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กิจกรรมเพื่อสังคม
Corporate Social Responsibility Activities

องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดระยะ
เวลา 45 ปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ไม่เพียงแต่การผลิตและจัดหายาเพื่อ
สนองตอบต่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็ น ผู้ น ำในธุ ร กิ จ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละจำเป็ น ต่ อ
สังคมไทยอย่างเป็นธรรม” เท่านั้น แต่องค์การเภสัชกรรมยังได้คำนึง
ถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับสังคม
ไทย ทั้ง ในภาวะปกติและในภาวะที่เกิดอุบัติภัยต่างๆ การดำเนิน
กิจกรรมด้านสังคมจึงเป็นภาระกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุข โดยในปี 2554 องค์การเภสัชกรรม
ได้ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ ดังนี้ 

For the past 45 years of operation, GPO has not only
produced and supplied medicines to resolve the country’s
public health problems under the vision of “Being the Leader in
Medicine and Medical Supply Business which is Beneficial and
Necessary for Thai Society with Fairness”, but also considered
participating in creating the country’s sustainable strength
both in normal and critical situations. Corporate social responsibility, so, is an important mission to create good quality living
for Thai people. In 2011, the corporate social responsibility
activities were as follows :
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โครงการ จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย

GPO for Disaster Victims Project

สืบเนื่องจาก “มหาอุทกภัยครั้งใหญ่” ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างใน
ประเทศครอบคลุ ม พื้ น ที่ ห ลายจั ง หวั ด ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชน
ผู้ ป ระสบภั ย เป็ น จำนวนมาก นอกจากการขาดแคลนอาหารและ
น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด รวมถึงที่อยู่อาศัยแล้ว การดำรงชีวิตในสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะและการไม่สามารถปรับตัวรับกับภัยพิบัติ
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ทนั ส่งผลต่อสุขภาพทัง้ กายและใจของประชาชนผูป้ ระสบภัย
เป็นอย่างมาก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้ผนึกกำลังกัน
เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถใช้ชีวิตในช่วงวิกฤต
รวมถึ ง กลั บ มาดำรงชี วิ ต ตามปกติ ไ ด้ โ ดยเร็ ว องค์ ก ารเภสั ช กรรม
ก็เช่นเดียวกันที่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีส่วนร่วมในการ
บรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่สำคัญคือ การสนับสนุนยาชุด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น ประกอบด้ ว ย ยาสามั ญ ประจำบ้ า นต่ า งๆ 

ยาป้องกันและรักษาน้ำกัดเท้า และอุปกรณ์ทำแผล โดยผ่านกระทรวง
สาธารณสุ ข องค์ ก รรั ฐ และเอกชนต่ า งๆ นอกจากนั้ น องค์ ก าร
เภสัชกรรมเองก็ได้นำพนักงานที่มีจิตอาสาลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อมอบ
ถุ ง ยั ง ชี พ และยาชุ ด ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
ผ่อนคลายความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ

The “great floods” all over the country caused suffering to many people due to lack of food, clean water and
living place. Moreover, living in unhygienic and inability to
adapt to the situation impacted on people’s mental and
physical health. Therefore, government and private agencies jointly worked to help the victims and revive them
to normal life after the flood. GPO has been aware of this
problem and contributed to the aid by supporting medicine
sets for the victims comprising necessary medicines and
medical supplies for first aid such as athlete’s foot drugs
and wound kit distributed to the victims via Ministry of
Public Health, government and private agencies. Moreover,
GPO has dispatched GPO volunteers to distribute living kits
and drug kits to the victims and held entertaining activities
for them to relieve stress as follows :

• ถวายยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 10,000 ชุด แด่   
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ต ลอดชี พ มู ล นิ ธิ อ าสาเพื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย เพื่อผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
• จัดทีมพนักงานจิตอาสา “จีพีโอ เพื่อผู้ประสบภัย” ลงพื้นที่
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ในจั ง หวั ด ต่ า งๆ ได้ แ ก่ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สุโขทัย พิษณุโลก สิงห์บุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา สงขลา
อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท พิจิตร นนทบุรี 
• จัดทีมมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทำอาหารเลี้ยง
ผู้ประสบภัยร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประกอบด้วยสถานีวิทยุ
อสมท. FM 95.0 Mhz ร่ ว มกั บ ที ม ลู ก ทุ่ ง มหานคร สถานี โ ทรทั ศ น์
โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา

• Offering 10,000 sets of drug kits to Her Royal Highness
Princess Soamsawali, Honorary Chairman of Friends in Need
(of “PA”) Volunteers Foundation, Thai Red Cross to help the victims.
• Setting up “GPO Volunteers for Victims” teams to help
people in several provinces such as Ayudhaya, Sukhothai,
Pisanulok, Singburi, Lopburi, Kanchanaburi, Nakorn Ratchasima, Songkla, Angthong, Phathumthani, Chainat, Pichit and
Nonthaburi.
• Setting up teams to distribute living kits and cook
food for the flood victims jointly with press and media such
as FM95.0 Mhz MCOT Modern Radio and team from Luktoong
Mahanakorn, Modern Nine TV station, Royal Thai Army Radio
and Television (Channel 5), Thai TV Channel 3 and BBTV
Channel 7 in Chainat, Lopburi and Ayudhaya.
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• บริจาคยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานรัฐและ
เอกชนต่างๆ เพือ่ นำไปช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดต่างๆ สือ่ มวลชนทุกแขนง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก
กระทรวงแรงงาน
• บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ผ่านนายกรัฐมนตรีเพือ่ สนับสนุน
กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
• จั ด ตั้ ง โรงครั ว เคลื่ อ นที่ ส ำหรั บ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ศู น ย์ อ พยพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
• มอบเรือและเครื่องยนต์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นนทบุรี และปทุมธานี 
• จั ด ทำสุ ข าลอยน้ ำ ติ ด ตั้ ง ไว้ ที่ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ปทุมธานี และพื้นที่ของเขตกรุงเทพมหานคร
• การจัดเตรียมอาหารสด พร้อมจัดส่งให้แก่ศูนย์อพยพต่างๆ
เพื่ อ จั ด ทำอาหารสำหรั บ ประชาชนที่ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี 
• มอบ GPO Klean จุ ลิ น ทรี ย์ บ ำบั ด น้ ำ เสี ย ซึ่ ง เป็ น ผลงาน
ค้ น คว้ า และวิ จั ย ขององค์ ก ารเภสั ช กรรม แก่ นายกรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้ในพื้นที่ประสบภัย
พร้อมจัดทีมออกหน่วยบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆ ด้วย
• จัดฟรีคอนเสิร์ต “เติมความสุข สร้างรอยยิ้ม หลังน้ำลด” โดย
ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ เป็ น การฟื้ น ฟู จิ ต ใจ ผ่ อ นคลาย
ความทุกข์ของผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลพบุรี และนครปฐม 
 

• Donating living kits via government and private
agencies as provincial public health offices, press and media,
Royal Thai Police, Thai Army and Ministry of Labor to help the
affected people.
• Donating 1,000,000 Baht via the Prime Minister to
support fund to relieve disaster.
• Setting up mobile kitchen for the victims at Refuge
Center, Thammasat University, Rangsit Campus.
• Handing over boats with motors to the affected people
in Ayudhaya, Lopburi and Nonthaburi.
• Installing mobile toilets at Ayudhaya, Lopburi, Nakorn
Sawan, Pisanulok, Pathumthani and Bangkok areas.
• Preparing and distributing fresh raw materials for
cooking to refuge centers to cook for the residents in the
centers in Ayudhaya, Nonthaburi and Pathumthani.
• Handing over GPO Klean, waste water treatment agent
researched and developed by GPO to the Prime Minister
and Minister of Pubic Health to use in the affected areas and
dispatching water treatment team to the flooded areas.
• Hosting free concert “Creating Happiness and Smile
after the Flood” jointly with Ministry of Public Health to
remedy mental health and release stress of the flood victims
in Nakorn Sawan, Ayudhaya, Pathumthani Lopburi and Nakorn
Pathom.
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โครงการจีพีโอ ห่วงใย ต้านภัยหนาว

GPO for Cold Victims Project

องค์ ก ารเภสั ช กรรมและพนั ก งานที่ มี จิ ต อาสาได้ ร่ ว มกั น ออก
หน่วยเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือเพื่อนำผ้าห่ม
ยารักษาโรค มอบแก่ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ยากไร้
ซึง่ เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้ทำต่อเนือ่ งมาทุกปี ในปี 2554 นี้ ได้มกี ารดำเนินการ
ในจั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน จั ง หวั ด น่ า น และจั ง หวั ด
เชียงใหม่ 

GPO and volunteering employees have traveled as
mobile unit to the coldness-affected areas in the north to hand
over blankets and medicines to elderly clubs, underprivileged
people, disable people and people in need. This activity is
continuing every year and in 2011, the activities were carried
out in Chiang Rai, Mae Hong Son, Nan and Chiang Mai.

การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา

Education Promotion

องค์การเภสัชกรรมให้ความสำคัญต่อการศึกษา เนื่องจากเป็น
ปั จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาเยาวชนสู่ อ นาคตของชาติ จึ ง มี โ ครงการ
สนับสนุนทุนแก่สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ผ่านโครงการต่างๆ
ประกอบด้วย
• โครงการมอบทุนการศึกษาตาม “โครงการสานฝันปันน้ำใจ
สูส่ งั คมปีที่ 2” แก่นสิ ติ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
ในมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมทั้งสิ้น 49
ทุน เป็นเงิน 1,220,000 บาท 
• สนับสนุน “โครงการตลาดประกอบฝัน 6” แก่กลุ่มนวัตกรรม
เยาวชนเพื่อสังคม จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาส
และสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่มีความคิดดีและ

Education is prioritized by GPO since it is the main factor
to develop the youth to the nation’s bright future, so it has
supported financial fund to educational institutions and
students via these following projects :
• “Dream Weaving and Charity for Society Project Year 2”
by offering 49 scholarships for pharmacy and science students
in universities such as Mahidol University, Silpakorn University,
Chulalongkorn University, Srinakharinwirot University, King
Mongkut’s University of Technology North Bangkok at the
amount of 1,220,000 Baht.  
• Financial support for “Dream Entrepreneurship Project
6” to Why I Why Organization at the amount of 200,000 Baht.
The project allowed and supported new generation youth all
over the country who had good ideas and would like to hold
activities beneficial to society or community to really make
the activity happen.
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ต้องการจะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม สามารถ
ดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดของตนเอง
• ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชน
ไทยของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย
สนับสนุนงบพัฒนาโรงเรียนในอุปถัมภ์ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
วัดเทียนถวาย จ.ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลทับกวาง จ.สระบุรี และ
โรงเรียนหนองใหญ่ จ.ชลบุรี โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์การ
เรียนการสอน การสร้างสื่อความรู้ด้านสุขภาพอนามัย พร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้สอดรับกับเกณฑ์ประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันของ สพฐ. 

• Support for a project by State Enterprise Policy Office
(SEPO) to elevate Thai youth’s education standard by
granting financial aid for 3 schools as Thian Thawai Temple
School, Pathumthani, Anuban Tab Kwang School, Saraburi
and Nong Yai School, Chonburi. The support focused on
development of personnel, educational equipment and
health knowledge teaching tools development and modifying
landscape to comply with role model school appraisal
standard of Office of the Basic Education Commission.

โครงการแหล่งเรียนรู้

Learning Source Project

เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นโรงงานผลิตยาแห่งเดียวของรัฐ
ที่มีการผลิตยาแผนปัจจุบันกว่า 300 รายการ มีเครื่องจักรที่ทันสมัย 

มีระบบการผลิตและการประกันคุณภาพผลิตภัณณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
กระบวนการผลิตที่ดี (GMP), มีระบบจัดเก็บและจัดส่งสินค้าเพื่อให้
บริการกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาสำหรับการพัฒนายาใหม่ๆ เข้าสู่ระบบผลิตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีรา้ นค้าปลีกของตัวเองทีเ่ ป็นร้านยาคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีก 9 แห่ง องค์ความรู้
ทั้งหมดนี้ องค์การเภสัชกรรมเห็นประโยชน์ในการที่จะถ่ายทอดไปยัง
ผู้ ส นใจ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ที่ ส นใจที่ จ ะศึ ก ษาหรื อ อยู่
ระหว่างการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์เข้ามาเรียนรู้และใช้เป็นแหล่ง
ฝึกงานรวมทั้งผู้สนใจจากทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากที่เข้า
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากบุคลากรภายในที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ทั้งหมดนี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ในการทำให้องค์กร
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ล้ ว ยั ง ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
องค์การเภสัชกรรมเป็นอย่างมาก

GPO was the only one government’s drug manufacturer producing about 300 items of modern medicines
with the use of modern machinery and quality assurance certified by GMP, efficient logistic system to service
governmental and private sector customers all over the
country. Moreover, it had Research and Development Institute
to develop new medicines to the production process and 9
retail shops up to the standard of Food and Drug Administration. GPO has considered that all these knowledge bases
should be useful to general public as students who were
interested in or studying in this field to learn and train. There
were a lot of interest people in the country and form abroad
to visit and get lecture from GPO experts. All these have
created GPO as learning source and great confidence in GPO’s
products.    

การเผยแพร่ ค วามรู้ เ รื่ อ งการใช้ ย าและการดู แ ล Dissemination of Knowledge on Medicine Use
สุขภาพสู่สาธารณะ
and Primary Health Care to the Pubic
องค์การเภสัชกรรมตระหนักถึงประโยชน์ในการให้ความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องและการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย
สำหรับประชาชนทั่วไป ให้สามารถดูแลรักษาตัวเองและบุคคลใน
ครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และ
ลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น โดยได้มีการจัดกิจกรรมและ การผลิตสื่อ

GPO has realized importance of disseminating knowledge
to create understanding in rational usage of medicines and
primary health care to general public so that they could take
care of themselves and their family members to avoid chronic
condition and admission to hospital and reduce reliance on

76

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่ประชาชนในทุกภูมิภาค ผ่านสื่อต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องยาและสุขภาพผ่านสถานีวิทยุ
ต่างๆ
• สารคดี ชุด “รอบรูเ้ รือ่ งยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรม”
โดยออกอากาศทางสถานี วิ ท ยุ สวพ. FM 91.0 MHz สถานี วิ ท ยุ
จส.100 FM 100.0 MHz สถานี วิ ท ยุ FM 101.0 MHz Radio
Reportone และสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106.0 MHz
• รายการ “คุยเรื่องสุขภาพและยากับองค์การเภสัชกรรม” เป็น
สารคดีสั้นด้านสุขภาพ ในรูปแบบการสนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
และเภสัชกร พร้อมเปิดสายให้ผู้ฟังได้พูดคุย ซักถามปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพโดยตรง ทางสถานีวทิ ยุ ทีม่ เี ครือข่ายครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ จังหวัด
ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ สถานีวิทยุ อสมท. FM. 100.75,
FM. 91.50, FM. 95.25, FM. 95.75, FM. 95.0 FM. 101.75, FM.
106.25, FM. 107.25, FM. 95., FM. 90.75, FM. 96.50 และ FM.
101.50
นอกจากนี้ยังมีรายการสัมภาษณ์สดบุคลากรทางการแพทย์และ
เภสั ช กร ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ยาและสุ ข ภาพผ่ า นทางสถานี วิ ท ยุ
กระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุชุมชนกว่า 300
สถานีอีกด้วย

Moreover, there were live interview program with
medical doctors and pharmacists on medicine and health via
300 national radio stations by Government Public Relation
Department and community radio stations.

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

Support for Activities for Public Interests

องค์การเภสัชกรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเชิงสังคม
พร้อมงบประมาณประจำปี เพื่อรองรับการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะทั้งดำเนินการเองโดยตรงและผ่านหน่วยงานอื่นๆ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ป ระชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

GPO has set up social policy with annual budget to
sponsor activities for public interests. GPO held the activities
and gave financial support to other agencies and charity
organizations which required budget to hold activities for

unnecessary drug use. There were activities to disseminate
knowledge and PR media made for general public in every
region. There were projects as follows :
Radio Documentary Program on Drug Use and Health
on Radio Stations
• Documentary “Drug and Health Knowledge with GPO”
on FM 91.0 MHz Sor Wor Por 91, FM 100.0 MHz Jor Sor 100, FM
101.0 MHz Radio Reportone and FM 106.0 MHz News Family
Station.
• “Health and Drug Talk with GPO” Program was short
health documentary in which specialists and pharmacists
talked and opened the line to audience to ask questions
about health aired on radio stations with nationwide network
as MCOT Radio Stations; FM. 100.75, FM. 91.50, FM. 95.25,
FM. 95.75, FM. 95.0, FM. 101.75, FM. 106.25, FM. 107.25, FM. 95,
FM. 90.75, FM. 96.50 and FM. 101.50.
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และเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ
ต่างๆ ได้แก่
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชนและสังคม
• สนับสนุนงบประมาณ เพือ่ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง “เทคนิคการเจรจาให้บริจาคดวงตา” ประจำปี 2554 แก่อาสา
สมัครหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจัดหาและบริการดวงตาเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82
พรรษา (2552 - 2556)
• สนับสนุนตู้น้ำดื่มและนาฬิกาเสียงแก่น้องผู้พิการทางสายตา
โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ
• สนับสนุนอุปกรณ์เสริมทักษะ เพือ่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย
และความคิด พร้อมชุดเครื่องเล่นสนามแก่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์
• มอบยาตำราหลวง จำนวน 999 ชุด เพื่อนำไปใช้ในโครงการ
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 12 จัดขึ้นโดยบริษัทไอ.เอ็น.เอ็น.
เรดิ โ อ ร่ ว มกั บ สำนั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ เนื่ อ งใน
วโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระชนมายุ ค รบ 83
พรรษา 
• มอบยาสามัญประจำโรงเรียนแก่ มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ
เพือ่ นำไปใช้ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 44 แห่งทัว่ ประเทศ
• สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการร่วมสถาบันทางการแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โรงพยาบาล
รามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้ชื่อ “Joint
Conference in Medical Sciences 2001” ซึ่งเป็นการแสดงผลงาน
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยทางการแพทย์ สาธารณสุข 
• สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหิดลเพื่อจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาสู่ประชาชน 

people deprived of opportunity. The aims of this support
were to improve quality of life and make people live their
lives happily. The activities granted support by GPO in 2011
were as follows :
Community and Social Health and Hygiene Promotion
Project
• Financial support for “Negotiation Technique for Eye
Donation” workshop of the year 2011 for public health volunteers and village volunteers all over the country which was
part of the Project on Eye Donation Supply and Service to
celebrate His Majesty the King’s 82nd Birthday (2009 - 2013).
• Supporting Drinking water dispenser and sound clock
for blind children at the Bangkok School for the Blind.
• Supporting skill development tools for physical and
thinking skills with playground equipment to Rajanagarindra
Institute of Child and Teenage Psychology.
• Supporting 999 sets of common medicines for the
12th Group Ordaining Project for the King held by INN Radio
Company Limited and the Crown Property Bureau to celebrate
His Majesty the King’s 83rd Birthday.
• Supporting   common drugs for Rajaprajanugroh
Foundation under the Royal Patronage to use in 44  Rajaprajanugroh Schools all over the country.
• Support for hosting academic conference with
medical schools as Faculty of Medicine of Chulalongkorn
University, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital and
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University entitled
“Joint Conference in Medical Sciences 2011” to show progress
on medical science knowledge and research.
• Financial aid for Faculty of Pharmacy, Mahidol
University to carry out drug knowledge dissemination project
to general public.
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โครงการ GPO Care Aids

GPO Care AIDS Project

โรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ แม้ภาครัฐ
และองค์กรเอกชนต่างๆ จะร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา
แนะนำ พร้ อ มมี ร ะบบการดู แ ลและรั ก ษาผู้ ป่ ว ยผ่ า นระบบประกั น
สุขภาพและสวัสดิการต่างๆ ทั้งจากสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชน
รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการที่จะให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงยาได้
อย่างทั่วถึง และมีชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุขก็ตาม
องค์การเภสัชกรรมเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว นอกจากภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนา ผลิต และ
จัดหายาที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ติดเชื้อให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้ว
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และการให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ดี ย วกั น ก็ เ ป็ น บทบาทหนึ่ ง ที่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมได้
ดำเนินต่อเนื่องมา โดยได้จัดทำโครงการ GPO Care Aids และมี
กิจกรรมในโครงการดังนี้
• สมทบทุน “กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติด
เชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” และ
โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ สภากาชาดไทย
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่ผู้ติดเชื้อที่อยู่
ในโครงการ
• ร่วมกิจกรรม “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม
ด้วยการร่วมเดินรณรงค์บริเวณสวนลุมพินีและย่านพัฒน์พงษ์ ภายใต้
สโลแกน “ปีนี้คุณตรวจเอดส์แล้วหรือยัง” เพื่อรองรับนโยบาย เอดส์
รู้เร็วรักษาได้ 
• สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในการรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องเพศ ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น รายการโทรทัศน์ กิจกรรมค่าย
ครอบครัวและการประกวดภาพถ่าย โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้
แก่ประชาชนวัยทำงานและกลุ่มวัยรุ่นเป็นสำคัญ 
• สนั บ สนุ น งบประมาณแก่ มู ล นิ ธิ เ ครื อ ข่ า ยผู้ ติ ด เชื้ อ HIV 

ภาคกลาง เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกระบวนการทำงานกลุ่มเพื่อ
การเข้าถึงของผู้ติดเชื้อเอดส์ 

AIDS was stiil an important public health issue. The
government and private agencies have jointly tried to
disseminate knowledge and advice on prevention and provide
treatment by medicines via social welfare channels and set
up measurements for the patients to access to the drugs and
live happily in society.
GPO has considered that it was necessary to solve such
problem. Apart from the main mission to research and develop,
produce and supply necessary drugs as much as possible, it was
necessary to hold activities to disseminate knowledge and
support organizations with the same goals. Therefore, GPO has
arranged GPO Care AIDS Project with these following activities.
• Supporting financial grant for “Mother to Child AIDS
Transmission Project” Under Patronage of Her Royal Highness
Princess Soamsawali to reduce transmission of the disease from
mothers to children and “Parent Revival for AIDS Free Children
Project”, the Thai Red Cross Society for purchase of antiviral
drug for the patients in the project.
• Participation in “Thian Song Jai” activity on World’s AIDS
Day on 1 December. The event comprised walking campaign
in Patpong and Lumpini areas under the slogan “Do you have
AIDS test this year?” to accommodate with the policy “The
faster we know, the faster we can cure AIDS”.  
• Supporting financial grant for AIDS Access Foundation for Sex Understanding and AIDS Prevention Campaign
in public media such as television program, family camps and
photo competition to create knowledge and understanding to
working generation and teenagers.
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• สนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการ “สื่อสารเรื่องเพศอย่างรอบด้านในที่สาธารณะ” 
• จัดทำป้ายไวนิลและโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันเอดส์ ร่วมกับ
สภากาชาดไทย

• Supporting financial grant for HIV Infected People
Network Foundation, Central Region to support expenses for
group work process for the infected access.
• Supporting financial grant to AIDS Access Foundation
for “Comprehensive Sex Communication in Public”.
• Providing vinyl banners and posters for AIDS prevention
campaign with the Thai Red Cross Society.

โครงการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนจากโรค Screening for Complications from Diabetic
Retinopathy Project
เบาหวานเข้าจอประสาทตา
“โรคเบาหวาน” เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส ำคั ญ โรคหนึ่ ง ของ
ประเทศและคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 2 - 3 ล้านคน และเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียเป็นอันดับ 5 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง
นอกจากนั้น ยังพบว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค
ปัญหาสำคัญของโรคเบาหวานนอกจากเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะต้อง
ได้รับยาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ที่เป็น
ภาวะแทรกซ้อนขึ้นในร่างกายตามมาอีกหลายโรค ภาวะแทรกซ้อน
หนึ่ ง คื อ ภาวะจอประสาทตาเสื่ อ ม หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ า “โรค
เบาหวานขึ้นตา” ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดเป็นอันดับ 2 รองจาก
ต้อกระจก
องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดทำ “โครงการตรวจคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา” ขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของผู้ป่วย โดยในปี 2554 ได้ออก
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรอง ค้นหาภาวะผิดปกติทางตาใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี กาญจนบุรี
ชลบุรี กระบี่ ตราด เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ นนทบุรี
ปทุมธานี ตรัง และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 30,964 คน

Diabetes is one of major public health problems of the
country and becomes increasing spreading in Thai people
every year. At present, there are about 2 - 3 Million patients in the
country and is the fifth rank of the cause of death in male and
the 3rd rank in female. Moreover, 50% of the patients do not
realize they are having this disease. Apart from being chronic
disease requiring continuous medicine intake, it causes several
complications in human body especially the retina generally
called Diabetic Retinopathy which is the second major cause
of blindness next to cataract.
Having realized this problem, GPO has held “Screening
for Complications from Diabetic Retinopathy Project” from
2010 to proactively observe in order to increase access to
diabetic retinopathy patient which can reduce the risk of
serious complication. In 2011, GPO mobile unit has screened
for people with Diabetic Retinopathy in several provinces as
Saraburi, Kanchanaburi, Chonburi, Krabi, Trad, Petchabun,
Prachub Khirikhan, Samut Prakarn, Nontaburi, Patumthani,
Trang and Samut Songkram with total 30,964 patients.
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การจัดคอนเสิร์ต โครงการ “สานสายใย ผู้สูงวัย “For the Elderly Relationship from the Heart
จากใจ GPO”
of GPO” Concert
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู้ สู ง อายุ โดยได้ จั ด
กิจกรรมเพื่อสร้างความสุข ในปี 2554 ในรูปแบบของฟรีคอนเสิร์ต
“สานสายใย ผูส้ งู วัย จากใจ GPO” โดยมีการแสดงของศิลปินแห่งชาติ
การแสดงทอล์คโชว์ การแสดงโชว์พิเศษจากผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยา การดูแลสุขภาพอนามัย
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงแข็งแรง เป็น
ฐานการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพแก่สังคมในรุ่นต่อๆ ไป โดยเปิด
โอกาสให้ ค รอบครั ว ของพนั ก งานและลู ก จ้ า งได้ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น
ในการดูแลบุพการี รวมถึงได้เชิญผู้สูงอายุจากสถานสงเคราะห์และ
ชมรมผู้ สู ง อายุ ใ นกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ได้ ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ
ความสุข ความสดชื่นกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย

GPO has paid attention to the elderly so it hosted a free
concert for them in 2011 called “For the Elderly Relationship
from the Heart of GPO” Concert by national artists. The show
comprised talk show, special show by the elderly, exhibition
on drug use, health care and mobile clinic for primary medical
check up. This activity aimed to strengthen family institute
to be foundation to create quality youth for society. The
audience comprised families of GPO employees and staff and
the elderly from elderly home and elderly clubs in Bagnkok and
neighboring areas. They were very much entertained by this
concert. Also, GPO employees and staff could have a chance
to take care their parents.

การปรับข้อบังคับการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อ Amendment of Human Resources Management
ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ
Regulation to be Beneficial to People with
องค์ ก ารเภสั ช กรรมได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ องค์ ก าร Disabilities and the Invalid

เภสัชกรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้ามาทำงานในฐานะพนักงาน
และลูกจ้างขององค์การเภสัชกรรมได้โดยมิให้ถูกกีดกันหรือถูกเลือก
ปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. 2550 โดยการปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ องค์ ก าร
เภสั ช กรรม ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล ดั ง กล่ า ว ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2554 

GPO has amended GPO Regulation on Human Resources
Management of BE. 2551 to allow people with disabilities and
the invalid to work as employee and staff of GPO without any
discrimination to comply with intention of the Constitutional
Law of Thailand and Promotion and Development of Disabled
Quality Act of BE. 2550. The amendment was approved by the
GPO Board of Directors and became effective on 30 December
2011.

การทำนุบำรุงศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี Religion and Tradition Conservation
องค์การเภสัชกรรมได้ถือปฏิบัติและส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของ
การทำนุบำรุงศาสนาของพนักงานและลูกจ้าง โดยจัดให้มีการนิมนต์
พระสงฆ์มารับบาตร ณ องค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 6
เป็นประจำในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ การจัดสถานที่ในการทำ
พิธีละหมาดประจำวัน ตามหลักศาสนาอิสลามพร้อมจัดรถรับ-ส่ง
พนักงานเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีละหมาด ณ มัสยิดทุกวันศุกร์

GPO has carried out and promoted religion ceremonies
among the employees and staff as alms rounding on every
Monday, Wednesday and Friday at its head office on Rama VI
Road. Moreover, it has prepared venue for praying for Muslims
and provided shuttle bus for employees to pray at mosque
on Friday.
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ในส่วนของกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ ได้
มีการกำหนดกิจกรรม และงบประมาณสนับสนุนพร้อมให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการ อาทิ การทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
การทำบุญเลี้ยงพระในวันครบรอบสถาปนาองค์การเภสัชกรรม การ
จัดพิธีเทศนาธรรมประจำปี โดยชมรมพุทธศาสตร์ องค์การเภสัชกรรม
การทอดกฐิน เป็นต้น
ด้านการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มีการจัด
กิจกรรมตามวาระต่างๆ อาทิ การรดน้ำขอพรวันผูส้ งู อายุ การสนับสนุน
งบประมาณเพื่ อ กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานในการทำ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น

As for ritual, GPO provided financial support for and
assigned unit to be responsible for activities such as alms
rounding on New Year day, merit making on GPO’s anniversary,
annual preaching by Buddhism Club and and Kathin Offering
Ceremony.

รางวัล “จิตอาสาทำดี มีคนเห็น”

“Voluntary Soul Recognition” Award

องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล “จิตอาสาทำดี มีคนเห็น” ซึ่งเป็น
โครงการทีค่ ณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ได้จัดขึ้นภายใต้
โครงการ “ส่งต่อความดี ไม่มีวันหยุด” โดยได้พิจารณาเห็นว่าองค์การ
เภสั ช กรรมเป็ น องค์ ก รที่ มี จิ ต อาสาบำเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ว นรวม
ระหว่างเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบ 4 เดือน (กันยายน ธันวาคม 2554) และเหตุการณ์อื่นๆ ที่สำคัญอย่างน่าสรรเสริญ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่เสียสละเพื่อส่วนรวมมีการทำความดีอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งจะเป็นการส่งต่อความดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลอื่น
ปฏิบัติตนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นทำความดี และ
สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ให้แผ่ขยายไปอย่างมั่นคงไม่มีวันหมด
เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรมเป็ น องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ดังกล่าว

GPO received “Volunteer Recognition” Award granted
by Public Relation Committee of His Majesty the King’s 84th
Birthday Ceremony on 5 December 2011 under the Project “No
Holidays for Doing Good Deeds”. The reasons of being awarded
were that GPO was a voluntary agency. It could be seen that
during 4 months of the flood (September - December 2011)
and in other events, GPO has continuously devoted to helping
suffering people. Moreover, this award could help transfer the
voluntary soul to inspire other people to do good deeds and
create benefits for society following footstep of His Majesty
the King. This transfer would expand good deeds forever to
pay respect to the King.

As for tradition conservation, there were special occasion
ceremonies such as watering ceremony on Elder People Day
and Sonkran Day. Also, GPO provided budget for employees
to attend voluntary charity activities on major days.

