วมกับ Cambridge University ประเทศ
สหราชอาณาจักร
• IPMA Certificated Professional ส�ำนักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ International
Public Management Association for Human
Resources ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Public Director Certification Program, Public
Director Institute (PDI 6) สถาบันพระปกเกล้า
• Audit Committee Program รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD)
• Directors Certificate Program รุ่นที่ 43 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
ประวัติการท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมายและผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมการร่วมการงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
การคลัง
• เลขานุการกรม ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
• กรรมการ/ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/กรรมการกลั่นกรองงาน
บริหาร/กรรมการติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• คณะท�ำงานยกร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบการ
ก�ำกับดูแลและบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
• กรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
• กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ ณุ สมบัติ
มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับ
การคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
• คณะกรรมการจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีจ่ ะได้รบั การ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
คัดเลือก และคณะกรรมการก�ำกับดูแล พระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

Education :
• B.A. in Accounting, Thammasat University
• LL.B., Sukhothai Thammathirat Open University
• MPA., Chulalongkorn University
• Senior Executive Program for Civil Servants
(Class 60) Office of the Civil Service Commission.
• Executive Certificate Program on Administrative
Jusitce (Class 4) The Office of the Adiministrative
Court of Thailand
• Thammasat Leadership Program (Class 3)
Thammasat University
• Top Executive Program in Commerce and Trade  
(Class 3)  Commerce Academy
• Graduate Diploma Program in Public Law,
Thammasat University
• Diploma in Advance Business Management
King’s College, UK
• Certificate in Creating Collaborative Solution
Innovation in governance, Kennedy School of
Governance, Harvard University, USA
• Certificate in Executive Development Program
Kellogg School of Management, Northwestern  
University, USA
• Professional Management Program Ministry of
Finance and Cambridge University UK
• IPMA Certificated Professional Office of the Civil
Service Commission and International Public  
Management Association for Human Resources, USA
• Public Director  Certification Program, Public
Director  Institute  (PDI 6)
• Audit Committee Program (Class 3) Thai
Institute Directors
• Directors Certificate Program (Class 43) 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
Unertakings 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 monitaing   Committe, MCOT
Public Company Limited.,
• Director and Executive Director, MFC Asset
Management Plc.  
• Drafting  Committee  for  State  security
• Member of the Ad Hoc Committee on the
deliberation of draft Private Investment in State
Undertakings
• Member of the Ad Hoc Committee on the
deliberation of draft amendment to the
Qualification Standards for Directors and
Officials of State Enterprises
• Member of the Sub-committee on the
deliberation of recruitment qualified board
members for the Director’s Pool
• Member of the committee of the PPP act for
preparing the expert list for a selection
committee and a supervisory committee
Current Position :
• Assistant Permanent Secretary, Ministry of
Finance
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

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

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• กรรมการองค์การเภสัชกรรม

Current Position :
• Director of GPO’s Board

กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
• บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)

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

Professional Experience :
• Pharmacist Production Department, P.P.
ประวัติการท�ำงาน
Laboratory Co., Ltd.
• เภสัชกรฝ่ายผลิต โรงงาน พี พี ลาบอราทอรี่ • Assistant Manager, Atlastic Co., Ltd.
จ�ำกัด
• Head of R&D Herbal, GPO
• ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค • Head of Injection Section 1
จ�ำกัด
• Head of Tablet Section 2
• หัวหน้าแผนกพัฒนาและวิจยั สมุนไพร องค์การ • Chief of Pharmaceutical Production
เภสัชกรรม
Division 3
• หัวหน้าแผนกยาปราศจากเชื้อ 1
• Chief of Pharmaceutical Production
• หัวหน้าแผนกยาเม็ด 2
Division 2
• ผู้อ�ำนวยการกองเภสัชกรรม 3
• Deputy Director of Pharmaceutical
• ผู้อ�ำนวยการกองเภสัชกรรม 2
Production Department
• รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตยา
• Director of Pharmaceutical Production
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิตยา
Department
• รองผู้อ�ำนวยการ องค์การเภสัชกรรม
• Deputy Managing Director, GPO

ภก. สุนทร วรกุล

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 61 ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557- ปัจจุบัน

Mr. Soontorn Vorakul

Member, Board of Directors
Age 61 years old
Tenure 19 August 2014 - present
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• ปริญญาโทด้านเภสัชวิเคราะห์ (Pharmaceu tical
Analysis) จากมหาวิทยาลัย Strathclyde
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาเอกด้านเภสัชเคมี (Pharmaceutical
Chemistry) จากมหาวิทยาลัย Bath สหราช
อาณาจักร  
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิด์ า้ นวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Mount Holyoke College
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจ์ าก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิด์ า้ นวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Strathclyde  สหราชอาณาจักร
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิด์ า้ นวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย Bath สหราชอาณาจักร        
• ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิจ์ าก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา
ไกรสินธุ์

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 63 ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Professor
Dr. Krisana Kraisintu

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

Education :
• Bachelor degree in Pharmacy from
Chiengmai University, Thailand
• M.Sc. in Pharmaceutical Analysis from
Strathclyde University, U.K.
• Ph.D. in Pharmaceutical Chemistry from
University of Bath, U.K
• Honorary Degree of  Doctor of Science
(DSc.) from Mount Holyoke College, USA
• Honorary Degree of Doctor of Pharmacy
from Chiengmai University, Thailand
• Honorary Degree of  Doctor of Science
(DSc.) from Strathclyde University, U.K
• Honorary Degree of Doctor of Science
(DSc.) from University of Bath, U.K
• Honorary Degree of Doctor of Pharmacy
from Prince of Songkla University, Thailand
• Honorary Degree of Doctor of Science
(DSc.) from King Mongkut’s Institute of
Technology, Ladkrabang, Thailand
Professional Experience :
• Lecturer in Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Prince of Songkla University
• Director of Research and Development
Institute, Government Pharmaceutical
Organization (GPO), Thailand
• Pharmaceutical Consultant for action
medeor, a German Aid organization
which is a non-profit organization dealing
with local production and distribution of
medicines in Africa
• Pharmaceutical Consultant in the transfer
of technology for local production of
anti-malarial and anti-retroviral drugs in
17 African countries
• Dean of Faculty of Pharmacy, Rangsit
University, Thailand

ประวัติการท�ำงาน
• อาจารย์ประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
• ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การ
เภสัชกรรม
• ที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรมขององค์กรให้ความ
ช่วยเหลือด้านยาของเยอรมนี ชื่อว่า action
medeor ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน ด�ำเนินงาน
โครงการต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมการผลิตยาในท้องถิน่
และการล�ำเลียงส่งยาให้แก่ประเทศในภูมิภาค
แอฟริกาโดยไม่แสวงหาก�ำไร
• ทีป่ รึกษาด้านเภสัชกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพ ยาต้านมาลาเรียและยา
ต้านเอดส์ในประเทศแอฟริกา 17 ประเทศ
• คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Current Position :
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• Rector of College of Oriental Medicine
and Honorary Dean of Faculty of
• อธิการ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และ
Pharmacy, Rangsit University, Thailand
คณบดีกติ ติคณ
ุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
• Visiting Professor at Harbin Institute of
รังสิต
Technology (HIT), China
• ศาสตราจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย Harbin
Institute of Technology (HIT) ประเทศจีน • President of The Medicinal Mushroom and
Natural Products Association of Thailand
• นายกสมาคมเห็ ด ราเป็ น ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย
Directorships in State Enterprises :
กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
• บริษทั องค์การเภสัชกรรมเมอร์รเิ ออร์ ชีววัตถุ จ�ำกัด

• Government Pharmaceutical Organization
– Merieux Biological Products Co., Ltd.

The Government Pharmaceutical Organization

0 1 2

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors
ประวัติการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์  แพทยสภา
• อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์
ป้องกันคลินิค
• อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
• อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต
ชุมชน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Education :
• M.D., Mahidol University
• Board of Surgery, Thai Medical  Council
of  Thailand
• Board of Clinical Preventive Medicine, Thai
Medical Council of  Thailand
• Board of Family Medicine, Thai Medical
Council of  Thailand
• Board of Preventive Medicine, Community
Mental Health, Thai Medical Council of  
Thailand
ประวัติการท�ำงาน
• Advanced Certificate Course in Public
• ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัด
Administration and law for Executives,
หนองบัวล�ำภู
King Prajadhipok’s Institute
• ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี • Diploma , National Defence College
• ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวง
Professional Experience :
สาธารณสุข
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
• Director of Sriboonruang Hospital,
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
Nongbualamphu  Province
• สาธารณสุขนิเทศก์
• Director of Khoksamrong Hospital, Lopburi
• รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ระบบบริ ก าร
Province
การแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร)
• Director of Rural Health Division, Ministry
• รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
of Public Health
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
• Provincial Chief Medical Officer,
Phetchabun Province
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• Provincial Chief Medical Officer,
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
Prachinburi Province
• Senior Medical Supervisor
กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
• Acting Director, Office of Emergency
• บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
Medical Services System
• Acting Secretary-General of National
Institute for Emergency Medicine
• Inspector-General , Ministry of Public
Health
Current Position :
• Deputy Permanent Secretary, MoPH
Directorship in State Enterprise :
• Member of Board Thai Herbal Products
Co., Ltd.

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 58 ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Surachet Satitniramai, M.D.
Member, Board of Directors
Age 58 years old
Tenure 19 August 2014 - present
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
• เนติบัณฑิต (นบท)
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทางการจัดการ
ภาครัฐและเอกชน (พบ.ม.) (นิด้า)
• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
• ประกาศนียบัตร “กฎหมายปกครอง” ส�ำนัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• วุ ฒิ บั ต ร “นั ก บริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมระดั บ สู ง
(กระทรวงยุติธรรม)”
• วุฒิบัตร “นักบริหารงานยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง (ศาลปกครอง)”
• วุ ฒิ บั ต ร “การระงั บ ข้ อ พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
สัญญาระหว่างรัฐกับ เอกชน (อนุญาโตตุลาการ)
ศาลยุติธรรม”

นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 64  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 22 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

Mr. Atsadang Chiewthada
Member, Board of Directors
Age 64 years old
Tenure 22 October 2014 - present

Education :
• Bachelor of Law
• Barrister-at-Law
• Master of Public and Private Management
• Master of Law
• Diploma of Administrative Law, The
Institute of Legal Education of The Thai
Bar Association
• Diploma of Justice Management, Ministry
of Justice
• Diploma of Legal Administrative
Management, The Administrative Court
• Diploma of Arbitration Management,
Office of the Judiciary

Professional Experience :
• Provincial Chief Public Prosecutor of
ประวัติการท�ำงาน
Sakonnakorn
•
Provincial Chief Public Prosecutor of
• อัยการจังหวัดสกลนคร
Nonthaburi
• อัยการจังหวัดนนทบุรี
•
Former Administrative Judge
• อดีตตุลาการศาลปกครอง
•
Senior Expert Public Prosecutor,
• อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ ส�ำนักงานคดีทรัพย์สนิ
Department of Intellectual Property and
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Litigation
• อัยการพิเศษฝ่ายที่ปรึกษากฎหมาย
• Executive Director of Department of
• อัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
Legal Counsel
การค้าระหว่างประเทศ
• Executive Director of Department of
• รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานต่างประเทศ
Intellectual Property and International
• รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานคดีอาญา
Trade Litigation
• Deputy Director General of International
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
Affairs Department
• อธิบดีอยั การ ส�ำนักงานการบังคับคดี ส�ำนักงาน • Deputy Director General of Department
อัยการสูงสุด
of Criminal Litigation
กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
Current Position :
• ธนาคารเพือ่ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ • Director General of Department of Legal
ขนาดย่อม (SME Bank)
Execution, Office of The Attorney
• บรรษัท บริหารสินทรัพย์ จ�ำกัด
General
• องค์การฟอกหนัง
Directorship in State Enterprise :
• Board of Small and Medium Enterprise
Development Bank of Thailand
• Board of Commercial Asset Management
CO.,LTD
• The Tanning Organization, Ministry of
Defence
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• ปริ ญ ญาตรี สาขาการบั ญ ชี มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท (M. Sc.) เกียรตินยิ ม สาขาการบริหาร
การขนส่งระหว่างประเทศ State University of
New York Maritime College, U.S.A.
• ปริญญาโท (M. Phil.) เกียรตินิยม Alpha
Gamma Sigma สาขาการเงินและการบริหาร
ธุรกิจระหว่างประเทศ New York University,
U.S.A.
• ปริญญาเอก (Ph. D.) สาขาการเงินและการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ New York
University, U.S.A.

Education :
• B.B.A. (Accounting) Thammasat
University, Thailand
• M. Sc. (Transportation Management),
State University of New York Maritime
College, U.S.A. (Honors)
• M. Phil. (International Business and
Finance), New York University (Alpha,
Beta, Gamma)
• Ph. D. (International Business and
Finance), New York University
Professional Experience :
• Deputy Director, JDBA Program,
Thammasat University
• Assistant Professor of Finance and
Banking, Faculty of Commerce and
Accountancy, Thammasat University
• Associate Professor of Finance and
Banking, Faculty of Commerce and
Accountancy, Thammasat University

ประวัติการท�ำงาน
• รองผู ้ อ� ำ นวยการ โครงการร่ ว มผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA
Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินการ
ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Current Position :
• รองศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช าการเงิ น การ • Distinguished Professor of Finance and
ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Banking, Faculty of Commerce and
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Accountancy, Thammasat University
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน   
Directorship in State Enterprise :
• ศาสตราจารย์ ใ นสาขาวิ ช าการเงิ น และการ • Thailand Tobacco Monopoly
ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการในรัฐวิสาหกิจต่างๆ
• โรงงานยาสูบ

ศาสตราจารย์ ดร. อัญญา
ขันธวิทย์

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 53  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Professor Dr. Anya Khanthavit,
Ph. D.
Member, Board of Directors
Age 53 years old
Tenure 19 August 2014 – present
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Alliance Management Program, Waston
University, USA
ประวัติการท�ำงาน
• เลขาธิการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• ประธานกรรมการ บริษทั รอยัลพอร์ซเลน จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ประธานศูนย์ระดมทุน   ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ MAI
• ผู ้ อ� ำ นวยการ ฝ่ า ยจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
• กรรมการบริ ห ารโครงการปริ ญ ญาโทด้ า น
บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 61 ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Miss Sopawadee
Lertmanaschai

Member, Board of Directors
Age 61 years old
Tenure 19 August 2557- present

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นการเงิ น และ
กรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท
อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร
ซีเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• ทีป่ รึกษาประธานกรรมการบริษทั ทิพยประกัน
ภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบการ
ประปาส่วนภูมิภาค
• คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
• ที่ปรึกษาสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

Education :
• Bachelor Of Science (Accounting),
Thammasat University
• Bachelor Of Law, Thammasat University
• Master of Science (Accounting),
Thammasat University
• Alliance Management Program, Waston
University, USA
Professional Experience :
• Secretary General, Government Pension
Fund
• Chairman, Royal Porcelain Public
Company Limited
• Director, Nok Air Company Limited
• Director And Chairman, Audit Committee,
Government Housing Bank
• Chief Executive Office, Thailand Securities
Depository Company Limited
• Chairman - Capital Market Opportunity
Center, The Stock Exchange Of Thailand
• Chairman Advisory Committee, MAI
• Director, Securities Registration
Department, Securities And Exchange
Commission
• Director Of Mba Program, Faculty Of
Commerce And Accountancy,
Thammasat University
• President, Alumni Of Faclty Of Commerce
And Accountancy, Thammasat University  
Current Position :
• Commissioner and Member, Audit
Committee, The  Securities And Exchange
Commission
• Director and Member, Audit Committee,
Intouch Holdings Pcl.
• Director And Member, Audit Committee,
Cimb Thai Pcl.
• Advisor, Dhipaya Insurance Public
Company Limited
• Director, Sub Performance Assessment
Committee, State Enterprise Policy
Officer
• Director, Committee Of Metropolitan
Electricity Authority
• Advisor, Federation of Thai Capital
Market Organizations
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุ ฒิ บั ต รผู ้ เ ชี่ ย วชาญสาขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
• อบรมหลั ก สู ต ร Mini MBA in Health
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทั่วไป  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• อนุบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ

Education :
• M.D., Mahidol University
• Diplomate Thai Board of Anesthesiology
• Mini M.B.A. in Health, Chulalongkorn
University
• Bachelor in Business Administration,
Sukhothai Thammathirat Open University
• Diplomate Thai Board of Family Medicine
• Naval War College

ประวัติการท�ำงาน
• รรก.ประจ� ำ แผนกศั ล ยกรรมกระดู ก กอง
ศัลยกรรม รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
• หน.วิสัญญีกรรม กองศัลยกรรม รพ. สมเด็จ
พระปิ่นเกล้า พร.
• รอง ผอ. กองศัลยกรรม รพ. สมเด็จพระปิน่ เกล้า
พร.
• แพทย์ผชู้ ำ� นาญการ กอ.รพ. สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พร.
• ผอ. กองวิทยากร. พร.
• ผอ. กองรังสีวทิ ยา รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พร.
• รอง ผอ.รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
• แพทย์ผู้ช�ำนาญการ บก.พร.

Professional Experience :
• Attached in Orthopedic Section, Surgical
Division, Somdejphrapinklao Hospital,
NMD
• Chief of Anesthesiology, Surgical Division,
Somdejphrapinklao Hospital, NMD
• Deputy Director, Surgical Division,
Somdejphrapinklao Hospital, NMD
• Medical Specialist, Somdejphranangchao
sirikit Hospital, NMD
• Director, Academic Affairs Division, NMD
• Director, Radiology Division, Somdej
phrapinklao Hospital, NMD
• Deputy Director, Somdejphranang
chaosirikit Hospital, NMD
• Medical Specialist, Naval Medical
Department

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• ผู้ช�ำนาญการกองทัพเรือ

Current Position :
• Naval Specialist, Royal Thai Navy

พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ
ไชยเมืองราช

กรรมการองค์การเภสัชกรรม
อายุ 58  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 19 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน

Rear Admiral
Pimchai Chaimuangraj

Member, Board of Directors
Age 58 years old
Tenure 19 August 2014 - present
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม GPO’s Board of Directors

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท วุฒบิ ตั รวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทาง
สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
• อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกัน
คลินิก) แพทยสภา
• Master in public health methodology  
University Libre De  Bruxelles (ประเทศ
เบลเยี่ยม)
• อนุมัติบัตรวิชาชีพเวชกรรม เฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
• นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด พระนครศรี
อยุธยา
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
• รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น

กรรมการและเลขานุการ
อายุ 56  ปี
ด�ำรงต�ำแหน่ง 2 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

Dr. Nopporn
Cheanklin MD.,MPHM.

Member and Secretary, Board of
Directors
Age 56  years old
Tenure 2 March 2015 - present

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน    
• ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

Education :
• Doctor of Medicine, Faculty of Medicine,
Prince of Songkla University
• Certificate, Medical Science, Mahidol
University
• Thai Board of Orthopaedic
• Thai Board of Family Medicine of Thai
Medical Council
• Master in Public Health Methodology  
University iof Brussels
• Thai Board of Preventive Medicine
• Master of Public Administration, National
Institute of Development Administration
(NIDA)
Professional Experience :
• Provincial Chief Medical Officer of Yala
• Provincial Chief Medical Officer of
Pranakornsri Ayuttaya
• Provincial Chief Medical Officer of Krabi
• Provincial Chief Medical Officer of
Chumporn
• Provincial Chief Medical Officer of
Nakhorn Si Thammarat
• Deputy Director General, Department of
Disease Control, Ministry of Public Health
Current Position :
• Managing Director, The Government
Pharmaceutical Organization
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Executive Officers

1

2

3

1

2

3

4

นายแพทย์นพพร ชืน่ กลิน่
ผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม
Dr. Nopporn Cheanklin MD.,MPHM.
Managing Director
ภญ. วนิชา ใจส�ำราญ
รองผูอ้ ำ� นวยการ
Mrs. Vanicha Chaisamran
Deputy Managing Director
ภก. สมชาย ศรีชยั นาค
รองผูอ้ ำ� นวยการ
Mr. Somchai Srichainak
Deputy Managing Director

5

6

4

5

6

7

ภญ. อัจฉรา เอกแสงศรี
รองผูอ้ ำ� นวยการ
Mrs. Achara Eksaengsri
Deputy Managing Director
ภก. พิพฒ
ั น์ นิยมการ
รองผูอ้ ำ� นวยการ
Mr. Pipat Niyomkarn
Deputy Managing Director
นายถาวร ว่องชูวงศ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
Mr. Thavorn Wongshuwong
Assistant Mana ging Director
ภก. สิทธิ์ ถิระภาคภูมอิ นันต์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 10
Mr. Sit Thirapakpoomanunt
Expert 10
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม GPO’s Executive Officers

8

9

10

8

11

12

13

14

ภญ. ศิรกิ ลุ เมธีวรี งั สรรค์
11 ภญ. จิรารัตน์ ตรีรตั นพันธ์
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Mrs. Sirikul Matevelungsun
Miss Chirarat Treerattanapun
Acting Director of Office of Internal Audit
Acting Director of Human
9 ภก. นิพนธ์ อัตนวานิช
Resources Department
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการ
12 น.ส. ร�ำไพ สมจิตรมูล
Mr. Nipon Atanavanich
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director of Office of the Managing Director
Miss Rampai Somchitmul
10 นายนวรัตน์ วาจานนท์
Acting Director of Finance
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
and Accounting Department
Mr. Navaratt Vachananda
13 ภญ. ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์  
Director of Office of Strategic
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายผลิตยา
Management
Miss Dontree Katesuwanasing
Director of Pharmaceutical
Production Department
14 ภญ. ปราณี จาตุนติ านนท์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายชีววัตถุ
Mrs. Pranee Jatunitanonte
Director of Biological Production
Department
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คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม GPO’s Executive Officers

15

16

17

18

19

15 นางศิรนิ ชุ ชีวนั พิศาลนุกลู
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์
Mrs. Sirinuch Cheewanpisalnukul
Director of Chemicals Department
16 นายรังษี ปัดลี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Mr. Rangsee Patlee
Director of Engineering and
Technology Department
17 ภญ. อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์  
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
Mrs. Amonrat Suepbunchoenwong
Director of Marketing and Sales
Department
18 ภก. พิศาล อัสนี
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์
Mr. Pisan Asanee
Acting Director of Logistics Department

20

21

22

19 ดร. ภญ. มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ  
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, Ph. D.
Director of Quality Assurance Department
20 ดร. ภญ. สุจติ รา คชเสนี
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
Dr. Suchitra Gajaseni, Ph. D.
Director of Research and Development
Institute
21 ภก. จักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ
ผูจ้ ดั การโรงงานผลิตยารังสิต 1
Mr. Chakkrit Prapaipittayakhun
Director of Rangsit Pharmaceutical
Production Plant 1
22 ภญ. วราภรณ์ อังศุธร
ผูจ้ ดั การโรงงานผลิตยาปฏิชวี นะ
กลุม่ เบตา-แลคแตม
Mrs. Varaporn Aungsutorn
Director of Beta-Lactam Antibiotics Plant
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงินในรอบปี 2557
Financial Highlights of the Year 2014
ผลการดำ�เนินงาน
Performance
รายได้รวม (ล้านบาท)
Total Revenue (Million Baht)
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceutical
Products and Medical Supplies
ค่าจ้างทำ�ของ
Revenue from Contract
รายได้อื่น
Other Revenues
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)
Total Expenses (Million Baht)
ต้นทุนขาย
Cost of Sales
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
Operating Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Profit
เงินรายได้นำ�ส่งรัฐ
State on Profit Contribution
สถานะการเงิน (ล้านบาท)
Financial Status (Million Baht)
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของทุน
Capital
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
ต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
Total Assets Turnover (Times)
อัตราผลตอบแทนส่วนของทุน (%)
Return on Equity (%)

ปี 2557
(2014)

11,477.25

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
%
Change Rate
(%)

ปี 2556
(2013)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
%
Change Rate
(%)

ปี 2555
(2012)

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
%
Change Rate
(%)

ปี 2554
(2011)

-4.60% 12,030.17

-0.05% 12,036.41

8.35

11.82%

7.46

30.49%

5.72

33.33%

4.29

244.67

2.89%

237.85

3.70%

229.30

-8.64%

250.99

8,723.74

-3.81%

9,069.74

3.21%

8,787.76

13.33%

7,754.38

1,880.71

-11.42%

2,123.12

7.02%

1,983.78

1.26%

1,959.12

1,005.29

-8.70%

1,101.12

-10.69%

1,232.88

-24.15%

1,625.40

492.81

5.85%

465.58

-19.94%

581.55

6.51%

545.98

16,015.43
3,968.06
12,047.37

0.15% 15,990.91
-10.77%

4,446.93

4.36% 11,543.98

9.13% 14,652.74
18.80%

3,743.13

5.81% 10,909.60

8.06% 11,139.06

3.13% 14,208.43
19.38%

3,135.40

-1.48% 11,073.03

4.27

15.09%

3.71

-9.30%

4.09

-8.50%

4.47

0.72

-4.74%

0.75

-12.52%

0.86

3.61%

0.83

8.34%

-12.52%

9.54%

-14.99%

11.22%

-27.89%

15.56%
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โครงสร้างการบริหาร
Organization Chart

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
BOARD OF DIRECTORS

• กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Safety and Environment Division
ผ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
Safety and Occupational Health S.
ผ.สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
Environment and Sanitation S.
ผ.ป้องกันและระงับภัย
Disaster prevention and Mitigation S.

รองผู้อ�ำนวยการ
Deputy Managing
Director

ส�ำนักอ�ำนวยการ
Office of The
Managing Director
• กองอ�ำนวยการ
Administration
Division
• กองกฎหมาย
Legal Division
• กองประชาสัมพันธ์
Public Relations
Division
• กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information
Technology
Division
• กองธุรกิจร่วมทุน
Joint Venture Division
• กองสอบเทียบและ
ทดสอบ
Calibration and
Testing Division
• กองพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน
Sustainability
Development Division

รองผู้อ�ำนวยการ
Deputy Managing
Director

ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์
Office of Strategic
Management

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources
Department

• กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
Policy and Strategy
Division
• กองแผนงานและ
งบประมาณ
Planning and
Budgeting Division
• กองประเมินผลและ
ติดตาม
Evaluation and
Monitoring Division
• กองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
Risk Management
and Internal Control
Division

• กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division
• กองพัฒนาบุคลากร
Personnel
Development Division
• กองตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์
Compensation and
Benefit Division
• กองแรงงานสัมพันธ์และ
วินัย
Labor Relations and
Discipline Division
• กองการแพทย์และ
อนามัย
Medical Service and
Health Division

ผู้อ�ำนวยการ
Managing Director

รองผู้อ�ำนวยการ
Deputy Managing
Director

รองผู้อ�ำนวยการ
Deputy Managing
Director

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
Assistant Managing
Director

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
Assistant Managing
Director

ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
Finance and
Accounting
Department
• กองบัญชี
Accounting Division
• กองบัญชีต้นทุน
Cost Accounting
Division
• กองการเงิน
Finance Division
• กองงบประมาณ
Budget Division

ฝ่ายผลิตยา
Pharmaceutical
Production
Department

โรงงานผลิตยารังสิต 1
Rangsit
Pharmaceutical
Production Plant

โรงงานผลิตยา
ปฏิชีวนะ
กลุ่มเบตา - แลคแตม
Beta - Lactam
Antibiotics Plant

ฝ่ายชีววัตถุ
Biological Products
Department

• กองบริหารการผลิต
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

• กองอ�ำนวยการ
Administration
Division
• กองการผลิต
Pharmaceutical
Production Division
• กองการคลังส�ำรอง
Supply Chain Division
• กองการวิศวกรรม
Engineering Division

• กลุ่มการผลิต 1
Beta-Lactam
Antibiotics Production
G. 1
• กลุ่มการผลิต 2
Beta-Lactam
Antibiotics Production
G. 2
• กลุ่มควบคุมคุณภาพ
Beta-Lactam
Antibiotics Quality
Control G.

• งานบริหารการผลิต
ชีววัตถุ
Biological
Administration and
Planning U.
• กองผลิตวัคซีนจาก
แบคทีเรีย
Bacterial Vaccine
Division
• กองผลิตวัคซีนจากไวรัส
Viral Vaccine Division
• กองเซรุ่ม
Serum Division
• กองบรรจุชีววัตถุ
Biological Filling
Division
• กองสัตว์ทดลอง
Experimental Animals
Division
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โครงสร้างองค์การเภสัชกรรม
GPO’s Organization Chart

• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการผลิต และ
ภารกิจวิชาการ
Production Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการตลาด
Marketing Audit G.
• กลุ่มตรวจสอบภารกิจการบริหาร ภารกิจ
การเงิน และงานเฉพาะกิจ
Management and Financial Audit G.

ส�ำนักตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
รองผู้อ�ำนวยการ
Deputy Managing
Director

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
Assistant Managing
Director

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
Assistant Managing
Director

ผู้เชี่ยวชาญ 10
Expert

หน่วยงานระดับฝ่าย/เทียบเท่า 16 หน่วยงาน/Unit
Department/comparable to
หน่วยงานระดับกอง/เทียบเท่า 87 หน่วยงาน/Unit
Division/comparable to
- กอง
67 กอง/Unit
  Division
- กลุ่ม
17 กลุ่ม/Unit
  Group
- สาขาภาค
3 สาขา/Unit
  Branch
หน่วยงานระดับแผนก/เทียบเท่า 216 หน่วยงาน/Unit
Section/comparable to
- แผนก
171 แผนก/Unit
  Section
- งาน
1 งาน/Unit
  Administrative unit
- กลุ่มงาน
44 กลุ่มงาน/Unit
  Unit
30 มีนาคม 2556/30 March 2013

ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Chemicals
Department

ฝ่ายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม
Engineering and
Technology
Department

ฝ่ายการตลาด
และการขาย
Marketing
and Sales
Department

ฝ่ายบริหารพัสดุ
และผลิตภัณฑ์
Logistics
Department

ฝ่ายประกันคุณภาพ
Quality Assurance
Department

การประกันคุณภาพ
โรงงานผลิตยารังสิต 1

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
Research and
Development
Institute

• กองงานประกันคุณภาพ
Quality Assurance
Division
• กลุ่มธุรกิจ
Business G.
• กองสนับสนุนการผลิต
Production Support
Division
• กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Products
Division
• กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์
Chemicals Production
Division
• กองเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical
Chemical Products
Division

• กองบารุงรักษา
เครื่องจักรกล
Mechanical
Maintenance Division
• กองสนับสนุนและบริการ
โรงงาน
Factory Services and
Support Division
• กองวิศวกรรม
Engineering Division
• กองการพิมพ์
Printing Division

• กองธุรกิจต่างประเทศ
International Business
Division
• กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Customer
Relationship
Management Division
• กองการตลาด
Marketing Division
• กองการขายภาครัฐ
Governmental Sales
Division
• กองการขายภาคเอกชน
Private Sales Division

• กองบริหารผลิตภัณฑ์
Supply Chain
Management Division
• กองจัดซือ้ ทัว่ ไป
Procurement Division
• กองจัดซือ้ และส�ำรองวัตถุดบิ
Raw Materials
Procurement and
Warehouse Division
• กองจัดซือ้ และส�ำรอง
บรรจุภณ
ั ฑ์
Packaging Materials
Procurement and
Warehouse Division
• กองบริหารการสัง่ ซือ้
Customer Order
Management Division
• กองคลังและกระจาย
ผลิตภัณฑ์
Finished Products
Warehouse and
Distribution Division
• สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
GPO North-eastern
Regional Branch
• สาขาภาคเหนือ
GPO North Regional
Branch
• สาขาภาคใต้
GPO Southern Regional
Branch

• กองบริหารเอกสาร
ประกันคุณภาพ
Regulatory
Compliance and
Documentation
Division
• กองพัฒนาระบบคุณภาพ
Quality System
Development Division
• กองมาตรฐานการผลิต
Validation Division
• กองมาตรฐานวัตถุดิบ
Raw Materials
Standard Division
• กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
Packaging Materials
Standard Division
• กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Finished Products
Standard Division
• กองตรวจสอบคุณภาพ
ทางจุลชีววิทยา
Microbiological
Analysis Division
• กองมาตรฐานชีววัตถุ
Biological Products
Standard Division

• กองมาตรฐานการผลิต
Validation Division
• กองบริหารระบบคุณภาพ
Compliance and
Quality System
Division
• กองการควบคุมคุณภาพ
Quality Control
Division

• กลุม่ ประกันคุณภาพงานวิจยั
Research and
Development Quality
Assurance G.
• กลุม่ วิชาการและประสานงาน
วิจยั ทางคลินกิ
Clinical Research
Co-ordination G.
• กลุม่ สนับสนุนงานวิจยั
Research Supporting G.
• กลุม่ วิจยั และพัฒนา
เภสัชกรรม
Pharmaceutical Research
and Development G.
• กลุม่ วิจยั เภสัชเคมีวเิ คราะห์
Pharmaceutical Analysis
Research G.
• กลุม่ วิจยั วัตถุดบิ ทาง
เภสัชกรรม
Pharmaceutical
Ingredient Research G
• กลุม่ วิจยั ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Product Research
G.
• กลุม่ วิจยั ชีววิเคราะห์
Biological Analysis
Research G.
• กลุม่ วิจยั ชีววัตถุ
Biologicals Research G.
• กลุม่ ศึกษาชีวสมมูล
Bioequivalence Study G.

Department Quality
Assurance
Department Rangsit
Pharmaceutical
Production Plant 1

0 2 4

The Government Pharmaceutical Organization

ฐานะทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม 2553 - 2557
Financial Highlights of the Year 2010 - 2014
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

15000
12000

11,073.03

9,820

9000

11,024

12,047

11,543

10,909 10,870

11,860

11,579

สินทรัพย์หมุนเวียน
Current Assets

8,260

6000

0

2,970
2,808

3,078

3000

ส่วนของทุน
Capital Fund

1,586

2553/2010

2554/2011

3,197
2,265

2,539
2,099

2555/2012

2556/2013

2,712
2,293

สินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets
หนี้สินหมุนเวียน
Current Liabilities

2557/2014

ก�ำไรสุทธิ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 2553 - 2557
Net Profit and Operation Profit 2010 - 2014
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

4,000
3,500
3,000

3,416

3,254

2,869

2,500
2,000

ก�ำไรเบื้องต้น
Gross Profit

2,761

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
Operation Profit
1,297 1,442

1,500
1,000
500
0

2,967

2553/2010

1,457

1,586

2554/2011

1,406

1,232

2555/2012

1,082 1,101

2556/2013

1,037 1,005

ก�ำไรสุทธิ
Net Profit

2557/2014

รายได้น�ำส่งรัฐเทียบกับก�ำไรสุทธิ 2553 - 2557
State on Profit Contribution vs Net Profit 2010 - 2014
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

1,625
1,442
1,232

560

615

2553/2010

2554/2011

1,101

581

2555/2012

ก�ำไรสุทธิ
Net Profit

1,005

465

2556/2013

492

2557/2014

รายได้น�ำส่งรัฐ
State on Profit
Contribution
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โครงสร้างการจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการ
Management and Supervision Structure
โครงสร้างการจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการขององค์การ
เภสัชกรรม ในปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำหนดผลตอบแทน
และประเมินผลกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี คณะกรรมการด้ า นกฎหมาย คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์
คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจยั คณะกรรมการติดตาม
และก�ำกับการด�ำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ดังต่อไปนี้

The Management and Supervision Structure for Fiscal
Year 2014 consisted for The Board of Directors, the Executive
Committee, the Audit Committee, the Business Development
committee, the Public Service Policy Committee and other
Committees as follows:
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
The Board of Directors
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555/แต่งตั้งเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555/27 กุมภาพันธ์ 2556/25 มิถุนายน 2556
Appointment on March 6, 2012/Reappointment on December 4, 2012 /February 27, 2013/June 25, 2013
1.

นายแพทย์พิพัฒน์
Dr. Pipat

ยิ่งเสรี
Yingseree, M.D.

ประธานกรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ธันวาคม 55 – 10 กรกฎาคม 57)
Chairman (Tenure : December 4, 2012 – July 10, 2014)

2.

เภสัชกรหญิงวีรวรรณ
Mrs. Werawan

แตงแก้ว
Tangkeo

กรรมการ (แต่งตั้งใหม่วันที่ 6 มีนาคม 55 – 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : March 6, 2012 - July 10, 2014)

3.

ดร. อัจนา
Dr. Atchana

ไวความดี
Waiquamdee, Ph.D.

กรรมการ (แต่งตั้งใหม่วันที่ 6 มีนาคม 55 – 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : March 6, 2012 - July 10, 2014)

4.

นายกายสิทธิ์
Mr. Kaiyasit

พิศวงปราการ
Pissawongseprakarn

กรรมการ (แต่งตั้งใหม่วันที่ 6 มีนาคม 55 – 8 มีนาคม 57)
Director (Tenure : March 6, 2012 – March 8, 2014)

5.

นายแพทย์ณรงค์
Dr. Narong

สหเมธาพัฒน์
Sahametapat, M.D.

กรรมการ (แต่งตั้งใหม่วันที่ 6 มีนาคม 55 - 6 สิงหาคม 57)
Director (Tenure : March 6, 2012 – August 6, 2014)

6.

นายแพทย์สุพรรณ
Dr. Suphan

ศรีธรรมมา
Srithamma, M.D.

กรรมการ (แต่งตั้งใหม่วันที่ 6 มีนาคม 55 – 10 กรกฎาคม 57 )
Director (Tenure : March 6, 2012 - July 10, 2014)

7.

นายแพทย์สมชัย
Dr. Somchai

ภิญโญพรพาณิชย์
Pinyopornpanich, M.D.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ธันวาคม 55 – 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : December 4, 2012 - July 10, 2014)

8.

นายรังสรรค์
Mr. Rungsan

ศรีวรศาสตร์
Sriworasan

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ธันวาคม 55 – 31 มีนาคม 57)
Director (Tenure : December 4, 2012 – March 31, 2014)

9.

นายแพทย์บุญชัย
Dr. Boonchai

สมบูรณ์สุข
Somboonsuk, M.D.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ธันวาคม 55 - 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : December 4, 2012 - July 10, 2014)

10.

ดร. นายแพทย์พรเทพ
Dr. Porntep

ศิริวนารังสรรค์
Siriwanarangsun, M.D., Ph.D.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 27 กุมภาพันธ์ 56 -10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : February 27, 2013 - July 10, 2014)

11.

นายแพทย์สมชัย
Dr. Somchai

นิจพานิช
Nitpanit, M.D.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 27 กุมภาพันธ์ 56 - 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : February 27, 2013 - July 10, 2014)

12.

นายแพทย์นิพนธ์
Dr. Niphon

โพธิ์พัฒนชัย
Popattanachai, M.D.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 27 กุมภาพันธ์ 56 - 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : February 27, 2013 - July 10, 2014)

13.

พลเอกนายแพทย์สหชาติ
General Sahachart

พิพิธกุล
Pipithkul, M.D.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 25 มิถุนายน 56 - 10 กรกฎาคม 57)
Director (Tenure : June 25, 2013 - July 10, 2014)
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ลำ�ดับ
No.

2014

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 : Reappointment on August 19, 2014
1.

พลโท ศุภกร
สงวนชาติศรไกร
Lieutenant General Supakorn Sa-nguanchartsornkrai

ประธานกรรมการ
Chairman

2.

นพ. บุญชัย
Dr. Boonchai

สมบูรณ์สุข
Somboonsook, M.D.

กรรมการ
Director

3.

นพ. อำ�พล
Dr. Amphon

จินดาวัฒนะ
Jindawatthana, M.D.

กรรมการ
Director

4.

นายรักษเกชา
Mr. Raksagecha

แฉ่ฉาย
Chaechai

กรรมการ
Director

5.

นางญาใจ
Mrs. Yajai

พัฒนสุขวสันต์
Pattanasukwasun

กรรมการ
Director

6.

ภก. สุนทร
Mr. Soontorn

วรกุล
Vorakul

กรรมการ
Director

7.

ดร. กฤษณา
Professor Dr. Krisana

ไกรสินธุ์
Kraisintu, Ph. D.

กรรมการ
Director

8.

นพ. สุรเชษฐ์
Dr. Surachet

สถิตนิรามัย
Satitniramai, M.D.

กรรมการ
Director

9.

นายอัษฎางค์
Mr. Atsadang

เชี่ยวธาดา
Chiewthada

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 22 ตุลาคม 2557)
Director

10.

ศ. ดร. อัญญา
Professor Dr. Anya

ขันธวิทย์
Khanthavit, Ph. D.

กรรมการ
Director

11.

น.ส. โสภาวดี
Miss Sopawadee

เลิศมนัสชัย
Lertmanaschai

กรรมการ
Director

12.

พลเรือตรีหญิง พิมพ์ใจ
Rear Admiral Pimchai

ไชยเมืองราช
Chaimuangraj

กรรมการ
Director

13.

นพ. นพพร
Dr. Nopporn

ชื่นกลิ่น
Cheanklin, M.D., MPHM.

กรรมการและเลขานุการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 2 มีนาคม 2558)
Director & Secretary
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คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
ทิศทางขององค์การเภสัชกรรม และก�ำกับควบคุมดูแลให้มีการบริหาร
งานเป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
องค์การเภสัชกรรมได้ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะส่งวาระการประชุมและ
เอกสารการประชุมให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณา
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
มีการประชุมรวม จ�ำนวน 14 ครั้ง มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมใน
แต่ละครั้งดังนี้
การประชุมครั้งที่
Meeting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

วัน/เดือน/ปี
Date

The Board of Directors is responsible for setting up
policies and directions for the Government Pharmaceutical
Organization as well as regulating the management and
efficient implementation of the said policies within the legal
framework, purpose and regulations of the Organization, as
well as Government policies.
The Government Pharmaceutical Organization holds
a monthly Board Meeting. The Agenda and Minutes of the
Board Meetings are circulated to the Board members at least
7 days prior to the meeting for their careful consideration.
During the Fiscal Year 2014, there were 14 meetings, the
attendance of which was follows:

จำ�นวนกรรมการ (ท่าน)
Total Board Members

จำ�นวนผู้เข้าประชุม (ท่าน)
Attending Members

29 ตุลาคม 2556
14
October 29, 2013
12 พฤศจิกายน 2556
14
November 12, 2013
25 พฤศจิกายน 2556
14
November 25, 2013
23 ธันวาคม 2556
14
December 23, 2013
27 มกราคม 2557
14
January 27, 2014
24 กุมภาพันธ์ 2557
14
February 24, 2014
24 มีนาคม 2557
13
March 24, 2014
28 เมษายน 2557
13
April 28, 2014
26 พฤษภาคม 2557
13
May 26, 2014
23 มิถุนายน 2557
13
June 23, 2014
9 กรกฎาคม 2557
13
July 9, 2014
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 Reappointment on August 19, 2014
30 สิงหาคม 2557
August 30, 2014
12 กันยายน 2557
September 12, 2014
29 กันยายน 2557
September 29, 2014

11
9
9
13
12
13
10
12
12
10
11

12

12

12

11

12

10
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คณะกรรมการบริหาร
The Executive Board
ลำ�ดับ
No.
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 : Reappointment on August 5, 2013
นพ. สมชัย
ภิญโญพรพาณิชย์
ประธานกรรมการ
Dr. Somchai
Pinyopornpanich, M.D.
Chairman
นพ. สมชัย
นิจพานิช
กรรมการ
Dr. Somchai
Nitpanit, M.D.
Director
นพ. ธงชัย
ซึงถาวร
กรรมการ
Dr. Thonchai
Suengthaworn, M.D.
Director
ดร. เสรี
นนทสูติ
กรรมการ
Dr. Seree
Nonthasoot, Ph. D.
Director
ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการ
Managing Director
Director
รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
กรรมการและเลขานุการ
Deputy Managing Director
Director & Secretary
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Director of Office of the Managing Director
Assistance
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Director, Office of Strategic Management
Assistance
นายนิพนธ์
อัตนวานิช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Mr. Niphon
Atanavanich
Assistance
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 : Reappointment on September 22, 2014
นพ. อำ�พล
จินดาวัฒนะ
ประธานกรรมการ
Dr. Amphon
Jindawatthana, M.D.
Chairman
นพ. สุรเชษฐ์
สถิตนิรามัย
กรรมการ
Dr. Surachet
Satitniramai, M.D.
Director
นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
Director
น.ส. โสภาวดี
เลิศมนัสชัย
กรรมการ
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
Director
นายสุนทร
วรกุล
กรรมการ
Mr. Soontorn
Vorakul
Director
พลตรีสุชาติ
วงษ์มาก
กรรมการ
Maj. Gen. Suchart
Wongmark
Director
นายไพโรจน์
แก้วมณี
กรรมการ
Mr. Pairote
Kaewmanee
Director
น.ส. วรัญญา
เตียวกุล
กรรมการ
Miss Waranya
Teokul
Director
นพ. สุวัช
เซียศิริวัฒนา
กรรมการ
Dr. Suvaj
Siasiriwattana, M.D.
Director
นางวนิชา
ใจสำ�ราญ
เลขานุการ
Mrs. Vanicha
Chaisamran
Secretary
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โดยให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ดังนี้
1. ให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ในการตัดสินใจในประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อกลยุทธ์องค์กร แผนการลงทุน
งบประมาณ การจั ด สรรทรั พ ยากร ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ
2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา
องค์การเภสัชกรรมในอนาคต การพัฒนาศักยภาพ และเพิม่ ขีดความ
สามารถเชิงธุรกิจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคม ประเทศชาติ
ในด้านยาและเวชภัณฑ์
3. ก�ำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบ
ข้อมูลและการปรับระเบียบข้อบังคับเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์การเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณากลั่นกรองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับ
ที่ก�ำหนด
5. พิจารณาผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมทุน พร้อมข้อเสนอแนะ
6. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม
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The Executive Committee is responsible for the
following:
1. To provide consultation and recommendations to GPO
Board of Director for decision making on matters
significant to the strategy, investment plan, budget and
resource allocation to ensure efficiency and effectiveness:
2. To set up the standard for business management, human
resource management and information systems as well
as the adjustment of rules and regulations to yield
maximum effectiveness of operation;
3. To consider and approve procurement in accordance with
the governing rules and regulation; and
4. Other matters as assigned by the Board of Directors.
5. Evaluation and suggestion for GPO’s Joit Venture
Companies.
6. Other matter assigned by the Board of Directors.

คณะกรรมการก�ำหนดผลตอบแทนและประเมินผลกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
The Remuneration and Director and Top Management’s Performance Appraisal
Committee
ลำ�ดับ
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ
ตำ�แหน่ง
Name
Position
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 : Reappointment on August 5, 2013
นพ. สุพรรณ
ศรีธรรมมา
ประธานกรรมการ
Dr. Suphan
Srithamma, M.D.
Chairman
นพ. ณรงค์
สหเมธาพัฒน์
กรรมการ
Dr. Narong
Sahametapat, M.D.
Director
ดร. นายแพทย์พรเทพ
ศิริวนารังสรรค์
กรรมการ
Dr. Porntep
Siriwanarangsun, M.D., Ph.D.                        Director
นพ. บุญชัย
สมบูรณ์สุข
กรรมการ
Dr. Boonchai
Somboonsuk ,M.D.
Director
นางสาววิริยา
พูนค�ำ
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 5 – 25 ตุลาคม 2556)
Miss Viriya
Poonkhum
Director (Tenure : October 5 - 25, 2013)
นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2556)
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
Director (Tenure : October 25, 2013)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resources Department
Director & Secretary
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Director of Office of Strategic Management
Assistance
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ชื่อ
ตำ�แหน่ง
Name
Position
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 : Reappointment on October 22, 2014
ประธานกรรมการ
นพ. สุรเชษฐ์
สถิตนิรามัย
Chairman
Dr. Surachet
Satitniramai, M.D.
นายอัษฎางค์
เชี่ยวธาดา
กรรมการ
Mr. Atsadang
Chiewthada
Director
นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
Director
พลตรีเรืองสิทธิ์
วิทยาภัค
กรรมการ
Maj. Gen.Ruangsit
Wittayapak B.Pharm., LL.B., M.P.A
Director
นายไพโรจน์
แก้วมณี
กรรมการ
Mr. Pairote
Kaewmanee
Director
นายวรวิทย์
กิตติวงศ์สุนทร
กรรมการ
Mr. woravit
Kittiwongsoontorn
Director
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
Director of Human Resources Department
Director  & Secretary
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Director of Office of Strategic Management
Assistance

โดยให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนดผลตอบแทนและประเมิ น ผล
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาแนวทางการประเมินบทบาทและการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการ
2. พิ จ ารณาแนวทางการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและประเมิ น ผล
ผู้อ�ำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. พิ จ ารณาและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและค่ า ตอบแทนของ
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม
4. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

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

4. Other matters as assigned by the Board of Directors.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee
ลำ�ดับ
No.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 : Reappointment on April 23, 2014
ดร. อัจนา
ไวความดี
ประธานกรรมการ
Dr. Atchana
Waiquamdee, Ph.D.
Chair
ภญ. วีรวรรณ
แตงแก้ว
กรรมการ
Mrs. Weerawan
Tangkeo
Director
นพ. นิพนธ์
โพธิ์พัฒนชัย
กรรมการ
Dr. Niphon
Popattanachai, M.D.
Director
นายกายสิทธิ์
พิศวงปราการ
กรรมการ
Mr. Kaiyasit
Pissawongseprakarn
Director
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ
Director of Office of Internal Audit
Director & Secretary
แต่งตั้งใหม่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 : Reappointment on October 3, 2014
พลเรือตรีหญิงพิมพ์ใจ
ไชยเมืองราช
ประธานกรรมการ
Rear Admiral Pimchai
Chaimuangraj
Chair
ศ.ดร. อัญญา
ขันธวิทย์
กรรมการ
Professor Dr. Anya
Khanthavit, Ph.D.
Director
นายรักษเกชา
แฉ่ฉาย
กรรมการ
Mr. Raksagecha
Chaechai
Director
นายอัษฎางค์
เชี่ยวธาดา
กรรมการ
Mr. Atsadang
Chiewthada
Director
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน
กรรมการและเลขานุการ
Director of Office of Internal Audit
Director & Secretary

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทอ�ำนาจหน้าทีต่ ามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด�ำเนิน
งานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน กระบวนการก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี และกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยง
3. สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ
4. สอบทานการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

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

and cabinet resolutions, announcements or instructions
in relation to the operations of a state enterprise.

6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ

5. Verification of a reliable internal audit system for the
state enterprise and examination of the independence
of the internal audit unit.

7. เสนอข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

6. Examination of the list of related subjects or subjects
which may be the cause of a conflict of interest or
subjects which could be subject to fraud and thereby
affect the performance of the state enterprise.

8. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชี และอาจเสนอ
แนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น รวมถึง
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
9. รายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะ
กรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาส
ละหนึง่ ครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่วนั สิน้ สุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้น
รายงานผลการด�ำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดท�ำเป็นรายงาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวง
เจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
10. ประเมินผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะ
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้ง
รายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
11. เปิดเผยรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจ
สอบและค่ า ตอบแทนของผู้สอบบัญชีใ นรายงานประจ�ำปีของ
รัฐวิสาหกิจ
12. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ คณะกรรมการ
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
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 : Reappointment on August 5, 2013
1.
ภญ. วีรวรรณ
แตงแก้ว
Mrs. Werawan
Tangkeo
2.
ดร. อัจนา
ไวความดี
Dr. Atchana
Waiquamdee, Ph. D.
3.
นายกายสิทธิ์
พิศวงปราการ
Mr. Kaiyasit
Pissawongseprakarn
4.
รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
5.
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
Director, Office of Strategic Management
6.
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
Director, Office of Managing
7.
ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director, The Risk Management and Internal Control Division
แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยายน 2557 : Reappointment on September 22, 2014
1.
ศ.ดร. อัญญา
ขันธวิทย์
Professor Dr. Anya
Khanthavit, Ph. D.
2.
ภก. สุนทร
วรกุล
Mr. Soontorn
Vorakul
3.
ผศ. อบรม
เชาวน์เลิศ
Asst. Prof.Obrom
Chaolerd
4.
นพ. สุวัช
เซียศิริวัฒนา
Dr. Suvaj
Siasiriwattana, M.D.
5.
รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
6.
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารยุทธศาสตร์
Director, Office of Strategic Management
7.
ผู้อำ�นวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director, The Risk Management and Internal Control Division

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาความเสี่ยงที่ส�ำคัญขององค์การเภสัชกรรม และจัดให้มี
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ
3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่พบ
4. รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญและผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมทราบเป็นระยะๆ

ประธานกรรมการ
Chair
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 7 มกราคม 2558)
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

The Risk Management Committee is responsible for
the following:

1. Consideration in the Organization’s essential risk and to
adopt the risk management policy.
2. To account for the essential risk management plan.
3. To monitor a risk management results, and also to
evaluate any problems or obstacles.
4. To regularly report the essential risk and management
results to GPO Board of Directors.
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คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Board of Corporate Governance Policies
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 : Reappointment on August 5, 2013
1.
นพ. บุญชัย
สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai
Somboonsook, M.D.
2.
นพ. ณรงค์
สหเมธาพัฒน์
Dr. Narong
Sahametapat, M.D.
3.
นพ. นิพนธ์
โพธิ์พัฒนชัย
Dr. Niphon
Popattanachai, M.D.
4.
นางณัฎฐญา
พัฒนะวาณิชนันท์
Mrs. Nattaya
Patanavanichnan
5.
รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยายน 2557 : Reappointment on September 22, 2014
1.
นพ. บุญชัย
สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai
Somboonsook, M.D.
2.
นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
3.
น.ส. โสภาวดี
เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee
Lertmanaschai
4.
นายรักษเกชา
แฉ่ฉาย
Mr. Raksagecha
Chaechai
5.
นายทวีศักดิ์
สีทองสุรภณา
Mr. Taweesak
Seetongsurapana
6.
รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director
7.
ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
Director of Office of the Managing Director
8.
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
Director of Sustainability Development Division

โดยให้คณะกรรมการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีอำ� นาจหน้าทีด่ งั นี้

ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Committee Expert
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

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

1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมภิบาล
(Corporate Governance : CG) และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)

1. To consider and set up Corporate Social Responsibility
and Corporate Governance Policies.

2. ให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการพัฒนาองค์กร
ในการด�ำเนินการด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR)

2. To provide consultation to those institutes related to
Corporate Social Responsibility and Corporate Governance
Policies.

3. พิจารณาก�ำหนดหรือกลัน่ กรองแผนงานหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นโยบายด้านธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

3. To consider and set up or screen plans/activities related
to Corporate Social Responsibility and Corporate
Governance Policies.
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4. ก�ำกับติดตามประเมินผลการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้าน
ธรรมาภิบาล (CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจน
แผนงานและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง รายงานผลแก่ ค ณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรม

4. To conduct and monitor an achievement evaluation to
be in line with Corporate Social Responsibility and
Corporate Governance Policies, including the reporting of
the results to GPO Board of Directors.

5.  อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมอบหมาย

5. Other matter assigned by the Board of Directors.

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
The Legal Consultancy Committee
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 : Reappointment on August 5, 2013
1.

นายกายสิทธิ์
Mr. Kaiyasit

พิศวงปราการ
Pissawongseprakarn

ประธานกรรมการ
Chairman

2.

นายอิทธิพร
Mr. Ittiporn

แก้วทิพย์
Keawtip

กรรมการ
Director

3.

นายสมนึก
Mr. Somnuk

ทอแสงทอง
Torsaengtong

กรรมการ
Director

4.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director

กรรมการ
Director

5.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
Director of Office of the Managing Director

กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary

6.

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
Legal Division

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

7.

นายเอกรัฐ
Mr. Ekkarat

ยิ้มเจริญ
Yimcharoen

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

แต่งตั้งใหม่วันที่ 22 กันยายน 2557 : Reappointment on September 22, 2014
1.

นายอัษฎางค์
Mr. Atsadang

เชี่ยวธาดา
Chiewthada

ประธานกรรมการ
Chairman

2.

นางญาใจ
Mrs. Yajai

พัฒนสุขวสันต์
Pattanasukwasun

กรรมการ
Director

3.

ดร. เสรี
Dr. Seree

นนทสูติ
Nonthasoot, Ph. D.

กรรมการ
Director

4.

นายจรูญพงศ์
Mr. Jaroonpong

อินทจาร
Intajarn

กรรมการ
Director

5.

รองผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Deputy Managing Director

เลขานุการ
Secretary

6.

ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ
Director of Office of the Managing Director

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

7.

ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย
Legal Division

ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
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โดยให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย ค�ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
องค์การเภสัชกรรมรวมถึงเรื่องสัญญาและข้อตกลงต่างๆ
2. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงค�ำสัง่ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ
เภสัชกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการด�ำเนินงานขององค์การ
เภสัชกรรมยิ่งขึ้น
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม หรือตามทีผ่ อู้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรมขอค�ำปรึกษา

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

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ :
Business Relation Committee
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 : Reappointment on December 23, 2013
1.
พลเอกสหชาติ
พิพิธกุล
General Sahachart
Pipithkul, M.D.
2.
นายรักษเกชา
แฉ่ฉาย
Mr. Raksagecha
Chaechai
3.
ภก. สมชาย
ศรีชัยนาค
Mr. Somchai
Srichainak
4.
ภญ. วนิชา
ใจสำ�ราญ
Mrs. Vanicha
Chaisamran
5.
ภญ. อัจฉรา
เอกแสงศรี
Mrs. Achara
Eksaengsri
6.
ภญ. นิภาพร
ชาตะวิริยะพันธ์
Mrs. Nipaporn
Chataviriyapan
7.
ภก. พิพัฒน์
นิยมการ
Mr. Pipat
Niyomkarn
8.
ภก. ธำ�รงวุฒิ
คูถิระตระการ
Mr. Tumrongwut
Kootiratrakarn
9.
นายถาวร
ว่องชูวงศ์
Mr. Thavorn
Wongshuwong
10.
นางศิรินุช
ชีวันพิศาลนุกูล
Mrs. Sirinuch
Cheewanpisalnukul
11.
ภญ. ดนตรี
เกษสุวรรณสิงห์
Miss Dontree
Katesuwanasing
12.
นายสุรพงษ์
อินทรวงศ์
Mr. Surapong
Intaravong
13.
นายสุทัศน์
มีสารภี
Mr. Sutush
Meesarapee

ตำ�แหน่ง
Position
ประธานกรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 23 ธ.ค.56-19 ส.ค.57)
Chairman
ประธานกรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 22 ก.ย.57)
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 23 ธ.ค.56-30 ก.ย.57)
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 23 ธ.ค.56-30 ก.ย.57)
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 22 พ.ย.57)
Director
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 22 พ.ย.57)
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
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ลำ�ดับ
No.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชื่อ
Name
นายสมชาย
Mr. Somchai
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

ขำ�น้อย
Khamnoi
มั่นคง
Monkong
ประมาพันธ์
Pramaphan
สุฉันทบุตร
Suchanthabut
ปานเนียม
Panniem
โภควัฒน์
Pokawat
กุลนี
Kulnee
ชีพเมืองแมน
Cheepmaungman
เพ็ชรรัตน์
Phetcharat
เกษเกษม
Ketkasem

ตำ�แหน่ง
Position
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 23 ธ.ค.56-30 ก.ย.57)
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่ง 22 พ.ย.57)
Director

โดยให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอำ� นาจหน้าทีต่ ามนัยของ
มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
กล่าวคือ

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

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด� ำ เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ตลอดจนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
แรงงานสัมพันธ์

1. Deliberate on improvements to the operational efficiency
of a state enterprise; promote and develop good labor
relations.

2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น

2. Discover ways of compromise and inhibit disputes within
a state enterprise

3. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งาน อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องลู ก จ้ า งหรื อ
สหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

3. Consider improvements to workplace regulations, which
will be beneficial to the employer, employees and the
state enterprise as a whole.
4. Consult and discuss to resolve employee and union
petitions including grievances relating to disciplinary
action.
5. Consult and discuss to consider improving employment
conditions
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คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย
GPO Research Fund Committee
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 : Reappointment on October 2, 2013
1.
นพ. นิพนธ์
โพธิ์พัฒนชัย
Dr. Niphon
Popattanachai, M.D.
2.
ภญ. วีรวรรณ
แตงแก้ว
Ms. Werawan
Tangkeo
3.
ศ.นพ. วิษณุ
ธรรมลิขิตกุล
Professor Dr. Visanu
Thamlikitkul, M.D.
4.
รศ.ดร.ภญ. ดวงจิตต์
พนมวัน ณ อยุธยา
Associate Professor Dr. Duangchit
Panomvana, Ph. D.
5.
ภญ. ปราณี
ชวลิตธำ�รง
Mrs. Pranee
Chavalittumrong
6.
นางธีรนารถ
จิวะไพศาลพงศ์
Mrs. Teeranart
jivapaisarnpong
7.
ดร.ภก. สุชาติ
จองประเสริฐ
Dr. Suchart
Chongprasert, Ph. D.
8.
ผู้อำ�นวยการองค์การเภสัชกรรม
Managing Director
9.
ภญ. อัจฉรา
เอกแสงศรี
Mrs. Achara
Eksaengsri
10.
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Institute
11.
ดร. ประภัสสร
สุรวัฒนาวรรณ
Dr. Praphassorn
Surawattanawan, Ph. D.
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 : Reappointment on September 22, 2014
1.
ศ.ดร.ภญ. กฤษณา
ไกรสินธุ์
Professor Dr. Krisana
Kraisintu, Ph. D.
2.
รศ.ดร.ภญ. ดวงจิตต์
พนมวัน ณ อยุธยา
Associate Professor Dr. Duangchit
Panomvana, Ph. D.
3.
รศ.ดร.ภญ. จิราพร
ลิ้มปานานนท์
Associate Professor Dr. Jiraporn
Limpananont, Ph. D.
4.
ศ.นพ.สุทัศน์
ฟู่เจริญ
Professor Dr. Suthat
Fucharoen, M.D.
5.
รศ.ดร. เรณุมาศ
มาอุ่น
Associate Professor Dr. Ranumas
Ma-oon, Ph. D.
6.
นายวิริยะ
พึ่งสุนทร
Mr. Wiriya
Phungsoonthorn
7.
ดร.ภก. อภิสิทธิ์
ฉัตรทนานนท์
Dr. Apisit
Chattananon, Ph. D.
8.
ดร.พญ. นวลกันยา
สถิรพงษะสุทธิ
Dr. Nuankanya
Sathirapongsasuti, M.D., Ph. D.
9.
พันเอก ยลเทพ
ธีระชัยชยุติ
Colonel Yollatep
Teerachaichayuti

ตำ�แหน่ง
Position
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director and Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
ประธานกรรมการ
Chair
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
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ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

10.

ภญ. อัจฉรา
เอกแสงศรี
Mrs. Achara
Eksaengsri
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research and Development Institute
ผู้รับผิดชอบกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director of Research Supporting Group, Research and Development Institute

11.
12.

ตำ�แหน่ง
Position
เลขานุการ
Secretary
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistance

โดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีอ�ำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

GPO Research Fund Committee is responsible for the
followings:

1. ก�ำหนดนโยบายและแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

1. Establish policies and research funding plan.

2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนุนการวิจยั ของนักวิจยั

2. Establish criteria and standards of research supports to
researchers.

3. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย
4. พิจารณา ให้มีค�ำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
5. พิจารณาการให้ทุนการวิจัยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
6. ก�ำกับและประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน
7. ก�ำหนดมาตรการเผยแพร่ และการถ่ายทอดผลงานวิจัย
8. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ของงานวิจัยที่เกิดขึ้น
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานผู้ประเมินโครงการวิจัย
10. ด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัย
11. เสนอรายงานประจ�ำปีต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

3. Consider and approve research projects.
4. Issue statements or announcements about the funding.
5. Consider research funding in accordance with the
procedures.
6. Supervise and evaluate the funded research.
7. Set up measures of publication and transferring of
research results.
8. Set up rules for sharing the benefits of the research
output.
9. appoint a working group to assess research projects.
10. Perform other tasks to support research.
11. Issue annual reports to the GPO board of directors.
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คณะกรรมการติดตามและก�ำกับการด�ำเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1
Committee for the Construction Management of the Rangsit 1 Manufacturing Plant
ลำ�ดับ
No.

ชื่อ
Name

ตำ�แหน่ง
Position

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 : Reappointment on September 22, 2014
1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ภญ. กฤษณา
Professor Dr. Krisana
พลตรีเรืองสิทธิ์
Maj. Gen. Ruangsit
พลตรีสุภางค์
Maj. Gen Supang
นางวิลักษณ์
Mrs. Wilak

ไกรสินธุ์
Kraisintu
วิทยาภัค
Wittayapak B.Pharm., LL.B., M.P.A
วงษ์ขันธ์
Wongkhan
วังกานนท์
Vangkanonta

โดยให้คณะกรรมการติดตามและก�ำกับการด�ำเนินงานก่อสร้าง
โรงงานผลิตยารังสิต 1 มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ตรวจสอบ ประเมินผล และจัดท�ำข้อเสนอ แล้วรายงานให้คณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ติดตาม เร่งรัด และก�ำกับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ก�ำหนด
3. รายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ทราบเป็นระยะๆ
4. มีอำ� นาจในการเรียกให้ทกุ หน่วยงานในองค์การเภสัชกรรมสนับสนุน
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและก�ำกับการด�ำเนินงาน
ก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1
5. ด� ำ เนิ น การงานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการองค์ ก ารเภสั ช กรรม
มอบหมาย

ประธานกรรมการ
Chair
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
เลขานุการ
Secretary

Committee for the Construction Management of the
Rangsit 1 Manufacturing Plant is responsible for the
followings:
1. To monitor, evaluate, provide recommendations and
report to the GPO Board of Director
2. To follow-up, accelerate and conduct the operations
according to plan and budget approved by the GPO Board
of Director
3. To report the progress to the GPO Board of Director
periodically.
4. Has the authorities to call for all units in GPO to support
the operation of the committee
5. Other matter as assigned by the GPO Board of Director
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
Remuneration for the Board of Directors of the
Government Pharmaceutical Organization
องค์การเภสัชกรรมก�ำหนดค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ตาม
ผลการประชุมคณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่
4/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ดังต่อไปนี้

GPO defined the remuneration and attendance fees for
the GPO’s Board of Directors as per the cabinet resolution
at: a meeting on 2nd July 2013; a meeting (No. 4/2013) of
the State Enterprise Policy Office on 17 June 2013; The details
are as follows:

อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ (Rate of remuneration and attendance fees)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (Remuneration of the GPO’s Board of Directors)
- ค่าตอบแทนรายเดือน
- Monthly remuneration
- เบี้ยประชุม
- Attendance fee

ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท/คน ยกเว้นประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการ คือ เดือนละ 20,000 บาท
To receive monthly remuneration of 10,000 baht per person/month, except the
chairman of the board of directors who will receive a monthly remuneration of 20,000
Baht, this being twice the remuneration level of members of the board of directors.
ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง
เบิกได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และเบิกได้เฉพาะมาประชุม
To receive an attendance fee of 10,000 baht per person/month.
No more than one payment per month and payment applies only to persons attending
meetings

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งานอื่นที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, มติ ครม.,
มติคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Attendance fees of the Board Committee/Sub-Committee/other working groups appointed
by the provisions of the law, resolutions of the Cabinet and resolutions of the State Enterprise Committee.)
- กรณีเป็นกรรมการองค์การเภสัชกรรม
- In the case of the GPO State Enterprise
Committee
- กรณีบุคคลภายนอกองค์กร
- In the case of external parties
- กรณีบุคคลภายในองค์กร
- In the case of internal parties
- แต่งตั้งโดย คกก.อภ., ฝ่ายบริหาร
- appointed by GPO’s Board of Directors,
administrative section
- แต่งตั้งโดยมติ ครม. , กฎหมาย
- appointed by resolution of the Cabinet/
the law

ให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่าเบี้ยประชุม คกก.อภ. คือ ในอัตรา 10,000 บาท/คน/ครั้ง
(ไม่เกิน 2 คณะ คณะละ 1 ครั้ง/เดือน)
To receive an attendance fee of 10,000 baht per person/month (No more than 2 groups,
1 group/month).
ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 3,000 บาท
To receive an attendance fee of 3,000 baht.
ไม่ได้รับ
No payment.
ให้ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายบริหาร
To receive an attendance fee of not more than 3,000 baht per meeting. This payment to
be made under the consideration of the administrative section.

อื่นๆ / Etc.
- ประธานกรรมการ/รองประธาน
- Chairman/Deputy of the Board of
Directors
- เบี้ยประชุมบริษัทลูก
- attendance fee for joint venture
companies

ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มจากกรรมการร้อยละ 25/12.5
To receive an attendance fee of 25/12.5% more than the committee.
กรณียังไม่มีหลักเกณฑ์ หรือจัดตั้งใหม่และมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน
รัฐวิสาหกิจแม่
In the case of there being no guidelines or the company is newly established and it is
state enterprise, then the attendance fee is paid at a rate which is not more than the
main state enterprise.

หมายเหตุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 (Remark: Effective from 1 August 2013)
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2557
Remuneration Commission of GPO’s Fiscal Year 2014
ลำ�ดับที่
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ชื่อคณะกรรมการ
Name
นพ. ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala, M.D.
นพ. ไพจิตร วราชิต
Dr. Paijit Warachit, M.D.
นพ. เรวัต วิศรุตเวข
Dr. Rewat Wisarutwet, M.D.
นาย ช.นันนท์ เพ็ชญไพศิษฎ์
Mr. Chor.nun Petpaisit
ภญ. วีรวรรณ แตงแก้ว
Mrs. Werawan Tangkeo
ดร. อัจนา ไวความดี
Dr. Atchana Waiquamdee, Ph.D.
นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ
Mr. Kaiyasit Pissawongseprakarn
นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
Dr. Narong Sahametapat, M.D.
นพ. วิทิต อรรถเวชกุล
Dr. Witit Artavatkun, M.D.
นพ. พิพัฒน์ ยิ่งเสรี
Dr. Pipat Yingseree, M.D.
นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา
Dr. Suphan SriThamma, M.D.
นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข
Dr. Boonchai Somboonsook, M.D.
นพ. สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์
Dr. Somchai Pinyopornpanit, M.D.
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
Mr. Rungsan Sriworasan
ดร. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
Dr. Porntep Siriwanarangsun, M.D.,Ph. D.
นพ. สมชัย นิจพานิช
Dr. Somchai Nitpanit, M.D.
นพ. นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย
Dr. Niphon Popattanachai, M.D.
พลเอกสหชาติ พิพิธกุล
General Sahachart Pipithkul, M.D.
นพ. สุวัช เซียศิริวัฒนา
Dr. Suvaj Siasiriwattana, M.D.
พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
Lieutenant General Supakorn
Sa-Nguanchartsornkrai
นพ. อำ�พล จินดาวัฒนะ
Dr. Amphon Jindawatthana, M.D.
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
Mr. Raksagecha Chaechai
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
ภก. สุนทร วรกุล
Mr. Soontorn Vorakul
ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์
Professor Dr. Krisana Kraisintu, Ph. D.
นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
Mr. Surachet Satitniramai, M.D.
ศาสตราจารย์ ดร. อัญญา ขันธวิทย์
Professor Dr. Anya Khanthavit, Ph. D.
น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย
Miss Sopawadee Lertmanaschai
พลเรือตรีหญิงพิมพ์ใจ ไชยเมืองราช
Rear Admiral Pimchai Chaimuangraj

ตำ�แหน่ง
Position
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการและเลขานุการ
Director & Secretary
ประธานกรรมการ
Chairman
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/ต่อปี)
(บาท/ต่อเดือน)
Compensation Compensation
(Baht/Year)
(Baht/month)

เงินโบนัส
ได้รับในปี 2557
Annual Bonus
2014 (Baht)

-

-

18,437.50

-

-

11,062.50

-

-

32,375.00

-

-

15,000.00

302,500.00

93,333.33

90,000.00

292,500.00

93,333.33

90,000.00

162,000.00

52,333.31

90,000.00

-

101,666.66

67,500.00

-

-

57,338.71

125,000.00

186,666.66

108,568.55

177,500.00

93,333.33

90,000.00

167,500.00

97,666.66

74,274.19

212,500.00

93,333.33

74,274.19

92,500.00

60,000.00

74,274.19

207,500.00

93,333.33

53,035.71

227,500.00

93,333.33

53,035.71

262,500.00

93,333.33

53,035.71

235,000.00

93,333.33

24,000.00

280,000.00

105,999.99

7,250.00

25,000.00

8,666.66

-

32,500.00

4,333.33

-

20,000.00

4,333.33

-

30,000.00

4,333.33

-

30,000.00

4,333.33

-

32,500.00

4,333.33

-

30,000.00

4,333.33

-

20,000.00

4,333.33

-

30,000.00

4,333.33

-

20,000.00

4,333.33

-

3,014,500.00

1,398,666.55

1,083,461.96
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การบริหารจัดการองค์กร
Organizational Management
การบริหารความเสี่ยง

Risk Management

องค์การเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management: ERM)
ตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ยการก� ำ หนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

GPO understands the importance of enterprise risk
management (ERM) in accordance with the regulations on
internal control standards (2001) of the State Audit
Commission.

ส�ำหรับ ปี 2557 ได้ใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี (Good governance) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการ
ด�ำเนินการต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง ด้วยการด�ำเนินการอย่างโปร่งใส
และน�ำทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม องค์การเภสัชกรรมได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization
of the Tread way Commission) มาเป็นกรอบในการด�ำเนินการเพือ่
ให้องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงตาม
หลักปฏิบัติที่เป็นสากล ตามที่ สคร. ยอมรับ ด้วยกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงแบบบูรณาการตามหลัก COSO–ERM (COSO-Enterprise
Risk Management Framework) ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลที่ดี

In 2014 GPO implemented a system of good governance
in order to achieve effective and efficient operations via
transparent working methods, thereby making the best use
of resources and performing with responsibly towards
society. Moreover, GPO adopted the risk management
principle as an operational framework, in accordance with
the guidance of The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO). This is in order to
achieve the objective of operating risk management in
compliance with the international principles-based guidance
approved by the State Enterprise Policy Office (SEPO). The
integrated enterprise risk management approach, which is
in accordance with the COSO-Enterprise Risk Management
framework (COSO–ERM), has been effectively deployed, on
a continuous basis, throughout the organization.

ระบบการบริหารความเสี่ยง

องค์การเภสัชกรรม มุ่งมั่นในการให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ ย งภายใต้ ร ะบบบริห ารความเสี่ย งที่มีกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องเชือ่ มโยงกับแผนด�ำเนินการ
ขององค์การ สามารถด�ำเนินงานบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร เป็นแนวทาง
เดียวกันภายใต้บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลักของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการบริหารความเสี่ยง 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
การระบุเหตุการณ์ การค้นหาความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองต่อความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และการสื่อสาร และการก�ำกับติดตาม สามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงใน
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นมาตรฐานสากล ที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ดังภาพ

Risk Management System

The implementation of its integrated enterprise risk
management has provided reasonable assurance for GPO’s
operations and business continuity, which has efficiently
met corporate strategic objectives, with both the appropriate
allocation of resources and risks being managed and
controlled. According to COSO-ERM, there is a direct
relationship between an organizations objectives, i.e. what
an organization wants to achieve; and enterprise risk
management components, which represent what is required
to achieve those objectives. This relationship is depicted in
a three-dimensional matrix as follows:
The First Dimension consists of 8 components: internal
environment, objective setting, event identification, risk
management, risk response, control activities, information
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Flow Chart การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM
Internal Environment
• Risk management philosophy
• Risk appetite

& communication and monitoring. These components can
be used as reference criteria for risk management as they
comply with international standards. The relationship
between the components is shown in the figure below:
Flowchart demonstrating risk management in accordance
with COSO-ERM guidelines

Objective Setting
• Objectives
• Units of measure

• Risk
tolerance
• Inventory of
opportunitiese

Internal Environment
• Risk management philosophy
• Risk appetite

Event Identification
• Inventory of
risks

Objective Setting
• Objectives
• Units of measure

Risk Assessment
• Inherent risks
• Residual risks
assessed
Assessed
• Risk
responses

• Risk
tolerance
• Inventory of
opportunitiese

Event Identification
• Inventory of
risks

Risk Response
• Risk responses
• Portfolio view

Control Activities
• Outputs
• Indications
• Reposts

Monitoring

Risk Assessment
• Inherent risks
• Residual risks
assessed
Assessed
• Risk
responses

Risk Response
• Risk responses
• Portfolio view

Control Activities

มิตทิ ี่ 2 ประกอบด้วยความเสีย่ งระดับองค์กร ระดับหน่วยงานย่อย
และระดับกิจการในเครือ
มิตทิ ี่ 3 ประกอบด้วยความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้าน
การเงิน และด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (S-O-F-C) ตาม
หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
คู่มือปี 2555 ดังนี้
• ความเสีย่ งในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) มองในเรือ่ งของการเลือก
กลยุทธ์ที่เหมาะสม ที่จะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานขององค์กร
• ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) พิจารณาในเรื่องฐานะ
ทางการเงิน ที่เกิดจากแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงและ
ออกแบบแผนบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยหลักของความเสี่ยงของ

• Outputs
• Indications
• Reposts

Monitoring

The Second Dimension comprises degrees of risk at
organization, division and subsidiary levels.
The Third Dimension comprises strategic risk,
operational risk, financial risk and compliance risk (S-O-F-C).
This is in accordance with the principles/guidelines on risk
management and internal controls of the SEPO (Handbook
2012), as follows:
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ก�ำไรที่ไม่ได้ตามเป้าหมายในเบื้องต้น แผนบริหารความเสี่ยงอยู่ใน
รูปแบบของ Generic Risk Mitigation Plans เช่น แผนเพิ่ม
ยอดขาย เป็นต้น
• ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk) ส�ำหรับ
ความเสีย่ งในด้านนีจ้ ะเป็นเรือ่ งของรายละเอียดเพราะจะมองในมิติ
ของการปฏิบัติงาน เช่น เรื่องของเวลา ความสูญเสียต่าง ๆ รวมทั้ง
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานตามโครงการล้าช้า
• ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Compliance Risk) จะมองในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
ความเสีย่ งของหน่วยงานต่อการถูกร้องเรียนจากประชาชน เป็นต้น
โดย การออกแบบเพื่อบริหารความเสี่ยง เป็นรูปแบบ Specific
Risk Mitigation Plans ที่มีรายละเอียดและมีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น มีความสามารถโดยรวมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงให้ลงมา
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ส�ำหรับ ปี 2557 องค์การเภสัชกรรม มีการบริหารความเสีย่ งของ
องค์กร เป็นกระบวนการที่ก�ำหนดและน�ำไปปฏิบัติโดยคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และบุคลากร น�ำไปประยุกต์ใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์และการ
วางแผนขององค์ ก รในทุ ก ระดั บ มี ก ารออกแบบให้ ส ามารถบ่ ง ชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการ
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับ เพือ่ ให้ได้รบั ความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์

• Strategic Risk: Selection of the correct strategy to be
used in the operations of the organization.
• Financial Risk: Consideration of the financial position of
the organization in terms of risk analysis and the
development of a risk management plan to target the
main risk factors, e.g. profits do not attain the primary
target; as well as the development of Generic Risk
Mitigation Plans, e.g. plans for increasing sales, etc.
• Operational Risk: Consideration in terms of performance
such as time and losses including the risk of delaying
project implementation.
• Compliance Risk: Compliance with the law and
regulations, e.g. risk of receiving complaints from the
public, etc. GPO implemented detailed Specific Risk
Mitigation Plans which can reduce risk to acceptable

levels.

In 2014, GPO’s enterprise risk management was
implemented by the Board of Directors, executives and
personnel. It has been applied in establishing strategic and
organization action plans at all levels. Risk management is
designed for identifying possible risk factors which might
impact the organization and managing these risks to be at
an acceptable level. This is in order to provide reasonable
assurance in regard to the achievement of objectives.
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การควบคุมภายใน

Internal Controls

ระบบการควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น
กระบวนการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ก�ำหนดร่วมกันโดย คณะท�ำงานด้านบริหาร
ความเสี่ยงและด้านควบคุมภายใน ผู้บริหาร และบุคลากรอื่น ๆ ใน
องค์กร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่าองค์การเภสัชกรรมจะบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

GPO’s internal control system is an operational process
which was devised jointly by the Committee of Risk
Management and Internal Control, executives and other
personnel within the organization. This system is designed
to provide reasonable assurance in regard to the achievement
of objectives in the following three categories:

ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ (3 E)

1.

1.1 Effectiveness
1.2 Efficiency

1.1 Effectiveness

1.3 Economy

1.2 Efficiency

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (1 V 2R)

1.3 Economy
2.

2.1 Validity
2.2 Reliability

2.1 Validity

2.3 Real time

2.2 Reliability

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (3 )

2.3 Real time
3.

3.1 Compliance

Compliance with applicable laws and regulations (3 )

3.2 Consistency

3.1 Compliance

3.3 Control

3.2 Consistency

ให้เป็นไปตามที่ สคร. ก�ำหนดไว้ในคูม่ อื ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2555 ไว้ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
(ตาม Flow Chart)
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GPO’s operations were in accordance with SEPO’s
guidelines handbook 2012 on risk management and internal
control, the 5 components SEPO identifies are shown in the
following flowchart:
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Reliability of financial reporting (1 V 2R)
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2.

Effectiveness and efficiency of operations (3 E)
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1.

GPO has established control processes, which integrate
these 5 components, in the general operations of personnel
at all levels, under the following two principles:

The Government Pharmaceutical Organization

0 4 8

1. Hard Controls การควบคุมที่มองเห็นได้ ทั้งทางโครงสร้างองค์กร
มีนโยบาย มีระเบียบวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และ

1. Hard Controls are applied to policies, procedures, and
systems designed to prevent fraud and error.

2. Soft Controls การควบคุมที่มองไม่เห็น ทางด้านความซื่อสัตย์
ความโปร่งใส การมีภาวะผู้น�ำที่ดี ความมีจริยธรรม

2. Soft Controls are applied to competency, integrity and
the commitment to honesty and accuracy.

องค์การเภสัชกรรม มีกระบวนการจัดท�ำรายละเอียดที่แสดงถึง
ความเพียงพอกับความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ปี 2557
ตามมาตรฐานฯ ข้อ 6 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ก�ำหนดให้องค์การเภสัชกรรมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน (คตง.) ผู้ก�ำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี โดยมีผู้รับผิดชอบสูงสุดเป็นผู้
พิจารณาผลการประเมินระดับองค์กร ดังนี้

In 2014 GPO was in possession of an internal control
process system which is adequate, suitable and in
accordance with the internal control standards of regulation
clause 6 (2001) of the State Audit Commission (SAC). This
regulation requires that GPO make a report to the SAC, the
Board of Directors and the Internal Audit Committee at least
once per annum, within 90 days of the end of the fiscal or
calendar year, dependent on the cases involved. In addition,
the Chief Executive Officer reviews the result of the
organizations assessment, which is verified by the Internal
Control Division (Evaluation Form Porsor). The Chief
Executive Officer is responsible for the following:

1. ท�ำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในขององค์การที่ใช้อยู่มี
มาตรฐานตามระเบียบฯ
2. รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนด
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการประเมินแต่ละองค์ป ระกอบของการ
ควบคุมภายในประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
3. จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผน
ปรับปรุงระบบ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมซึ่งก�ำหนดให้ผู้บริหารสูงสุด
เป็นผู้ลงนามในการรับรองการควบคุมภายในให้ครบถ้วนตามระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้ ( ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3) น�ำเสนอจุดอ่อนของระบบควบคุม
ภายใน พร้อมข้อเสนอแนะและแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ที่ได้จากการประเมินผลระดับองค์กร ภายใต้การสอบทานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในขององค์การ (แบบประเมิน ปส.) เพื่อการควบคุม
สั่งการ ปฏิบัติงานและการติดตามเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

1. Commenting on the internal control system of the
organization, as to whether it complies with regulatory
standards.
2. Reporting the results of evaluation of the adequacy and
effectiveness of the internal control system in achieving
objectives and targets. Summarizing the evaluation
results of each of the 5 components of internal control.
3. Identifying weaknesses in the internal control system,
as well as providing feedback and plans for improving
the system.
To control, command, operate and monitor internal
controls, GPO’s Board of Directors is assigned to be the Chief
Executive Officer responsible for being a signatory to the
certification of internal controls required by the regulations
(Por.1, Por.2 and Por.3), identifying weaknesses within the
internal control system and providing suggestions and plans
for improving the internal control system.
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ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557 และบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร
Annual Report for the Year 2014 and
Managment’s Analysis
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557

Annual Report for the Year 2014

ในปี 2557 องค์การเภสัชกรรมได้ด�ำเนินการ ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ ที่มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงยาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยองค์การเภสัชกรรม ได้มีแนวทางอย่างชัดเจนที่
มุ่งพัฒนาองค์กรในทุกส่วน เพื่อรับผิดชอบดูแลความมั่นคงด้านยาและ
เวชภัณฑ์ของประเทศ โดยมีโครงการที่ส�ำคัญๆ ในปี 2557 ดังนี้

In 2014 GPO undertook several projects in compliance
with the policies of the Ministry of Public Health on drugs
and the national drug system development strategy. These
policies aim to provide citizens with comprehensive and
equitable access to drugs, to promote rational drug use and
to enable Thailand to attain self-sufficiency in terms of drug
provision. GPO is in possession of clear guidelines for the
development of all the units within its organization in order
to be able to take responsibility for the national security of
drugs and medical supplies. The major projects undertaken
in 2014 were as follows:

การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ส�ำคัญ

1. โรงงานผลิตยาที่พระราม 6 ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน GMP
PIC/S โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน 2 หมวด
การผลิต คือ หมวดยาปราศจากเชื้อ และ หมวดชีววัตถุ ตลอดจน
มีการปรับปรุงสายการผลิตในหมวดอื่นๆ ตามแผนการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องถึงปี 2558 เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP PIC/S และขอ
การตรวจรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน
ปี 2558 ครบทุกหมวดการผลิต

Operations in accordance with major policies

1. The Manufacturing Plant at Rama VI: This plant received
accreditation with the GMP PIC/S standard from the Food
and Drug Administration in respect of two production
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2. ความก้าวหน้าของโรงงานผลิตยารังสิต เพื่อขยายฐานการผลิต
หาผู้รับเหมาได้แล้ว และได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัทเพื่อเข้า
มาด�ำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้สามารถเปิด
สายการผลิตได้ในปี 2558 ได้
3. ความก้าวหน้าของโรงงานผลิต Flu Vaccine อยู่ระหว่างการเสนอ
ของบประมาณเพิม่ เติมต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ให้เริม่ ต้นการก่อสร้าง
ในส่วนที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ภายในปี 2558
4. สามารถผลิตยารายการใหม่ออกสูต่ ลาด ส�ำหรับโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
(Non-infectious chronic diseases – NCDs) ได้แก่ ยารักษาโรค
ความดันโลหิตสูง IRBESARTAN GPO (Irbesartan 300 mg
tablets) และ ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง FENOFIBRATE GPO
(Fenofibrate 160 mg Tablets)
5. การยื่นขึ้นทะเบียนต�ำรับยา ในยาชื่อสามัญ (Generic Drugs) ของ
ยารายการใหม่ในโครงการ Success Products โดยสามารถยื่น
เอกสารข้อมูลขึ้นทะเบียนต�ำรับยาต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อขอทะเบียนต�ำรับยาได้ทั้งหมด 22 รายการ ซึ่ง
ในจ�ำนวนนี้เป็นยาสามัญใหม่ (First Generic Drugs) คือยาสามัญ
ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก อย. และจะเป็นยาสามัญเจ้าแรก
ที่วางจ�ำหน่ายในประเทศไทยจ�ำนวน 5 รายการ ได้แก่ Abacavir
300 mg tablets, Imipenem/Cilastatin 500/500 mg
Injection, HYSONE/Hydrocortisone 10 mg tablets,
LEVETAM 500/Levetiracetam 500 mg tablets และ LEVETAM
250/Levetiracetam 250 mg tablets
6. ความก้าวหน้าของการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย ได้ผ่าน
การทดสอบพรี ค ลิ นิ ก Repeated Dose Toxicity และ
Development toxicity ของวัคซีน รวมทัง้ การทดสอบการกระตุน้
ภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองแล้วเสร็จ ในปี 2557 และจะน�ำผลการ
ทดสอบและข้อมูลยื่นต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในการขอศึกษาวิจัยวัคซีนทางคลินิกในมนุษย์ ซึ่งจะเป็นโครงการ
ต่อเนือ่ งในปี 2558 ส�ำหรับการศึกษาทางคลินกิ (Clinical Trial Phase
I/II) เพือ่ เตรียมการยืน่ ขอรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลต่อไป
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categories, these being sterile products and biological
products. GPO has worked continuously to improve other
production lines in order to be able to acquire the GMP
PIC/S standard from the Food and Drug Administration
for all categories of production in 2015.

2. The Manufacturing Plant at Rangsit: The purpose of the
continuing construction work on this plant is to expand
the production base. On 24 November 2014 GPO handed
over the construction area to a new contractor company
which is responsible for the remaining construction work.
It is expected that the manufacturing of medicines will
be able to commence in 2015.
3. The Flu Vaccine Manufacturing Plant: A request for
additional budget funds was proposed to the Council of
Ministers, in order that the construction of this as yet
incomplete building can continue in 2015.
4. GPO launched the following generic drug products for
non-infectious chronic diseases (NCDs) onto the market:
the antihypertensive drug IRBESARTAN GPO (Irbesartan
300 mg tablets) and the antihyperlipidemic drug
FENOFIBRATE GPO (Fenofibrate 160 mg tablets).
5. The registration documents for 22 generic drug products
developed by GPO were submitted to the Food and Drug
Administration. Among these generic drug products there
were 5 products classified as first generic drug products,
which denotes that the drugs have not previously been
approved as generic products and are new to the market.
These first generic drug products consisted of the
following: Abacavir 300 mg tablets, Imipenem/Cilastatin
500/500 mg injection, HYSONE (Hydrocortisone 10 mg
tablets), LEVETAM 500 (Levetiracetam 500 mg tablets)
and LEVETAM 250 (Levetiracetam 250 mg tablets).
6. In 2014, inactivated influenza vaccines passed preclinical studies on repeated dose toxicity and development
toxicity, as well as an immunogenicity study in animals.
The test results will be submitted to the Food and Drug
Administration in order to gain permission to perform
clinical studies in humans (Clinical Trial Phase I/II),
thereby allowing this project to continue in 2015.
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การด�ำเนินงานทางพันธกิจสังคม

Operations in accordance with GPO’s social
ในปีงบประมาณ 2557 องค์การเภสัชกรรมด�ำเนินการด้าน mission

พันธกิจทางสังคม นโยบายภาครัฐ และ นโยบายแห่งชาติดา้ นยาในการ
ส�ำรองยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น ตลอดจน
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ใน 2 เรื่องหลัก คือ

1. ความสามารถจากการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม ในการ
ประหยัดงบประมาณด้านยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ภาครัฐ และส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยาได้มากขึน้ โดยการผลิตและจัดหายาและเวชภัณฑ์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธฺ ผิ ลในการรักษา และให้ครอบคลุมกับ
ความต้องการในการรักษาตามแนวโน้มของโรคในสถาณการณ์
ปัจจุบนั โดยเฉพาะยากลุม่ ยารักษาโรค ในกลุม่ โรคทีไ่ ม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ โรคไขมันในเลือดสูง
ทีร่ าคายาในท้องตลาดยังมีราคาค่อนข้างสูง และยาต้านไวรัสเอดส์
ทีอ่ งค์การเภสัชกรรมมีศกั ยภาพในการผลิต โดยในปี 2557 ภาครัฐ
สามารถประหยัดงบประมาณจากการจัดหายาและเวชภัณฑ์ จาก
องค์การเภสัชกรรม เป็นมูลค่ารวม 3,378 ล้านบาท จากงบประมาณ
ที่ภาครัฐจะต้องใช้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 7,515 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.95 ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มยารักษาโรคและวัคซีน ประหยัดได้
เป็นมูลค่า 2,243.86 ล้านบาท และยาต้านไวรัสเอดส์ประหยัดได้
คิดเป็นมูลค่า 1,134.19 ล้านบาท

During the fiscal year 2014, GPO undertook its
operations in accordance with its social mission, public
policy and the national drug policy in support of medicines.
This is in order that citizens can gain greater access to
medicines, as well as in response to the requirements and
expectations of stakeholders, during both normal conditions
and at times of crisis, in respect of the following two main
issues:
1. GPO’s operations have resulted in economies being made
to the government sector’s budget on medicines and
medical supplies and an increase in patient’s ease of
access to medicines, via the manufacture and supply of
medical devices and medicines both efficiently and
effectively. GPO provides the medicines required to
provide treatment to cover whichever disease conditions
are currently prevailing, especially in the case of the
medicines needed to treat chronic non-communicable
diseases such as diabetes, hypertension and
hyperlipidemia, which are expensive on the market. GPO
also has the potential to produce antiretroviral drugs.

2. ความสามารถในการจั ด หายาที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น หรื อ มี ป ั ญ หา
ขาดแคลน และยาก�ำพร้า เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ
In 2014 GPO assisted the government in making savings
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลในและนอก
amounting to 3,378 million baht on its total budget for
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มียาใช้ส�ำหรับผู้ป่วย โดยใน
government sector procurement of medicines and
ปี 2557 องค์การเภสัชกรรมจัดหาและส�ำรองยาตามนโยบายแก้ไข
medical supplies of 7,515 million baht, equaling 44.95%.
ปัญหาการขาดแคลนยา ได้ตามความต้องการทั้งหมด 11 รายการ
These savings comprised medicines and vaccines:
จัดเป็นยาก�ำพร้า 9 รายการ ได้แก่ Labetatol hydrochloride
2,243.86 million baht and antiretroviral drugs: 1,134.19
25 mg/ 5ml injection, 5-Fluorocytosine 500 mg tablets,
million baht.
Diazoxide 250 mg capsules, Dactinomycin 0.5 mg/vial
2. GPO provides services to government agencies such as
injection, Vinblastin Sulfate 10 mg/vial injection,
the National Health Security Office and to hospitals both
Benztropine Mesylate 2 mg/2 ml injection, Penicillamine  
within and outside the jurisdiction of the Ministry of
250 mg capsules, Digoxin-Specific Antibody Fragments
Public Health, by providing essential medicines, drugs
40 mg injection และ Pralidoxime Chloride (2-PAM) 1 gm
which are in short supply or orphan drugs. In 2014, GPO
injection รวมทั้ ง ยาจ� ำ เป็ น ที่ ข าดแคลนอี ก 2 รายการ คื อ
stocked and supplied 11 types of medicines in accordance
Phenobarbitone 200 mg/ml injection and Polymyxin-B
with the policy to resolve the problems of medicine
500,000 unit/vial injection

shortages. These medicines are listed as follows: 9 types
of orphan drug consisting of Labetatol hydrochloride 25
mg/ 5 ml injection, 5-Fluorocytosine 500 mg tablets,
Diazoxide 250 mg capsules, Dactinomycin 0.5 mg/vial
injection, Vinblastin Sulfate 10 mg/vial injection,
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Benztropine Mesylate 2 mg/2 ml injection, Penicillamine
250 mg capsules, Digoxin-Specific Antibody Fragments
40 mg injection and Pralidoxime Chloride (2-PAM) 1 gm
injection; and 2 items of drugs in short supply consisting
of Phenobarbitone 200 mg/ml injection and Polymyxin-B
500,000 unit/vial injection.

ด้านการผลิต
องค์การเภสัชกรรม มีผลผลิตตามราคาทุนของปีงบประมาณ
2557 เป็นมูลค่ารวม 3,264.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมี
มูลค่ารวม 3,393.39 ล้านบาท ลดลง 128.78 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 3.79
กลุ่มยาที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น คือ ยากลุ่มต้านไวรัสเอดส์ มูลค่า
เพิ่มขึ้น 290.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.98, กลุ่มยาป้องกันโรค
มูลค่าเพิ่มขึ้น 41.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.68 และผลิตภัณฑ์
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลผลิต ส่งขึ้นคลังในปี 2557 คิด เป็นมูลค่า 8.12
ล้านบาท

Production
GPO’s output costs for the fiscal year 2014 totalled
3,264.61 million baht, in comparison to 3393.39 million baht
in 2013, representing a decrease of 128.78 million baht, or
3.79%.

โดยกลุ่มที่มีอัตราการลดลงของผลผลิต คือ กลุ่มยารักษาโรค ที่
ไม่ใช่ยากลุ่มเพนิซิลลิน เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ และ ปรับปรุงสาย
การผลิต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตยาที่ดี ท�ำให้ก�ำลัง
การผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 421.94 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.61 และ ผลผลิตในกลุ่มเคมีภัณฑ์ และ ชุดทดสอบ มูลค่า
ลดลง 33.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.81

Antiretroviral drugs showed an increase in output
costs, with an increase of 290.63 million baht or 33.98%, as
did preventative medicines which showed an increase of
41.38 million baht or 73.68%. The output costs of
bioremediation products amounted to 8.12 million baht.
General medicines showing a decrease in output costs
were represented by non-penicillin drugs which decreased
by 421.94 million baht, equaling 20.61%, in comparison with
the previous year. This decrease in output costs was due to
the renovation of the manufacturing area and production
line in order to meet good manufacturing practice standards,
which resulted in a reduction of production capacity. The
output costs of chemical products and test kits showed a
decrease of 33.32 million baht or 16.81%.

ผลผลิต ตามราคาทุน ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
Output costs in fiscal years 2013 and 2014 (Unit : Million Baht)

ประเภท
Type

2557
2014

2556
2013

1,624.54

2,046.48

(421.94)

(20.61)

208.16

220.82

(12.66)

(5.73)

ยากลุ่มต้านไวรัสเอดส์
(Antiretroviral; (ARV) Drugs)

1,145.96

855.33

290.63

33.98

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Curmin
(Natural Products; Curmin)

15.42

16.42

(1.00)

(6.09)

ยารักษาโรค (รวมยาจัดชุด)
(General Medicines; including of household medicines
sets)
ยารักษาโรค กลุ่มเพนิซิลลิน
(Penicillins drugs)

ผลต่าง
Difference

ร้อยละ
Percentage (%)
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ประเภท
Type

2557
2014

2556
2013

ผลต่าง
Difference

ผลิตภัณฑ์ฝา่ ยเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ (Chemicals Department Products)
ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ (Chemical Products)
ชุดทดสอบ (Test Kits)

164.86
111.31
53.55

198.18
125.61
72.57

(33.32)

(16.81)

ยาป้องกันโรค
(Preventative Medicines)

97.54

56.16

41.38

73.68

ผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม
(Bioremediation Products)

8.12

-

8.12

100.00

3,264.61

3,393.39

(128.78)

(3.79)

รวม
(Total)

ร้อยละ
Percentage (%)

ด้านการจ�ำหน่าย
Sales
ยอดจ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556 และ 2557 (หน่วย : ล้านบาท)
Sales of medicines and medical supplies in fiscal year 2013 and 2014 (Unit : Million Baht)

ประเภท
Type

2557
2014

2556
2013

ผลต่าง
Difference

ยอดจำ�หน่ายยาองค์การฯ ผลิต
(GPO Products)

5,832.47

6,484.77

(652.30)

(10.06)

ยอดจำ�หน่ายยาผู้ผลิตอื่น
(Non-GPO Products)

5,644.78

5,545.40

99.38

1.79

11,477.25

12,030.17

(552.92)

(4.60)

รวม
(Total)

องค์ ก ารเภสั ช กรรมมี ย อดจ� ำ หน่ า ยยาและเวชภั ณ ฑ์ ใ นปี
งบประมาณ 2557 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,477.25 ล้านบาท ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา 552.92 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.60 แบ่งเป็นยอด
จ�ำหน่ายยาและเวชภัณฑ์องค์การฯ ผลิต 5,832.47 ล้านบาท ลดลง
652.30 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10.06 อันเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงสายการผลิตในกลุ่มยารักษาโรค ที่เป็น Solid dosage form
ท�ำให้ผลผลิตขึน้ คลังลดลง ในขณะทีย่ าผูผ้ ลิตอืน่ มียอดจ�ำหน่ายเพิม่ ขึน้
99.38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 ซึ่งยอดจ�ำหน่ายยาผู้ผลิต
อื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจาก องค์การเภสัชกรรมได้ตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาได้
มากขึ้ น อาทิ น�้ ำ ยาล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ งชนิ ด ถุ ง คู ่ (CAPD) และ
Clopidogrel bisulfate 75 mg tablets เป็นต้น

ร้อยละ
Percentage (%)

GPO’s sales of drugs and medical supplies for the fiscal
year 2014 totaled 11,477.25 million baht, a decrease on the
previous year of 552.92 million baht, equaling 4.60%. Within
total sales, those for the drugs and medical supplies
produced directly by GPO accounted for 5,832.47 million
baht, a decrease of 652.30 million baht or 10.06%. This
decrease in sales was because of the renovation of the
production line for general medicines in solid dosage form,
which resulted in a decrease in output. Products produced
by other manufacturers showed an increase of 99.38 million
baht, or 1.79%. This increase in sales was due to the
procurement policies of the Ministry of Public Health and
the National Health Insurance Office (NHSO), under which
GPO was assigned to supply medicines and medical supplies
such as, among others, peritoneal dialysis fluid for CAPD
and Clopidogrel bisulfate 75 mg tablets.
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การลงทุนที่ส�ำคัญในปัจจุบันและอนาคต

Major investment at present and in the future

1. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัด
นก ตามมาตรฐาน WHO GMP โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ
1,411.70 ล้านบาท มีขีดความสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่แบบครบวงจร (จากต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ) จากการวิจัย
พัฒนากระบวนการผลิตเอง โดยการสนับสนุนจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) มีเป้าหมายต้องได้มาตรฐานตาม WHO GMP

1. The project involving the construction of a vaccine
manufacturing plant for the production of influenza/avian
flu vaccines in accordance with WHO GMP standards had
its budget of 1,411.70 million baht approved by the
government. With support from WHO, GPO has the
potentiality to produce influenza vaccines from the
research and development stage through to production
(upstream to downstream).

ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ จากการด�ำเนินการตรวจสอบ
และทบทวนแบบ (Design Review) ทีมที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีความเห็นให้มีการยกระดับความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน (ชีวนิรภัย) ให้สูงขึ้น และปรับปรุงส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้พร้อมผลิตวัคซีน กรณีเกิด
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ได้รวดเร็วขึ้น หรือ
สามารถผลิตวัคซีนล่วงหน้าก่อนการระบาดในประเทศ เพื่อความ
มั่นคงของประเทศ จึงได้มีการเสนอแก้ไขแบบ และน�ำเสนอขอ
อนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมจ�ำนวน 59.30 ล้านบาท (ใช้เงิน
งบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม) และได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เมื่อด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท�ำการผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการทดลองทาง
คลินิก หากผลการทดสอบผ่านและได้รับการอนุมัติทะเบียนจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็จะสามารถผลิตวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หว้ดใหญ่/ไข้หวัดนก โดยมีก�ำลังการผลิตเริ่มต้นปีละ
2 ล้านโด๊ส และหากเกิดการระบาดใหญ่จะสามารถเพิ่มก�ำลัง
การผลิตสูงสุดถึง 10 ล้านโด๊ส
2. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิต 1 ใช้เงินงบประมาณจาก
รายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 512 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�ำลัง
การผลิตยาเม็ดที่มีปริมาณความต้องการสูง ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต รวมทัง้ ด�ำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากลเพือ่ ความมัน่ คง
ด้านยาของประเทศ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ยา
พร้อมทั้งเป็นการยกระดับให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้น�ำด้านการ
ผลิตยาของประเทศ
ความคืบหน้าของโครงการฯ จากปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง
จากบริษัทคู่สัญญา และมีการปฏิบัติผิดจากข้อก�ำหนดในสัญญา
หลายรายการ องค์การเภสัชกรรมจึงได้ขอยกเลิกสัญญากับบริษัท
ดังกล่าว และได้ดำ� เนินการจัดหาบริษทั รายใหม่ โดยได้มกี ารส่งมอบ
พื้นที่ให้กับบริษัทเพื่อเข้ามาด�ำเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2557 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มด�ำเนินการผลิตยาได้ในสิ้นปี 2558

The progress on this project is as follows: Following
examination and a design review by the consulting team,
along with international experts, it was concluded that the
level of safety (biosecurity) in the work areas of the plant
required strengthening and that the areas allocated to the
production process needed further development. This is
in order to ensure that the plant can be fully ready and
capable of preemptively producing vaccines whenever
there is the threat of a pandemic of influenza/avian flu
occurring, thereby protecting national security. Therefore,
a revised construction design was proposed, which
required approval of an additional budget of 59.30 million
baht (funded from GPO revenue). This proposed budget
was approved by the Cabinet on 9 December 2014. Once
construction is completed, the production of vaccines for
clinical trials will commence. If the vaccines pass the trials
and their registration is subsequently approved by the
Food and Drug Administration, then the plant is anticipated,
in the first year, to operate at an annual production capacity
of 2 million doses of influenza/avian flu vaccine. In the
case of a pandemic, the production capacity can be
increased to 10 million doses.
2. The project for the construction of the Rangsit 1
pharmaceutical manufacturing plant was funded from GPO
revenue to an amount totaling 512 million baht. The aims
of this project are to increase the production capacity of
medicines which are in high demand both in the present
and in the future, to comply with international standards,
to promote the security of medicines within the country,
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3. โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ใช้เงิน
งบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงิน 273 ล้าน
บาท เป็นการก่อสร้างทดแทนโรงงานเดิมที่มีสภาพเก่า และไม่
สามารถขยายก�ำลังการผลิตได้ โดยมีผลผลิต ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์
ชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ความคืบหน้าของโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริม่ การผลิตได้
ภายในสิ้นปี 2561
4. โครงการเปลี่ยนระบบงานทางธุรกิจ (Enterprise Resource
Planning : ERP) ใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การ
เภสัชกรรม วงเงิน 380 ล้านบาท เพือ่ ทดแทนระบบเดิมทีใ่ ช้งานมา
นานกว่า 1 ปี รองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดท�ำ  TOR และเกณฑ์การประเมินทางเทคนิค เพื่อใช้ในการ
คัดเลือก Software และจัดหาบริษัท Implementation โดย
คาดว่าจะสามารถจัดหาได้ระบบใหม่ ภายในปี 2561
5. โครงการที่ส�ำคัญในอนาคต
โครงการย้ายโรงงาน ระยะที่ 2 ได้แก่ โรงงานผลิตยาน�้ำ ครีม ขี้ผึ้ง
ยาปราศจากเชื้อ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเป็นการ
เพิ่มก�ำลังการผลิต รองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต โดยใช้เงินงบประมาณจากรายได้ขององค์การเภสัชกรรม
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการด�ำเนินการ 3-5 ปี
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to build patient’s confidence in the products and to be a
leading pharmaceutical manufacturer within the country.
The progress on this project is as follows: The performance
of the original partner company in the project was in breach
of contract and led to delays in construction, as a result
of which GPO canceled their contract. On 24 November
2014 GPO handed over the construction area to a new
contractor company which is responsible for the remaining
construction work. It is expected that the manufacturing
of medicines will be able to commence by the end of 2015.
3. The project for the construction of a new manufacturing
plant for the Chemical Department was funded with a
budget from GPO revenue of 273 million baht. This new
plant will replace the old manufacturing plant which was
unable to expand its production capacity of chemical
products, test kits and natural products.
The progress on this project is as follows: The project is
currently outsourced to an external contractor. It is
expected that construction will be completed and
production commence by the end of 2018.
4. The project for the replacement of the business
management system (Enterprise Resourse Planning: ERP)
was funded by GPO revenue to an amount totaling 380
million baht. The aims of the project are to replace the old
business management system, which has been in use for
over 10 years and to support the expansion of the business.
At present, the terms of reference (TOR) for the selection
of software is under preparation in readiness for
procurement and implementation. It is expected that the
new business management system will be implemented
in 2018.
5. The project for the construction of manufacturing plants
phase II is an important future project and will be funded
by GPO revenue. These new plants will comprise
manufacturing centers for the production of oral solutions,
creams, ointments and sterile pharmaceutical products;
warehouses and distribution centers. The aim is to increase
production capacity in order to be able to support
increasing future demand. It is expected to be 3-5 years
before the plants are ready to operate.
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บทวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร

Management’s Analysis

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 มีภารกิจ
หลักในการสนับสนุนงานสาธารณสุขของประเทศ โดยท�ำหน้าที่ผลิต
และจัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงของระบบส�ำรองยา
ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤตต่างๆ รวมทั้งรักษาระดับราคายาและ
เวชภัณฑ์ในประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่
จ�ำเป็นได้อย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม โดยองค์การเภสัชกรรมได้การด�ำเนิน
งานด้านการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
2554 ทีใ่ ช้แนวทางตาม Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme (PIC/S) Guide to Manufacturing Practices for
Medicinal Products (GMP PIC/S) และต้องผ่านการตรวจประเมิน
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในทุกหมวดยาทีท่ ำ� การผลิต
ซึ่งในปี 2557 องค์การเภสัชกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต
ตามมาตรฐาน GMP PIC/S แล้ว 2 หมวดการผลิต ยา คือ หมวดยา
ปราศจากเชือ้ และ หมวดชีววัตถุ และจะขอรับการรับรอง ในหมวดอืน่ ๆ
ต่ อ ไปในปี 2558 ในขณะเดี ย วกั น องค์ ก ารเภสั ช กรรมซึ่ ง จั ด เป็ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในกลุ ่ ม สาขาสั ง คมและเทคโนโลยี ต้ อ งถู ก ประเมิ น
ประสิทธิภาพขององค์กรด้านการบริหารจัดการและผลการด�ำเนินงาน
ตามเป้าหมายของภารกิจหลักทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินผลงาน
รัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลั ง ตามระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)

GPO is a state enterprise operating under the Ministry
of Public Health. It was founded in accordance with the GPO
Act of 1966 (B.E.2509). The main responsibility of GPO is to
support the nation’s public health works by producing and
supplying medicines and medical supplies. This is in order to
ensure national security in terms of the drug stock system
during both normal and crisis situations, to maintain the price
level of drugs and medical devices in the country and to provide
patients with ease of access to essential medicines and
medical supplies on a systematic and equitable basis. GPO
manufactures pharmaceutical products in accordance with
the standards of good manufacturing practice required by the
Ministry of Public Health and conforming to the regulations
and guidelines on good manufacturing practice in accordance
with the Drugs Act 2011 (B.E.2554). These guidelines comply
with the Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme
(PIC/S) Guide to Manufacturing Practices for Medicinal
Products (GMP PIC/S). All medicine types produced are
required to pass assessment by the Food and Drug
Administration. In 2014 GPO received accreditation with the
GMP PIC/S standard for two production categories, these being
sterile products and biological products. In 2015 GPO aims to
acquire the GMP PIC/S standard for other categories of
production. GPO is classified as a state enterprise in the societal
and technological field and is required to undergo annual
evaluation by the Performance Assessment Committee on the
performance of its organizational management systems and
on the results of its operations in accordance with its main
responsibilities. This assessment is in accordance with the
regulations of the State Enterprise Performance Appraisal
(SEPA) system.

ผลประกอบการ ในปีงบประมาณ 2557 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2557 องค์การเภสัชกรรมมีผลก�ำไรสุทธิ หลังหักต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงาน และส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมทุน จากรายได้จากการด�ำเนินงาน ซึง่ แสดงในงบการเงินทีแ่ สดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับการรับรองจากส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คิดเป็นเงิน 1,003.56 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา 97.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.86
รายได้จากการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย รายได้จากการขายยา
และเวชภัณฑ์, รายได้จากค่ารับจ้างท�ำของ และรายได้อื่น รวมทั้งสิ้น
11,728.39 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 547.04 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.45 แบ่งเป็นรายได้ที่มาจากการขายยาและเวชภัณฑ์ เป็นเงิน
11,477.25 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 552.92 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.59, ค่ารับจ้างท�ำของ เป็นเงิน 8.34 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่
ผ่านมา 0.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.79 และรายได้อื่น เป็นเงิน
242.79 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 5.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2.10 ทั้งนี้ ผลของรายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ลดลง มาจาก

Turnover for the fiscal year 2014 (year ending 30
September): GPO’s net profit was calculated after the deduction
of the cost of sales, operational expenses and the share of
profit (loss) from investments in joint ventures. These figures
are shown in the financial statement and are calculated using
the equity method. GPO’s net profit, which was certified by
the Office of the Auditor General (OAG) amounted to 1,003.56
million baht, a decrease on the previous year of 97.56 million
baht or 8.86%.

0 5 7
ยอดขายยาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตเอง คิดเป็นมูลค่า
5,832.47 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 652.30 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.05 เนื่องจากการปรับปรุงพื้นที่ในการผลิต ท�ำให้ก�ำลัง
การผลิ ต ลดลงส่ วนหนึ่ง แม้ว ่ายอดขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผ ลิตอื่น
คิดเป็นมูลค่า 5,644.78 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 99.38 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.79
ในปี 2557 องค์การเภสัชกรรม ได้ด�ำเนินงาน เพื่อสนับสนุน
นโยบายภาครัฐ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านยาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
11. ด้านการเพิ่มศักยภาพของด้านการผลิต ได้ด�ำเนินการตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ เรื่ อ งการพั ฒ นามาตรฐานโรงงานและคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถและปริมาณในการผลิต
ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตวัคซีนป้องกันโรค ได้แก่ แผนการ
พัฒนาปรับปรุงพืน้ ทีส่ ายการผลิต โรงงานผลิตยาทีพ่ ระราม 6 , การ
ด�ำเนินงานเปิดสายการผลิตที่โรงงานผลิตยารังสิต 1, การด�ำเนิน
การขออนุ มั ติงบประมาณเพิ่ม เติม จากคณะรัฐมนตรี เพื่อการ
ก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ให้แล้วเสร็จ, แผนการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของฝ่ายเภสัช
เคมี ภั ณ ฑ์ และแผนขยายโรงงานแห่ ง ที่ 2 ในพื้ น ที่ อ งค์ ก าร
เภสัชกรรมที่ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
22. ด้านการวิจัยและพัฒนา ได้มีการด�ำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา
การผลิตยาชือ่ สามัญ (Generic Drug) ตามยุทธศาสตร์การวิจยั และ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยารายการใหม่ส�ำหรับใช้
ทดแทนยาต้นแบบ ท�ำให้ประชาชนได้มโี อกาสเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และประสิทธิผลในการรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบได้เพิม่ มากขึน้
สามารถลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นยาของระบบสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยได้ ทางด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันโรค องค์การเภสัชกรรม
ได้ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้มี
ผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ส�ำหรับรองรับการระบาดใหญ่
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ทั้งชนิดและปริมาณ และเพียงพอ
ต่อการใช้ภายในประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)
นอกจากนี้ การวิจยั และพัฒนาด้านสมุนไพร ได้สนับสนุนให้มกี ารน�ำ
สมุนไพรและสารสกัดสมุนไพรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
และขยาย Product line ของรายการผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มี
ส่วนประกอบจากสารสกัดขมิ้นชัน (Curmin) ได้เพิ่มขึ้น
33. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการผลิต ส�ำรอง และ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ 3 กองทุน
สุขภาพหลัก ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพื่อให้มี
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GPO’s income from operations amounted to a total of
11,728.39 million baht, which represented a decrease on the
previous year of 547.04 million baht or 4.45%. Revenue
resulting from sales of medicines and medical supplies
accounted for 11,477.25 million baht, a decrease on the
previous year of 552.92 million baht or 4.59%. In addition,
income from hire of work amounted to 8.34 million baht, which
was an increase on the previous year of 0.88 million baht or
11.79% and other income amounted to 242.79 million baht, an
increase on the previous year of 5.00 million baht or 2.10%.
Sales of medical supplies and medicines produced directly
by GPO amounted to 5,832.47 million baht, which was a
decrease on the previous year of 652.30 million baht or 10.05%.
This decrease was due to the renovation of the manufacturing
area, which resulted in a reduction in production capacity.
However, sales of products produced by other manufacturers
totaled 5644.78 million baht, which was an increase on the
previous year of 99.38 million baht or 1.79%.
In 2014, GPO supported the government’s national drug
policy and the national drug system development strategy in
accordance with the Ministry of Public Health. The main
operations involved in supporting these governmental policies
are as follows:
1. Maximization of production potential: GPO implemented
strategy plans to develop the standards of its manufacturing
plants and production quality in order to increase
production capacity and the production volume of
medicines and vaccines. In order to achieve this GPO
developed and renovated the manufacturing area at the
Rama VI Plant and prepared for production at the Rangsit 1
Plant. A request for additional budget funds was proposed
to the Council of Ministers in order to be able to finish the
construction of the manufacturing plant for influenza/avian
flu vaccine. In addition GPO developed plans to construct
a new manufacturing plant for the Chemical Department
and to construct a second manufacturing plant at GPO’s
premises in Rangsit District, Pathum Thani Province.
2. Research and development: The formulations and
production of generic drugs are being continuously
researched and developed in accordance with GPO’s
strategy. This is in order to replace originator products
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ยาและเวชภัณฑ์เพียงพอกับผูป้ ว่ ยและให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยามากขึน้ โดยเฉพาะยารักษาโรค ในกลุม่ โรคติดต่อทีไ่ ม่เรือ้ รัง (NCDs) ทีผ่ ปู้ ว่ ยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังมีศักยภาพในการผลิตยาก
ลุม่ ต้านไวรัสเอดส์ และสามารถจัดหายาจ�ำเป็นทีข่ าดแคลน ยาก�ำพร้าให้ได้ตามความต้องการ โครงการจัดหาน�ำ้ ยาล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยโรคไตเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ซึ่งกลไกในการด�ำเนินการท�ำให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณในการการจัดหายาและ
เวชภัณฑ์ได้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2557 นี้ องค์การเภสัชกรรมสามารถประหยัดงบประมาณให้กบั ภาครัฐได้รอ้ ยละ 44.95 จากงบประมาณภาค
รัฐทีจ่ ะต้องใช้จา่ ย เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลด้านราคายาและเวชภัณฑ์ทอี่ งค์การเภสัชกรรมจัดหา กับราคาอ้างอิงจากการจัดซือ้ ปกติ ของกระทรวง
สาธารณสุข
44. ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาขีดความสามารถ ของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน อย่างสม�่ำเสมอและเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิต และ
กระบวนการสนับสนุนต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตทีด่ รี ะดับสากล GMP PIC/S รวมทัง้ ประกาศค่านิยมองค์กร (Core value) 9 ประการ
ได้แก่ G = Good Product/ Good Service/ Good Governance, P = People trust/ People happiness/ People knowledge,
O = Ownership/ Optimist/ Open mind เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ได้ยดึ ถือน�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

with generic products, with the result that people have better access to medicines of a quality and efficacy equivalent to
originator products whilst the expenditure on medicines in Thailand’s public health system is reduced. In addition, GPO
researches and develops influenza vaccines in order to be ready in terms of types and sufficient quantities of vaccines for
domestic use in the case of a possible future pandemic. This is in accordance with the strategy plan for preparations to
prevent and resolve cases of newly emerging diseases within the nation (2013-2016). Furthermore, GPO’s research and
development of herbal medicines promotes the use of herbs and herbal extracts in the production of herbal products, as
well as expanding the production line of GPO’s cosmetic products, known commercially as “Curmin”, which are composed
of turmeric extract.
3. Cooperation with government agencies: GPO produces, stocks and supplies drugs and medical supplies for government
agencies and the three main healthcare funds: the National Health Insurance Fund, the Social Security Fund and the Civil
Servant Medical Benefit Scheme Fund. This is in order to be able to sufficiently provide easily accessible medicines and medical
supplies to patients, especially in the case of drugs for non-communicable diseases (NCDs) such as diabetes, hypertension
and hyperlipidemia, as there are high rates of these conditions within the population. In addition, GPO has the potential for the
production of antiretroviral drugs and to be able to supply essential medicines and orphan drugs to meet demand. The project
for supplying peritoneal dialysis fluid for CAPD helps patients with kidney disease to gain greater access to treatment. GPO’s
operations have resulted in economies being made to the government sector’s budget on medicines and medical supplies.
During the fiscal year 2014, GPO can be shown to have assisted the government in making savings of 44.95% on its budget
when the price of medicines and medical supplies provided by GPO are compared with the reference price list of the Ministry
of Public Health.
4. Personnel potentiality development: GPO improved its employee’s competencies, comprising knowledge, ability and
readiness to perform by reviewing knowledge levels and operational methods regularly and intensively. This is in order
to ensure that the manufacturing and other supporting processes meet the GMP PIC/S international standards. In addition,
GPO announced 9 core values, consisting of: G = Good Product/Good Service/Good Governance, P = People trust/People
happiness/People knowledge, O = Ownership/Optimism/Open mind. These values can be implemented by GPO’s executives
and employees to assist them in performing their work with efficiency, effectiveness, transparency and accountability.

Annual Report

0 5 9

2014

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม
ประจ�ำปี 2557
Report of the Audit Committee of the Fiscal
Year 2014
การตรวจสอบภายใน

Internal Audit

องค์การเภสัชกรรมได้จดั ตัง้ ส�ำนักตรวจสอบภายในขึน้ เพือ่ บริการ
ให้ความเชื่อมั่น และให้ค�ำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ช่วย
เพิม่ คุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบตั งิ านขององค์การเภสัชกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก�ำหนดไว้ โดยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และ การก�ำกับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบียบ ซึ่งการปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และ
มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสถาบัน
ผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดย
มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

GPO established an Internal Audit Office to provide
assurance and an independent and impartial consulting
service, as well as to add value and improve GPO’s
operations in order to help achieve its objectives. The role
of the Internal Audit Office is to evaluate and improve the
efficiency and effectiveness of the risk management process
and the systematic control of Corporate Governance. The
Internal Audit Office’s performance is in compliance with
the regulations of the Ministry of Finance, which are
consistent with the Audit Committee and the Operation
Manual for the Internal Audit of State Enterprises B.E. 2555,
of the State Enterprise Policy Office (SEPO), the Ministry of
Finance. In addition, the Internal Audit Office’s performance
is in accordance with the International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing of The Institute of
Internal Auditors (IIA). The results of the audit are reported
to the Audit Committee and GPO’s Board of Directors.

ส�ำนักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่า
ระดับฝ่าย โดยสายงานทางการบริหาร (Administratively) ขึ้นตรงต่อ
ผู้อ�ำนวยการ ส่วนสายงานตามหน้าที่ (Functionally) อยู่ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักตรวจสอบภายใน ได้จัดท�ำแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ {แผนงานตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (ปี 2557 –
2559)} และแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี 2557 โดยเป็นการวางแผน
การตรวจสอบตามฐานความเสี่ ย ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของ องค์การเภสัชกรรมและ
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้เพิม่ เติมประเด็นความเสีย่ งด้านการทุจริตเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนงานตรวจสอบด้วย
ส�ำหรับประเภทการตรวจสอบในปัจจุบัน ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ให้ความเชื่อมั่น การให้บริการค�ำแนะน�ำปรึกษา และงานอื่นๆ
ส�ำนักตรวจสอบภายในได้วางแนวทางบริหารจัดการเพือ่ ให้ผลการ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนงานทีก่ ำ� หนดไว้อย่างครบถ้วน ส�ำหรับผลการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ได้มกี ารน�ำเสนอต่อผูอ้ ำ� นวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นประจ�ำทุกเดือน ในประเด็นการสอบทานระบบการบริหาร

GPO’s Internal Audit Office operates at a departmental
level and so reports administratively to the Managing
Director and functionally to the Audit Committee.
For the fiscal year 2014, the Internal Audit Office
prepared a strategic audit plan (Long term monitoring plan
for the three years (2014-2016) and an audit plan for 2015.
These plans are developed on a risk based audit basis, in
accordance to and linked with GPO’s strategy and annual
operations plan. The Internal Audit Office includes risk of
fraud as part of its risk audit plan. The types of audit
undertaken at present comprise Assurance Audit and
Consulting Audit.
The Internal Audit Office stipulates management
guidelines in order to successfully achieve the audit plan.
The results of the audit are submitted to the Managing
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในและ การก�ำกับดูแลที่ดีขององค์การ
เภสัชกรรม ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการสอบทานการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ผลการสอบทาน ได้นำ� เสนอผูอ้ ำ� นวยการและคณะ
กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
ส�ำหรับการด�ำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ตามข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ทุกหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
ได้ทำ� การประเมินตนเอง (Self – Assessment) โดยส�ำนักตรวจสอบภายใน
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบทาน และประเมิ น อิ ส ระ (Independence
Assessment; IA) ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีก่ ำ� หนด
ผลการสอบทานสามารถให้ความมัน่ ใจได้ในระดับหนึง่ ว่าการด�ำเนินงานของ
องค์การเภสัชกรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
รัดกุมพอสมควร

Director and the Audit Committee on a monthly basis. The
Internal Audit Office reviews the risk management system,
internal controls and good corporate governance and reports
its findings to the Managing Director and the Audit Committee
at least once per trimester.
GPO operates internal audit in accordance with the
regulations of the Audit Commission (SAC). Each department
within GPO performs a self-assessment, which is then
subjected to an Independent Assessment (IA) by the Internal
Audit Office in accordance with internal audit standards. This
assessment ensures that GPO’s operations are transparent,
accountable, appropriate and concise.

During the fiscal year 2015, the Internal Audit Office
complied with the following:

ปีงบประมาณ 2557 ส�ำนักตรวจสอบภายในได้ใช้
1.

2.

คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารในการผลิตยาแผนปัจจุบนั ตามกฎหมายว่าด้วย
ยา พ.ศ. 2554
ระบบประเมิ น คุ ณ ภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ (State Enterprise
Performance Appraisal : SEPA) เป็นแนวทางในงานตรวจสอบ
เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน

1.

Manual for the Audit of Manufacturing Facilities in
accordance with a directive from the Ministry of Public
Health on Good Manufacturing Practice (GMP) under
the Drugs Act, B.E. 2554.

2.

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

การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของส�ำนักตรวจสอบภายใน ใน
ปัจจุบันมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ใช้ความเชี่ยวชาญ และความ
ระมัดระวังเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบตั ิ
งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยไม่มีข้อจ�ำกัด ในการได้รับข้อมูล
ทรัพยากรและความร่วมมือจากผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องค์การเภสัชกรรม

The Internal Audit Office performs its mission and
duties independently, impartially, professionally and in
compliance with standards. The professional practice of
Internal Audit within GPO operates with no limits in terms
of data requests, resources and cooperation from executives
and other personnel.

ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้
8 ครัง้ โดยมีการประชุมร่วมกับผูแ้ ทนส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
ฐานะผูส้ อบบัญชีขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน 1 ครัง้ ซึง่ ในปีงบประมาณ
2557 มีคา่ ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เป็นเงิน 970,000.- บาท (เก้าแสน
เจ็ดหมืน่ บาทถ้วน) และมีการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของแต่ละหน่วยงาน
ในองค์การเภสัชกรรมตามวาระทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ร่วมหารือและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เมือ่ สิน้ ปีงบประมาณได้นำ� ส่งรายงานประจ�ำปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการ
คลังตามแผนงานและระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วน

During the fiscal year 2014 the Audit Committee held
a total of 8 meetings; one of which was attended by
representatives of the Office of the Auditor General of
Thailand, which acts GPO’s auditor. The remuneration of the
auditor amounted to 970,000 baht. A meeting was also held
between executives from each department of GPO in order
to discuss and exchange ideas on various aspects of
operations. At the end of the fiscal year, the Audit Committee
submitted its annual report to the Ministry of Public Health
and the Ministry of Finance in accordance with operational
plans and regulations.
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รายงานประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม

Annual Report 2014 from the GPO
Audit Committee

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามค�ำสัง่ องค์การเภสัชกรรม ที่ 19/2555 สัง่ ณ วันที่ 21
ธันวาคม 2555 ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน โดย
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการโดยต�ำแหน่ง ดังนี้

In accordance with GPO Instruction no. 19/2555 on 21
December 2012, the GPO Board of Directors appointed the
Audit Committee, which was comprised of 3 Independent
Directors and a Secretary. The names and positions of the
Committee were as follows:

1. นางอัจนา ไวความดี

ประธานกรรมการ

2. นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ

กรรมการ

1. Mrs. Atchana Waiquamdee

3. นางวีรวรรณ แตงแก้ว

กรรมการ

2. Mr. Kaiyasit Pisssawongseprakarn Director

4. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการ
ต่อมา นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ กรรมการตรวจสอบ ได้พ้น
จากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการองค์การเภสัชกรรม ตามนัยมาตรา 8(3)
ประกอบกับมาตรา 5(2) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
กรรมการรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นมีอายุ
เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นผลให้คณะกรรมการตรวจสอบตามค�ำสั่ง
องค์การเภสัชกรรม ที่ 19/2555 ขาดองค์ประกอบไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด�ำเนินการต่อไปได้ อย่างเหมาะสม คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรรม
จึงมีค�ำสั่งยกเลิกค�ำสั่งองค์การเภสัชกรรม ที่ 19/2555 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามค�ำสัง่ องค์การเภสัชกรรม ที่ 08/2557 สัง่
ณ วันที่ 23 เมษายน 2557 ตามรายนามและต�ำแหน่ง ดังนี้
1. นางอัจนา ไวความดี

ประธานกรรมการ

2. นางวีรวรรณ  แตงแก้ว

กรรมการ

3. นายนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย

กรรมการ

4. นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ

กรรมการ (ผูท้ รงคุณวุฒ)ิ

5. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการ
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ประธานกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม และกรรมการองค์การเภสัชกรรม รวม 10 ท่าน ได้ยื่น
หนังสือลาออกจากต�ำแหน่ง ท�ำให้คณะกรรมการตรวจสอบ หมดวาระ
ทั้งคณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน และผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ท่าน เป็น
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในด้านบัญชีการเงิน การ
บริหารธุรกิจ กฎหมาย รวมทั้งด้านงานสาธารณสุข ในปีงบประมาณ
2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จดั ให้มกี ารประชุม รวมทัง้ สิน้ 8 ครัง้
นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ขององค์การ
เภสัชกรรม เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผูบ้ ริหารส�ำนัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

3. Mrs. Weerawan Tangkeo

Chair
Director

4. Director of the Internal Audit Office Secretary
Subsequently, Mr. Kaiyasit Pisssawongseprakarn,
having reached the age of 65, resigned from the position of
Director, in accordance with the Bill Amending Standard
Qualifications for a State Enterprise’s Directors and Officials
B.E. 2518, Section 8 (3) and Section 5 (2). The Board of
Directors therefore canceled GPO Instruction no. 19/2555
and issued GPO Instruction no. 8/2557 on 23 April 2014. The
names and positions of the Audit Committee were as follows:
1. Mrs. Atchana Waiquamdee

Chair

2. Mrs. Weerawan Tangkeo

Director

3. Mr. Nipon Poepattanachai

Director

4. Mr. Kaiyasit Pisssawongseprakarn Director (Expert)
5. Director of the Internal Audit Office Secretary
On 10 July 2014, the GPO Chairman of the Board of
Directors and the other members of the Board of Directors
(totaling 10 persons) tendered their resignation at which
point the Audit Committee became invalid.
All 3 of the Directors of the Audit Committee and the
resident expert, possess high levels of knowledge, expertise
and experience in finance and accounting, business
management, legal affairs and public health affairs. During
the fiscal year 2014, the Audit Committee held a total of 8
meetings. In addition, the Audit Committee arranged a
meeting with GPO’s chief executives, officers from the Office
of the Auditor General of Thailand and the administrator of
the Internal Audit Office, in order to fulfill its duties as

The Government Pharmaceutical Organization

กรรมการองค์การเภสัชกรรม เป็นไปตามแนวทางของคู่มือการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจของส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง และกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม ซึง่ มีการสอบทานและทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี และได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ องค์การเภสัชกรรม
ซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานในภาพรวม ได้ดังนี้
1) การพิ จารณาผลการสอบทานรายงานทางการเงินของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อมั่นใจว่ารายงานทาง
การเงินได้จัดท�ำขึ้นถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมหารือเพือ่ สอบถามประเด็นทีจ่ ะ มี
ผลต่องบการเงินขององค์การเภสัชกรรม รวมทั้งหารือกับผู้บริหารด้าน
บัญชีการเงินเกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่
มีการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม/ก�ำหนดใหม่
2) การสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า องค์การเภสัชกรรม มีระบบ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานการประเมินระบบควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงจัดท�ำโครงการเสริมสร้างระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นเรื่องการบริหารงานที่มีความโปร่งใส
3) การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการ
บริหารจัดการภายในของส�ำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และ
แผนงานตรวจสอบประจ�ำปี ให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงงานตรวจสอบ
ภายใน การสอบทานและ ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อสังเกต ข้อแนะน�ำต่อรายงาน
ผลการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน การสอบทานรายงานความคืบ
หน้าในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็นรายไตรมาส การสอบทานรายงาน
ประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายใน การให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การเภสัชกรรม การสอบทานและอนุมัติ
กฎบัตรปีงบประมาณ 2557 ของส�ำนักตรวจสอบภายใน
4) เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบลาออกทั้งคณะ จึงไม่
สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 ท�ำให้การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่วางแผนไว้ในไตรมาส 4
ปีงบประมาณ 2557 ยังไม่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
1.

การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์การเภสัชกรรม

2.

รับทราบการจัดท�ำจริยธรรม จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
พนักงานองค์การเภสัชกรรม
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assigned by the GPO Board of Directors, which is in
compliance with the operational manual for audit committees
within a state enterprise, authorized by the State Enterprise
Policy Office, the Ministry of Finance and is also in
compliance with the Audit Committee Charter of GPO, which
is annually verified and revised with the approval of the GPO
Board of Directors. Overall operations can be summarized
as follows:
1) Consideration of the financial report of the Office of
the Auditor General of Thailand (OAG) in order to ensure that
the financial report was correctly made and in compliance
with general accounting standards. Moreover, the Audit
Committee has invited officers from the Office of the Auditor
General of Thailand 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.
2) Verification to ensure that GPO has implemented a
Good Corporate Governance system in order that its
operations can be conducted efficiently and with a traceable
transparency. The Audit Committee has 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 the Good
Corporate Governance system and to emphasize the
importance of management with transparency.
3) Supervision of Internal Audit and management of
the Internal Audit Office. The Audit Committee has verified
and approved a strategic audit plan and an annual verification
plan. The Audit Committee also approved an improvement
plan for internal audit and provided verification, commentary,
notice and advice in regard to the reporting of the monthly
& trimester audit results and on the annual report of the
Internal Audit Office. In addition, the Audit Committee
provided opinions on the GPO Information Technology
system and verified and approved the Office of Internal
Audit’s charter for the fiscal year 2015.
4) On 10 July 2014 all the members of the Audit
Committee resigned, as a result the following Audit
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3.

การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรปีงบประมาณ 2558 ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

Committee operations, in accordance with the plan for the
fourth trimester of fiscal year 2014, have yet to be performed:

4.

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.

5.

การประเมินความพึงพอใจส�ำนักตรวจสอบภายใน องค์การ
เภสัชกรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

Verification of performance in accordance with the
policies, rules, regulations and resolutions of the
Cabinet and laws relating to GPO.

2.

Confirmation of the working ethics and morals of GPO’s
executives and employees.

3.

Verification of the suitability of the Internal Audit Office’s
charter for the fiscal year 2015.

4.

Self-assessment of the performance of the Audit
Committee.

5.

Evaluation in regard to the Internal Audit Office’s
performance.

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในภาพรวมรายงาน
ทางการเงิน องค์การเภสัชกรรม แสดงผลการด�ำเนินงาน และฐานะ
การเงินด้วยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีความเพียงพอเชือ่ ถือได้ องค์การเภสัชกรรมมีการพัฒนาด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี โดยน�ำหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการผลิตยาแผนปัจจุบนั
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยา พ.ศ. 2554 และระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจ มาใช้เป็นแนวทางในงานตรวจสอบ มีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม การตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี ซึง่ ก�ำหนดโดยกระทรวงการคลัง

  …………………..…………………......…….
(นางสาวอัญชลี อุทธังกร)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การเภสัชกรรม
30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบใน ตาม
ค�ำสั่งองค์การเภสัชกรรม    ที่ 08/2557 สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2557
อยู่ในต�ำแหน่งดังกล่าวจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบภายในจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2557

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. In addition, GPO’s
financial statement was reliable.
GPO has shown proper development in terms of good
corporate governance. GPO adopted the Guidance and
Manufacturing Practice of Medicines in accordance with the
Drugs Act, B.E. 2554 and the system of quality assessment
of a State Enterprise, as a guideline for auditing. GPO has a
suitable risk management system and internal controls. In
addition, the internal auditing complied with the guidance
on good practice set by the Ministry of Finance.

…………………..…………………......…….
(Miss Unchalee Outangkorn)
Secretary of the GPO Audit Committee
30 September 2014
Note
Miss Unchalee Outangkorn was appointed Secretary
of the GPO Audit Committee in accordance with GPO
Instruction no. 08/2557 on 23 April 2015 and remained in
position until 10 July 2015. She was the Director of the
Internal Audit Office until 30 September 2014.
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รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี
Report on operations in accordance with
good corporate governance policy
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการก�ำหนดนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตั้ ง แต่ ใ นปี 2556 และในปี 2557 ได้ มี
การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ
เภสัชกรรม โดยผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างได้ยึดถือและปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางหลักใน
การเสริมสร้างองค์กรให้มกี ารบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยยืดถือ
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ จะเป็นผลให้องค์กรประสบความส�ำเร็จและเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ
เภสัชกรรม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเภสัชกรรม ประกอบ
ด้วย 7 หลัก เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารงานให้มีความโปร่งใส
เป็นธรรม มุง่ เน้นการสร้างความเชือ่ มัน่ และการยอมรับของสังคม จึงได้
ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

The GPO Board of Directors endeavors to operate via
the principles of good governance on a continuous basis,
having implemented a good corporate governance policy in
2013. In 2014 the Managing Director of GPO presented GPO’s
good corporate governance policy for implementation by
the organization’s executives and employees. This policy is
intended to be used as the main guideline for the creation
of efficient management within the organization and for
inspiring ethical responsibility, in terms of society and the
environment, among GPO’s employees, thereby supporting
the organizations future success and sustainable growth.

Principles of good corporate governance
GPO designed its guidelines for organizational
management in accordance with the principles of good
corporate governance to comprise 7 core principles, which
are used in the organization’s management to promote
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1. หลักนิติธรรม
: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ความเป็นธรรม สุจริต ปราศจากคอรัปชั่น
- มีการออกข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสัง่ ประกาศ หรืออืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะ
เดียวกัน ที่ใช้ภายในองค์การเภสัชกรรม จะต้องมีความทันสมัย
เป็นธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เป็นที่
ยอมรับในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน และยินยอมพร้อมใจที่จะปฏิบัติตาม
โดยถือเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ�ำเภอใจ

2. หลักคุณธรรม
: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิบัติงานด้วย
ความซือ่ สัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีความส�ำนึกในหน้าทีข่ องตนเอง และ
เคารพในสิทธิของผู้อื่น

2014

transparency and equity and to focus on building confidence
in GPO’s operations within the general population. These 7
principles are as follows:

Principle 1. Equity
: Executives and employees should work expeditiously, with
transparency, accountability, equity and honesty, in an
environment free of all possibility of corruption.
-- Regulations, instructions or announcements emanating
from or implemented by GPO should be up to date,
equitable, conform to the organization’s vision and
mission and have the approval of its employees.

Principle 2. Integrity

- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และมีค�ำ
อธิบายได้ โดยจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ไม่ว่าเป็นในส่วนของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงาน

: Executives and employees should work with honesty,
diligence and patience, be mindful of their specific duties
and respect the rights of others.

3. หลักความโปร่งใส

-- All stakeholders should be treated fairly and transparently,
with the interests of all stakeholder parties, including
customers, trade partners and employees being taken
into account.

: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ตรงไปตรงมา กล่าวคือ มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการ
ท�ำงานที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจที่โปร่งใส เปิดเผยได้
รวมทั้งให้มีการควบคุม ตรวจสอบ และเปิดให้มีการร้องเรียน
รับฟัง และพิจารณาเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

4. หลักการมีส่วนร่วม
: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นการด�ำเนินการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
- การเปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับขององค์การเภสัชกรรมได้มี
ส่วนรับรู้ และเสนอความเห็นในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตน
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในปัญหาที่ส�ำคัญขององค์การ
เภสัชกรรม

Principle 3. Transparency
: Executives and employees should operate with complete
transparency in order that their work is easily examinable
at every stage.
-- In order to operate with transparency and to ensure that
accurate information can be easily disclosed the
processes of decision-making and work procedures must
be clear. There should be a system to control and monitor
processes and to listen to and take into consideration
stakeholder concerns or complaints.

Principle 4. Participation
: Executives and employees should give all stakeholders the
opportunity to share their opinions on any action that may
have an impact on the organization.
-- GPO’s employees, at all levels, should be given the
opportunity to voice their opinion on any decisions taken
by management which effect their work and should be
able to participate in decision making in regard to any
serious problems that the organization may face.
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5. หลักความรับผิดชอบ

Principle 5. Accountability

: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมี
จิตส�ำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ

: Executives and employees should be conscious of their
responsibilities and be wholly committed to fulfilling them.

- ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คน ต้ อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งดี ย่ิ ง มี ค วาม
รับผิดชอบต่อองค์กรและต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพดีขนึ้ ตลอดเวลา รวมทัง้ รับผิดชอบในผลทีไ่ ด้มกี ารตัดสินใจ
สามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจหรือการกระท�ำนั้นได้

-- Each employee should, at all times, be conscientious in
the performance of their work, act with responsibility to
the organization and to society and be committed to the
improvement of work quality standards. In addition,
employees should take responsibility for the results of
any decisions they have made and be able to clarify or
explain their decisions and actions.

6. หลักความคุ้มค่า
: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการต่อยอดจากสิ่งที่
มีอยู่ ให้โดดเด่นแตกต่าง ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท�ำงาน
- การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม มีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการภายในองค์กร ให้เป็น
ไปตามแผนงานและนโยบาย เพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์คณ
ุ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี เพื่อน�ำ
ไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

7. หลักการมีจริยธรรมที่ดี
: ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมุ่งในการท�ำสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการเคารพ
สิทธิของผู้อื่น
- ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความประพฤติสอดคล้องกับหลักศีลธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตั้งใจท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท�ำ
ในสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม ยึดมัน่ ในเกียรติภมู ขิ ององค์กร และใช้ทรัพย์สนิ
ขององค์กรอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Principle 6. Cost effectiveness
: Executives and employees should create value for the
organization and use the available resources to gain the
maximum benefit. Everyone should be given the opportunity
to contribute suggestions for improving work methods.
-- Resources should be managed and used for the
maximum benefit of the public. The operations within
the organization should be in compliance with operational
plans and policies. This is in order to be able to provide
quality products and services which are able to compete
in the free market and to achieve sustainable
development within the organization.

Principle 7. Ethics
: Executives and employees should focus on doing the right
thing and respect the rights of others.
-- Every worker should behave in line with principles of
morality and in accordance with customs; they should
work with integrity and honesty, do nothing that could
damage the reputation of the organization and should
utilize the organization’s assets with due care in order
to achieve maximum benefit.
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การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการด�ำเนินกิจกรรม Promoting good governance and undertaking
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
activities to benefit society and the
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญให้ environment
องค์การเภสัชกรรมบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับ
การใส่ใจดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
นโยบายการด�ำเนินกิจการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ธรรมาภิบาล ท�ำหน้าที่ก�ำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านธรรมาภิบาล ซึง่ ในปีงบประมาณ
2557 มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญดังนี้
1. การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 4
ด้าน โดยผูอ้ ำ� นวยการองค์การเภสัชกรรม เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิ
งานทุกคนได้น�ำไปยึดถือและปฏิบัติ ได้แก่
1.1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรของ
ประชาชน ด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม โปร่ ง ใส
เป็ น ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม สร้างกลไกของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
มี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ประมวล
จริยธรรม และกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
1.2 นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ ปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ช้บริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยคุณภาพ บริการที่ดี รวดเร็ว มี
มาตรฐาน และเสมอภาค มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ
1.3 นโยบายด้านองค์การ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร โดย
การสร้างระบบการก�ำกับดูแล และป้องกันมิให้เกิดผล
ประโยชน์ซับซ้อน มีระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและการ
ประเมินผลที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ

The GPO Board of Directors has stipulated the
importance of management policy adhering to principles of
good governance alongside societal and environmental
responsibility. In accordance with this the Board of Corporate
Social Responsibility and Corporate Governance Policies
was assigned to design a strategy, with targets and an
operation plan. The important activities undertaken during
fiscal year 2014 are as follows:
1. The GPO Managing Director announced the following
4 areas of good corporate governance policy, to be adhered
to by all GPO executives and employees:
1.1 Policies on the state, society and the environment:
GPO belongs to the citizens of the country and
operates with morality, transparency and
fairness. GPO has a responsibility to society,
communities and the environment and creates
mechanisms of good corporate governance.
GPO’s operations are in accordance with
principles of good governance, a code of ethics
and regulations.
1.2 Policy on clients and stakeholders: GPO creates
a corporate culture which enables excellence.
Clients and stakeholders are treated with equality
and provided with a speedy service reaching high
standards of quality. GPO also possesses a
modern information system.
1.3 Policy on the organization: To maintain the
interests of the organization and prevent conflicts
of interest, a control system was created. GPO
also implemented an internal control system, a
risk management system and an efficient
procurement system, using a transparent
approach which can be easily monitored and
evaluated.
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1.4 นโยบายด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ความส�ำคัญต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างขวัญก�ำลังใจ
โดยส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเป็นคนดี คนเก่ง มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ส�ำนึกในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ าน มีการ
เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการ
เปลี่ ย นแปลง และได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเสมอภาค
เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายการด�ำเนินกิจการ
ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมภิบาล ประกาศใช้เมื่อวัน
ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 และติดตามกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุก
คณะให้มีการทบทวนกฎบัตร
3. จัดงานวัน “CG DAY” ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ องค์การเภสัชกรรม พระราม 6 มีกิจกรรมเกมร่วมสนุก เพื่อให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้มสี ว่ นร่วม และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล
สู่ความยั่งยืน” โดย ดร. ภักดิ์ ทรงเจริญ
4. จัด Road Show เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ให้กับ
หน่วยงานที่ขององค์การเภสัชกรรม อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
5. จัดท�ำองค์ความรูด้ า้ นธรรมาภิบาล เรือ่ ง “7 หลักในการปฏิบตั ิ
งานของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG)” เพือ่ เผยแพร่ให้พนักงานทุกคน
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั งิ าน
และจัดกิจกรรมตอบค�ำถามชิงรางวัลกับธรรมาภิบาล
6. จัดอบรมให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ใน
หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน” จ�ำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 200 คน
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เกิดความรู้ความใจในการน�ำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการด�ำเนินงานภายในหน่วยงาน สามารถน�ำมายึดถือและปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
7. จัดท�ำโปสเตอร์รณรงค์ในลิฟท์ และห้องน�้ำ เพื่อกระตุ้นเตือน
พนักงานให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
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1.4 Policy on employees: GPO has emphasized the
value it places on its staff by developing its
employees’ knowledge base and skills and by
providing moral support. Employees are
encouraged to follow the following precepts: to
perform morally and ethically, to work with
efficiency and transparency, to possess a sense
of duty and responsibility in their work, to learn
and to develop their potential on a continuous
basis and to be equipped to deal with change. All
employees are treated with equality to ensure
their quality of life.
2. GPO reviewed the charter of the Board of Corporate
Social Responsibility and Corporate Governance Policies
which was promulgated on 3 February 2014 and has
monitored and reviewed the charters of every subgroup
committee.
3. GPO arranged “CG DAY” for employee participation
from 19 - 21 February 2014 on GPO’s premises at Rama 6.
This included fun activities such as games, as well as a
special lecture on “Good governance for sustainability” by
Dr. Pug Throngjareun.
4. GPO arranged a road show to provide education on
good governance for employees at GPO’s premises in
Thanyaburi District, Pathum Thani Province.
5. GPO disseminated knowledge on good governance
“7 principles of good corporate governance (CG)” to all its
employees in order for them to appreciate the importance
of the principles of good governance in practice. GPO also
arranged a quiz contest, with a prize for the winner, on the
subject of on good governance.
6. GPO organized a seminar on “good governance and
job performance” for its employees, which was divided into
4 sessions with different groups of 200 people attending
each session. This was to enable employees to understand
the principles of good governance and to abide by them
when performing their work.
7. GPO displayed posters near elevators and inside
bathrooms to urge employees to comply with the principles
of good governance.
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8. เผยแพร่ความรู้ ตอบปัญหาชิงรางวัลผ่านเสียงตามสาย
9. จัดท�ำเว็บไซค์ธรรมาภิบาล เพือ่ เผยแพร่ความรู้ การด�ำเนินงาน
ด้ า นธรรมาภิ บ าล ให้ พ นั ก งานทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ธรรมาภิบาล
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8. GPO disseminated knowledge on good governance
via an intercom system and arranged for a quiz, with a prize
for the winner.

9. GPO prepared a website for the dissemination of
knowledge and information regarding the implementation
of good governance, with the aim that all of its employees
would come to realize its importance.

การรายงานผลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ Report on conflicts of interests
องค์การเภสัชกรรม
The GPO Board of Directors is fully aware of the
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ให้ความส�ำคัญในเรื่องของ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม
อย่างรอบคอบและโปร่งใส โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายของแนวทางการ
บริหาร และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานทุ ก ท่ า น ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บขององค์ ก าร
เภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.
2554 ได้ก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการ ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างทุกคนต้อง
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาดังนี้

1. การรับหรือการให้ของขวัญ

1.1 การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลใน
ครอบครัวทีไ่ ม่เป็นไปตามปกติประเพณีนยิ ม ทีม่ มี ลู ค่าเกิน
3,000 บาท ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งรั บ ของขวั ญ เพื่ อ รั ก ษาไมตรี
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี ผู้รับต้องแจ้งข้อเท็จจริง
ในแบบรายงานความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ทั น ที ที่
สามารถกระท�ำได้ เพื่อให้ผู้อ�ำนวยการวินิจฉัยว่ามีความ
เหมาะสมและสมควรที่จะให้รับของขวัญไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่ หากวินิจฉัยว่าไม่สมควร ก็ให้เอาของขวัญนั้น
ตกเป็นสิทธิขององค์การเภสัชกรรม ส�ำหรับผู้อ�ำนวยการ
ให้รายงานต่อประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
1.2 การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวตน รับ
ของขวัญซึ่งมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้
กรณี ที่ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู ้ อ� ำ นวยการ หรื อ ของ
พนักงานและลูกจ้างได้รบั ของขวัญไว้กอ่ นแล้ว แต่ได้ทราบ
ในภายหลัง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

importance of complete transparency in regard to conflicts
of interest affecting anyone with a connection to the
organization and as a result regulations and guidelines
concerning conflicts of interest have been stipulated via
management policy and good corporate governance.
The Board of Directors, executives and employees of GPO
strictly abide by its regulations on the rules and guidelines
concerning conflicts of interest. These regulations were
originated in 2009 and amended in 2010 and 2011. The
regulations require the Managing Director and all employees
to report conflicts of interest to superior officers. Details of
the regulations are as follows:

1. Receiving or giving of gifts:
1.1 The acceptance of gifts worth more than 3,000 baht
is, as specified in an announcement from the
National Anti-Corruption Commission, unacceptable
from people other than family members.
If it is necessary to accept the gift in order to maintain
good relations, recipients must report the facts and
submit a report of conflict of interest as soon as
possible. The Managing Director will then decide
whether it is appropriate and reasonable for the
employee to accept the gift in their own right. If it is
considered inappropriate, the gift transfers to the
right of GPO and the Managing Director makes a
report to the Chairman of the Board of Directors.
1.2 Consenting to family members receiving gifts
which are worth more than 3,000 baht is, as
specified in an announcement from the National
Anti-Corruption Commission, unacceptable from
subordinates or other persons who may gain
benefit from the transaction.
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1.3 การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว
ของผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้การรับหรือการให้ของขวัญตาม 1.1 ถึง 1.3 ถ้าเป็น
ไปตามปกติประเพณีนยิ มและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินกว่า
3,000 บาท ให้สามารถกระท�ำได้

If a family member of the Managing Director or
an employee has received a gift without the
Managing Director or employee’s knowledge then
a report must be made to superior officers as
soon as possible after the Managing Director or
employee is made aware of the receipt of the gift.
1.3 The giving of gifts worth more than 3,000 baht to
superior officers or the family members of
superior officers is unacceptable, as specified in
an announcement from the National AntiCorruption Commission.
The acceptance or giving of gifts (1.1-1.2) is
acceptable if it forms part of a traditional custom
and the gifts in question are worth less than 3,000 baht.

2. การจัดท�ำรายงาน

2. Reporting:

ผู้อ�ำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคนต้องรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
2.1 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปี ในเดือน
กันยายนของทุกปี
2.2 รายงานเมื่อได้รับต�ำแหน่งใหม่
2.3 รายงานเมื่อปรากฏความขัดแย้งเกิดขึ้นในระหว่างปีต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง
2.4 การรายงานเมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดซื้อและจัดจ้างที่มีราคาหรือมูลค่า 10,000,000
บาท (สิบล้านบาท) ขึ้นไป ต้องรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่คณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(2) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(3) คณะกรรมการก�ำหนดร่าง TOR และร่างเอกสาร
ประกวดราคา
(4) คณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธกี ารอิเล็กทรอนิกส์
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(6) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
โดยมีสำ� นักตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีส่ รุปรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของทั้งองค์กร ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2557 คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มี
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

The Managing Director and all employees are required
to report conflicts of interest as follows:
2.1 Report conflicts of interest annually, in September
of each year.
2.2 Report when appointed to a new position.
2.3 Report to superior officers when a conflict arises
during the year.
2.4 Report when appointed to be a member of a
procurement or contracting committee, where
values of more than 10,000,000 (ten million baht)
are involved. A report of a conflict of interest
involving procurement and hiring must be
submitted to the following committees:
(1) Committee for procurement with special
methods
(2) Committee for hiring with special methods
(3) Committee for stipulating drafts of TOR and
documents for tender
(4) Committee for tender by electronic methods
(5) Committee for receiving parcels
(6) Inspection Committee
Furthermore, the internal audit office has summarized
the reports on conflicts of interest within the organization.
During the fiscal year 2014, the Board of Directors, executives
and employees operated in full compliance with the rules
and guidelines on conflicts of interest and no problems in
regard to conflicts of interest were deemed to be present.
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โครงการส�ำคัญ
Important projects
โครงการส�ำคัญ

Important projects

ผลิตยาต้านเอดส์ใหม่ 2 รายการ ประสิทธิผลเทียบเท่า Production of 2 new generic antiretroviral
ยาต้นแบบ
drugs, which are bioequivalent to original
องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรัสเอดส์เพิ่ม 2 รายการได้แก่ drugs

ยาทีโนโฟเวีย ดีเอฟ/เอ็มไตรซิตาไบ (Tenofovir DF/Emtricitabine)
Tablet 300/200 mg ผสมอยู่ในเม็ดเดียวกัน และยาเอฟาไวเรนซ์
(Efavirenz) Tablet 50/200/600 mg ซึ่งเป็นยาที่รัฐบาลเคยประกาศ
การบังคับใช้สทิ ธิเหนือสิทธิบตั ร หรือซีแอล (Compulsory Licensing :
CL) ไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันได้หมดสิทธิบัตรแล้ว
องค์การเภสัชกรรมจึงได้วจิ ยั และผลิตเป็นยาสูตรตัง้ ต้น  เพือ่ เป็น
ทางเลื อ กในการรักษาผู้ติด เชื้อรายใหม่ที่เพิ่งเข้ารับ การรักษาเป็น
ครั้งแรก หรือส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาสูตรเดิมได้ โดยพัฒนาขึ้น
จนสามารถลดจ�ำนวนครั้งที่ต้องรับประทานจากวันละ 2 ครั้ง เหลือ
รับประทานวันละ 1 ครั้ง ช่วยเพิ่มความสะดวกในการกินยาของผู้ป่วย
ป้องกันการลืมกินยา อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการน�ำเข้ายาจาก
ต่างประเทศได้จ�ำนวนมาก

ยาทัง้ 2 รายการได้ผ่านการท�ำการศึกษาชีวสมมูลของยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดย Clinical Research Organization ในประเทศอินเดีย

GPO produced 2 new generic antiretroviral drugs, these
being combination drugs of Tenofovir DF/Emtricitabine
300/200 mg tablets and Efavirenz 50/200/600 mg tablets.
These 2 generic drugs were subject to compulsory licensing
(CL), an authorization granted by the government without
the permission of the patent holder. The patents on both of
these drugs are now expired.
These new generic drugs produced by GPO are used
as an alternative treatment for newly admitted HIV infected
patients or for HIV patients in whom their former drugs are
no longer proving effective. The combination drug Tenofovir
DF/Emtricitabine 300/200 mg tablets was developed in order
to increase patients compliance by helping to prevent
patients forgetting to take their medicines by reducing the
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ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จากส�ำนักมาตรฐานห้อง
ปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลการ
ศึกษาพบว่า ยาทัง้ 2 รายการ ที่ องค์การเภสัชกรรมผลิต มีชวี สมมูลกับ
ยาอ้างอิงในแง่ของอัตราการดูดซึมยาและปริมาณยาทีถ่ กู ดูดซึม เป็นการ
ยืนยันให้ผปู้ ว่ ยมัน่ ใจว่ายาทีน่ ำ� มาใช้นนั้ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
อย่างแน่นอน ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องรับประทานยา ให้ตรงตามแพทย์สั่งและ
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถด�ำรง
ชีวติ ได้อย่างปกติและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “เอดส์รกั ษา
ได้” หากรูต้ วั และเข้าสูร่ ะบบการรักษาตัง้ แต่รวู้ า่ ได้รบั เชือ้
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frequency of dosage from twice to once a day. In addition,
these generic drugs dramatically decreased medical
expenses by reducing the need to import the original drugs.
Tenofovir DF/Emtricitabine 300/200 mg tablets and
Efavirenz 50/200/600 mg tablets passed a bioequivalence
study performed by the Clinical Research Organization of
India, which is accredited with Good Laboratory Practice by
the Bureau of Laboratory Quality Standards of the Department
of Medical Sciences, the Ministry of Public Health. The
absorption rate and extent of drug absorption of these drugs
were comparable with the original drugs. These findings
ensure patient confidence in the efficacy of these drugs.
Patients need to strictly adhere to their doctor’s prescription
when taking these medicines. These drugs will help patients
to maintain a good quality of life, in support of the maxim
“AIDS can be treated”, if the patients get treatment as soon
as they become aware that they are infected.

ผลิตยาขับเหล็กสูตรน�ำ้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียเด็ก

Production of an oral solution for the treatment
โรคธาลั ส ซี เ มี ย เป็ น โรคโลหิ ต จางกรรมพั น ธุ ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หา of iron overload in children with Thalassemia

สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย เนือ่ งจากมีผปู้ ว่ ยและผูท้ เี่ ป็นพาหะ
จ�ำนวนมาก อีกทั้งเป็นโรคก่อให้เกิดอาการทางคลินิกอย่างเรื้อรัง ซึ่ง
ท�ำให้เป็นปัญหาในการดูแลรักษาในระยะยาว และมีค่าใช้จ่ายที่สูงใน
การรักษาท�ำให้มผี ปู้ ว่ ยเข้าถึงยาได้เพียงจ�ำนวนน้อย องค์การเภสัชกรรม
จึงได้มีการพัฒนาและวิจัยยาขับเหล็กชนิดน�้ำ Deferiprone 100 mg/
ml ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กสามารถเข้าถึงยาและได้รับยาในขนาดที่
เหมาะสม โดยบรรจุในขวดแก้วสีชาขนาด100 ml/ขวด ซึ่งยาดังกล่าว
มีความคงสภาพดีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด และได้ท�ำการ
ทดสอบรสชาติในอาสาสมัครผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ของโรงพยาบาล
ศิริราช พบว่ายาน�้ำขององค์การเภสัชกรรรมมีรสชาติดี และยาต�ำรับนี้
ได้รับทะเบียนในชื่อการค้าว่า (GPO-L-ONE ORAL SOLUTION)
(ทะเบียนยาเลขที่ 1A 35/56 (NG) ส�ำหรับวิธีการรับประทานยาคือ
วันละ 75 มิลลิกรัม ต่อน�้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือครั้งละประมาณ
1 ช้อนชา ส�ำหรับเด็กน�้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม โดยรับประทานวันละ
3 ครั้ง คาดว่าจะผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจ�ำหน่ายในเดือน
สิงหาคม 2558

Thalassemia is an inherited blood disorder which
causes an abnormal formation of hemoglobin resulting in
mild or severe anemia. This disease has become a major
public health problem in Thailand since there are numerous
thalassemia sufferers and carriers and because the disease
is associated with chronic complications which need long
term treatment. In addition the high cost of treatment results
in relatively small numbers of patients being able to access
the medicine. In response to this GPO researched and
developed Deferiprone 100 mg/ml oral solution for child
patients. This product, packaged in an amber glass bottle
100 ml, passed stability testing, as well as a taste test which
was performed with child patient volunteers at Siriraj
Hospital. This product was registered under the trade name
GPO-L-ONE ORAL SOLUTION and received the registration
number 1A 35/56 (NG). Administration and dosage for this
product is 75 mg/kg/day. For example, a child weighting 20
Kg should receive one teaspoon three times a day. GPO-LONE ORAL SOLUTION is expected to be launched onto the
market in August 2015.
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ร่วมเปิดหน่วยวิจยั เภสัชวิทยากับ ม.มหิดล เร่งเดินหน้า Cooperation with Mahidol University in the
วิจัยยาชื่อสามัญ
opening of a research unit for clinical
องค์การเภสัชกรรมร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย pharmacology to expedite research on
มหิดล จัดตัง้ หน่วยวิจยั เภสัชวิทยาทางคลินกิ ด้านชีวสมมูล เร่งเดินหน้าศึกษา generic drugs
ประสิทธิผลยาชือ่ สามัญ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้
เข้าถึงยาอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม และลดการน�ำเข้ายาจากต่างประเทศ

ในปี 2557 ได้ด�ำเนินการไปแล้ว 2 รายการ คือ ยาลดกรด และ
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตั้งเป้าในปีนี้จะด�ำเนินการให้ได้ประมาณ 20
รายการ อาทิ ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ Azithromycin ยากระเพาะ ได้แก่
Pantoprazole ยาต้ า นไวรั ส เอดส์ เช่ น Lopinavir/Ritonavir,
Tenofovir/Emtricitabine, Ribavirin, Tenofovir, Efavirenz
ยาลดความดัน ได้แก่ Valsartan ยาลดไขมันในเส้นเลือด ได้แก่
Atorvastatin ยาทีใ่ ช้ปอ้ งกันการสลายตัวของลิม่ เลือด ได้แก่ Warfarin
ยาแก้ปวด ได้แก่ ยา Morphine, Tramadol/Paracetamol Tramadol
retard ยารักษาโรคซึมเศร้า คลายวิตกกังวล ได้แก่ ยา Escitalopram
และยารักษาโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ Deferasirox และยาอืน่ ๆ ทีอ่ งค์การ
เภสัชกรรมได้มีการวิจัยและพัฒนาในโอกาสต่อไป

GPO has cooperated with the Faculty of Tropical Medicine
of Mahidol University in establishing a research unit for clinical
pharmacology to enhance and accelerate studies on the
bioequivalence and effectiveness of generic drugs. This is in
order to both increase the efficiency of treatments, as generic
drugs allow patients to access medicine on a systematic &
equitable basis and to reduce the need for imports.
In 2014, clinical pharmacology studies on bioequivalence
were undertaken on two types of generic drug, these being
antacids and antibiotics. The goal for 2015 is for
bioequivalence studies on 20 types of drug including: the
antibiotic drug Azithromycin; the antacid drug Pantoprazole;
the antiretroviral drugs Lopinavir/Ritonavir, Tenofovir/
Emtricitabine, Ribavirin, Tenofovir and Efavirenz; the
hypertension drug Valsartan; the hyperlipidemia drug
Atorvastatin; the antiplatelet drug Warfarin; the analgesic
drug Tramadol; the antidepressant drug Escitalopram; and
the thalassemia drug Deferasiox; as well as other drugs
which are researched and developed by GPO.

ต่อยอดงานวิจัยสมุนไพร “พรมมิ” เป็นผลิตภัณฑ์ To Expand research on “Bhrami” as a dietary
เสริมอาหารบ�ำรุงความจ�ำ
supplement for memory improvement
องค์การเภสัชกรรมได้น�ำผลงานวิจัย “พรมมิ สมุนไพรบ�ำรุง
ความจ�ำ” ซึ่งมี รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท์ จากคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ภายใต้การสนับสนุนของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ท�ำการศึกษาวิจัย สารสกัด
สมุนไพรพรมมิทผี่ ลิตในรูปแบบเม็ด มาอย่างต่อเนือ่ งจนมีผลการศึกษา
วิ จั ย ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ ได้ น� ำ มาต่ อ ยอดพั ฒ นากระบวนผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรมแบบครบวงจร
โดยเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ การสกัดเพื่อให้ได้สารส�ำคัญ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้ง
การผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สารสกั ด สมุ น ไพร “พรมมิ ” ในรู ป แบบเม็ ด ช่ ว ยชะลอความเสื่ อ ม
ของสมอง บ�ำรุงสมองและความจ�ำ 

A study on “Bhrami, a herbal plant for improving the
memory” was researched by Associate Professor. Dr.
Kornkanok Inkaninun (head of research team), of the Faculty
of Pharmaceutical Science, Nerasuan University and was
supported by the National Research Council of Thailand.
During this research, Bhrami extract was developed in a
tablet dosage form and the tablets were then the subject of
a clinical trial; with successful results. Based on this
research, GPO proceeded to develop a manufacturing
process at a production scale.
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นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดพรมมิยงั ได้มกี ารศึกษา
ทางคลินิกในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีอายุมากกว่า 55 ปี จ�ำนวน 60
คน โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยาหลอก กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
สารสกัดพรมมิ ขนาด 300 และ 600 มิลลิกรัมต่อวัน ในระยะเวลา 3
เดือน พบว่า สารสกัดพรมมิมศี กั ยภาพในการเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู
อายุโดยมีผลเพิม่ สมรรถภาพทางกาย เพิม่ ประสิทธิภาพการทรงตัว เพิม่
สมรรถภาพด้านจิตใจ ท�ำให้เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิเพิ่มขึ้น
คลายความซึมเศร้าเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความทรงจ�ำได้
ดีขึ้น จากการศึกษาไม่พบความเป็นพิษและภาวะข้างเคียง
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GPO’s manufacturing process commences with the
planting of the Bhrami plants and then proceeds to the
extraction of the active ingredient, via the use of advanced
technology and culminates in the production of Bhrami
extract tablets to GMP standards. Quality control is performed
at all stages of production. Bhrami extract tablets are a
dietary supplement for slowing down the degeneration of
the brain and for improving memory.
In addition, a clinical study of Brahmi extract as a
dietary supplement product was conducted in 60 healthy
volunteers aged over 55 years. A comparative study between
the group receiving a placebo and the group receiving Brahmi
extract of 300 and 600 mg per day for a period of three months
found that Brahmi extract had the potential for improving
the quality of life of the elderly by increasing physical fitness,
improving the body’s physiological balance, increasing
psychological fitness, promoting awareness and
concentration, reducing anxiety, enhancing learning and
improving memory. This study also found that no toxicity
or side effects were present.

โครงการ Quality Mind สร้างจิตส�ำนึกด้านคุณภาพ Quality Mind Project - Creating Quality
โครงการ Quality Mind จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ Awareness

พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกด้านคุณภาพทุกขั้นตอน ทุกเวลาในการ
ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้คิดค้น ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงาน
รวมถึงสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการประสานงาน ร่วม
คิดค้น ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการท�ำงานในลักษณะ
ข้ามสายงาน (Cross Function) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 และ
ด�ำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง มีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างส่ง
โครงการเข้าร่วมประกวด กว่า 100 โครงการ
การพิจารณาและประกาศผลจะมีขึ้นในต้นปี 2558 โดยจะให้
ความส�ำคัญกับการคิด และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิด
การปรับปรุงงานสร้างระบบที่บูรณาการกัน ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลมา
ตัดสินใจได้ทนั ท่วงที ลดโอกาสผิดพลาด โดยจัดประเภทรางวัลออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ Innovation และ Process Improvement

The Quality Mind Project was established with the
objectives of promoting awareness in GPO employees of the
importance of standards of quality at every stage of the
processes on which they work, to encourage creativity and
innovation leading to the continuous improvement and
development of working processes and to promote
collaboration as a means of cross functional team work.
This project has been in operation on a continuous basis
since 2011 and in that time has involved the submission by
executives and employees of over 100 possible projects.
The results on the submitted projects were announced
in early 2015. The projects were evaluated based on the
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โครงการ Quality Mind ปี 2556 ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณา
รางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนวัตกรรม ประเภทเพิ่ม
ผลผลิต และประเภทลดต้นทุน ส�ำหรับทีมที่ได้รับรางวัลประเภท
นวัตกรรม รางวัลดีเด่น ได้แก่ โครงการ Lyophilized Plasma จาก
ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้ Lyophilized Plasma แทน Fresh Frozen Plasma ในชุด
ทดสอบหาสารก�ำจัดแมลงตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช
รางวัลประเภทเพิ่มผลผลิต รางวัลดีเด่น ได้แก่ กลุ่มการเพิ่ม
ผลิตภาพ (Productivity) การเคลือบยา Tenofovir (ทีโนโฟเวียร์)
300 มิลลิกรัม ฝ่ายผลิตยา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาวิธี
เพื่อลดระยะเวลาผลิต ลดจ�ำนวนยาเสีย และของเสียในกระบวนการ
ผลิต อีกทั้งเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เป็นมาตรฐาน
ระดับเดียวกัน
และรางวัลประเภทลดต้นทุน รางวัลดีเด่นอันดับ 2 (อันดับ 1
ไม่มีโครงการฯ ผ่านเกณฑ์) ได้แก่โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องแร่ง เพื่อลดการสูญเสีย ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ซึ่งเป็น
โครงการปรับปรุงเครื่องแร่งยา เพื่อลดความเสียหายจากยาที่อุดตัน
ในอุปกรณ์

2014
degree of innovation and with a focus on the integration of
systems for the improvement of working processes and the
reduction of errors. The awards are classified into the two
categories of Innovation and Process Improvement.
In 2013 the awards were classified into three
categories, these being Innovation, Productivity and Cost
Reduction. The Lyophilized Plasma Project by the Chemical
Department won the excellence award on Innovation. This
project studied the possibility of replacing Fresh Frozen
Plasma with Lyophilized Plasma in the test kit for pesticide
residue testing on vegetables, fruit and cereal.
A project for the coating of Tenofovir 300 mg by the
Production Department won the excellence award on
Productivity as this project develops a method for reducing
manufacturing time, reducing the amount of product loss
during the process and reducing levels of waste, as well as
developing the capability of employees to maintain set
standards. There was no 1st class award for excellence in
Cost Reduction as none of the projects met the criteria. A
2nd class award was given for excellence and this went to a
project for the improvement of the efficiency of oscillators,
to reduce production loss during the process, by the
Engineering and Technology Department. This project
reduced the damage done by drugs becoming blocked in
the equipment.

บุคลากรคุณภาพ

Quality Personnel

นโยบายที่ส�ำคัญยิ่งซึ่งองค์การเภสัชกรรมตระหนักและทุ่มเทไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่านโยบายคุณภาพคือ “การพัฒนาคุณภาพบุคลากร” ด้วย
การเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากรในทุกรูปแบบของการเรียนรู้
ผ่านการสัมมนา อบรม ทัง้ ภายในและภายนอกจนส่งผลให้บคุ ลากรของ
องค์การเภสัชกรรมได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากสังคม ได้รับเชิญ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนได้รบั การพิจารณาเข้ารับรางวัลในฐานะบุคลากร
คุณภาพ ดีเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

An important policy, which GPO recognizes as being
of no less importance than its policy on production quality,
is that of “the personal development of GPO’s personnel”,
which is undertaken by the promotion of learning via both
internal and external seminars and training courses. As a
result, GPO’s personnel are seen to be expert and reliable
by society and are invited to participate in academic activities
both domestically and abroad. In addition, GPO’s employees
have received awards of excellence in a variety of fields, as
listed below:

The Government Pharmaceutical Organization
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รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่นปี 57
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

Award for Outstanding Pharmacy Graduate
2014 by the Prince Mahidol Foundation

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
พระราชด� ำ เนิ น ทรงเปิ ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชทาน
รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น แก่ ภญ. ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์
นักวิจัย 5 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจากมู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เข้ารับพระราชทาน
รางวัลบัณฑิตเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจ�ำปี 2557

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
opened the exhibition in honor of His Royal Highness Prince
Mahidol of Songkla and presented the award for Outstanding
Pharmacy Graduate 2014 to Miss Ladawan Kittipatwong,
who was selected as the winner of the award by the Prince
Mahidol Foundation. Miss Kittipatwong is a Researcher
(Level 5) in the Pharamaceutical Research and Development
Group of the Research and Development Institute, GPO.

รางวัลดังกล่าวทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์
เป็นผู้พิจารณาส่ง ภญ. ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะ
สม เข้าร่วมคัดเลือกซึง่ จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
เภสัชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม สาขา
วิชาเทคโนโลยีเครื่องส�ำอาง ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.90 เกียรตินิยม
อันดับ1 เหรียญทอง เคยส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ การประกวด
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี Good Practice ได้รางวัลโครงการประเภทดีเด่น เกียรติ
บัตรรางวัลเรียนดี มีคะแนนสูงสุดชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ย 3.97

The Faculty of Pharmacy of Chulalongkorn University
nominated Miss Kittipatwong because she was considered
to be highly qualified for the award as she graduated in the
field of cosmetic technology from the Department of
Pharmaceutical Science and Pharmaceutical Industry, the
Faculty of Pharmacy, Chulalongkorn University, with First
Class Honors and a GPA of 3.90. During her studies Miss
Kittipatwong was presented with an Excellence Award for
her project on Good Practice and received Certification of
Excellence in Studies, as a result of having achieved the
highest GPA in her year, during her second year of studies.

ด้านคุณธรรม มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาย
การวิจัยและพัฒนาสูตรต�ำรับยาตามความชอบและความถนัด เพื่อผู้
ป่วยได้รับยาด้วยการผลิตยาที่มีคุณภาพ

Miss Kittipatwong has determined that she wishes to
continue in her career of pharmaceutical research and
development in order to help patients to gain access to
quality medicines.
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เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ประจ�ำปี 2557

Person of Excellence in Pharmacy for the
มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์เพือ่ สังคม ได้พจิ ารณารางวัล “เภสัชกรดีเด่น Benefit of Society Award 2014

เพื่อสังคม ประจ�ำปี 2557” แก่ เภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี รอง
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในฐานะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ทุ่มเท
ท�ำงานหนักเพือ่ การวิจยั และพัฒนายาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เป็นระยะ
เวลากว่า 30 ปี ในฐานะเภสัชกรทีไ่ ด้ทำ� งานวิจยั และพัฒนายาชือ่ สามัญ
ทั้งการพัฒนาสูตรต�ำรับเพื่อทดแทนการใช้ยาต้นแบบ และการพัฒนา
สูตรต�ำรับยาให้สามารถใช้ได้โดยสะดวก ในปี พ.ศ. 2547 ได้พฒ
ั นาสูตร
ต� ำ รั บ ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี สู ต รผสม Zidovudine 250 mg +
Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg (GPO-VIR Z250) ซึ่ง
จัดเป็นยาใหม่ประเภท new combination drugs สามารถลดอาการ
ข้างเคียงของยาสูตรเดิม คือ Stavudine + Nevirapine + Lamivudine
(GPO-VIR Z30) เป็นการลดขนาดยาให้เหมาะสมกับคนไทย และยา
สูตรนี้ได้รับการยอมรับให้เป็น First line regimen ของประเทศแทน
ยาสูตรผสม Stavudine + Nevirapine + Lamivudine (GPO-VIR Z30)

The Pharmacy for Society Foundation presented the
“Person of Excellence in Pharmacy for the Benefit of Society”
award 2014 to Mrs. Achara Eksaengsri, the Deputy Managing
Director of GPO, for her continuous display of initiative,
dedication and conscientiousness in the field of
pharmaceutical research and development over a period of
more than 30 years. Her work in research and development
involves the formulation of generic drugs to replace the use
of original drugs and the formulation of drugs for improving
patient compliance. For example, in 2004 a formulation of
combination antiretroviral drugs was developed, comprising
Zidovudine 250 mg + Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200
mg (GPO-VIR Z250). This was categorized as a new
combination drug and was beneficial to patients because it
resulted in fewer side effects than the conventional formula
of Stavudine + Nevirapine + Lamivudine (GPO-VIR Z30).
GPO-VIR Z250 has a level of drug strength suitable to Thai
patients and the formula has been approved as the national
first line regimen, replacing the conventional formula of
Stavudine + Nevirapine + Lamivudine (GPO-VIR Z30).

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่โดดเด่นอีกมาก อาทิ ปี พ.ศ. 2544 ได้
ร่วมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา ปี พ.ศ. 2550 ท�ำโครงการวิจัยวัคซีน
Pandemic Flu Vaccine H1N1 และได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีเกิดการ
ระบาด จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขณะเดียวกัน
ก็มีโครงการพัฒนาวัคซีนแบบ Inactivated Flu Vaccine ด้วย ปี พ.ศ.
2552 ได้จัดตั้งศูนย์ชีวสมมูล (Bioequivatence, BE) ขององค์การ
เภสั ช กรรม ปั จ จุ บั น สามารถศึ ก ษาชี ว สมมู ล ของยาขององค์ ก าร
เภสัชกรรมได้ถึง 20 รายการ/ปี และเปิดรับด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูล
Mrs. Eksaengsri work has been outstanding in other
ของยาให้กับหน่วยงานอื่นด้วย
areas, such as her involvement in establishing the Patent
จากตัวอย่างผลงานบางส่วนทีก่ ล่าวมาข้างต้น มูลนิธเิ ภสัชศาสตร์
เพื่อสังคมเห็นว่าเภสัชกรหญิงอัจฉรา เอกแสงศรี เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์
มีความมุ่งมั่น มีความคิดริเริ่ม มีความเสียสละ เพื่อผลส�ำเร็จของงาน มี
ผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของแวดวงวิชาชีพและประชาสังคม
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

Information Center in 2001. In 2007, she participated in a
research project for H1N1 influenza vaccine, with the
approval of the Food and Drug Administration (FDA), for use
in the event of a pandemic. She also participated in a project
for the development of inactivated flu vaccines. In 2009, she
established GPO’s Bioequivalence Center, which is currently
able to conduct bioequivalence (BE) studies on up to 20 GPO
produced drugs per year and is also able to conduct BE
studies on other agencies’ drugs.
The above examples represent only a part of Mrs.
Eksaengsri’s work. The Pharmacy for Society Foundation
viewed Mrs. Eksaengsri as a person of vision and
determination, who shows considerable initiative and is
dedicated to the success of her work. Her work is outstanding
and is recognized as such by pharmaceutical professionals
as well as the public. She was therefore a worthy recipient
of the “Person of Excellence in Pharmacy for the Benefit of
Society” award in 2014.
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ประกาศนี ย บั ต รระดั บ โลก CPIP มื อ อาชี พ ทาง The first person in Thailand to receive Certified
เภสัชอุตสาหกรรมรายแรกของไทย
Pharmaceutical Industry Professional (CPIP)
ดร.ภญ. มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพ องค์การเภสัชกรรม เป็นคนไทยคนแรกที่สอบได้
CPIP (Certified Pharmaceutical Industry Professional) ในงาน
Asean Life Sciences Conference and Exhibition 2013

Dr. Mukdavan Prakobvaitayakit, the Director of the
Quality Assurance Department of GPO, is the first person in
Thailand to have received CPIP; the accreditation was given
at the Asean Life Sciences Conference and Exhibition in 2013.

CPIP เป็นประกาศนียบัตรที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพทาง
เภสัชอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งทางด้านยาและชีววัตถุ ออกโดย ISPE
ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างประเทศ ด้านวิศวกรรมเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุด
และเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่ใหญ่ที่สุด โดยมุ่งเน้นการให้
ความรูเ้ พือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ ให้มคี วามเป็นมืออาชีพอย่าง
แท้จริง มีสมาชิกกว่า 22,000 คนใน 90 ประเทศทัว่ โลก ทัง้ วิศวกร เภสัชกร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งวงการยารักษาโรค ชีววัตถุ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โดยมีสำ� นักงานสาขากระจายอยูท่ วั่ โลกรวมทัง้ ประเทศไทย

CPIP is a credential for pharmaceutical professionals
involved in medicines and biological products. CPIP was
developed by the International Society for Pharmaceutical
Engineering (ISPE), which is the world’s largest not-for-profit
association for pharmaceutical science and manufacturing
professionals. ISPE focuses on enhancing the capabilities
of pharmaceutical professionals and has over 22,000
members, in more than 90 countries, including engineers,
pharmacists and other people whose work involves
medicines, biological products and medical devices. ISPE
has offices situated around the world including in Thailand.

จากความส�ำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ชื่อขององค์การเภสัชกรรม
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ISPE ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรขององค์การ
เภสัชกรรมไม่ได้ด้อยไปกว่าบริษัทยาชั้นน�ำอื่นๆ ทั่วโลก ที่ส�ำคัญยัง
เป็นการตอกย�้ำคุณภาพยาขององค์การเภสัชกรรมส่งผลให้เกิดความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่ รู ้ จั ก ในระดั บ นานาชาติ นอกจากนี้ อ งค์ ก าร
เภสัชกรรม ยังใช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพโรงงานยาในระดับสากลอีกด้วย

As a result of Dr. Prakobvaitayakit’s achievement, the
name of GPO now appears on the ISPE website, which
confirms that GPO’s personnel are comparable to those of
the world’s leading pharmaceutical companies and
emphasizes the quality of GPO’s medicines, with the result
that GPO is demonstrated to be a reliable and internationally
recognized organization. GPO uses this approach in
developing its personnel, in order to improve the quality of
its manufacturing plants to meet international standards.

รางวัล “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจ�ำปี 2557

The “Kon Dee Sri Chula” Award 2014

ภก.ดร. นิติ สันแสนดี เภสัชกร 5 กองพัฒนาระบบคุณภาพ
ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้รบั รางวัลผลงานวิจยั ดีเด่นประเภทนิสติ ขัน้ ดุษฎี
บัณฑิต จากพิธปี ระกาศเกียรติคณ
ุ ศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ รางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต
รางวัลการวิจยั และรางวัลผลงานวิจยั ประจ�ำปี 2556 และรางวัลยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจ�ำปี 2557
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Niti Sunsandee, a pharmacist (Level 5) of the Quality
System Development Division of the Quality Assurance
Department, received the “Kon Dee Sri Chula” Award for
Excellent Research by a Doctoral Student in 2014 at
Chulalongkorn University, in a ceremony honoring
distinguished scholars & professors, lecturers, researchers
and other persons active in the field.
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ผลงานวิจยั ดังกล่าว เป็นการศึกษา การสกัดและน�ำกลับ ราซิมกิ
แอมโลดิ ป ี น จากสารละลายป้อน ซึ่งคือน�้ำเสียจากกระบวนการ
สั ง เคราะห์ ตั ว ยาส� ำ คั ญ ทางเภสั ช กรรมด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าเคมี ข อง
อุตสาหกรรมเภสัชกรรม ด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง ซึ่ง
เป็ น องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ สามารถต่ อ ยอดน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นระบบ
อุตสาหกรรมในการสกัดและน�ำกลับของตัวยาที่มีคู่อิแนนทิโอเมอร์ตัว
อื่นๆ ต่อไปได้ รวมถึงการก�ำจัดและน�ำกลับของเอส-แอมโลดิปีนที่
ปนเปื้อนจากน�้ำทิ้ง ของอุตสาหกรรมยา กลับมาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
ในการเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาได้ ท�ำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ใน
การแยกสาระส�ำคัญทางยา เพื่อพัฒนาตัวยาใหม่ที่มีฤทธิ์ในการรักษา
ที่ดี ลดผลข้างเคียงในการใช้ยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
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Dr. Sunsandee won the award for research on the
extraction and recovery of Racemic Amlodipine from feed
solution via hollow fibre supported liquid membranes. The
feed solution is a waste product generated by the
pharmaceutical industry during the synthesis process of active
pharmaceutical ingredients via chemical reaction. The
knowledge obtained during this research could be further
applied in industrial systems for the extraction and recovery
of other drugs with paired enantiomers. The extraction and
recovery of (S)-amlodipine from industrial pharmaceutical
wastewater is beneficial as (S)-amlodipine can be used as a
material for the manufacture of medicines. This novel approach
promotes self-sufficiency in the isolation of the essence of
drugs and could lead to the development of new medicines
which are of good therapeutic efficacy, thereby promoting
patient safety by reducing the side effects of medicines.

องค์กรระดับดี ด้านความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง Ranking within Good Organization with
จาก TDRI
Transparency in Procurement from TDRI
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ กองจัดซื้อทั่วไป ได้รับการจัด
ล� ำ ดั บ องค์ ก รในระดั บ ดี ด ้ า นความโปร่ ง ใสในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย หรือทีดอี าร์ไอ ได้ทำ� การส�ำรวจ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างในเว็บไซต์รฐั วิสาหกิจ ประจ�ำปี 2556
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยส�ำรวจ
เว็บไซต์รัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 59 แห่ง ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ
3 เงื่อนไขหลักได้แก่ การน�ำเสนอหน้าโฮมเพจ คุณภาพของข้อมูล
การเก็บและการค้นหาข้อมูลเก่า โดยองค์การเภสัชกรรมได้รับคะแนน
63 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี
องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ยังได้
ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยการจัดท�ำในระบบ e-GP หรือ electronic
Government Procurement ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวง
การคลัง เพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพมาใช้ในการ
ผลิตยาคุณภาพในระดับสากล เพื่อระบบยาที่มั่นคงของประเทศเป็น
ส�ำคัญ

The Procurement Division of the Logistics Department of
GPO was ranked as “good”, in terms of its level of procurement
transparency, by the Thailand Development Research Institute
(TDRI). TDRI surveyed the disclosure of information in regard to
procurement on the websites of State Enterprises in 2013, in
accordance with the Official Information Act 1997. TDRI evaluated
and scored 59 State Enterprises websites. The evaluation is
based on 3 main quality criteria, these being homepage
presentation, the quality of data and the storage of & an adequate
search facility for historic data. GPO earned 63 points and was
therefore categorized within the “good” level.
The Logistics Department conducts procurement via
the use of an electronic system in accordance with
Government Procurement (e-GP), the Comptroller General’s
Department, the Ministry of Finance. This allows people to
easily access data on procurement. The ranking of “good”
demonstrates the transparency and the potential of the
procurement system used by GPO in sourcing quality raw
materials and instruments for the manufacture of quality
medicines which meet international standards, which is
important in providing a secure national drugs system.
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กระบวนการคุณภาพ

Quality Processes

องค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นผลิตยาคุณภาพตามมาตรฐาน GMP
ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ทุม่ เทงบประมาณ บุคลากร เพือ่
งานวิจยั และพัฒนากระบวนการผลิตยา ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของ
สถานการณ์โรคในปัจจุบัน พร้อมเพิ่มก�ำลังการผลิตด้วยการขยายฐาน
การผลิตไปยังโรงงานผลิตยารังสิต 1 ที่พัฒนากระบวนการผลิตตาม
มาตรฐานสากล WHO GMP, GMP PIC/S รองรับความจ�ำเป็นต้องใช้
ในการบ�ำบัดรักษาในระบบสาธารณสุขของประเทศ ทัง้ ในด้านคุณภาพ
และปริมาณให้คนไทยได้รับยาคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุก
ภูมภิ าค เพือ่ สุขภาพอนามัยทีด่ แี ละสมบูรณ์ยงิ่ ๆ ขึน้ ของคนไทย ในฐานะ
หน่วยงานความมั่นคงด้านยาของประเทศ

GPO is resolved to produce quality medicines, in
compliance with GMP standards, via the use of scientific
techniques and modern technology, with a dedicated budget
and the qualified personnel required for the research and
development of pharmaceutical manufacturing processes,
in order to keep pace with the dynamics of current disease
situations. GPO has increased its production capacity via the
construction of a new manufacturing plant at Rangsit 1. The
production processes at this plant have been designed to
meet WHO GMP, GMP PIC/S requirements. GPO is responsible
for the security of the medicines system within the country
and this plant will be able to produce medicines to support,
both in terms of quantity and quality, the treatment demands
within the national public health system. As a result, Thai
people will be able to gain access to quality medicines on
a systematic and equitable basis, thereby improving their
standard of health.

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ด้านการ Certification by the UK with the ISO/IEC 29110
Standard in Software Development
พัฒนาซอฟต์แวร์จากประเทศอังกฤษ
องค์การเภสัชกรรมได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO
29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็น
มาตรฐานฉบับแรกทีม่ งุ่ เน้นให้ผพู้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ และการบริการให้เป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล และมีวงจรในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
จากคณะผู ้ เชี่ ย วชาญในวงการคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จนได้รับการรับรองกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/
IEC 29110 จากบริษัท ACM Limited ซึ่งเป็น Certification Body
จากประเทศอังกฤษ
เนื่องจากยาถือเป็น 1 ในปัจจัย 4 ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรง
ชีวิต หากการด�ำเนินงาน เกิดวิกฤติ หยุดชะงัก หรือผิดพลาด จะส่ง
ผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วย องค์การเภสัชกรรมตระหนักยิ่งในเรื่อง
เหล่านี้ จึงมีการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และลดขั้ น ตอนการท� ำ งาน การน� ำ ระบบ
คอมพิวเตอร์มาท�ำแทนวิธกี ารเดิมโดยเฉพาะในกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับ
GMP มัน่ ใจได้วา่ กระบวนการทีร่ ะบบคอมพิวเตอร์ทำ� งานมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความปลอดภัย และสามารถติดตามสืบย้อนกลับได้
เพื่อการผลิตยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน GMP PIC/S และความ

GPO has been certified with ISO 29110, which is the
international standard for software engineering. This
standard focuses on software development and services. A
software developer meeting this standard will be recognized
internationally and will be equipped to maintain a continuous
software development cycle. The ISO 29110 standard was
certified by an expert team from the Industrial Software
Group of the Federation of Thai Industry and the Software
Industry Promotion Agency (Public Organization). GPO was
certified with the ISO/IEC 29110 standard for software
development processes following auditing by ACM Limited,
which is a UK based certification body.
Medicine is one of the four necessities of life. GPO is
aware that if its operations were to enter a state of crisis such
as the halting of production or a major error, then the lives of
patients would be detrimentally affected. In response to this
GPO has utilized modern technology and computer systems
in order to increase operational efficiency and to reduce the
number of process phases in its procedures. When old
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ปลอดภัยของผู้ใช้ยา โดยมีการระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ งการก�ำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการผลิต
ยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 หมวด 19 ระบบที่
ใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ทีห่ น่วยงาน IT ได้รบั จะสร้างความ
เชือ่ มัน่ ในระบบคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่องค์การ
เภสัชกรรมพัฒนาขึ้นใช้งาน รวมทั้งระบบ VMI ที่ให้บริการอยู่ในขณะ
นี้ด้วย
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methodologies are replaced by computer systems in the
management of a process, particularly in the case of a GMP
process, it is highly necessary to ensure that the new system
is both accurate and reliable. It is important that the data
obtained from these processes is secure and easily traceable.
This is in order to be able to produce quality medicines which
meet GMP PIC/S standards and to ensure the safety of
consumers. The Public Health Ministry has provided
guidelines on the criteria and methodology involved in the
production of medicines via the use of computer operated
systems in accordance with the Drugs Act 2554 Section 19.
The ISO/IEC 29110 standard, certification of which was
awarded to the Information Technology Department,
facilitates confidence in regard to the quality of the software
development process developed by GPO, as well as in
respect of the VMI system currently in use.

ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025:2005 ต่อเนื่อง
ส� ำ นั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (สมป.) กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพห้อง
ปฏิบตั กิ าร ด้านบริหารจัดการคุณภาพและด้านวิชาการ เพือ่ ต่ออายุการ
รับรอง (Reassessment) รหัส HP 193/51, HP 193-1/55 ของ
NORFLOXACIN Working Standard และขยายขอบข่ายการรับรอง
(Extended Scope) รหัส HP 193-2/57 ของ DICLOXACILLIN
SODIUM Working Standard ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557
จากผลการตรวจในครัง้ นีอ้ งค์การเภสัชกรรมสามารถรักษาระบบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ได้เป็นอย่างดี และผลการตรวจ
ไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรง (Critical deficiency)
นอกจากนีย้ งั ได้แนะน�ำให้องค์การเภสัชกรรม ยืน่ ขอการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO Guide 34:2009 (E) ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัด
ท�ำวัสดุอา้ งอิง (Reference Material) เนือ่ งจากมีศกั ยภาพเพียงพอที่
จะได้รับการรับรอง ซึ่งหากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO Guide
34:2009 (E) ทางด้านยาจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ทาง
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

Accreditation with ISO/IEC 17025:2005
The Bureau of Laboratory Quality Standards,
Department of Medical Science, the Ministry of Public
Health, audited the management systems of GPO’s
laboratories in terms of quality, administration and technical
operations, on 19-20 August 2014. This was in order to
reassess standards in terms of codes HP 193/51 & HP 1931/55 of Norfloxacin Working Standards and to extend the
scope of accreditation to include code HP 193-2/57 of
Dicloxacillin Sodium Working Standards in accordance with
the ISO / IEC 17025: 2005 standard. It was found that GPO
was able to maintain the ISO / IEC 17025: 2005 standard
and no critical deficiencies were observed.
Moreover, the Bureau of Laboratory Quality Standards
suggested GPO apply for certification with ISO Guide 34:
2009 (E), which is a standard for the preparation of reference
materials, as GPO possessed the potential for certification
and the Bureau of Laboratory Quality Standards was willing
to provide support in obtaining it. If GPO receives
accreditation with the ISO Guide 34: 2009 (E) standard in
medicines, then it will be the first organization in Thailand
to do so.
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น�ำ 2 เครื่องมือไฮเทคตรวจสอบเอกลักษณ์วัตถุดิบ Supporting GMP PIC/S via the employment
รองรับ GMP PIC/S
of 2 high tech techniques for identification
องค์การเภสัชกรรมน�ำเทคนิค รามานสเปกโตรสโคปี้ และ tests on raw materials

เนียร์-อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี้มาใช้ในการตรวจสอบเอกลักษณ์
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความมั่นใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคเพือ่ ให้การผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการผลิตที่ดี GMP PIC/S ที่ให้มีการเก็บตัวอย่างมาจากทุก
ภาชนะของทัง้ รุน่ และน�ำแต่ละตัวอย่างนัน้ มาท�ำการทดสอบเอกลักษณ์
ของวัตถุดิบ ที่เป็นสารส�ำคัญของยานั้นๆ ในทุกถัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
วัตถุดิบที่จะน�ำไปผลิตยาเป็นสารที่ต้องการจริงๆ

เครื่องมือทั้ง 2 รายการมีความทันสมัย เที่ยงตรง ใช้ในการ
วิเคราะห์วัตถุดิบเพื่อตรวจสารส�ำคัญโดยไม่ท�ำให้วัตถุดิบเสียหายหรือ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถได้ผลวิเคราะห์ท่ีรวดเร็วและสะดวกใน
การน�ำไปใช้นอกสถานที่ ซึ่งมีหลักการท�ำงาน โดยใช้การกระเจิงแสง
เป็นตัวน�ำและแสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลของสารส�ำคัญ
ต้นแบบ เพือ่ ยืนยันว่าวัตถุดบิ นัน้ มีตวั ยาส�ำคัญถูกต้องตามจริง เป็นการ
ยืนยันว่ากระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพยาและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ยาขององค์การเภสัชกรรมต่อไป

GPO employs Raman Spectroscopy and Near-Infrared
Spectroscopy techniques to identify the active pharmaceutical
ingredients used in pharmaceutical manufacturing. This is in
order to increase the efficiency of production and to create
confidence in consumers that the quality of GPO’s
pharmaceutical manufacturing is in compliance with the GMP
PIC/S standard. This standard requires that samples are taken
from every container of each Lot of raw material and that
these samples are then examined for identification purposes
in order to ensure that the active pharmaceutical ingredient,
which will be used for manufacturing, is the correct one.
The two techniques mentioned above are modern,
precise and non-destructive and can be used to analyze the
raw materials without affecting their quality.
The analytical results are provided rapidly and the
instruments required for the two techniques can be used
offsite. These instruments function by using light scattering
as a conductor and display analytical data by comparing the
sample with reference standards to confirm that the raw
material is the correct active pharmaceutical ingredient. This
confirms that the production process is efficient and complies
with the standard, creates confidence in the quality of the
medicines and provides proof that it is safe for consumers to
continue using GPO’s pharmaceutical products.

ชุดตรวจสารเสพติดผ่านการรับรอง GMP

Drug testing kits certified with GMP.

กองควบคุมเครือ่ งมือแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ได้ให้การรับรอง GMP เครื่องมือแพทย์ การผลิตชุดตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ (Methamphetamine) ที่ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
องค์การเภสัชกรรม ได้ผลิตและยื่นเรื่องให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ตรวจเพื่ อ เพิ่ ม ขอบข่ า ยการรั บ รองการผลิ ต
ชุดทดสอบสาร เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ (GPO Meth
Cassette) และชนิดแถบ (GPO Meth Strip) และตรวจติดตาม
การผลิตชุดน�ำ้ ยาตรวจยาบ้าในปัสสาวะ เมือ่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557

The production of urine drug testing kits for
Methamphetamine by the Chemical Department has been
certified with the Medical Devices GMP standard by The
Medical Device Control Division, the Food and Drug
Administration (FDA). GPO submitted a request to the FDA for
an extension of this accreditation to cover the production of
GPO Meth Cassettes and GPO Meth Strips. On 21-22 July 2014,
the production of these two product types was audited and
the production of urine drug testing kits for Methamphetamine
was monitored. The results of the investigation found that
there were no flaws in the production and therefore the Medical
Devices GMP certification was extended to cover GPO Meth
Cassettes and GPO Meth Strips in October 2014.

ผลจากการตรวจได้ผ่านการตรวจติดตาม GMP โดยไม่พบ
ข้อบกพร่องในการตรวจ และได้ออกหนังสือรับรอง GMP เครือ่ งมือแพทย์
ตามขอบข่ายทีเ่ พิม่ เติมแก่องค์การเภสัชกรรมเมือ่ เดือนตุลาคม 2557
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ร่ ว มมื อ กรมวิท ย์ศึกษาชีวสมมูลของยาสามั ญ เพิ่ ม Collaboration with the Department of Medical
ประสิทธิผลการรักษา
Science on bioequivalence studies on generic
องค์การเภสัชกรรมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง drugs

สาธารณสุข ได้ท�ำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา
ชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยาต้นแบบและการศึกษาวิจัยทาง
คลินกิ อย่างเป็นทางการ เพือ่ ให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาทีม่ ปี ระสิทธิผล
ในการบ�ำบัดรักษาเท่าเทียมกับยาต้นแบบ ก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษา
วิจัยทางคลินิกร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยได้ด�ำเนินการมาแล้ว
ทั้งสิ้น 24 รายการ

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการเตรียมยกระดับ
มาตรฐานการวิจัยทางคลินิกในการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญสู่
ระดับสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รวมทัง้ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถ เพือ่ ให้เป็นการประกันคุณภาพยา
สามัญให้เทียบเท่ายาต้นแบบ และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงยาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การเภสัชกรรม
ในการผลิ ต ยาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล GMP PIC/S จึ ง เกิ ด
ความร่ ว มมื อ อย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งสู ต รยาที่
องค์การเภสัชกรรมวิจัยและพัฒนาขึ้นกับยาต้นแบบ เพื่อให้ประชาชน
ไทยมีโอกาสเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิผลในการรักษาเท่าเทียม
กับยาต้นแบบได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยา
ของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้

GPO and the Department of Medical Sciences, the
Ministry of Public Health, officially signed a memorandum
of understanding (MOU) concerning cooperation on
bioequivalence studies on generic drugs in order to compare
them with original drugs and on clinical research studies.
This is in order to allow Thai people to access medicines of
a quality and therapeutic efficiency equivalent to original
drugs and to reduce the burden of drug expense on the public
health system in Thailand. Since 2007 there have been
collaborations on clinical research studies on 24 types of
drug.
Currently, the Department of Medical Sciences is in
preparation to raise the standard of clinical research in its
bioequivalence studies on generic drugs to an international
level. Therefore an official collaboration has been established
for comparative clinical studies providing a comparison
between the generic drugs produced by GPO and original
drugs. This is in order to be able to provide support to the
forthcoming ASEAN Economic Community (AEC), to enhance
capacity, to provide assurance that GPO’s generic drugs are
of a quality equivalent to original drugs and to promote the
public’s ease of access to quality medicines on an equitable
basis. This meets with GPO’s objective to produce quality
medicines in accordance with GMP PIC/S.

ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลครบวงจรพร้อมรับ AEC

The Bioequivalence Study Centre: Preparation
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้จัด ศูนย์ศึกษา for the launch of AEC

ชีวสมมูลตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2551 มีภารกิจหลักในการศึกษาชีวสมมูล
(Bioequivalence Study) โดยศึกษาเปรียบเทียบชีวประสิทธิผล
(Comparative bioavailability) ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ (Test
products) และผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Innovator products) โดย
เปรียบเทียบอัตราการดูดซึม (Rate) และปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือด (Extent) ที่ระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากให้ผลิตภัณฑ์ยาทั้ง
สองต�ำรับในมนุษย์ เป็นการพิสจู น์วา่ ยาทดสอบมีความเท่าเทียมกันทาง
ผลการรักษา (Therapeutic equivalence) กับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ

The Bioequivalence Study Centre was established by
GPO’s Research and Development Institute in 2008. Its main
mission is to conduct comparative bioequivalence studies
between test products and innovator products. Tests in
humans are undertaken in which the rate and extent of drug
absorption into the bloodstream, at various time intervals,
are assessed after doses of the two different products have
been administered. The aim of a bioequivalence study is to
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และสามารถใช้ แ ทนกั น ได้ (Interchangeability) ทั้ ง นี้ ก ารใช้
ผลิตภัณฑ์ยาชือ่ สามัญทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยเทียบเท่ากับ
ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบในราคาทีถ่ กู กว่า เป็นการเพิม่ โอกาสให้ประชาชน
มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ยาได้ เ พิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง สามารถลดการน� ำ เข้ า
ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบทีม่ รี าคาสูงจากต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ การศึกษา
ชีวสมมูลเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา
ในประเทศไทยให้สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน รวมทัง้
รองรับการขยายตัวของตลาดยาภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย
ศูนย์ศกึ ษาชีวสมมูล องค์การเภสัชกรรม ในส่วนของห้องปฏิบตั กิ าร
วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ยาในตั ว อย่ า งชี ว ภาพ รวมถึ ง หน่ ว ยงานทางเภสั ช
จลนศาสตร์และสถิติ และกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาชีวสมมูล
ได้ด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูลเป็นไปตามคู่มือการศึกษาชีวประสิทธิผล
และชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาของกองควบคุมยา ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อีกทัง้ ยังด�ำเนินการตาม
มาตรฐานสากล เช่น ASEAN, องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
(USFDA), European Medicines Agency (EMA) และองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) ศูนย์ศึกษาชีวสมมูล
องค์ ก ารเภสั ช กรรม ได้ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ รั บ
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทีด่ ี (Good Laboratory Practice:
GLP) ในการศึกษาชีวสมมูล จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้
รับการรับรองครั้งที่ 2 จากการตรวจติดตามในปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน
ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลได้ด�ำเนินการศึกษาชีวสมมูลเสร็จสิ้น 21 รายการ
และมีรายงานการศึกษาชีวสมมูลที่ได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาแล้วจ�ำนวน 4 รายงาน ได้แก่ Levofloxacin
500 mg tablets, Levocetirizine 5 mg tablets, Tenofovir 300
mg tablets และ Sildenafil 20 mg tablets
ศูนย์ศกึ ษาชีวสมมูล องค์การเภสัชกรรม ด�ำเนินการภายใต้ระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี ปัจจุบันศูนย์ศึกษาชีวสมมูล
มีเครื่อง LC-MSMS ที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับยาในตัวอย่างชีวภาพ
จ�ำนวน  5 เครื่อง เครื่องมือและ software ที่ใช้ได้รับการสอบเทียบ
และตรวจสอบก่อนใช้งาน รวมถึงมีการสอบเทียบและตรวจสอบเป็น
ประจ�ำตามระยะเวลาที่ก�ำหนด บุคลากรได้รับการฝึกอบรมก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานรวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมในงานเป็นระยะเพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงาน ทัง้ นีม้ รี ะบบประกันคุณภาพของ
การด�ำเนินการงานทุกขัน้ ตอน ซึง่ เป็นสิง่ ยืนยันถึงคุณภาพ ความถูกต้อง
และความน่าเชือ่ ถือของการศึกษาทีด่ ำ� เนินการโดยศูนย์ศกึ ษาชีวสมมูล
องค์การเภสัชกรรมเป็นอย่างดี
เพื่อเป็นการสอดรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
การเปิดใช้งานโรงงานผลิตยารังสิตตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกใน
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prove that a test product and an innovator product are of
therapeutic equivalence and therefore interchangeable. The
use of generic products which are of an efficacy and safety
level comparable to innovator products but are considerably
cheaper, helps to increase patients access to drugs and to
reduce the need to import expensive innovator products.
Bioequivalence studies are an important mechanism in
developing the potential of the pharmaceutical industry in
Thailand, enabling the country to become self-reliant with
a stable and sustainable pharmaceutical market, as well as
supporting the expansion of this market after the launch of
the ASEAN Economic Community (AEC) in 2016.
The GPO Bioequivalence Study Center, which comprises
bioanalytical laboratories, pharmacokinetic and statistical units
and a quality assurance unit, has conducted bioequivalence
studies in accordance with the Guidelines for the Conduct of
Bioavailability and Bioequivalence Studies, Thai Drug Control
Division, FDA, Ministry of Public Health. The bioequivalence
studies were also performed in compliance with the international
standards required by ASEAN, the U.S. Food and Drug
Administration (USFDA), the European Medicines Agency (EMA)
and the World Health Organization (WHO). The GPO Bioequivalence
Study Center has been developed on a continuous basis and
was accredited with Good Laboratory Practice (GLP) by the
Bureau of Laboratory Quality Standards of the Department of
Medical Sciences, Ministry of Public Health for the first time in
2012 and for a second time in 2014. Bioequivalence studies of
21 generic drugs have thus far been completed and four
bioequivalence study reports have been approved by the FDA.
The subjects of these reports were: Levofloxacin 500 mg tablets,
Levocetirizine 5 mg tablets, Tenofovir 300 mg tablets and
Sildenafil 20 mg tablets.
At present the Bioequivalence Study Center possesses
five LC-MSMS machines which are used for the analysis of
drug contents in biological samples. All instruments and
software are calibrated and inspected before use. Calibration
and inspection are regularly performed in accordance with
a schedule. Personnel receive thorough training before
commencing work and in addition, on the job training is
regularly arranged in order for staff to increase their levels
of knowledge and understanding of the work. A quality
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อนาคตอันใกล้ ศูนย์ศกึ ษาชีวสมมูลได้เตรียมความพร้อมเพือ่ เข้ารับการ
ตรวจประเมินในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาจากองค์การอนามัยโลก
โดยในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลได้ร่วมกับบริษัท Contract
Research Organization (CRO) ชั้นน�ำของโลก ส่งผู้เชี่ยวชาญมา
ประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับยาในตัวอย่าง
ชีวภาพ เพื่อเข้ารับการตรวจรับรองตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
โดยมีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ
นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังตระหนักถึงความจ�ำเป็นของ
ศูนย์ศึกษาชีวสมมูลที่ครบวงจรทั้งการทดลองทางคลินิกในอาสาสมัคร
และการวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ จึงได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยา
ต้นแบบและการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทดลองทางคลินิกส�ำหรับการศึกษา
ชีวสมมูลจากบริษัท CRO ที่ปรึกษา และร่วมกันยกระดับมาตรฐาน
การด�ำเนินการวิจยั ทางคลินกิ ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบตั กิ ารวิจยั
ทีด่ ที างคลินกิ (Good Clinical Practice: GCP) และตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก โดยจะมีการปรับปรุงสถานทีท่ ดลองทางคลินกิ และ
การฝึกอบรมบุคลากรในปี พ.ศ. 2558 และประเมินความพร้อมของ
สถานที่ ท ดลองทางคลิ นิ ก ตามมาตรฐานองค์ ก ารอนามั ย โลกโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท CRO ที่ปรึกษาและเข้ารับการตรวจรับรองจริง
จากองค์การอนามัยโลกภายในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป
เมื่อได้รับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกศูนย์ศึกษาชีวสมมูล
องค์การเภสัชกรรม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมทีจ่ ะ
ยกระดั บ เป็ น ศู น ย์ ศึ ก ษาชี ว สมมู ล แห่ ง อาเซี ย น ซึ่ ง สามารถรองรั บ
การศึกษาชีวสมมูลจากบริษัทยาภายในประเทศไทยและบริษัทยาจาก
ต่างประเทศอีกด้วย

Annual Report

2014
assurance system is employed at every stage of the process,
which ensures the quality and reliability of the studies
conducted by the GPO Bioequivalence Study Centre.
In order to be ready for the forthcoming launch of the
AEC and the opening of the Rangsit Manufacturing Plant,
which has been developed in accordance with WHO
standards, the Bioequivalence Study Center is in preparation
to receive an audit from WHO in order to be able to attain
WHO standards certification. In 2014 the Bioequivalence
Study Center collaborated with the Contract Research
Organization (CRO), a leading global organization, with CRO
acting as a consultant. CRO sent an expert to assess the
readiness of the bioanalytical laboratories to be certified by
WHO. The results of the assessment were satisfactory.
Furthermore, GPO, having understood the need for a
fully comprehensive Bioequivalence Study Center, which is
able to conduct both clinical trials in volunteers and
bioanalysis in laboratories; signed a memorandum of
understanding (MOU) with the Department of Medical
Sciences to collaborate on comparative bioequivalence
studies and clinical research. In addition, CRO provided a
technology transfer for use in clinical trials for bioequivalence
studies. This is aimed at raising the performance standards
of the clinical research to comply with the guidelines for
Good Clinical Practice (GCP) and with WHO standards. During
2015, the facility for clinical trials has been developed and
training of personnel has been conducted. The clinical trial
facility will be accessed by CRO to ensure it conforms to
WHO standards and will be further audited by WHO in 2017.
Once certification with the WHO standard has been
achieved, the GPO Bioequivalence Study Center and the
Department of Medical Sciences will be ready to fulfil the
role of an ASEAN Bioequivalence Study Centre which is able
to support bioequivalence studies for both domestic and
international pharmaceutical manufacturing companies.

The Government Pharmaceutical Organization
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กิจกรรมเพื่อสังคม
Corporate Social Responsibility Activities

จากการด�ำเนินงานภายใต้นโยบายคุณภาพ “รับผิดชอบชีวิต
ผลิตยาคุณภาพ” องค์การเภสัชกรรมตระหนักและถือเป็นนโยบายหลัก
ในการผลิตยาคุณภาพตามมาตรฐาน GMP เพื่อรองรับงานสาธารณสุข
ของประเทศ หากยังมีอีกหลากหลายภารกิจที่องค์การเภสัชกรรมร่วม
รับผิดชอบไม่นอ้ ยกว่าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตอิ งค์การเภสัชกรรม คือ
การแบ่งปันและเติมเต็มในสิ่งที่สังคมขาดแคลน อย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถของบุคลากรและงบประมาณ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องทุกกลุม่
ในทุกภูมภิ าค ให้สมดังค�ำขวัญขององค์การเภสัชกรรม “รับผิดชอบชีวติ
ผลิตยาคุณภาพ”

In order to be able to support public health projects
throughout the country, GPO closely adheres to its policy on
standards of quality: “Responsibility for Quality of Life and
the Production of Quality Drugs”, ensuring the manufacture
of quality medicines in accordance with GMP. Moreover,
GPO participates in many social responsibility missions in
accordance with the GPO act, in order to help fulfill societal
needs via the provision of sufficient funding and by fully
utilizing the capabilities of its staff; thereby working to
improve the quality of life of all Thai people.
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โครงการส�ำคัญ

2014
Important projects

สนองพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปลูก GPO - Working together to Conserve Thai
เถาวัลย์เปรียง
Herbs for Sustainability Project in Response
โครงการ “GPO ร่วมใจ อนุรกั ษ์สมุนไพรไทยให้ยงั่ ยืน” to the Royal Initiative of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn: The planting
องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้ชื่อ
of Jewel Vines

โครงการ “GPO ร่วมใจ อนุรักษ์สมุนไพรไทย ให้ยั่งยืน” เพื่อสนอง
พระราชด� ำ ริ ต ามโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อ
เป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการบุกรุกท�ำลายป่าและส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพรไทยที่ส�ำคัญเป็นการสร้างความรักและความสามัคคี
สร้ า งชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นอั น ที่ จ ะสร้ า งความเข้ ม แข็ ง อี ก ทั้ ง สร้ า ง
เครือข่ายในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง จึงจัดให้มีการปลูกต้นสมุนไพรเถาวัลย์
เปรียง จ�ำนวน 6,000 ต้น ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม ณ ต�ำบล
หนองใหญ่ อ�ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม
2557 เพิ่มเติมจากการปลูกป่ามเหสัก-สักสยามินทร์และพืชสมุนไพร
ต่างๆ

สมุนไพรเถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณเป็นยา
กษัยเส้น หรือรักษาอาการปวดเมื่อย บรรเทาอาการปวดหลัง รักษา
อาการข้อเข่าเสื่อม ผงจากเถาของเถาวัลย์เปรียงในรูปแบบแคปซูลถูก
จัดอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร ซึ่งจัดท�ำโดยกระทรวงสาธารณสุข

GPO undertook operations in accordance with
corporate social responsibility (CSR) under the project
entitled “GPO - Working together to Conserve Thai Herbs for
Sustainability” in response to the Plant Genetic Conservation
Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn. This project was in honor
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, in
celebration of the auspicious occasion of her 60th birthday
anniversary. This project was also aimed at conserving
natural resources, promoting the use of Thai herbal
medicines and reducing deforestation. Importantly, this
project was able to engender unity and good relations
between the people in the local community, enabling them
to strengthen community bonds and to create a network of
cooperation to support the care of the environment. As a
result, the quality of life of the people in the community has
been improved. In addition to planting Mahesak Sak
Siamintra trees and other herbal plants, GPO arranged an
activity for the planting of 6,000 Jewel Vine plants on GPO
premises in Nong Yai Distract, Chonburi Province on 9 August
2014.
Jewel vine or Derris Scandens (Thaowanpriang in Thai)
is a Thai herbal plant. It has been widely used in Thai
traditional medicines for muscle pain, back pain and the
treatment of osteoarthritis. A powder produced from this
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plant, in a capsule dosage form, has been categorized under
the List of Herbal Medicinal Products, prepared by the
Ministry of Public health.

เพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในประเทศและทดแทนการ
น�ำเข้ายาจากต่างประเทศ องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาเตรียมสารสกัด
มาตรฐานเถาวัลย์เปรียง (Standardized extract) โดยใช้วตั ถุดบิ ภายใน
ประเทศ และเทคโนโลยีอันทันสมัยภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตแคปซูล
สารสกัดเถาวัลย์เปรียงภายใต้ชอื่ การค้า “จีพโี อเถาวัลย์เปรียงแคปซูล”
(GPO THAO-WAN-PRIANG CAPSULES) นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร โดยมีการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีการตรวจสอบเอกลักษณ์ ปริมาณของสารส�ำคัญใช้
เทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ จีพีโอเถาวัลย์เปรียงแคปซูล
เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพสม�่ำเสมอ
องค์การเภสัชกรรมได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรต�ำรับนี้กับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว

In order to promote the replacement of imported drugs
by the use of herbal medicine products within the country,
GPO developed a preparation of Derris Scandens standardized
extract using local raw materials and via the application of
an advanced technology which was received in a technology
transfer from the Medicinal Plant Research Institute of the
Department of Medical Science. The production of Derris
Scandens extract capsules, under the trade name GPO THAOWAN-PRIANG CAPSULES is in accordance with Good
Manufacturing Practice for Traditional Medicines. The quality
control of this product is compliant with international
standards. The identification and content of the active
ingredients was analyzed by using High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) and tests for microbial contamination
were also applied. GPO THAO-WAN-PRIANG CAPSULES
constitute a herbal medicinal product which is both safe and
of a consistent quality. An application for the registration of
this product has been submitted to the Food and Drug
Administration.

ด้านการสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย Establishing a network with stakeholders
กิ จ กรรมท�ำบุ ญ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งพื้ น ที่ ข อง The organization of merit making activities
องค์การเภสัชกรรม
with communities adjacent to GPO premises:
เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่
ใกล้เคียง อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
โดยรอบ องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดกิจกรรมท�ำบุญร่วมกับชาวชุมชน
ตลาดพรธิสาร เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงงานผลิตยารังสิต1
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

In order to generate a good relationship between GPO
and its neighboring communities, GPO organized merit
making activities in conjunction with the people in the
community of Talad Pon Pi San on 22 November 2014 at the
Rangsit Manufacturing Plant, Thanyaburi District,
Pathumthani Province.
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ด้านการดูแลกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Care of patients in the chronic disease
สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ กลุ่ม network groups
ปทุมรัตน์ โรงพยาบาลล�ำลูกกา

The support of activities to assist the HIV/
กลุ่มปทุมรัตน์ โรงพยาบาลล�ำลูกกา ด�ำเนินโครงการ “สายใย AIDS patients in the Pathumrat Group at Lum
แห่งความรัก” (The bond of love project) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง Luk Ka Hospital:

เสริมให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง รวมทั้ง
สามารถสร้างเครือข่ายการดูแลตัวเอง การให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกัน การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ รณรงค์การแก้ไขปัญหาเอดส์ การฝึกอบรมทักษะ
การดูแลตัวเอง และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ
องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน 169,000.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สนับสนุนกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์ ของศูนย์วิจัยโรค
เอดส์ สภากาชาดไทย
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้ด�ำเนินการจัดท�ำเว็บไซต์
อดัมส์เลิฟ (adamslove.org) น�ำเสนอข้อมูลเรื่องการมีรักที่ปลอดภัย
ตลอดจนรณรงค์ให้ชายรักชายหันมาใส่ใจสุขภาพ รูจ้ กั การป้องกันอย่าง
ถูกวิธี และหมัน่ ตรวจสุขภาพทางเพศ เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีใน
กลุ่มชายรักชาย องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

The Pathumrat Group at Lum Luk Ka Hospital
conducted a project entitled “The bond of love”, which is
aimed at encouraging HIV/AIDS patients to develop the
potential to help themselves and to create a network for
self-care and moral support. The project involved various
activities such as arranging training for patients on how to
develop the skills required to take care of themselves and
visiting patient’s houses to provide moral support. GPO
supported this project with a budget of 169,000 baht.

The support of activities for AIDS prevention
by the Thai Red Cross AIDS Research Centre:
GPO provided a budget of 300,000 baht to the Thai Red
Cross AIDS Research Centre for the creation of a website
(adamslove.org) to support the health of men who have sex
with men (MSM). This website provides information on HIV/
AIDS and on how to practice safe sex. It also encourages
MSM to take care of their health and provides information
on proper methods of protection. In order to help to prevent
the transmission of HIV the website encourages MSM to be
tested for the condition.

The promotion of access to antiretroviral
สนับสนุนการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวี แก่ผู้ป่วยที่ (ARV) drugs for patients in need:
• GPO supported the provision of ARV drugs, to a value of
ขาดแคลน
• สนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่โรงพยาบาลตะกัว่ ป่า จ.พังงา เพือ่
ใช้ ใ นการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยเอชไอวี ที่ เ ป็ น แรงงานข้ า มชาติ มู ล ค่ า
168,998.40 บาท
• สนับสนุนยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยเอชไอวีในเรือนจ�ำ มูลค่า 424,140 บาท

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไต
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างศูนย์ฟอกไต โดยมูลนิธิกู้ภัย
ร่ ม ไทร เพื่ อ ลดปั ญ หาการเข้ า ถึ ง การฟอกไตของผู ้ ป ่ ว ย องค์ ก าร
เภสัชกรรมสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน 300,000 บาท

168,998.40 baht, to the Takuapa Hospital, Phang Nga
Province, for the treatment of migrant labourers with HIV.
• GPO supported the provision of ARV drugs, to a value of
424,140 baht, to correctional facility hospitals, for the
treatment of prisoners with HIV.

The provision of support for developing the
quality of life of patients with kidney disease:
In order to reduce the problem of patient access to
dialysis, GPO provided a supporting budget of 300,000 baht
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สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
• สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 13 จัด
โดยมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชัน้ 5 อาคาร
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี องค์การเภสัชกรรม
สนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน 30,000.- บาท
• สนับสนุนชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการจัดพิมพ์
หนังสือบทความธาลัสซีเมีย เรื่อง “สิ่งที่...คุณไม่รู้” เป็นหนังสือที่
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย การปฏิบัติตัวและการใช้
ชีวิตในสังคมซึ่งถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของผู้ป่วย รวมทั้ง
การให้ความหวัง ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียและครอบครัว โดยจัดพิมพ์จำ� นวน 1,000 เล่ม
งบประมาณ จ�ำนวน 100,000.- บาท

to the Romsai Rescue Foundation for the construction of
dialysis centers.

Support of the activities of Thalassemia
patient network groups:
• GPO participated in and provided a supporting budget of
300,000 baht for an exhibition for World Thalassemia Day,
by the Thalassemia Foundation of Thailand. The
exhibition was held on 18 May 2014 at the Atthasit
Vejjajiva Room, 5th Floor, Queen Sirikit Medical Center,
Ramathibodi Hospital. This is the thirteenth consecutive
year in which this exhibition has been held.
• GPO supported the Thalassemia Society of Chulalongkorn
hospital in the publishing of a book on thalassemia
entitled “Things... you do not know”. This book recounts
a story about thalassemia and teaches how to deal with
and live with the disease via the experiences of real
patients. The book provides hope, which is hugely
beneficial to the morale of thalassemia patients and their
families. 1,000 copies were published with a supporting
budget from GPO of 100,000 baht.

ด้านการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ

Care of the Elderly

• สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2557
สนับสนุนอาหารเช้าเลี้ยงผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน และกิจกรรมรับ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยาที่ถูกต้องโดยเภสัชกรจาก
องค์การเภสัชกรรม

• GPO supported and participated in the activities on
National Seniors Day 2015 by sponsoring breakfast for
the elderly people attending the event and by making
its pharmacists available for consultation on health
issues and advice on the correct use of drugs.

• กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพประจ� ำ ปี ใ ห้ กั บ ผู ้ เ กษี ย ณอายุ องค์ ก าร
เภสัชกรรม
• กิจกรรมดูแลกลุ่มผู้สูงอายุทุพพลภาพ ไร้ที่พักพิง และถูกทอดทิ้ง
มูลนิธคิ ณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี โดยมีการ
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น ยาและ
เวชภัณฑ์

• GPO arranged for an annual health check for GPO retirees.
• GPO cooperated with the Saint Camillus Foundation of
Thailand, Camillian Social Center, Prachinburi, in the provision
of free lunches, drugs and medical and other essential supplies
to elderly people who are disabled and/or homeless.
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ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท� ำ กิ จ กรรม CSR โดย Promoting participation by employees in CSR
พนักงานมีส่วนร่วม
Project for developing the potential of
โครงการสร้างพลังจิตอาสา เพือ่ พัฒนา GPO ให้ยง่ั ยืน volunteers to enhance the sustainable
ด้วยตระหนักถึงกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ จี ติ อาสา ซึง่ เป็นก�ำลังส�ำคัญ development of GPO:

ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมองค์การเภสัชกรรมจึงได้ก�ำหนดจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผู้มีจิตอาสา ขึ้นในวันที่ 26 – 27
เมษายน 2557 (1 คื น 2 วั น ) ณ อ� ำ เภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดการท�ำงาน
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านจิตอาสาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในองค์การเภสัชกรรม อันจะน�ำไปสู่การสร้างเครือข่ายและการ
พัฒนาศักยภาพการท�ำงานร่วมกันเป็นทีมของกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านจิตอาสา

Having realized the importance of volunteers in the
undertaking of social activities, GPO arranged a seminar
workshop on volunteer development on 26–27 April 2014
(1 night, 2 days) in Bang Pa In District, Ayutthaya Province.
This seminar aimed for volunteers from various units within
GPO to meet, exchange ideas on work, develop good
relations amongst themselves, create a network and develop
their capabilities for working as a team.

ด้านการสนับสนุนการศึกษา ดูแลโรงเรียนรอบข้าง Supporting education in schools adjacent
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม
to GPO premises
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอน Provision of a supporting budget for the
ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ รอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม
development of teaching in schools
องค์การเภสัชกรรม มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและ neighboring GPO premises:

เยาวชน โดยจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้
กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับองค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4
แห่ ง ได้ แ ก่ พื้ น ที่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมถนนพระรามที่ 6 องค์ ก าร
เภสัชกรรมอ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี องค์การเภสัชกรรมอ�ำเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี และองค์การเภสัชกรรมอ�ำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี โดยให้การสนับสนุนจ�ำนวน 9 โรงเรียน รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 844,710.- บาท ดังนี้
พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมพระราม 6 กรุงเทพมหานครได้แก่
โรงเรียนสวนมิสกวัน
พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมสาขาธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้แก่
1. โรงเรียนวัดขุมแก้ว 2.โรงเรียนวัดโปรยฝน
พื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรมสาขาทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ได้แก่
1. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 2. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

GPO has developed a policy for promoting the
education of children and young adults by providing a budget
for the development of teaching in 9 schools adjacent to 4
GPO premises, these being at: Rama 6, Bangkok; Thanyaburi
District, Pathumthani Province; Kaeng Khoi District, Saraburi
Province and Nong Yai District, Chonburi Province. The total
budget for supporting the 9 schools was 844,710 baht and
the details are as follows:
School near GPO premises at Rama 6, Bangkok
Suan Mitsakawan School
Schools near GPO premises in Thanyaburi District,
Pathumthani Province
1. Wat Koom Kaew School 2. Wat Proye Phon School
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พืน้ ทีใ่ กล้เคียงองค์การเภสัชกรรมสาขาหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 2. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
3. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหนองใหญ่ศริ ธิ รรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 4. โรงเรียน
บ้านหนองผักหนาม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
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Schools near GPO premises in Tub Kwang Sub-District,
Kaeng Khoi District, Saraburi Province
1. Choomchon Nikom Tub Kwang Songkraoe School
2. Anuban Tub Kwang School
Schools near GPO premises in Nong Yai District, Chonburi
Province
1. Anuban Nong Yai School 2. Nong Yai Siriworawatwittaya
3. Nong Yai Siritham Child Development Center 4. Ban Hnong
Phug Hnam

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนสอนคน Collaboration with The Bangkok School for the
ตาบอดกรุงเทพฯ
Blind on activities to promote learning:
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและ
พละศึกษา ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เรื่องยาเสพติด เนื่องในวันรณรงค์
ยาเสพติดโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมดังกล่าว
มีนักเรียนตาบอดจ�ำนวน 200 คน เดินรณรงค์จากโรงเรียนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพมาองค์การเภสัชกรรม เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำในเรือ่ งโทษของ
ยาเสพติด ในการนีอ้ งค์การเภสัชกรรมได้จดั กิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งโทษ
ของยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามรถของนักเรียน และ
เลี้ยงอาหารกลางวัน

The learning, health and physical education group of
the Bangkok School for the Blind organized a campaign
against drugs in accordance with the International Day against
Drug Abuse and Illicit Trafficking on Thursday 26 June 2015.
200 blind students walked from The Bangkok School for the
Blind to GPO. GPO provided lunch and arranged activities
such as delivering knowledge on the harm caused by illicit
drugs and promoting students’ talents.

ด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใน Supporting scholarships for students in
มหาวิทยาลัยของรัฐ
public universities
โครงการสานฝัน ปันน�้ำใจสู่สังคม ปี 5

The Dream Weaving and Charity for Society Project
องค์การเภสัชกรรมได้เล็งเห็นความส�ำคัญด้านการศึกษา ควบคู่ (year 5):

กับการมีส่วนร่วมในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ จึงได้
จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ทุ่มเท เสียสละก�ำลังกาย
และใจในการท�ำกิจกรรมระหว่างเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีความตระหนัก ตืน่ ตัว และให้ความส�ำคัญในกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย สังคมหรือประเทศชาติ ทัง้ นีก้ ารจัดสรรทุนการศึกษา
ดังกล่าวจะเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถและประพฤติดีดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมและ
ผลักดันสู่ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

GPO recognizes the profound importance of education as
well as the significance of participation in activities which are
beneficial to society and to the nation. GPO therefore established
a project for the provision of scholarships to students who have
used the free time during their studies to volunteer for activities
of benefit to their university, society and the country. These
scholarships will provide moral support and promote students
who are competent and well behaved to form the mainspring
ปีงบประมาณ 2557 องค์การเภสัชกรรม ได้จัดตั้งโครงการ of the development of the country.
สานฝัน ปันน�้ำใจสู่สังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้
During the fiscal year 2014, GPO continued with the “Dream
กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ Weaving and Charity for Society” Project, now in its 5th year, in
ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค จ�ำนวน 74 ทุน ซึ่งแบ่งออก order to provide scholarships to students in the Faculties of
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เป็น 4 ประเภท ได้แก่
ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ
คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 8 มหาวิทยาลัย ๆ ละ 4
ทุน ทุนละ 30,000.- บาท จ�ำนวน 32 ทุน ดังนี้ รวมเป็นเงิน 960,000.- บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 5 มหาวิทยาลัย ๆ
ละ 4 ทุน ทุนละ 20,000.- บาท จ�ำนวน 20 ทุน ดังนี้ รวมเป็นเงิน
400,000.- บาท
ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรของผูป้ ฏิบตั งิ านองค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน
7 ทุน ดังนี้ รวมเป็นเงิน 160,000.- บาท
คณะเภสัชศาสตร์ จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน
60,000.- บาท
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 5 ทุน ๆ ละ 20,000.- บาท เป็นเงิน
100,000.- บาท
ทุ น การศึ ก ษาเภสั ช กรร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่
2 จากมหาวิทยาลัย 14 มหาวิทยาลัย ๆ ละ 1 ทุน รวมเป็น 14 ทุน ๆ
ละ 50,000.- บาท ได้แก่ รวมเป็นเงิน 700,000.- บาท
รางวั ล ส� ำ หรั บ บั ณ ฑิ ต เภสั ช กรดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ�ำนวน
1 ทุน ๆ ละ 100,000.- บาท

2014

Pharmacy and the Faculties of Science of the public universities
within the Bangkok perimeter and region, totalling 74
scholarships, divided into the following 4 categories:
Scholarships for students in public universities
Faculty of Pharmacy: 8 universities, 4 scholarships per
university at 30,000 baht per scholarship. 32 scholarships
totalling 960,000 baht are provided to the universities as follows:
Faculty of Science: 5 universities, 4 scholarships per
university at 20,000 baht per scholarship. 20 scholarships
totaling 400,000 baht are provided to the universities as follows:
Scholarships for the children of GPO employees:
7 scholarships, totalling 160,000 baht.
Faculty of Pharmacy: 2 scholarships at 30,000 baht per
scholarship, totalling 60,000 baht.
Faculty of Science: 5 scholarships at 20,000 baht per
scholarship, totalling 100,000 baht.
Joint scholarships with the Prince Mahidol of Songkla
Foundation for students studying pharmacy in their second
year: 14 universities, 1 scholarship per university at 50,000
baht per scholarship, totalling 700,000 baht:
The award for distinguished graduate pharmacist of the year,
which is provided in conjunction with the Prince Mahidol of
Songkla Foundation: 1 scholarship at 100,000 baht.

ด้านการดูแลเด็กและเยาวชน

Support of children and young adults

โครงการ GPO Kids

The GPO Children’s Project:

องค์การเภสัชกรรม ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึง่ ในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านการแบ่งปันสูส่ งั คมและชุมชน โดยได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความ

GPO arranges a Children’s Day event every year in
response to government policy and as part of its social
responsibility in terms of sharing with society and the
community. GPO sees children and young adults as valuable
resources that are of huge significance to society. It is
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ส�ำคัญของสังคม จึงจ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้เด็ก ๆ อยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ของ
องค์การเภสัชกรรม ซึง่ ประกอบด้วย พืน้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ ถนนพระราม
ที่ 6 พื้นที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่
ต� ำ บลทั บ กวาง อ� ำ เภอแก่ ง คอย จั ง หวั ด สระบุ รี และพื้ น ที่ อ� ำ เภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ ฏิบตั งิ าน
เข้าร่วมเป็นจิตอาสาจัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชน ในพืน้ ทีข่ ององค์การ
เภสัชกรรม รวมถึงได้มีการสนับสนุนในส่วนของขวัญวันเด็กให้แก่
สถานศึกษา สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่แจ้งขอมายังองค์การ
ซึ่งจากการด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จด้วยดี

therefore, necessary to encourage children to live contentedly
within society and GPO endeavors to do this, especially with
those children and young people living near GPO premises.
GPO’s premises consist of the Head Office at Rama 6, the
Rangsit 1 Manufacturing Plant in Thanyaburi District,
Pathumthani Province, the area in Tub Kwang Sub-District,
Kaeng Khoi District, Saraburi Province and the area in Nong
Yai Distract, Chonburi Province. GPO’s employees have
volunteered to arrange activities for children and young adults
on GPO premises. GPO also provided gifts for Children’s Day
at schools, healthcare units, foster homes (public and private
sector), as well as other organizations or agencies which
requested them. This project has thus far proved successful.

Help for victims of disaster

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
โครงการ GPO เพื่อผู้ประสบภัย
จัดชุดถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด ต่าง ๆ ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.สระแก้ว และ จ.นครนายก
โครงการ GPO เพื่อผู้ประสบภัย ร่วมใจต้านภัยหนาว
มอบผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว
ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.พะเยา และ จ.ชัยภูมิ

GPO Provides Assistance for the Victims of
Disaster Project:
GPO donated survival packs, consumer goods, drugs
and medical supplies to victims of flooding in various areas:
Ayutthaya Province, Prachinburi Province, Chachoengsao
Province, Sra Kaew Province and Nakhon Nayok Province.
GPO Helping the Victims of Cold Project:
GPO provided blankets, medicines and medical supplies
to people living in the North and Northeast regions: Mae Hong
Son Province, Chiang Mai Province, Chiang Rai Province, Nan
Province, Phayao Province and Chaiyaphum Province.

ด้านการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้กบั ชุมชนและ Provision of drugs and medical supplies to
สังคม
communities and within society
• องค์การเภสัชกรรมได้ให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทจี่ ำ� เป็น แก่ • GPO has supported the provision of essential medicines
and medical supplies to communities and schools situated
ชุมชนและโรงเรียน ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ รุ กันดาร ห่างไกลจากโรงพยาบาล
in remote areas far from the nearest hospital, health
สถานี อ นามั ย หรือหน่ว ยบริการทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้
stations or public health service units. This is in order to
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงยา โดยให้การสนับสนุนกับทาง
provide an opportunity for the people who live in these
พื้นที่โดยตรง และสนับสนุนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สาธารณสุข
remote areas to gain access to drugs. GPO either directly
จังหวัด โรงพยาบาล องค์กรเอกชนเพื่อสังคมที่ขอรับการสนับสนุน
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รวมมูลค่ากว่า 2,800,000.- บาท
• โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) จัดท�ำโครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3
จังหวัดชายแดนใต้ จัดหาตู้เก็บยา ยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นในการ
ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น พร้อมทั้งหนังสือคู่มือตู้ยา
โรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย เพื่อส่งมอบให้กับ
โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ นอกจากนี้ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลหรือในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย ห้องพยาบาลและตูย้ าประจ�ำโรงเรียน
ก็ไม่ได้เป็นทีพ่ งึ่ เฉพาะส�ำหรับนักเรียนในโรงเรียนเท่านัน้ หากแต่ยงั
เป็นทีพ่ งึ่ ส�ำคัญส�ำหรับ คุณครูและบุคลากรประจ�ำโรงเรียน ตลอดจน
ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงยามเจ็บป่วยอีกด้วย
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provides the medicines and supplies or provides them
via various agencies such as the Provincial Public Health
Office, hospitals or private organizations. The total value
of GPO’s support in this area amounts to approximately
2,800,000 baht.

• Project for the provision of Medicine Cabinets to Three
Southern Border Provinces: GPO cooperated with the
Pharmaceutical System Research & Development
Foundation in organizing the provision of medicine
cabinets to schools in three southern border provinces.
Medicine cabinets, essential drugs and medical supplies
for common illnesses, drug handbooks and books on
the guidelines for the treatment of common diseases
were all provided to schools in need in the aforementioned
areas. The infirmaries and medicine cabinets in these
schools, which are situated in remote and/or high risk
areas, are for the use not only of the students but also
for the teachers, other school staff and local residents.

ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน

Promoting health within the community

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนการท�ำกิจกรรมของชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ป็นการเสริมสร้างการออกก�ำลังกาย การดูแลสุขภาพ
อนามัย เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย
ไข้เจ็บ รวมถึงกิจกรรมทีเ่ ป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารทาง
ด้านต่าง ๆ อันเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายหลักของกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ ได้สนับสนุนการท�ำกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น

GPO supports the activities of local communities and
agencies. These activities are designed to encourage exercise
and healthcare. As a result, people are stronger and healthier
and less likely to succumb to disease. In addition, GPO supports
activities which enhance the quality of life of people with
disabilities, in accordance with the policies of the Ministry of
Public Health. The activities of the various agencies which GPO
supports are as follows:
• Support with a budget of 20,000 baht to The Institute of Health
Promotion and Habitation for People with Disabilities for the
purchase of equipment for disabled people.
• Support with a budget of 100,000 baht for the establishment
of a breast feeding daycare center at Ladkrabang Hospital.
• Support with a budget of 20,000 baht to the Association of
Persons with Physical Disability International for activities
for disabled people.
• Support with a budget of 30,000 baht to The Association of
the Blind of the North East for the Goal Ball Project, a sports
competition for blind people in the north east of the country.
• Support with a budget of 200,000 baht for a cycling for health
activity under the “Temples Palaces Views” project in
Ayutthaya Province.

• สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับซือ้ อุปกรณ์สำ� หรับผูพ้ กิ าร แก่สถาบัน
ส่งเสริมและฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งประเทศไทย จ�ำนวนเงิน
20,000.- บาท
• สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ แก่โรงพยาบาล
ลาดกระบัง จ�ำนวนเงิน 100,000.- บาท
• สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ แก่สมาคมคนพิการทางการเคลือ่ นไหว
สากล จ�ำนวนเงิน 20,000.- บาท
• สนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งกีฬาโกลบอลคนตาบอดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แก่สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน จ�ำนวนเงิน
30,000.- บาท
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมปัน่ จักรยานเพือ่ สุขภาพใน
โครงการ “วัด วัง วิว” จ.พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวนเงิน 200,000.- บาท
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บริษัทร่วมทุน
GPO’s Joint Venture Companies
1. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
General Hospital Products Public Co., Ltd.
สถานทีต่ งั้ : 101/99 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน อ�ำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2529-2560-5 โทรสาร 0-2529-2566
ธุรกิจหลัก : น�้ำเกลือ, น�้ำยาล้างไต
ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท (เรียกช�ำระแล้ว 60 ล้านบาท)
สัดส่วนการถือหุ้นขององค์การเภสัชกรรม : ร้อยละ 49.6
(29.76 ล้านบาท)

Address : 101/99 Soi7, Navanakorn Industrial Estate,
Phaholyothin Road, Khlong Luang District, Pathum Thani 12120
Tel. 0-2529-2560-5 Fax. 0-2529-2566
Core Business : Normal Saline Solution, Dialysis Solution
Authorized Capital : THB 100 million (Issued & Paid up THB
60 million)
GPO’s Shares : 49.6% (THB 29.76 million)

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

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด
Thai Herbal Products Co., Ltd
สถานที่ตั้ง : บริเวณ แฟคตอรีแลนด์ วังน้อย 130/149 หมู่ที่ 3 ต�ำบล
วังจุฬา 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 Wangnoi, 130/149 Moo 3, Wangnoi
District, Phra Nakhon Sri Ayuthaya 13170 Tel. (035) 721 445-7
Fax. (035)721-743
Core Business : Herbal Products
Authorized Capital : THB 80 million
GPO’s Shares : 49% (THB 39.2 million)

Website
http://www.thaiherbinfo.com

3. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จ�ำกัด
Government Pharmaceutical Organization-Merieux Biological Products Co., Ltd
สถานที่ตั้ง : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิติ้ 241 หมู่ 7 ต�ำบลหัวส�ำโรง
อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 โทร. (038) 579 200
โทรสาร. (038) 575-428
ธุรกิจหลัก : ผลิตและจ�ำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคในคน
ทุนจดทะเบียน : 300 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุน้ ขององค์การเภสัชกรรม  : ร้อยละ 49 (147 ล้านบาท)

Address : Gateway City Industrial Estate, 241 Moo7
T.Huasamrong Plaengyao District, Chachoengsao 24190 Tel.
(038)575 200 Fax. (038)575-428
Core Business : Manufacture and sell human vaccine
Authorized Capital : THB 300 million
GPO’s Shares : 49% (THB 147 million)
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการขององค์การเภสัชกรรม
ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดขอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรขององค์การเภสัชกรรม เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์การเภสัชกรรม การตรวจสอบรวม
ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ขององค์การเภสัชกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และผลการด�ำเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.7 วรรคท้ายเรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม อันเป็นกรณีที่
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำจัด ได้มีการบันทึกบัญชีตั้งองค์การเภสัชกรรมไว้เป็นเจ้าหน้าส่งเสริมการขาย จ�ำนวน 32.97 ล้านบาท แต่
องค์การเภสัชกรรมยังมิได้มีการบันทึกบัญชี เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยรายงานไว้ในงวดก่อน

(นางศุลีมาศ ชลายนเดชะ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 17
(นางสาววัฒนา ศิลปานนท์)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
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งบแสดงฐานะการเงิน
Balance Sheets
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

สินทรัพย ์ / 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
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joinwt Venture
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plantand Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
Intangible Asssets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Assets In-Process
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Current Protion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุ
Note

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013

2.3 , 4.1

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

4.2

2,623,868,309.67

2,117,996,013.78

2.5 , 4.3

3,672,879,352.75

2,613,615,910.95

4.4

26,196,092.52

30,715,388.48

2.4 , 4.5

2,593,399,046.44

2,972,618,273.87

4.6

110,909,067.10

197,178,083.45

11,576,854,439.03

11,860,803,515.25

380,789,354.57

424,389,347.57

200,000,000.00

-

4.8

93,376,292.19

95,358,800.20

2.6 , 4.9

2,293,098,873.54

2,265,277,980.49

2.7 , 4.10

16,521,003.23

14,206,718.22

1,445,891,156.56

1,322,757,004.37

6,395,640.38

8,119,042.43

4,436,072,320.47

4,130,108,893.28

16,012,926,759.50

15,990,912,408.53

4.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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The Government Pharmaceutical Organization

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หนี้สินและส่วนทุน / Liabilities and Capital
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
ส่วนทุน / Shareholders’ Equity
ทุน
Capital

หมายเหตุ
Note

1,263,389,443.24

1,809,151,976.72

1,447,967,996.58

1,388,003,198.46

2,711,357,439.82

3,197,155,175.18

2.10.2 , 4.12

1,181,425,283.00

1,175,278,308.00

2.10.1 , 4.13

74,500,000.00

74,500,000.00

1,255,925,283.00

1,249,778,308.00

3,967,282,722.82

4,446,933,483.18

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

15,672,042.57

16,651,812.06

49,914,409.60

49,914,409.60

11,933,577,083.53

11,422,826,185.71

(8,106,017.00)

-

12,045,644,036.68
16,012,926,759.50

11,543,978,925.35
15,990,912,408.53

4.11

ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transfered from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earnings
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนทุน / Capital
รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013

4.15

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล)
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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2014

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

สินทรัพย ์ / 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
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total Current Assets
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Non-Current Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Borrowings
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
Property, Plantand Equipment - Net
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
Intangible Asssets - Net
สินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Assets In-Process
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Current Protion of Drugs and Medical Supplies Reserve
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Assets
รวมสินทรัพย์
Total Assets

หมายเหตุ
Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013

2.3 , 4.1

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

4.2

2,623,868,309.67

2,117,996,013.78

2.5 , 4.3

3,672,879,352.75

2,613,615,910.95

4.4

26,196,092.52

30,715,388.48

2.4 , 4.5

2,593,399,046.44

2,972,618,273.87

4.6

110,909,067.10

197,178,083.45

11,576,854,439.03

11,860,803,515.25

243,860,000.00

243,860,000.00

200,000,000.00

-

4.8

93,376,292.19

95,358,800.20

2.6 , 4.9

2,293,098,873.54

2,265,277,980.49

2.7 , 4.10

16,521,003.23

14,206,718.22

1,445,891,156.56

1,322,757,004.37

6,395,640.38

8,119,042.43

4,299,142,965.90

3,949,579,545.71

15,875,997,404.93

15,810,383,060.96

4.7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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The Government Pharmaceutical Organization

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Balance Sheets (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หนี้สินและส่วนทุน
Liabilities and Capital
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
เจ้าหนี้การค้า
Trade Accounts Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other Current Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
Liabilities GPO’s Loan Fund
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total Non-Current Liabilities
รวมหนี้สิน / Total Liabilities
ส่วนทุน / Shareholders’ Equity
ทุน
Capital
ทุนประเดิม
Paid-up Capital
ทุนรับจากงบประมาณ
Capital from Budget Allocations
ทุนรับโอนจากเงินทุนหมุนเวียน
Transfered from Current Capital

ส่วนเกินทุนจากการบริจาค
Surplus Capital from Goodwill
สำ�รองโครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drugs and Medical Supplies Reserve
กำ�ไรสะสม
Retained Earnings
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนทุน / Capital
รวมหนี้สินและส่วนทุน
Total Liabilities and Shareholders’ Equity

หมายเหตุ
Note

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013
1,263,389,443.24

1,809,151,976.72

1,447,967,996.58

1,388,003,198.46

2,711,357,439.82

3,197,155,175.18

2.10.2 , 4.12

1,181,425,283.00

1,175,278,308.00

2.10.1 , 4.13

74,500,000.00

74,500,000.00

1,255,925,283.00

1,249,778,308.00

3,967,282,722.82

4,446,933,483.18

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

15,672,042.57

16,651,812.06

49,914,409.60

49,914,409.60

11,796,647,728.96

11,242,296,838.14

(8,106,017.00)

-

11,908,714,682.11
15,875,997,404.93

11,363,449,577.78
15,810,383,060.96

4.11

4.15

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

(นายนพพร ชื่นกลิ่น)
ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม

(นางสาวร�ำไพ สมจิตรมูล)
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Profit & Loss Statement
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Note
รายได้
Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำ�ของ
Income from Hive of Work
รายได้อื่น
Other Income
รวมรายได้
Total Income
ค่าใช้จ่าย
Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013
11,477,254,742.80

12,030,174,645.59

8,346,422.40

7,464,412.08

242,795,384.49

237,795,272.17

11,728,396,549.69

12,275,434,329.84

8,723,782,714.85

9,069,740,120.26

4.18

585,676,194.31

701,747,916.75

4.19

1,294,835,671.72

1,340,356,512.36

88,696,325.25

81,017,405.87

10,692,990,906.13

11,192,861,955.24

1,035,405,643.56

1,082,572,374.60

(31,839,993.00)

18,549,150.86

1,003,565,650.56

1,101,121,525.46

(8,106,017.00)

-

995,459,633.56

1,101,121,525.46

4.17

กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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The Government Pharmaceutical Organization

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
Profit & Loss Statement (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

หมายเหตุ
Note
รายได้
Income
ขายยาและเวชภัณฑ์
Sales of Pharmaceuticals and Medical Supplies
ค่ารับจ้างทำ�ของ
Income from Hive of Work
รายได้อื่น
Other Income
รวมรายได้
Total Income
ค่าใช้จ่าย
Expense
ต้นทุนขายและรับจ้างทำ�ของ
Cost of Sales and Hive of Work
ค่าใช้จ่ายในการขาย
Selling Expenses
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
Administrative Expenses
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
Other Expenses
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Income
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013

11,477,254,742.80

12,030,174,645.59

8,346,422.40

7,464,412.08

254,555,384.49

242,420,872.17

11,740,156,549.69

12,280,059,929.84

8,723,782,714.85

9,069,740,120.26

4.18

585,676,194.31

701,747,916.75

4.19

1,294,835,671.72

1,340,356,512.36

88,696,325.25

81,017,405.87

10,692,990,906.13

11,192,861,955.24

1,047,165,643.56

1,087,197,974.60

(8,106,017.00)

-

1,039,059,626.56

1,087,197,974.60

4.17

กำ�ไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

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

49,914,409.60

17,819,255.07
(1,167,443.01)
16,651,812.06

54,586,517.98
-

54,586,517.98

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

15,672,042.57

54,586,517.98

-

-

-

(979,769.49)

-

-

16,651,812.06

54,586,517.98

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

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

หัก เงินรายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income
ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,

ยอดต้นงวด
Cash and Cash Equivalents,
Beginning of Year
เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด
Increase (Decrease) between payments
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด
Net Income for payment
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุน
Capital

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Surplus Capital
Drugs and Medical
from Goodwill
Supplies Reserve

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
Retained Earnings Statement

11,422,826,185.71

(465,580,077.65)

1,101,121,525.46

-

10,787,284,737.90

11,933,577,083.53

(492,814,752.74)

1,003,565,650.56

-

11,422,826,185.71

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

-

-

-

-

-

(8,106,017.00)

-

11,543,978,925.35

(465,580,077.65)

1,101,121,525.46

(1,167,443.01)

10,909,604,920.55

2556/2013

หน่วย : บาท / Unit : Baht

12,045,644,036.68

(492,814,752.74)

(8,106,017.00)

(8,106,017.00)

(979,769.49)

11,543,978,925.35

1,003,565,650.56

-

-

รวมส่วนของทุน
Shareholders’
Equity

-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

2557/2014

หน่วย : บาท / Unit : Baht
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(1,167,443.01)
16,651,812.06

-

54,586,517.98

49,914,409.60

-

-

-

49,914,409.60

49,914,409.60

-

-

-

-

49,914,409.60

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,819,255.07

-

-

54,586,517.98

-

-

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

-

-

15,672,042.57

(979,769.49)

-

54,586,517.98

16,651,812.06

54,586,517.98

ยอดปลายงวด
Cash and Cash Equivalents,

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

ทุน
Capital

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเกินทุน
สำ�รองโครงการ
จากการบริจาค
สำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Surplus Capital
Drugs and Medical
from Goodwill
Supplies Reserve

องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน (ต่อ)
Retained Earnings Statement (Continue)

11,242,296,838.14

(465,580,077.65)

1,087,197,974.60

-

10,620,678,941.19

11,796,647,728.96

(492,814,752.74)

1,047,165,643.56

-

11,242,296,838.14

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร
Retained
Earnings

-

-

-

-

-

-

-

-

(8,106,017.00)

-

(8,106,017.00)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

11,363,449,577.78

(465,580,077.65)

1,087,197,974.60

(1,167,443.01)

10,742,999,123.84

2556/2013

หน่วย : บาท / Unit : Baht

11,908,714,682.11

(492,814,752.74)

(8,106,017.00)

1,047,165,643.56

(979,769.49)

11,363,449,577.78

รวมส่วนของทุน
Shareholders’
Equity

2557/2014

หน่วย : บาท / Unit : Baht
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งบกระแสเงินสด
Statements of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities
กำ�ไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)
Net Income
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 Refivements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสื่อมสภาพ
Damaged Products
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
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
Proceeds from Write-off Donated Assets
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การค้า
Trade Receivable
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other current Assets
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
Drug and Medical supplies Reserve
หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
เจ้าหนี้การค้า
Trade Account Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
GPO’s Loan Fund
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013
1,003,565,650.56

1,101,121,525.46

303,953,787.87

290,089,370.62

2,219,785.49

1,260,435.73

33,371,908.49

28,398,575.46

47,622,065.41

51,300,868.62

(39,088.27)

(75,711.32)

31,839,993.00

(18,549,150.86)

(192,212.78)

(143,037.83)

4,846,003.28

(4,451,240.04)

604,188.32

33,726.06

-

(300,054.00)

(1,055,924,340.83)

(376,311,090.76)

4,519,295.96

(4,452,657.60)

298,225,253.53

54,990,773.17

86,269,016.35

95,118,430.45

1,723,402.05

(358,560.23)

(494,146,436.10)

429,634,409.23

(110,438,909.09)

40,114,418.26

(1,959,042.00)

40,672,801.00

-

4,500,000.00

156,060,321.24

1,732,593,831.42

1 0 8

The Government Pharmaceutical Organization

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557/2014
2556/2013
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flows from Investing Activities
เงินสดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
Investment in Joint Venture
เงินลงทุนระยะยาว
Long-Term Borrowings
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Additions to Property, Plant and Equipment
จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Additions to Intangible Assets
จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Additions to Assets In-Process
เงินฝากธนาคารประจำ�เกิน 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows from Financing Actvities
เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
Support Budget
เงินรายได้นำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) 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

376,875.50

323,545.00

11,760,000.00

4,625,600.00

(200,000,000.00)

-

1,982,508.01

(3,789,041.82)

(369,407,663.51)

(424,342,636.91)

(7,864,096.36)

(7,653,354.00)

(143,701,877.63)

(148,580,320.18)

(505,872,295.89)

(965,339,440.68)

(1,212,726,549.88)

(1,544,755,648.59)

170,403,707.21

150,433,176.89

(492,814,752.74)

(465,580,077.65)

(322,411,045.53)

(315,146,900.76)

(1,379,077,274.17)

(127,308,717.93)

3,928,679,844.72

4,055,988,562.65

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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งบกระแสเงินสด
Statements of Cash Flows
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน / Cash Flow from Operating Activities
กำ�ไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)
1,047,165,643.56
Net Income
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
Adjustment to reconcile net income to net cash provided by (used of) operating activities From Operating Activities
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
303,953,787.87
Depreciation
ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีสินทรัพย์
2,219,785.49
Loss on Refivements of Assets
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินค้า
33,371,908.49
Loss on Write-off of Inventories
สินค้าเสื่อมสภาพ
47,622,065.41
Damaged Products
หนี้สูญรับคืน
(39,088.27)
Bad debt recovery
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
(192,212.78)
Gain on Disposal of Assets
ขาดทุน(กำ�ไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
4,846,003.28
(Gain) Less on Foreign Exchange
หนี้สงสัยจะสูญ
604,188.32
Deubtful Debts
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค
Proceeds from Write-off Donated Assets
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น) / (Increase) Decrease in Assets In-Process
ลูกหนี้การค้า
(1,055,924,340.83)
Trade Receivable
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
4,519,295.96
Short-Term Borrowings
สินค้าคงเหลือ
298,225,253.53
Inventories
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
86,269,016.35
Other current Assets
ยาและเวชภัณฑ์โครงการสำ�รองยาและเวชภัณฑ์
1,723,402.05
Drug and Medical supplies Reserve
หนี้สินดำ�เนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) / Increase (Decrease) in Liabilities In-Process
เจ้าหนี้การค้า
(494,146,436.10)
Trade Account Payable
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(110,438,909.09)
Other current Liabilities
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
(1,959,042.00)
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
GPO’s Loan Fund
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
Net Cash Flow Provided by (Used for) Operation Activities

1,087,197,974.60

290,089,370.62
1,260,435.73
28,398,575.46
51,300,868.62
(75,711.32)
(143,037.83)
(4,451,240.04)
33,726.06
(300,054.00)
(376,311,090.76)
(4,452,657.60)
54,990,773.17
95,118,430.45
(358,560.23)
429,634,409.23
40,114,418.26
40,672,801.00

-

4,500,000.00

167,820,321.24

1,737,219,431.42
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The Government Pharmaceutical Organization

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statements of Cash Flows (Continue)
องค์การเภสัชกรรม / The Government Pharmaceutical Organization
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 / As September 30th, 2014
หน่วย : บาท
Unit : Baht

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557/2014
2556/2013
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
Cash Flows from Investing Activities
เงินสดจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
Proceeds from Disposal of Assets
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
Long-Term Borrowings
จ่ายเงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
Additions to Property, Plant and Equipment
จ่ายเงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Additions to Intangible Assets
จ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ระหว่างดำ�เนินการ
Additions to Assets In-Process
เงินฝากธนาคารประจำ�เกิน 3 เดือน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
Decrease (Increase) in Cash Exceeding 3 months
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
Net Cash Provided by (Used for) Investing Activities
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
Cash Flows from Financing Actvities
เงินอุดหนุน (เงินงบประมาณ)
Support Budget
เงินรายได้นำ�ส่งคลัง
Contribution to State Income
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)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

376,875.50

323,545.00

(200,000,000.00)

-

1,982,508.01

(3,789,041.82)

(369,407,663.51)

(424,342,636.91)

(7,864,096.36)

(7,653,354.00)

(143,701,877.63)

(148,580,320.18)

(505,872,295.89)

(965,339,440.68)

(1,224,486,549.88)

(1,549,381,248.59)

170,403,707.21

150,433,176.89

(492,814,752.74)

(465,580,077.65)

(322,411,045.53)

(315,146,900.76)

(1,379,077,274.17)

(127,308,717.93)

3,928,679,844.72

4,055,988,562.65

2,549,602,570.55

3,928,679,844.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ / Notes to Financial Statements are an integral part of these Statements
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องค์การเภสัชกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

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 มีอ�ำนาจกระท�ำการต่าง ๆ ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงร่วมการงาน หรือสมทบ
กับบุคคล หรือส่วนราชการอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการขององค์การเภสัชกรรม การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือนิติบุคคลใด ๆ และกู้ยืม ให้กู้ ให้กู้ยืม โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์

2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญซึ่งใช้ในการจัดท�ำงบการเงินมีดังต่อไปนี้		
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึง มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก�ำหนดให้ ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก�ำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้
สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่าย ในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท�ำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความ
เข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระท�ำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว
2.2 การรับรู้รายได้ - ค่าใช้จ่าย
- รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รับรู้เมื่อส่งมอบเสร็จสิ้นแล้ว
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
- เงินปันผล รับรู้เมื่อประกาศจ่ายเงินปันผล
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- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
- เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ รับรู้ค่าใช้จ่ายพร้อมกับรายได้ที่เกิดขึ้นจากรายการเดียวกัน
2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายความรวมถึงเงินสดและเงินฝากธนาคาร ที่มีก�ำหนดจ่าย
ไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ได้รวมส่วนของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน และกองทุนเงินกู้ฯ ไว้ด้วย
2.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนที่ปรับผลต่างแล้ว โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต�่ำกว่า ค่าใช้จ่ายของฝ่ายผลิตคิดเป็นต้นทุนของสินค้าที่ผลิตทั้งจ�ำนวน การบันทึกบัญชีสินค้าใช้วิธีบันทึกแบบแสดงยอดสินค้า
คงเหลือต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) และตั้งส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพตามความเป็นจริง
2.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนีก้ ารค้ารับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่าตามใบส่งของ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�ำนวนเงินทีเ่ หลืออยู่ หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญซึง่ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้น จะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร
องค์การเภสัชกรรมตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2548 หมวด1 การบัญชี ข้อ7 ส�ำหรับลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไปนับจากวัน
ที่หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระในอัตราร้อยละ 100
2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งาน ที่ประมาณการไว้
ของสินทรัพย์แต่ละประเภท ในอัตราร้อยละ 5 - 20 ต่อปี ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ�ำกัด
องค์การเภสัชกรรมมีการทบทวนอายุการใช้งาน มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี
บัญชี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนทันที
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่ องค์การเภสัชกรรมและต้นทุนดังกล่าว สามารถวัด
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�ำหรับค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาอื่นๆ
องค์การเภสัชกรรมจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรขาดทุน เมื่อเกิดขึ้น
ผลก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบ จากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุน
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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�ำนวน
ในปีที่ซื้อ
2.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซ่ี อื้ มาบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนโดยตรง ในการได้มาและการด�ำเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์โดยจะตัดจ�ำหน่าย ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงาน ที่ท�ำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้
จ่ายที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาครั้งแรก จะบันทึกรวมเป็นต้นทุน
เมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดขึ้น
2.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ซึง่ หมายถึงจ�ำนวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สนิ ทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุม่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการ ด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่ องค์การเภสัชกรรมมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือ การที่
องค์การเภสัชกรรมถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน และความเคลื่อนไหว
ในบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึง่ ของบัญชีสว่ นเกินจากการตีมลู ค่ายุตธิ รรม
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุน เมือ่ ส่วนแบ่งขาดทุนขององค์การ
เภสัชกรรมในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียขององค์การเภสัชกรรมในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม
จะไม่รบั รูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนอีกต่อไปเว้นแต่ องค์การเภสัชกรรม มีภาระผูกพันในหนีส้ นิ ของบริษทั ร่วมหรือต้องจ่ายช�ำระหนีแ้ ทน
บริษัทร่วม
รายการก�ำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่าง องค์การเภสัชกรรมกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่ องค์การเภสัชกรรมมีส่วน
ได้เสียในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในท�ำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นรายการที่มีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันนัน้ เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษทั ร่วม จะเปลีย่ นเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่อบริษัทร่วมของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 4.7
2.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานของ องค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่ องค์การเภสัชกรรม จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหากใน
จ�ำนวนเงินที่คงที่
องค์การเภสัชกรรม ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุน
ไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช�ำระให้พนักงานทั้งหมดส�ำหรับการให้บริการของพนักงาน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โครงการผล
ประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะก�ำหนดจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่ง
จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น
2.10.1 กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงาน กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ านขึน้ ตามพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องค์การ เภสัชกรรม พ.ศ. 2509
คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยองค์การฯ จ่ายสมทบให้กองทุนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ได้
รวมรายการบัญชีต่าง ๆ ของกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานไว้ใน งบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้จัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมขึ้น ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้
ผู้ปฏิบัติงานกู้เงิน พ.ศ. 2520 ให้ใช้บังคับนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2521 โดยให้จัดสรรเงินกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานมาจัดตั้ง
กองทุนเงินกู้ฯ ตามจ�ำนวนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ได้มมี ติตามรายงานการประชุมครัง้ ที่ 11/2547 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2547 เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2546 ให้องค์การเภสัชกรรมจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมปีละ 5 ล้านบาท โดยเริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ
2548 เพื่อจ่ายคืนเงินยืมกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานจนกว่าจะครบจ�ำนวน 44.50 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รวมรายการบัญชีต่าง ๆ
ของกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม ไว้ในงบการเงินขององค์การเภสัชกรรมด้วย และมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การ
เภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรเงินขององค์การเภสัชกรรม จ�ำนวน
30.00 ล้านบาท เพิ่มเติม เพื่อสมทบเข้ากองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียน
แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ผู้ที่เข้าปฏิบัติงานหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ ส�ำหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ดังกล่าวเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยองค์การเภสัชกรรมจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 9 ของเงิน
เดือน ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี และร้อยละ 10 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน
20 ปี ต่อมาเมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2549 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มมี ติทปี่ ระชุมครัง้ ที่ 8/2549 ให้จา่ ยเงินสมทบเข้า
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพิม่ อีกร้อยละ 2 ส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รบั เงินสมทบร้อยละ 11 ของเงินเดือน
ส่วนพนักงาน ทีม่ อี ายุงานเกิน 20 ปี ให้ได้รบั เงินสมทบร้อยละ 12 ของเงินเดือนทัง้ นีต้ ง้ั แต่เดือน กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป
เงินสมทบทีจ่ า่ ยให้กองทุนบ�ำเหน็จฯ กองทุนเงินกูฯ้ และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพรับรู้ เป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
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2.10.2 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรม จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพือ่ จ่ายเงินให้แก่ พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย จ�ำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงาน ท�ำงานให้องค์การเภสัชกรรมนับถึงวันที่สิ้นสุด
การท�ำงานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตหนีส้ นิ ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระ
ผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่
ยังไม่รบั รูภ้ าระผูกพันนีค้ ำ� นวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ซึง่ มูลค่าปัจจุบนั
ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ่ง
เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระ
ผูกพัน
ก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึน้
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2.11 ประมาณการหนี้สิน
องค์การเภสัชกรรม จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ องค์การ
เภสัชกรรม ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการทีน่ า่ เชือ่ ถือ ของจ�ำนวนทีต่ อ้ งจ่าย ในกรณีที่ องค์การเภสัชกรรม
คาดว่าประมาณการหนีส้ นิ เป็นรายจ่ายทีจ่ ะได้รบั คืน องค์การเภสัชกรรมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมือ่ คาดว่าน่าจะได้
รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3. ประมาณการบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผล ในสถานการณ์ขณะนั้น
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ขององค์การเภสัชกรรม มีดังนี้
3.1 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนของ
องค์การเภสัชกรรม โดยส่วนใหญ่อา้ งอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นนั้ และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
3.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
องค์การเภสัชกรรมจัดให้มผี ลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพือ่ จ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค�ำนวณโดยใช้สมมติฐานหลาย
ประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่าย และหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุ
ประมาณการ
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3.3 ด้อยค่าของสินทรัพย์
องค์การเภสัชกรรมทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามที่ได้กล่าวใน
หมายเหตุข้อ 2.9 โดยพิจารณาจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดคงเหลือที่สำ�นักงาน
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม
เงินฝากธนาคารประจำ� 3 เดือน
ตั๋วแลกเงินกำ�หนด 1 เดือน
รวม

2557
0.34
4.04
1,278.83
1,283.21
1,266.39
2,549.60

2556
0.57
8.49
2,373.94
2,383.00
1,345.68
200.00
3,928.68

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1,278.83 ล้านบาท ที่องค์การเภสัชกรรมส�ำรองไว้ส�ำหรับโครงการส�ำรองยาและ
เวชภัณฑ์ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.15 เป็นเงิน 24.48 ล้านบาท เงินฝากธนาคารของกองทุนบ�ำเหน็จ
ผู้ปฏิบัติงาน 11.59 ล้านบาท และกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม 11.24 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย
องค์การเภสัชกรรมได้มกี ารน�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 วงเงินตามข้อตกลง
จ�ำนวน 200 ล้านบาท และธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเลขที่ 001-11-087244-7 วงเงินตามข้อตกลงจ�ำนวน 200 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การท�ำบันทึกข้อตกลง เพื่อด�ำรงเงินฝากธนาคาร เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างประจ�ำขององค์การเภสัชกรรมกู้เพื่อ
ที่อยู่อาศัย
4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 7 เดือน
เงินฝากธนาคาร - ประจำ� 12 เดือน
รวม

2557
723.87
300.00
1,600.00
2,623.87

หน่วย : ล้านบาท
2556
1,518.00
600.00
2,118.00
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4.3 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

2557
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนกลาง
ลูกหนี้ส่วนราชการ - ส่วนภูมิภาค
ลูกหนี้เอกชน และอื่นๆ
หัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ล้านบาท
1,552.63
2,052.57
70.23
3,675.43
2.55
3,672.88

2556
ร้อยละ
42.24
55.85
1.91
100.00
0.07
99.93

ล้านบาท
474.35
2,055.64
85.61
2,615.60
1.98
2,613.62

ร้อยละ
18.14
78.59
3.27
100.00
0.08
99.92

ส�ำหรับลูกหนี้ส่วนราชการ – ส่วนภูมิภาค มีหนี้ค้างช�ำระปี 2552 – 2555 ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่1 ตุลาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2557 จ�ำนวน 86 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน 84.58 ล้านบาท และที่เคลื่อนไหวเล็กน้อย จ�ำนวน 106 ราย เป็นจ�ำนวน
เงิน 139.80 ล้านบาท
4.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2557
13.86
12.34
26.20

2556
13.37
17.35
30.72

ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย จ�ำนวน 13.86 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นๆ จ�ำนวน 12.34 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้เงินขาดบัญชี
รวมอยู่ด้วย ซึ่งเกิดจากร้านค้า 8 สาขาพัฒนาการ ถูกโจรกรรมตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2553 องค์การเภสัชกรรมได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามค�ำสั่งที่ อภ (4) 268/2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีความเห็นให้ด�ำเนินการทางวินัยและ
ทางละเมิดกับเภสัชกร 5 ประจ�ำร้าน จากนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามค�ำสั่งที่ อภ (4) 024/2555 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2555 เห็นว่าเภสัชกร 5 ประจ�ำร้าน ปฏิบัติงานโดยประมาทเลินเล่อขั้นไม่ร้ายแรง จึงให้ลงโทษภาคทัณฑ์เป็นเวลา
1 ปี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดตามค�ำสั่งที่ อภ(4)024/2555 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ปัจจุบนั คณะกรรมการฯได้สรุปความผิด เห็นควรให้เภสัชกร 5 ประจ�ำร้าน รับผิดชดใช้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเสียหาย จ�ำนวน
64,748.67 บาท คิดเป็นเงิน 32,374.34 บาท โดยเริ่มช�ำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 12
มีนาคม 2557
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4.5 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
ผลิตภัณฑ์ระหว่างทำ�
ภาชนะและอุปกรณ์การบรรจุ
พัสดุและอุปกรณ์
หัก สำ�รองสินค้าเสื่อมสภาพ
รวม

2557
906.34
560.35
287.68
753.10
138.64
7.36
2,653.47
60.07
2,593.40

หน่วย : ล้านบาท
2556
1,071.33
518.52
440.38
832.28
153.26
9.48
3,025.25
52.63
2,972.62

2557
69.12
30.48
11.31
110.91

หน่วย : ล้านบาท
2556
158.64
27.57
10.97
197.18

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเวชภัณฑ์ และอื่นๆ
เงินค้างรับอื่นๆ
ภาษีที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
รวม

4.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม องค์การเภสัชกรรม ได้ลงทุนในบริษัท ดังนี้

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
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 :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
138.97
49.60
139.41
49.60
135.00
30.00
135.00
30.00
78.39
49.00
85.64
49.00
163.43
49.00
199.34
49.00
93.60
609.39
93.60
135.00
380.79

13.00

93.60
652.99
93.60
135.00
424.39

13.00
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1. บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำ�กัด (มหาชน)
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 :บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอฯ
บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลฯ

2557
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
57.66
49.60
135.00
30.00
39.20
49.00
147.00
49.00
93.60
13.00

2556
เงินลงทุน
อัตราการถือหุ้น
ล้านบาท
ร้อยละ
57.66
49.60
135.00
30.00
39.20
49.00
147.00
49.00
93.60
13.00

472.46

472.46

93.60
135.00
243.86

93.60
135.00
243.86

ในปี 2557 ได้รับเงินปันผล บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 11.76 ล้านบาท และเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการ ทั้ง 5 แห่ง
บริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ถูกธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฟ้องล้มละลายเป็นคดีหมายเลขด�ำ
ที่ ล 2273/2549 ต่อมา บริษัท เนชั่นแนล ฟูด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ยื่นค�ำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ ซึ่งศาลได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (คดีหมายเลข
ด�ำที่ ฟ.49/2550 หมายเลขคดีแดงที่ ฟ.31/2551) และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งตั้งบริษัทเป็น
ผู้ท�ำแผน โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทจะต้องยื่น
ค�ำขอรับช�ำระหนี้ในการฟืน้ ฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนด 1 เดือน นับแต่วนั โฆษณาค�ำสัง่ นีแ้ ละผูท้ ำ� แผน
จะต้องจัดท�ำแผนฟื้นฟูตามที่กฎหมายก�ำหนดและส่งแผนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก�ำหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วัน
โฆษณาค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ท�ำแผน ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 ผู้ท�ำแผนได้น�ำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาว่าจะยอมรับแผนหรือไม่และได้มี การ
เลื่อนประชุมเจ้าหนี้ เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ ได้น�ำเสนอศาลล้มละลายกลาง พิจารณาแผนซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีค�ำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟู เมื่อวันที่ 25
มกราคม 2553 ซึ่งตามกฎหมายจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และผู้บริหารแผนจะต้องรายงาน
การปฏิบัติงานต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทุก 3 เดือนตามที่เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ก�ำหนด
ตามหนังสือส�ำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0510/11055 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555 แจ้งว่า จากการ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บริหารแผนน�ำส่ง ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามสาระส�ำคัญตามแผน เนื่องจาก
ไม่สามารถช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 7 ได้ตามข้อก�ำหนดของแผน องค์การเภสัชกรรมได้
ติดตามและประสานกับเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ เพือ่ หารือถึงแนวทางด�ำเนินการต่อบริษทั ไทยวัฒนาฟาร์มาซูตคิ ลั เด็กซ์โทรส
จ�ำกัด ได้รับแจ้งในเบื้องต้นว่า จะยื่นเรื่องเพื่อให้บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัล เด็กซ์โทรส จ�ำกัด ล้มละลาย เนื่องจากไม่มี
การด�ำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่ก�ำหนด
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บริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้
มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 ให้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ไทยวัฒนาฟาร์มาซูติคัลเด็กซ์โทรส จ�ำกัด
เป็นจ�ำนวนเงิน 135.00 ล้านบาท โดยให้ปรับปรุงย้อนหลังกับก�ำไรสะสม ต้นปีงบประมาณ 2554 เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุงปี 2552) เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม ก�ำหนดวิธกี ารบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท เมดิคัล ดีไวซ์ แมนูแฟคเจอเรอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หยุดด�ำเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องอย่างหนัก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารของบริษัทได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะให้มีการด�ำเนินการ
ช�ำระบัญชีบริษทั (Voluntary Liquidation) เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจเห็นชอบให้รบั รูก้ ารด้อยค่า
ของเงินลงทุนและคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมใน การประชุมครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552
มีมติเห็นชอบให้ตั้งด้อยค่าจ�ำนวน 93.60 ล้านบาทเต็มจ�ำนวน องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สิน
ของบริษัทเนื่องจากได้ช�ำระ ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว (ตามกฎหมายผู้ถือหุ้นจะรับผิดจ�ำกัดเพียงไม่เกินจ�ำนวนเงินที่ยังส่งไม่ครบ
มูลค่าของหุ้นที่ตนถือ)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 6/2556 วันที่ 27
มิถุนายน 2556 ได้พูดถึงสถานะองค์การเภสัชกรรมเป็นเจ้าหนี้ ระบุว่ามีค่าส่งเสริมการขาย ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 จ�ำนวน
32.97 ล้านบาท ซึง่ ทางองค์การเภสัชกรรมมิได้มกี ารบันทึก บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ�ำกัด เป็นลูกหนี้ เนือ่ งจากปัจจุบนั
อยู่ในระหว่างหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
4.8 เงินให้กู้ยืมระยะยาว จ�ำนวน 93.38 ล้านบาท เกิดจากกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม ให้พนักงานกู้ยืมเงินเพื่อ
เป็นสวัสดิการฯ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำของธนาคารรัฐวิสาหกิจ
4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย

ที่ดิน
อาคารโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

มูลค่าตาม
บัญชี
341.60
1,206.08
3,373.43
531.33
100.87
5,553.31

2557
ค่าเสื่อมราคา
สะสม
599.63
2,201.41
379.97
79.20
3,260.21

หน่วย : ล้านบาท
2556
ราคาสุทธิ
341.60
606.45
1,172.02
151.36
21.67
2,293.10

ราคาสุทธิ
341.60
625.20
1,120.06
150.72
27.70
2,265.28

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ในงวดปี 2557 ส่วนของฝ่ายบริหาร 91.44 ล้านบาท และฝ่ายผลิต 206.65 ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการบริจาค 1.01 ล้านบาท
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ จ�ำนวน 16.52 ล้านบาท เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา ในปี 2552-2557 มูลค่า
ตามบัญชี 3.29 ล้านบาท 6.16 ล้านบาท 4.21 ล้านบาท 4.78 ล้านบาท และ 7.65 ล้านบาท และ 8.18 ล้านบาทตามล�ำดับ
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม 17.75 ล้านบาท คงเหลือ 16.52 ล้านบาท
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4.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
บัญชีพักรอตั้งหนี้เป็นสินค้าคงคลัง
รายได้รอการรับรู้
อื่นๆ
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
เงินรับชำ�ระเกินจากลูกหนี้
ยาค้างส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำ�ส่ง
รวม

2557
93.75
361.30
10.21
87.17
(0.99)
36.57
77.77
662.00
112.73
9.48
(2.02)
1,447.97

หน่วย : ล้านบาท
2556
101.75
452.98
11.31
71.12
(23.47)
40.14
54.96
500.57
112.97
52.90
12.77
1,388.00

4.12 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
องค์การเภสัชกรรมจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�ำเหน็จตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์อื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
ประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2557
2557
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบำ�เหน็จ
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

791.56
334.98
54.89
1,181.43

หน่วย : ล้านบาท
2556
742.76
359.32
73.20
1,175.28

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ 1 ตุลาคม 2556
ผลประโยชน์จ่าย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน(กำ�ไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ 30 กันยายน 2557

2557
1,175.28
(90.42)
54.36
45.12

หน่วย : ล้านบาท
2556
1,134.61
(58.10)
53.94
44.83

(11.02)
8.11
1,181.43

1,175.28
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน แต่ละรายการมีดังนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่องค์การเภสัชกรรม รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วน
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

2557
54.36
45.12
99.48

หน่วย : ล้านบาท
2556
53.94
44.83
98.77

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด		
ร้อยละ 3.90 ต่อปี
อัตราขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 7.00 - 8.00 ต่อปี
อัตราเงินเฟ้อ 		
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
องค์การเภสัชกรรมจัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 คณะ
กรรมการองค์การเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้วางข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินบ�ำเหน็จ
เงินชดเชย และเงินทดแทน พ.ศ. 2513 โดยให้องค์การเภสัชกรรมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละสิบของเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะจ่าย ให้พนักงานและลูกจ้างในกรณีเกษียณอายุ ลาออก และ
ถึงแก่กรรม กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้
ยอดยกมา
เงินสมทบกองทุนฯ รับ
เงินสมทบกองทุนฯ จ่าย
เงินกองทุนบำ�เหน็จคงเหลือ
ภาระผูกพัน

2557
359.32
12.20
(36.55)
334.97
334.97

หน่วย : ล้านบาท
2556
353.30
23.07
(17.05)
359.32
359.32

ซึ่งยอดหนี้สินกองทุนบ�ำเหน็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้างต้นได้แสดงเป็นส่วนหนึ่ง ในประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน
4.13 หนี้สินกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรมจัดตัง้ กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรมขึน้ ตามข้อบังคับองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยการให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
กูเ้ งิน พ.ศ. 2520 มีผลบังคับตัง้ แต่ 1 มกราคม 2521 กองทุนเงินกูอ้ งค์การเภสัชกรรม ได้กยู้ มื เงินจากกองทุนบ�ำเหน็จผูป้ ฏิบตั งิ าน
ไปจัดตั้งกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมตั้งแต่งวดปี 2520 - 2547จ�ำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท
ในงวดปี 2548 คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติตามรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2547 วันที่ 31 สิงหาคม 2547
ให้จัดสรรเงินงบประมาณจากงบท�ำการขององค์การเภสัชกรรมเพื่อตัดจ่ายให้กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรมน�ำไปจ่ายคืนเงิน
กองทุนบ�ำเหน็จผู้ปฏิบัติงานปีละ 5 ล้านบาท จนกว่าจะครบจ�ำนวนเงิน 44.5 ล้านบาท ตามที่กู้ยืมโดยจ่ายคืนครั้งแรกเมื่อวันที่
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20 พฤษภาคม 2548 ซึ่งคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2546 ให้
รัฐวิสาหกิจน�ำเงินจากงบท�ำการไปให้พนักงานกู้ยืม เพื่อเป็นสวัสดิการกองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม มีสินทรัพย์และหนี้สิน
สรุปได้ดังนี้
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายองค์การเภสัชกรรม
กองทุนเงินกู้องค์การเภสัชกรรม

2557
11.24
93.38
(30.12)
74.50

หน่วย : ล้านบาท
2556
6.66
95.36
(27.52)
74.50

4.14 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
องค์การเภสัชกรรมได้จดั ให้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึง่ จดทะเบียนแล้ว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 ในงวดปี 2549 องค์การเภสัชกรรมได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 176 คน จากเงินกองทุนบ�ำเหน็จฯเป็นเงิน 98.78 ล้านบาท ในปี 2554 ได้โอนเงินบ�ำเหน็จฯ
ของพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 9 คน เป็นเงิน 13.41 ล้านบาท
4.15 ส�ำรองโครงการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้องค์การเภสัชกรรมกันเงินรายได้ที่จะต้องน�ำส่งกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ปี 2515 ถึง 2529
รวมเป็นเงินทั้งหมด 50 ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการส�ำรองยาและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับ ใช้ในกรณีเกิดภาวะขาดแคลนยา
ภายในประเทศหรือยามฉุกเฉินและให้นำ� ยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวออกหมุนเวียนใช้โดยจัดหาของใหม่เข้ามาแทนทีเ่ พือ่ ป้องกัน
การเสือ่ มคุณภาพในปี 2529 เกิดน�ำ้ ท่วมบริเวณองค์การเภสัชกรรม ท�ำให้เวชภัณฑ์โครงการส�ำรองยาฯ ขององค์การเภสัชกรรม
เสียหายคิดเป็นมูลค่า 0.09 ล้านบาท เงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาจึงมียอดคงเหลือ 49.91 ล้านบาท ซึ่งองค์การเภสัชกรรม
ได้น�ำเงินส�ำรองโครงการส�ำรองยาดังกล่าวไปด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว 25.43 ล้านบาท คงเหลือฝากไว้ที่ธนาคาร 24.48 ล้าน
บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.1 มีรายละเอียดดังนี้
2557
1. จัดสร้างอาคารสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ - 1 ขนาด 24X32 เมตร เป็นอาคาร ค.ส.ล.
ชั้นครึ่ง เนื้อที่ 468 ตารางเมตร 1 หลัง
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 เนื้อรวม
1,694 ตารางเมตร
4. จัดสำ�รองยาและเวชภัณฑ์ถึง 30 กันยายน 2557
5. ค่ายาและเวชภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดหาเพื่อสำ�รองให้ครบ โครงการฯ
รวมอยู่ในเงินฝากออมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4.1
รวม

หน่วย : ล้านบาท
2556

1.99

1.99

4.00

4.00

13.04
6.40
25.43

13.04
8.12
27.15

24.48
49.91

22.76
49.91
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4.16 ขายยาและเวชภัณฑ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
ขายยาและเวชภัณฑ์องค์การผลิต
ขายยาและเวชภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
ขายยาและเวชภัณฑ์จ้างผลิต
รวม

2557
5,635.68
5,644.78
196.79
11,477.25

หน่วย : ล้านบาท
2556
6,257.10
5,545.40
227.68
12,030.18

ยาและเวชภัณฑ์จา้ งผลิต องค์การเภสัชกรรมได้จา้ งบริษทั ผลิตยาที่ได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาภายใต้การก�ำกับดูแลขององค์การเภสัชกรรม
4.17 รายได้อื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556
107.94
103.24
2.60
3.09
43.04
47.60
0.44
0.59
3.81
5.36
8.96
11.09
76.01
66.83
242.80
237.80

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน
ค่าปรับและชดใช้ค่าเสียหาย
ค่าตอบแทนจากการให้ใช้ผลงานวิจัย
รายได้จากการรับบริจาค
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัดบัญชี
รายได้อื่นๆ
รวม

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
107.94
103.24
2.60
3.09
11.76
4.62
43.04
47.60
0.44
0.59
3.81
5.36
8.96
11.09
76.00
66.83
254.55
242.42
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4.18 ค่าใช้จ่ายในการขาย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุหีบห่อ
ค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายโครงการ VMI
ค่าใช้จ่ายโครงการรับผิดชอบสังคม
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
ค่าขนส่ง
ค่าพาหนะเดินตลาด
ค่าพาหนะเก็บเงิน
เงินรางวัลการขาย
เงินรางวัลการเก็บเงิน
เบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งยา
ค่าปรับส่งของล่าช้า
ภาษีเรียกคืนไม่ได้
ค่าใช้จ่ายแลกเปลี่ยนคืนยา
เงินสนับสนุนโครงการ
รวม

2557
15.92
65.10
0.14
13.57
222.31
226.55
1.90
0.30
5.95
0.15
0.02
23.46
0.02
0.05
10.24
585.68

หน่วย : ล้านบาท
2556
17.96
132.78
0.83
29.96
262.07
220.61
2.18
0.33
12.08
0.14
0.01
0.19
0.02
0.25
22.34
701.75

4.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
2557
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
เงินเดือน
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ�
เงินเพิ่มพิเศษ
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าจ้างชั่วคราวและอื่นๆ
ค่าแรงล่วงเวลา
ค่าครองชีพ
โบนัสกรรมการ
โบนัสพนักงาน
ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตร
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
เงินสมทบกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน

457.34
33.72
2.75
2.18
0.20
43.11
3.31
1.02
94.61
2.81
0.69
0.01
3.91
8.84
13.02
0.33
11.23

หน่วย : ล้านบาท
2556
448.22
30.46
3.14
1.59
3.48
46.16
3.83
1.57
133.00
2.43
0.66
0.01
3.21
10.31
11.29
1.17
8.19
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนเงินกู้สวัสดิการ
ค่าพาหนะไปราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินชดเชยและเงินทดแทน
เงินช่วยเหลือค่าทำ�ศพ
สวัสดิการอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
ค่าตอบแทน
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าสื่อสารอื่น
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
ค่าโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าปรับปรุงบริเวณโรงงาน
ค่าซ่อมจักรกล
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบริการงานซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าหนังสือห้องสมุด
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าไฟฟ้า
ค่ารับรอง
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินรางวัล
ค่าซักฟอก
วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุการช่าง
ค่าน้ำ�ประปา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุงานบ้าน
วัสดุคอมพิวเตอร์

2557
52.67
5.63
41.76
34.17
0.51
1.82
815.64
20.00
12.31
4.80
9.20
2.91
1.90
4.54
0.31
2.57
0.25
7.05
15.48
29.30
0.50
8.49
0.37
45.36
1.18
52.18
7.48
0.97
0.07
5.48
0.04
1.70
0.02
2.35
2.86
1.22
1.22

หน่วย : ล้านบาท
2556
49.95
4.50
6.02
32.86
30.40
1.09
833.54
45.00
16.86
13.04
7.87
2.39
2.10
5.31
0.43
0.89
0.42
7.66
11.07
26.70
0.86
11.33
0.36
47.49
1.72
55.92
18.40
0.97
0.25
3.72
0.03
1.28
0.11
1.93
2.72
1.64
0.04
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ต่อ)

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน
ค่าใช้จ่ายการกุศล
ค่าใช้จ่ายโครงการไข้หวัดใหญ่
ค่าเช่าสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายรับรองการถ่ายทอดจากต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
อุปกรณ์การผลิตเพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์เพื่อการวิจัย
ค่าใช้จ่ายทรัพย์สินที่ราคาไม่เกิน 30,000.- บาท
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าตัดจำ�หน่ายซอฟแวร์
รวมค่าใช้จ่ายสำ�นักงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2557
4.60
47.00
7.05
8.52
0.29
11.34
2.96
23.60
23.24
13.19
0.28
91.44
3.58
479.20
1,294.84

หน่วย : ล้านบาท
2556
4.13
51.49
5.95
9.00
2.06
4.19
6.43
11.30
37.51
2.83
0.19
80.29
2.94
506.82
1,340.36

4.20 เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ
เงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการ 222.31 ล้านบาท และ 262.07 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2556 ตามล�ำดับ
เป็นไปตามนโยบายการด�ำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม โดยจ่ายให้เพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการและการพัฒนาด้านต่าง ๆ
แก่ภาครัฐที่สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ช�ำระแล้วในแต่ละปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2546 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
จ่าย และยกเลิกระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยการให้ส่วนลดและเงินสนับสนุนส่งเสริมการจ�ำหน่าย พ.ศ. 2541 และ 2545
องค์การเภสัชกรรมมีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนการพัฒนาและบริการวิชาการดังนี้
1. เงินที่ใช้ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปัจจุบันมา
จากเงินเหมาจ่ายรายหัวทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โอนเข้าบัญชี ของหน่วยงานในลักษณะของเงินบ�ำรุง
ดังนั้นเงื่อนไขในการจัดซื้อยาฯ ที่ต้องด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกฯ จึงเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เอื้อประโยชน์ในด้านรายได้
จากการมีสิทธิพิเศษขององค์การเภสัชกรรม
2. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่อลูกค้าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณะซึ่งขณะนี้บริษัทเอกชนก็ได้ด�ำเนินการ
เป็นปกติ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปรียบต่อการแข่งขัน
3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าช�ำระหนี้เร็วขึ้น
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อัตราก�ำลัง
Manpower
หน่วยงาน
Organization
ผู้อำ�นวยการ / Supervision of the Director
สำ�นักตรวจสอบภายใน / Internal Audit Office
สำ�นักอำ�นวยการ / Office of the Managing Director
สำ�นักบริหารยุทธศาสตร์ / Office of Strategy Management
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Human Resources Department
ฝ่ายบัญชีและการเงิน / Finance and Accounting Department
ฝ่ายผลิตยา / Phamaceutical Production Department
โรงงานผลิตยารังสิต 1 / Rangsit Phamaceutical 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 Department
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 /
Quality Assurance Rangsit Phamaceutical Production Plant 1
สถาบันวิจัยและพัฒนา / Research and Development Institute
รวม / Total

พนักงาน
Staff

ลูกจ้าง
Permanent

รวม
Total

26
14
124
19
57
82
397
100
27
135
75
123
177
319
202
54

11

6
3
399
71
33
31
10
50
43
153
19
1

37
14
142
19
63
85
796
171
60
166
85
173
220
472
221
55

117
2048

23
871

140
2919

พนักงาน
Staff

ลูกจ้าง
Permanent

รวม
Total

934
251
96
598
136
33
2048

647
122
47
54
1

1581
373
143
652
137
33
2919

18

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

871

ข้อมูล ณ 20 กุมภาพันธ์ 2558

