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ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพท่�ด่ของส่ตริ่เพ่�อส่ังคมและเศริษัฐกิจำท่�ยั�งย่น

บริิบท 

บริิษััท ออริ์กานอน จำำากัด เป็็นบริิษััทยาและเภสััชภัณฑ์์ชั�นนำาของโลกท่�

จำดทะเบ่ยนในตลาดหลักทริัพย์นิวยอริ์ก และเป็็นเพ่ยงบริิษััทเด่ยวในขณะน่�ท่�มุ่่�ง

ให้ความุ่สัำาคัญกับสั่ขภาพของผู้้้หญิงโดยเฉพาะ บริิษััทมุ่่มุ่้ลค�ากว�า 6.5 พันล้าน

เหริ่ยญสัหริัฐ ท่�สัริ้างข้�นจำากริากฐานอันแข็งแกริ�งของผู้ลิตภัณฑ์์ยาท่�ได้ริับ

ความุ่ไว้วางใจำมุ่ากกว�า 60 ริายการิ และริวมุ่ถึ้งผู้ลิตภัณฑ์์ทางการิแพทย์อ่�น ๆ 

ท่�คริอบคล่มุ่การิด้แลสั่ขภาพในหลาย ๆ ด้าน เช�น อนามุ่ัยการิเจำริิญพันธุ์่ ์

โริคหัวใจำ โริคผู้ิวหนัง โริคภ้มุ่ิแพ้ และโริคหอบห่ด เป็็นต้น ป็ัจำจำ่บันบริิษััท

มุ่่การิให้บริิการิด้านเภสััชภัณฑ์์และนวัตกริริมุ่การิริักษัาโริคเหล�าน่�ในป็ริะเทศ

ต�าง ๆ คริอบคล่มุ่กว�า 140 แห�งทั�วโลก

ออริ์กานอน แยกตัวออกมุ่าจำาก บริิษััท เมุ่อริ์ค จำำากัด (หริ่อเริ่ยกว�า บริิษััท 

เอ็มุ่เอสัด่ จำำากัด นอกสัหริัฐอเมุ่ริิกาและแคนาดา) และก�อตั�งเป็็นบริิษััทใหมุ่�

อย�างเป็็นทางการิเมุ่่�อวันท่� 1 มุ่ิถึ่นายน ป็ี พ.ศ. 2564 เพ่�อดำาเนินการิ 

และให้ความุ่สัำาคัญกับเริ่�องสั่ขภาพของผู้้้หญิงโดยเฉพาะ ออริ์กานอนเช่�อว�า

ความุ่หลากหลายในภาคธุ์่ริกิจำจำะเป็็นตัวขับเคล่�อนการิเติบโตท่�ยั�งย่น เพ่�อให้

บริิษััทลงท่นและพัฒนายาและการิริักษัาใหมุ่� ๆ ท่�ผู้้้หญิงต้องการิอย�างเริ�งด�วน

ต�อไป็ได้

ในฐานะบริิษััทก�อตั�งใหมุ่� ออริ์กานอน เริิ�มุ่ต้นจำากการิให้ผู้้้หญิงเป็็นศ้นย์กลาง 

โดยริับฟัังและทำาความุ่เข้าใจำท่กความุ่ต้องการิด้านสั่ขภาพของผู้้้หญิง ไมุ่�ว�าจำะ

บทเริ่ยนท่�ได้ริับ

• การิทำางานริ�วมุ่กับหน�วยงานริัฐและเอกชนช�วยให้บริิษััทสัามุ่าริถึ

กำาหนดป็ัญหาเก่�ยวกับสั่ขภาพของผู้้้หญิงท่�ควริแก้ไขเป็็นอันดับแริก

ได้อย�างชัดเจำน

• การิใช้เทคโนโลย่ และช�องทางออนไลน์ช�วยให้บริิษััทสัามุ่าริถึสั่�อสัาริ

กับกล่�มุ่เป็้าหมุ่ายได้อย�างมุ่่ป็ริะสัิทธุ์ิภาพมุ่ากยิ�งข้�น

• การิจำัดทำาโคริงการิท่�สัริ้างความุ่ตริะหนักและให้ความุ่ริ้้เก่�ยวกับสั่ขภาพ

ของผู้้้หญิง สั�งเสัริิมุ่ให้ผู้้้คนเห็นค่ณค�าและความุ่สัำาคัญของผู้ลิตภัณฑ์์

และบริิการิด้านสั่ขภาพ สัามุ่าริถึสัริ้างป็ริะโยชน์ต�อธุ์่ริกิจำของบริิษััทได้

ในริะยะยาว

• การิแก้ป็ัญหาสั่ขภาพของผู้้้หญิงจำะสั�งผู้ลให้สัังคมุ่และเศริษัฐกิจำ

ของป็ริะเทศมุ่่ความุ่ยั�งย่นมุ่ากข้�น ซึ่้�งจำะสั�งเสัริิมุ่ให้บริิษััทมุ่่ความุ่ยั�งย่น

เช�นกัน

สัิงหาคมุ่ 2565

ริณริงค์และปลูกฝังแนวคิดเริ่�องความ
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เริ่�องเล็กหริ่อใหญ� เพ่�อให้มุ่ั�นใจำว�าบริิษััทจำะสัามุ่าริถึพัฒนาการิริักษัา และสั�งมุ่อบ

ยาและผู้ลิตภัณฑ์์ต�าง ๆ ให้เหมุ่าะสัมุ่กับความุ่ต้องการิเหล�านั�น 

วัตถึ่ป็ริะสังค์และวิสััยทัศน์ของออริ์กานอน เน้นเริ่�องการิด้แลสั่ขภาพของผู้้้หญิง 

เพริาะบริิษััทเช่�อว�าผู้้้หญิงมุ่่บทบาทสัำาคัญในการิสัริ้างคริอบคริัว เป็็นก่ญแจำท่�จำะ

เป็ิดโอกาสัการิสั�งเสัริิมุ่สั่ขภาพท่�ด่ภายในคริอบคริัว  ริวมุ่ไป็ถึ้งด้แลและเล่�ยงด้

ป็ริะชากริให้มุ่่ค่ณภาพ เพ่�อสั�งเสัริิมุ่และเพิ�มุ่มุ่้ลค�าให้เศริษัฐกิจำและสัังคมุ่ ดังนั�น

ผู้้้หญิงจำ้งเป็็นริากฐานสัำาคัญต�อการิเติบโตและความุ่ยั�งย่นของโลก การิทำาให้

ผู้้้หญิงมุ่่สั่ขภาพท่�ด่ข้�นจำ้งหมุ่ายถึ้งการิสัริ้างคริอบคริัว สัังคมุ่ และโลกท่�มุ่่สั่ขภาวะ

ท่�ด่ข้�นในอนาคตด้วย 

ออริ์กานอน ริ�วมุ่ลงนามุ่ป็ริะกาศเจำตนาริมุ่ณ์สันับสัน่น Women’s Empower-

ment Principles (WEPs) หริ่อหลักการิเสัริิมุ่สัริ้างศักยภาพสัตริ่ตั�งแต�วันแริก

ท่�ก�อตั�งบริิษััท เน่�องจำากหลักการิของ WEPs มุ่่ความุ่สัอดคล้องกับป็ริัชญา

และเจำตนาริมุ่ณ์ของบริิษััทเก่�ยวกับความุ่เสัมุ่อภาคทางเพศในการิเข้าถึ้ง

การิบริิการิด้านสั่ขภาพ (Healthcare) โดยเฉพาะสัิทธุ์ิของผู้้้หญิงในการิตัดสัินใจำ

เก่�ยวกับสั่ขภาพของพวกเธุ์อ

“การิด้แลสั่ขภาพและความุ่ต้องการิของผู้้้หญิงมุ่่อย้�น้อยและได้ริับความุ่สันใจำน้อย

กว�า เมุ่่�อเท่ยบกับการิบริิการิและผู้ลิตภัณฑ์์เพ่�อสั่ขภาพสัำาหริับผู้้้ชาย ดังนั�นเริาจำ้ง

ต้องการิฟัังเสั่ยงของผู้้้หญิง เพ่�อหาคำาตอบว�าความุ่ต้องการิของพวกเธุ์อ

ค่ออะไริ และพวกเธุ์อต้องการิอะไริเริ�งด�วนท่�สั่ด เพ่�อท่�เริาจำะได้พัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์

และวิธุ์่แก้ป็ัญหาเริ่�องสั่ขภาพของผู้้้หญิงให้ได้มุ่ากท่�สั่ด” ค่ณคาเริล เคริาท์บ๊อช 

กริริมุ่การิผู้้้จำัดการิ บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด เป็ิดเผู้ยถึ้ง

เจำตนาริมุ่ณ์และพันธุ์กิจำของบริิษััท

 

หลังจำากบริิษััทได้ทำางานริ�วมุ่กับหน�วยงานต�าง ๆ ก็พบว�า ป็ริะเทศไทยกำาลัง

เผู้ชิญกับสัองป็ัญหาหลัก ได้แก� 1) การิท้องไมุ่�พริ้อมุ่ และ 2) การิพริ้อมุ่ไมุ่�ท้อง

สัังคมุ่ไทยริับมุ่่อกับป็ัญหาเริ่�องการิท้องไมุ่�พริ้อมุ่มุ่าอย�างยาวนาน ซึ่้�งเป็็นป็ัญหา

ท่�สั�งผู้ลกริะทบเชิงล้กให้กับโคริงสัริ้างสัังคมุ่ โดยเฉพาะค่ณภาพช่วิตของผู้้้หญิง

และเด็กในป็ริะเทศไทย ขณะเด่ยวกัน ในป็ี พ.ศ. 2564 ป็ริะเทศไทยมุ่่ป็ริะชากริ

ท่�มุ่่อาย่เกิน 60 ป็ี มุ่ากกว�าริ้อยละ 20 ของป็ริะชากริทั�งป็ริะเทศ จำำานวนผู้้้สั้งอาย่

สั้งข้�นต�อเน่�อง สัวนทางกับอัตริาการิเกิดท่�ลดลงซึ่้�งมุ่่เพ่ยง 600,000 คน ในป็ี 

พ.ศ. 2564 และมุ่่แนวโน้มุ่ท่�จำะลดลงอ่กในป็ี พ.ศ. 2565 จำากสัถึิติของกริมุ่

อนามุ่ัย ยิ�งไป็กว�าน่�วิกฤตโควิด-19 ยังเป็็นป็ัจำจำัยท่�ทำาให้อัตริาการิเกิดลดลง และ

ทำาให้ป็ัญหาเริ่�องการิท้องไมุ่�พริ้อมุ่ทว่ความุ่ริ่นแริงข้�นด้วย

เมุ่่�อทั�งสัองป็ัญหาน่�เกิดข้�น ไมุ่�เพ่ยงแต�ตัวผู้้้หญิงเท�านั�นท่�จำะได้ริับผู้ลกริะทบ 

สัมุ่าชิกในคริอบคริัวและหลายภาคสั�วนในสัังคมุ่ก็ได้ริับผู้ลกริะทบเช�นกัน 

ทั�งเชิงเศริษัฐกิจำ การิศ้กษัา และสัังคมุ่ ท้ายท่�สั่ดจำะนำาไป็สั้�ป็ัญหาเริ่�องค่ณภาพ

ของป็ริะชากริในริะยะยาว ดังนั�นบริิษััทจำ้งต้องการิให้ความุ่สัำาคัญและมุ่่สั�วนริ�วมุ่

ในการิแก้ไขสัองป็ัญหาน่�ก�อน

“ก�อนท่�ผู้้้หญิงจำะพริ้อมุ่และมุ่่อำานาจำตัดสัินว�าเมุ่่�อไหริ�ควริจำะมุ่่บ่ตริ พวกเธุ์อ

ควริเริิ�มุ่ต้นจำากการิมุ่่องค์ป็ริะกอบภายใต้แนวคิด ‘3As’ ได้แก� 1) Awareness 

ต้องมุ่่ความุ่ริ้้ว�าอะไริค่อป็ัจำจำัยในการิสัริ้างคริอบคริัวค่ณภาพและความุ่พริ้อมุ่

ในการิมุ่่บ่ตริ 2) Access ต้องเข้าถึ้งผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิด้านสั่ขภาพของผู้้้หญิง

ได้ เช�น บริิการิเริ่�องอนามุ่ัยเจำริิญพันธุ์่์ การิค่มุ่กำาเนิด และการิริักษัาภาวะผู้้้มุ่่บ่ตริ

ยาก 3) Affordability ภาคริัฐและเอกชนควริช�วยให้ผู้้้หญิงเข้าถึ้งผู้ลิตภัณฑ์์

และบริิการิต�าง ๆ ในริาคาท่�จำับต้องได้” ค่ณคาเริลกล�าว

แนวทางการิปฏิิบัติ

เพ่�อแก้ไขป็ัญหาท่�กล�าวถึ้งข้างต้น บริิษััทออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด 

เริิ�มุ่ดำาเนินโคริงการิสั�งเสัริิมุ่สั่ขภาพของผู้้้หญิงตั�งแต�วันแริกท่�ก�อตั�งบริิษััท 

โดยเริิ�มุ่จำากการิพ้ดค่ยเก่�ยวกับป็ัญหาสั่ขภาพของผู้้้หญิงท่�เกิดข้�นริ�วมุ่กับ

หลายภาคสั�วน เช�น กริมุ่อนามุ่ัย กริะทริวงสัาธุ์าริณสั่ข UN Women และ

มุ่้ลนิธุ์ิค่นันแห�งเอเซึ่่ย เป็็นต้น1   

เมุ่่�อเด่อนมุ่ิถึ่นายน พ.ศ. 2564 ท่�ผู้�านมุ่า ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) เล่อกซึ่ินด่�   

สัิริินยา บิชอพ ท้ตสัันถึวไมุ่ตริ่ของ UN Women ป็ริะจำำาภ้มุ่ิภาคเอเช่ยและ

แป็ซึ่ิฟัิก เป็็นผู้้้แทนของผู้้้หญิงในป็ริะเทศไทยในการิแสัดงออกถึ้งป็ริะเด็นด้าน

สั่ขภาวะสัตริ่ผู้�านกิจำกริริมุ่ Wall of Voices ท่�จำัดแสัดงอย้�บริิเวณด้านนอก

ของตลาดหลักทริัพย์นิวยอริ์ก ริ�วมุ่กับผู้้้แทนสัตริ่อ่กกว�า 81 คนจำากป็ริะเทศ

ต�าง ๆ ทั�วโลก2 

สัำาหริับในป็ริะเทศไทย บริิษััทได้จำัดกิจำกริริมุ่เพ่�อฟัังเสั่ยงของผู้้้หญิง ขับเคล่�อน

แนวทางการิสัริ้างคริอบคริัวค่ณภาพ และวางริากฐานสั้�ความุ่ยั�งย่นของป็ริะเทศ 

ได้แก� 1) HER VOICE: “From Smart Family to Sustainable Country” 

2) TEEN CLUB Line Official Account และ 3) Virtual Women’s Health 

Medical Education
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1) HER VOICE: “From Smart Family to Sustainable Country” ค่อ

แพลตฟัอริ์มุ่ท่�เกิดข้�นจำากความุ่ริ�วมุ่มุ่่อริะหว�างกริะทริวงสัาธุ์าริณสั่ข UN 

Women มุ่้ลนิธุ์ิค่นันแห�งเอเซึ่่ย และ บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด 

เพ่�อริับฟัังเสั่ยงและความุ่ต้องการิของผู้้้หญิงจำากตัวแทนภาคสั�วนต�าง ๆ ซึ่้�งเป็็น

จำ่ดเริิ�มุ่ต้นในการิผู้ลักดันนโยบายท่�มุ่่�งสั�งเสัริิมุ่การิสัริ้างคริอบคริัวค่ณภาพ ตั�งแต�

ก�อนการิตั�งคริริภ์ การิฝากคริริภ์อย�างมุ่่ค่ณภาพ การิด้แลหลังคลอดท่�ด่ ตลอดจำน

การิเล่�ยงด้ในคริอบคริัวท่�มุ่่ค่ณภาพซึ่้�งเอ่�อต�อการิเจำริิญเติบโตและพัฒนาการิ

สัมุ่วัย พริ้อมุ่ท่�จำะเป็็นป็ริะชากริท่�มุ่่ค่ณภาพ และก�อให้เกิดสัังคมุ่ท่�ยั�งย่นในท่�สั่ด3 

2) TEEN CLUB Line Official Account ค่อการิใช้โซึ่เช่ยลมุ่่เด่ยเป็็นช�องทาง

สั่�อสัาริกับคนริ่�นใหมุ่� ท่�ริวบริวมุ่ข้อมุ่้ลข�าวสัาริ ป็ริะเด็นความุ่ริ้้ท่�น�าสันใจำ 

ริวมุ่ไป็ถึ้งข้อมุ่้ลเก่�ยวกับสัิทธุ์ิป็ริะโยชน์ในการิเข้าริับบริิการิด้านอนามุ่ัยการิ

เจำริิญพันธุ์่์ของวัยริ่�น โดยมุ่่จำ่ดป็ริะสังค์เพ่�อลดและป็้องกันป็ัญหาท้องไมุ่�พริ้อมุ่

ในสัังคมุ่ไทย4

 

3) Virtual Women’s Health Medical Education ค่อโป็ริแกริมุ่การิเริ่ยนริ้้

ออนไลน์ท่�บริิษััท เอ็มุ่เอสัด่ (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด จำัดข้�นริ�วมุ่กับสัำานักอนามุ่ัย

การิเจำริิญพันธุ์่์ตั�งแต�ป็ี พ.ศ. 2562 เพ่�อสั�งเสัริิมุ่ความุ่ริ้้ให้แก�ผู้้้ให้บริิการิด้าน

การิด้แลสั่ขภาพและบ่คลากริทางการิแพทย์เก่�ยวกับสั่ขภาพของผู้้้หญิง เช�น 

การิตั�งคริริภ์ในวัยริ่�น ป็ัจำจำัยเสั่�ยงด้านพฤติกริริมุ่ท่�ก�อให้เกิดป็ัญหาด้านอนามุ่ัย

เจำริิญพันธุ์่์ ริวมุ่ไป็ถึ้งการิป็ริับเป็ล่�ยนนโยบายของริัฐบาลเก่�ยวกับการิวางแผู้น

คริอบคริัว เพ่�อท่�บ่คลากริทางการิแพทย์จำะได้สั�งต�อความุ่ริ้้และความุ่เข้าใจำ

ท่�ถึ้กต้องให้แก�กล่�มุ่เป็้าหมุ่ายต�อไป็5 บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด 

ดำาเนินโคริงการิดังกล�าวน่�ต�อภายใต้ช่�อ ‘Women’s Health Online’ โดยตั�งแต�

ป็ี พ.ศ. 2562 ทางบริิษััทได้จำัดกิจำกริริมุ่ดังกล�าวแล้วทั�งหมุ่ด 14 คริั�ง6  

TIMELINE
2019

• บริิษััท เอ็มุ่เอสัด่ (ป็ริะเทศไทย) 

จำำากัด เป็ิดตัวโคริงการิ Virtual 

Women’s Health Medical 

Education ริ�วมุ่กับสัำานัก

อนามุ่ัยการิเจำริิญพันธุ์่์

(พ.ศ. 2562)
2021

(มิถุุนายน พ.ศ. 2564)
2022

(กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2565)
2022

(พฤษัภาคม พ.ศ. 2565)

• ก�อตั�งบริิษััท ออริ์กานอน 

(ป็ริะเทศไทย) จำำากัด

• ลงนามุ่สันับสัน่น Women’s 

Empowerment Principles 

(WEPs) 

• เล่อก ซึ่ินด่�-สัิริินยา บิชอพ เป็็น

ผู้้้แทนจำากป็ริะเทศไทยเข้าริ�วมุ่

กิจำกริริมุ่ Wall of Voices ใน

นครินิวยอริ์ก สัหริัฐอเมุ่ริิกา

• เป็ิดตัวโคริงการิ HER VOICE: 

“From Smart Family to 

Sustainable Country”

• เป็ิดตัวโคริงการิ TEEN CLUB 

Line Official Account

• ฉลองคริบริอบ 1 ป็ี บริิษััท ออริ์กานอน 

(ป็ริะเทศไทย) จำำากัด 

บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด 

ริ�วมุ่กับสัถึานเอกอัคริริาชท้ต

สัหริัฐอเมุ่ริิกา กริะทริวงสัาธุ์าริณสั่ข และ

ภาค่เคริ่อข�าย ป็ริะกาศความุ่

ริ�วมุ่มุ่่อในการิผู้ลักดันนโยบายคริอบคริัว

ค่ณภาพ (Smart Family Planning)  

ภายใต้แนวคิด “Her Promise on Her 

Day” ณ ทำาเน่ยบเอกอัคริริาชท้ต

สัหริัฐอเมุ่ริิกาป็ริะจำำาป็ริะเทศไทย
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ผลลัพธ์์

หลังจำากก�อตั�งข้�น บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด ก็ได้ทำางานริ�วมุ่กับ

หลายภาคสั�วน ผู้�านโคริงการิ HER VOICE และพบว�าป็ัญหาสัำาคัญท่�ควริได้ริับ

การิแก้ไขอย�างยั�งย่น ได้แก� 1) การิท้องไมุ่�พริ้อมุ่ และ 2) การิพริ้อมุ่ไมุ่�ท้อง 

ซึ่้�งทั�งสัองล้วนเป็็นป็ัญหาโคริงสัริ้างเชิงป็ริะชากริท่�ใหญ�และค�อนข้างซึ่ับซึ่้อน 

เพริาะฉะนั�น หากต้องการิแก้ไขป็ัญหาดังกล�าว บริิษััทต้องขับเคล่�อนและผู้ลักดัน

ไป็สั้�แผู้นนโยบายริะดับป็ริะเทศ

สัำาหริับ TEEN CLUB Line Official Account โคริงการิท่�มุ่่�งสั่�อสัาริข้อมุ่้ล

และความุ่ริ้้เก่�ยวกับสั่ขภาพและอนามุ่ัยเจำริิญพันธุ์่์ให้แก�คนริ่�นใหมุ่�ผู้�านช�องทาง

ออนไลน์ ป็ัจำจำ่บันมุ่่จำำานวนผู้้้ใช้งานกว�า 41,700 คน7  สั�วนโคริงการิ Women’s 

Health Online มุ่่บ่คลากริทางการิแพทย์เข้าริับฟัังความุ่ริ้้และข้อมุ่้ลใหมุ่� ๆ 

เก่�ยวกับสั่ขภาพของผู้้้หญิงมุ่ากกว�า 500 คนต�อคริั�ง

ยิ�งไป็กว�านัน ในการิสันับสัน่นและการิทำางานกับหลายภาคสั�วน ออริ์กานอน

ยังมุ่่สั�วนสัำาคัญท่�ทำาให้เกิดการิผู้ลักดันเชิงนโยบาย เน่�องจำากทางสัำานักงาน

สัภาพัฒนาการิเศริษัฐกิจำและสัังคมุ่แห�งชาติ (สัภาพัฒน์) ได้ริ�างแผู้นพัฒนา

ป็ริะชากริริะยะเวลา 15 ป็ีข้�นมุ่า โดยแผู้นริะดับชาติน่�เริิ�มุ่ต้นในป็ี พ.ศ. 2565 

และได้กำาหนดองค์ป็ริะกอบและกลย่ทธุ์์ต�าง ๆ ในการิสัริ้างคริอบคริัวค่ณภาพ 

ซึ่้�งในแผู้นน่�ยังริะบ่ถึ้งป็ัญหาเริ่�องการิท้องไมุ่�พริ้อมุ่และการิพริ้อมุ่ไมุ่�ท้องของสัังคมุ่

ไทย8  ซึ่้�งเป็็นสัองป็ัญหาหลักท่�ทางบริิษััท ริ�วมุ่กับหน�วยงานอ่�น ๆ กำาหนดว�า 

มุ่่ความุ่สัำาคัญและสั�งผู้ลกริะทบต�อสั่ขภาพผู้้้หญิงในสัังคมุ่ไทย และควริได้ริับ

การิแก้ไขเป็็นอันดับแริก

ออริ์กานอนมุ่่�งมุ่ั�นท่�จำะทำางานริ�วมุ่กับหน�วยงานต�าง ๆ ทั�งภาคริัฐและเอกชน เช�น 

กริะทริวงสัาธุ์าริณสั่ข กริะทริวงการิพัฒนาสัังคมุ่และความุ่มุ่ั�นคงของมุ่น่ษัย์ 

ความท้าทาย

ความุ่ท้าทายท่� บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด เผู้ชิญจำากการิทำาโคริงการิสั�งเสัริิมุ่สั่ขภาพของผู้้้หญิงในป็ริะเทศ แบ�งออกเป็็นสัามุ่ข้อหลัก ได้แก� 

1) สัังคมุ่ไมุ่�ได้ให้ความุ่สัำาคัญต�อเริ่�องสั่ขภาพของผู้้้หญิงเป็็นอันดับแริก 

2) การิสั่�อสัาริข้อมุ่้ลท่�ถึ้กต้องเก่�ยวกับสั่ขภาพและอนามุ่ัยเจำริิญพันธุ์่ ์

3) วิกฤตโควิด-19 ทำาให้การิสั่�อสัาริและการิแลกเป็ล่�ยนข้อมุ่้ลทำาได้ยากข้�น

สัังคมุ่ไมุ่�ได้ให้ความุ่สัำาคัญต�อเริ่�องสั่ขภาพของผู้้้หญิง

เป็็นอันดับแริก

ริ่วมม่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กริมอนามัย UN Women 

และมูลนิธ์ิค่นันแห่งเอเซี่ย จำัดเส่วนาส่ะท้อนเส่่ยงของผู้หญิิง 

เพ่�อริับฟัังทุกปัญิหาสุ่ขภาพของผู้หญิิง ขับเคล่�อนนโยบายให้

เป็นริูปธ์ริริมมากยิ�งข้�น และส่นับส่นุนการิส่ริ้างคริอบคริัวคุณภาพ 

ซี้�งเป็นริากฐานสู่่ความยั�งย่นของปริะเทศ

จำัดทำา TEEN Club Line Official Account เพ่�อเป็นแหล่งริวบริวม

ข้อมูลข่าวส่าริ ปริะเด็นความริู้ท่�น่าส่นใจำ และข้อมูลเก่�ยวกับ

ส่ิทธ์ิปริะโยชน์ในการิเข้าใช้บริิการิด้านอนามัยเจำริิญิพันธ์ุ์ของวัยริุ่น 

เพ่�อให้คนริุ่นใหม่เข้าถุ้งข้อมูลท่�เข้าใจำง่ายและเป็นปริะโยชน์ได้มากข้�น 

เน่�องจำากป็ัจำจำ่บัน บนโลกออนไลน์มุ่่แหล�งข้อมุ่้ล และข�าวป็ลอมุ่

เผู้ยแพริ�อย้�จำำานวนมุ่าก ทำาให้ผู้้้คนไมุ่�สัามุ่าริถึเข้าถึ้งข้อมุ่้ล

ท่�ถึ้กต้องได้ 
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วิกฤตโควิด-19 ทำาให้การิสั่�อสัาริและการิแลกเป็ล่�ยนข้อมุ่้ลทำาได้

ยากข้�น เน่�องจำากมุ่่มุ่าตริการิและข้อจำำากัดเริ่�องการิจำัดอบริมุ่

หริ่อการิกิจำกริริมุ่นอกสัถึานท่�

ปริับใช้แพลตฟัอริ์มออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Zoom 

และ Webex ในการิให้ความริู้แก่บุคลากริทางการิแพทย์เก่�ยวกับ

สุ่ขภาพของผู้หญิิง และการิปริับเปล่�ยนนโยบายของริัฐบาลเก่�ยวกับ

การิวางแผนคริอบคริัว 
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ข้อเส่นอแนะ

ออริ์กานอนมุ่่วิสััยทัศน์และจำ่ดมุ่่�งหมุ่ายชัดเจำนท่�จำะแก้ไขป็ัญหาเริ่�องสั่ขภาพของ

ผู้้้หญิงอย�างยั�งย่น เพ่�อดำาเนินการิตามุ่วิสััยทัศน์ และบริริล่เป็้าหมุ่ายดังกล�าว 

บริิษััทได้ดำาเนินธุ์่ริกิจำตามุ่แนวคิดท่�เริ่ยกว�า ‘PASS Triangle’ 

‘P’ ย�อมุ่าจำาก ‘Public Health Outcome’ ค่อการิตั�งเป็้าหมุ่ายผู้ลลัพธุ์์

ด้านสัาธุ์าริณสั่ขเชิงป็ริิมุ่าณ เช�น เป็อริ์เซึ่็นต์การิลดอัตริาการิตั�งคริริภ์ 

และเป็อริ์เซึ่็นต์การิเพิ�มุ่ข้�นของบ่คคลท่�เข้าถึ้งบริิการิด้านสัาธุ์าริณสั่ข เป็็นต้น 

เพ่�อให้บริิษััทเห็นแนวทางแก้ป็ัญหาได้อย�างชัดเจำน

‘A’ ย�อมุ่าจำาก ‘Affordability’ บริิษััทไมุ่�สัามุ่าริถึสัริ้างกำาไริจำากการิทำาธุ์่ริกิจำ

และแก้ป็ัญหาเริ่�องสั่ขภาพของผู้้้หญิงได้ หากผู้้้บริิโภคยังเผู้ชิญความุ่ยากลำาบาก

ทางเศริษัฐกิจำ ยังขาดความุ่ตริะหนัก (Awareness) และไมุ่�สัามุ่าริถึเข้าถึ้งบริิการิ

ด้านสั่ขภาพ (Access) ได้ ดังนั�นบริิษััทต้องทำางานริ�วมุ่กับหลายภาคสั�วนเพ่�อทำาให้

สัินค้าและบริิการิด้านสั่ขภาพมุ่่ริาคาท่�จำับต้องได้ (Affordability)

‘S’ ย�อมุ่าจำาก ‘Sustainability for Government or Country’ ค่อการิตั�ง

เป็้าหมุ่ายท่�ทำาให้เกิดความุ่ยั�งย่นต�อป็ริะเทศ ตัวอย�างเช�น การิกำาหนดแผู้นการิ

เพิ�มุ่อัตริาการิเกิดในป็ริะเทศไทยให้เป็็นเป็้าหมุ่ายท่�มุ่่ความุ่สัำาคัญเป็็นอันดับแริก

ในแผู้นริะยะยาว 15 ป็ี ดังนั�นบริิษััทจำำาเป็็นต้องวางแผู้นเพ่�อสัริ้างความุ่ยั�งย่น

ให้แก�องค์กริของภาคริัฐเพ่�อริ�วมุ่กันขับเคล่�อนป็ริะเทศให้ได้

‘S’ ย�อมุ่าจำาก ‘Sustainability for Company’ ค่อความุ่ยั�งย่นของธุ์่ริกิจำ

เพ่�อท่�จำะสัริ้างผู้ลลัพธุ์์ท่�ต้องการิได้ในริะยะยาว ซึ่้�งธุ์่ริกิจำจำะเติบโตได้หากสัังคมุ่

มุ่่ความุ่ยั�งย่น ดังนั�นความุ่ยั�งย่นของธุ์่ริกิจำจำ้งต้องสัอดคล้องกับความุ่ยั�งย่น

ของป็ริะเทศ

สัถึานพยาบาล และองค์กริไมุ่�แสัวงหาผู้ลกำาไริ เพ่�อผู้ลักดันนโยบายเก่�ยวกับ

สั่ขภาพของผู้้้หญิงให้เกิดข้�น ริวมุ่ไป็ถึ้งดำาเนินการิโคริงการิต�าง ๆ อย�างต�อเน่�อง 

เพ่�อแก้ไขป็ัญหาเริ่�องการิท้องไมุ่�พริ้อมุ่และการิพริ้อมุ่ไมุ่�ท้อง และสัริ้างสัังคมุ่

และเศริษัฐกิจำท่�ยั�งย่นให้ได้ในท่�สั่ด



6 |  Case Study:  บริิษััท ออริ์กานอน (ปริะเทศไทย) จำำากัด 

บทบาทของ WEPs

บริิษััท ออริ์กานอน (ป็ริะเทศไทย) จำำากัด มุ่่�งมุ่ั�นท่�จำะแก้ไขป็ัญหาเริ่�องสั่ขภาพของผู้้้หญิง และขับเคล่�อนให้ผู้้้หญิงท่กคนเข้าถึ้งผู้ลิตภัณฑ์์ยาและบริิการิด้าน

สัาธุ์าริณสั่ขได้อย�างทั�วถึ้งและมุ่่ป็ริะสัิทธุ์ิภาพ ผู้�านการิทำาโคริงการิต�าง ๆ ท่�มุ่่จำ่ดป็ริะสังค์เพ่�อสัริ้างความุ่ตริะหนักและให้ความุ่ริ้้เก่�ยวกับสั่ขภาพของผู้้้หญิง 

เน่�องจำากบริิษััทเช่�อว�า ผู้้้หญิงค่อริากฐานสัำาคัญท่�จำะทำาให้สัังคมุ่ ป็ริะเทศ และโลกมุ่่สั่ขภาวะท่�ด่ข้�นได้

สัำาหริับหลักการิ Women’s Empowerment Principles (WEPs) ท่�ออริ์กานอนนำามุ่าใช้ก็ค่อ หลักการิท่� 6 การิริณริงค์และป็ล้กฝังแนวคิดเริ่�อง

ความุ่เสัมุ่อภาคทางเพศในองค์กริ/ช่มุ่ชน เน่�องจำากหลักการิข้อน่�สัอดคล้องกับวิสััยทัศน์และความุ่เช่�อของบริิษััทท่�ริะบ่ว�า คนท่กเพศท่กวัยล้วนมุ่่สัิทธุ์ิ

ขั�นพ่�นฐานในการิเข้าถึ้งโอกาสัทางสัังคมุ่ เศริษัฐกิจำ การิศ้กษัา และการิเมุ่่อง ริวมุ่ไป็ถึ้งการิบริิการิด้านสั่ขภาพ

ทั�งน่� บริิษััทมุ่่ความุ่มุ่่�งมุ่ั�นท่�จำะดำาเนินธุ์่ริกิจำบนพ่�นฐานของหลักการิข้ออ่�น ๆ ของ WEPs เพ่�อสั�งเสัริิมุ่ผู้้้หญิงและความุ่เสัมุ่อภาคทางเพศอย�างริอบด้าน เช�น 

การิสัริ้างริากฐานในบริิษััทให้ผู้้้หญิงมุ่่โอกาสัเติบโตไป็สั้�ตำาแหน�งผู้้้บริิหาริหริ่อตำาแหน�งอาว่โสัมุ่ากข้�น ซึ่้�งแต�เดิมุ่บริิษััทได้สันับสัน่นการิเติบโตของผู้้้หญิง

ในองค์กริอย้�แล้ว ซึ่้�งสัอดคล้องกับหลักการิข้อท่� 1 เป็ิดโอกาสัสั้�การิเป็็นผู้้้นำาริะดับสั้งขององค์กริให้กับท่กเพศอย�างเท�าเท่ยมุ่กัน และ ข้อท่� 2 ป็ฏิิบัติต�อผู้้้หญิง

และผู้้้ชายในสัถึานท่�ทำางานอย�างเป็็นธุ์ริริมุ่ เคาริพและสันับสัน่นสัิทธุ์ิมุ่น่ษัยชนและการิไมุ่�เล่อกป็ฏิิบัติ และเช่�อว�าการิป็ริับใช้หลักการิของ WEPs จำะช�วย

กำาหนดทิศทางของบริิษััทเก่�ยวกับความุ่เสัมุ่อภาคทางเพศได้อย�างชัดเจำนยิ�งข้�น

การิลงนามุ่สันับสัน่น WEPs จำ้งช�วยให้ออริ์กานอนสัามุ่าริถึสัริ้างสัภาพแวดล้อมุ่ในองค์กริท่�สั�งเสัริิมุ่สั่ขภาพ ความุ่ป็ลอดภัย และความุ่เสัมุ่อภาคต�อคนท่กเพศ

และท่กวัย นอกจำากน่�ยังช�วยให้บริิษััทดำาเนินกิจำการิโดยคำาน้งถึ้งสั่ขภาพของผู้้้หญิงในสัังคมุ่เป็็นหลัก เน่�องจำากผู้้้หญิงมุ่่บทบาทสัำาคัญในการิขับเคล่�อนให้สัังคมุ่

และเศริษัฐกิจำของป็ริะเทศเติบโตได้อย�างยั�งย่น ดังนั�นผู้้้หญิงท่กคนจำ้งควริเข้าถึ้งผู้ลิตภัณฑ์์และบริิการิด้านสั่ขภาพท่�มุ่่ป็ริะสัิทธุ์ิภาพและเสัมุ่อภาคกับคน

ท่กกล่�มุ่
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