
 
แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น 

กรอบยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12                    
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) และสถานการณ์ในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงจัดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของ         
ส่วนราชการภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง ผู้มีส่วนได้      
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ที่มีต่อกรอบยุทธศาสตร์ฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
โดยทําเครื่องหมาย  ในช่อง � ที่ตรงกับความเห็นของท่าน และ/หรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม             
เพื่อนํามาเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้มี      
ความสมบูรณ์ต่อไป ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 

1. ตอบความคิ ด เห็นลง ในแบบสอบถาม  ซึ่ งส ามารถดาวน์ โหลดไฟล์ เอกสาร ได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th หัวข้อ แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นกรอบยุทธศาสตร์สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560 – 2564 ส่งทาง e-mail ที่ junya@fda.moph.go.th 

2. ตอบคว าม คิ ด เ ห็ น ล ง ใ นแบบสอบถ าม  แล้ ว ส่ ง คื น ก อ ง แผน ง านและ วิ ช า ก า ร                 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000              
โทรสาร 0-2591-8459 

 
ในนามของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า      

ในการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 หน่วยงาน/องค์กรด้านสาธารณสุข 
 หน่วยงานราชการอื่นที่มิได้สงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
 สถาบันการศึกษา 
 ผู้บริโภค เช่น สมาคม มูลนิธิ ชมรม เป็นต้น 
 ผู้ประกอบการ 
 สื่อมวลชน 
 อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………………………………………. 

 

1. วิสัยทัศน ์
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

................................................................................................................................................................ 
2. พันธกิจ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

3. ค่านิยม 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

4. เป้าประสงค์ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ความคิ ด เ ห็ นต่ อ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก ง านคณะกรรมกา รอาหารและยา   
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25960 – 2564) 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) 
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6. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาระบบและกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร ์ : ร ะบบก า รค วบคุ ม  และกํ า กั บ ดู แ ล ผลิ ต ภัณฑ์ สุ ข ภ าพ                 

มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน และ

เอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อการประกอบการของตนเองให้มีมาตรฐาน           
และความปลอดภัย  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 3 ถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไปให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่น 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ           
รวมทั้งประสานความร่วมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ เฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

................................................................................................................................................................ 
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7. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาศักยภาพและองคค์วามรู้ให้แกผู่บ้ริโภค 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ : ผู้บริโภคมีความรู้ และพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ          
ที่ถูกต้อง โดยนําองค์ความรู้มาใช้เพื่อการดูแลตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมได้  

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาศักยภาพให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ         
ที่ถูกต้อง 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

................................................................................................................................................................ 
 
8. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3 พฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแขง่ขัน 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ ย่ังยืน มีความสามารถ              
ในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
สากล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถ               
ในการแข่งขัน 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

................................................................................................................................................................ 
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9. ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4 พฒันาและยกระดบัองคก์ารให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร ์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการ

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานระหว่างประเทศ (International Strategy) ด้านการกํากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาให้เป็นองค์การอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government) 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลใหส้ามารถสนับสนุนเปา้หมายขององค์การ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
 ข้อเสนอแนะ 

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

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

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

*****************  ขอบพระคณุทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม  *************** 



 
กรอบยุทธศาสตรส์ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
 

วิสัยทัศน์ 
 

 

 
 

 คําอธิบายวิสัยทัศน์ : 
 องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล หมายถึง องค์การที่มีการพัฒนาระบบกํากับ ดูแล เพื่อให้ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหรือระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบ         
การประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  การมีผู้ประเมินภายในที่มีความเ ช่ียวชาญ                 
ด้านการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดต้ังหน่วยตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ รวมถึง การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 กํากับดูแล หมายถึง การควบคุม กํากับดูแล ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ       
และการประกอบการ ทั้งก่อนและหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน    
หรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม 
 เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน หมายถึง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ มีองค์ความรู้ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม รวมถึงได้รับการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และทันเหตุการณ์  
 

พันธกิจ 
1. ควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล         

รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล 
2. พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง      

และเหมาะสม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล 
 

ค่านิยม 
    “Thai FDA” 
T  (Thai Value)  ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน 
F  (Focus on People) มุ่งผลประชาชน 
D  (Dependable)  ฝึกตน เป็นที่พ่ึงพา 
A  (Advancement) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 



 

 
 

๒ 
 

 
 

เป้าประสงค์ ภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
1. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ และปลอดภัย 
2. ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบการและมีโอกาสในการแข่งขันในระดับ

สากล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภค 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสด้านการแข่งขัน 
4. พัฒนาและยกระดับองค์การให้มีสมรรถนะสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๓ 
 

 
 
 

 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์  : ระบบการควบคุม และกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพ 

และได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบการควบคุม กํากับดูแล และส่งเสริม ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน         
และเอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
มาตรการ 
1. พัฒนาระบบการควบคุม  และกํ ากับดูแล  ผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ ตลาด                  

(Pre – marketing Control) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสอดคล้องหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้แนวคิด
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย 
1.1 ทบทวนกระบวนการ เพื่อปรับหรือลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 
1.2 จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพตามความเสี่ยง เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม   

ความเสี่ยง 
1.3 พัฒนาระบบประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาระบบการควบคุม  และกํ า กับดูแลผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพหลั งออกสู่ ตลาด                  
(Post - marketing Control) อย่างเข้มงวด 
2.1 จัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โดยใช้

มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางปกครองอย่างเข้มงวด 
2.2 พัฒนาระบบการกํ า กับ  ดูแล  ตรวจสอบ  เฝ้ า ระ วั ง  ติดตาม  เ ตือนภั ย            

(Post Marketing Alert System) ที่รวดเร็ว และเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.3 สร้ า งความ เข้ มแข็ ง ด้ านการตรวจสอบ  เ ฝ้ า ระ วั ง  ผลิ ต ภัณฑ์ สุ ขภาพ                 
ตามแนวชายแดน 

3. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อ
สถานการณ์และสอดคล้องสากล 
3.1 จัดทํา และปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค         

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสอดคล้องกับสากล 
3.2 พัฒนาระบบการออกกฎหมายให้เป็นมาตรฐานตามหลักสากล โดยใช้แนวทาง       

ของ Good Regulatory Practice (GRP) 
4. ยกระดับกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

4.1 พัฒนากระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 
4.2 เทียบเคียงกระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพกับหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ             

ในระดับสากล (Benchmarking/Best Practice) 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ 



 

 
 

๔ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละ 99 ของคําขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลา         
ท่ีกําหนด 

1. ร้อยละ 98 ของคําขออนุญาตสถานประกอบการ
ได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสรจ็ภายในเวลาที่กําหนด 
2. ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับ 
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
3. ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
4. ร้อยละ 50 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์          
ท่ีกําหนด 
5. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตามแนวชายแดนมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 
ท่ีกําหนด 
6. ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาต 
แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายได้รับการจัดการ 
7. ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต   
แต่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายได้รับการจัดการ 
8. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า
ไม่ได้รับอนุญาต ได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 
9. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการ             
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่า ไม่ได้รับอนุญาต 
ได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
10. ร้อยละ 99 ของฉลากมีความถูกต้องตามที่ได้รับ
อนุญาตจาก อย. 
11. ร้อยละ 100 ของการโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพ    
ท่ีผิดกฎหมายได้รับการจัดการ 
12. ร้อยละผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย. 
13. ร้อยละ 100 ของจํานวนกฎระเบียบท่ีได้รับ      
การปรับปรุง พัฒนาตามแผน 
14. ร้อยละ 60 ของความสําเร็จของการนํา GRP  
มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงในแต่ละกฎระเบียบ          
หรือการแก้ไขประเด็นปัญหา 
15. จํานวนกฎระเบียบท่ีได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค 5 ฉบับ 

ระบบการควบคมุและกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล  

17. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา
งานจากผลการเทียบเคียง (ระดับ 5)  

 
 



 

 
 

๕ 
 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อการประกอบการ*ของตนเองให้มีมาตรฐาน           
และความปลอดภัย 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้ใช้ และผู้บริโภค โดยต้องรับรอง

คุณภาพ ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง (Self Declaration) 
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมกันกํากับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเองให้มีมาตรฐานและ      

ความปลอดภัย (Self Regulation) ก่อนที่จะผลิต นําเข้าหรือจําหน่าย 
* การประกอบการ หมายถึง การผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้

รวมถึงการโฆษณาด้วย 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการที่ได้รับ 
การตรวจสอบมีระบบการจัดการเกี่ยวกับ             
ความรับผิดชอบปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพของตนเอง 

ผู้ประกอบการรับผิดชอบต่อการประกอบการ           
ของตนเอง  

2. จํานวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการดําเนินการกํากับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกันเองตามแนวทางปฏิบัติ 
(code of conduct) 3 กลุ่ม  

 

กลยุทธ์ที่ 3 ถ่ายโอนภารกิจ*งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพไปให้หน่วยงานภาครัฐและ    
ภาคส่วนอื่น 
* การถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การโอนภารกิจจากภาครัฐไปให้หน่วยงานภาครัฐและ         

ภาคส่วนอื่น ประกอบด้วย 
1. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปให้หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 

1.1 การมอบอํานาจ คือ มอบอํานาจที่ตนเองมีอยู่ ให้หน่วยงานอื่นรับไป
ดําเนินการ  เช่น ภายในส่วนราชการ ภายในกระทรวง นอกกระทรวง และ          
ส่วนภูมิภาค เป็นต้น 
1.2 การกระจายอํานาจ คือ การโอนภารกิจไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการแทน 

2. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปให้เอกชนดําเนินการแทน เช่น Outsourcing             
(การถ่ายโอนงานที่มิใช่งานหลักให้เอกชนดําเนินการแทน) และ Contracting out 
(การว่าจ้างเอกชน)  เป็นต้น 

3. การโอนภารกิจจากภาครัฐไปให้ภาคประชาสังคมดําเนินการตามความสมัครใจ                 
 (จิตอาสา) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  ระดับความสําเร็จของการถ่ายโอนภารกิจงาน              
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
หน่วยงานอื่นดําเนินการ (ระดับ 5)  

 



 

 
 

๖ 
 

 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ           
รวมทั้งประสานความร่วมมือในการดําเนินงานตรวจสอบ เฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
1. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่               

ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง สามารถกํากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ขยายเครือข่ายงานการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มขึ้น               

ทั้งในระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด และประเทศ 
3. บูรณาการการจัดการปัญหาด้านงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ                  

ทั้งในระดับมหภาค และในระดับพ้ืนที่ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและ        
ส่วนภูมิภาค 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับ 5)  

2. ระดับความสําเร็จในการสร้างกระบวนการมีส่วนรว่ม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับ 5)  

เครือข่ายการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค             
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพัฒนาให้มี         
ความเข้มแข็ง สามารถปกป้องสิทธ์ิของตนเองได้ 

3. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับเขต    
(ระดับ 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๗ 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธ์ศาสตร์  : ผู้บริ โภคมีความรู้  และพฤติกรรมเกี่ ยว กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ             
ที่ถูกต้อง โดยนําองค์ความรู้มาใช้เพื่อการดูแลตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมได้ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาศักยภาพให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง 
มาตรการ 
1. พัฒนาสื่อองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 

สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง 

2. ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสื่อ 
องค์ความรู้ท่ี อย. ประชาสัมพันธ์ 

 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 

มาตรการ 
1. สร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคให้ถูกต้อง 
2. ส่งเสริมผู้บริโภคให้รู้สิทธิ หน้าที่ สามารถร้องเรียนเมื่อได้รับความเสียหายจากการใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละ 82.5 ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ     
ท่ีถูกต้องและเหมาะสม 

2. ร้อยละ 98 ของจํานวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภค
ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ใหแ้ก่ผู้บริโภค  



 

 
 

๘ 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาและขยายเครือข่ายภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค 
มาตรการ 
1. พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีอยู่       

ให้มีความเข้มแข็ง (เช่น อย. น้อย, อสม.) และมีศักยภาพในการดําเนินงาน 
2. ขยายเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. พัฒนาความร่วมมือกับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งการคุ้มครองผู้บริโภค               

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับ 5)  

เครือข่ายด้านพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคมีศักยภาพ      
ในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 2. ระดับความสําเร็จในการสร้างกระบวนการมีส่วนรว่ม

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับ 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

๙ 
 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบการมีการประกอบการที่ ย่ั งยืน มีความสามารถ              
ในการสร้างนวัตกรรมและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับมาตรฐาน และมีความสามารถ               
ในการแข่งขัน 
มาตรการ 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านมาตรฐานการผลิต นําเข้า และกระจายผลิตภัณฑ์

สุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
2. พัฒนาขีดความสามารถการขออนุญาตของผู้ประกอบการ 
3. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้วิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
4. จัดทําระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่จําเป็น และเข้าถึงได้ง่าย สําหรับการประกอบ

ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ              

ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละ 80 ของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ยกระดับ และได้รับ     
การรับรองตามมาตรฐานที่กําหนด 

2. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 

ท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

3. จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าสู่ระบบให้คําปรึกษา
ด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

20 รายการ  

4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่าย 

ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ (ระดับ 5) 

ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐาน 
การประกอบการและสามารถแข่งขันในระดับสากล 

5. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ระดับ 5)  

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาส 



 

 
 

๑๐ 
 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีความรวดเร็ว มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม 
มาตรการ 
1. พัฒนา และปรบัปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
2. ปรับปรุงงานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดประสิทธิภาพ       

ในการปฏิบัติราชการ 
3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยนําระบบคุณภาพมาใช้  
4. พัฒนาผู้ให้บริการให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และมีจิตบริการ 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล            

การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละ 100 ของจํานวนกฎระเบียบท่ีได้รับ 

การปรับปรุง พัฒนาตามแผน 

2. ร้อยละ 60 ของความสําเร็จของการนํา GRP มาใช้     
ในการพัฒนา ปรับปรุงในแต่ละกฎระเบียบหรือการแก้ไข
ประเด็นปัญหา 

3. จํานวนกฎระเบียบท่ีได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงภูมิภาค 5 ฉบับ 

การให้บริการด้านการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพมีความรวดเร็วได้มาตรฐานและเป็นธรรม  

4. ร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๑๑ 
 

 

 
 
 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีระบบบริหารจัดการ
องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานระหว่างประเทศ (International Strategy) ด้านการกํากับดูแล

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มาตรการ 
1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในเวทีระดับอาเซียน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการนําผลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมาใช้พัฒนาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(ระดับ 5)  

ระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับ 
การพัฒนาด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

2. ระดับความสําเร็จของ อย. ในการมีบทบาทเชงิรกุและ/
หรือเป็น Lead Country (ระดับ 5)  

 

กลยทุธท์ี่ 2 พฒันาใหเ้ป็นองค์การอเิลก็ทรอนกิส ์(e - Government) 
มาตรการ 
1. จัดทําสถาปัตยกรรมองค์การของ อย. อิเล็กทรอนิกส ์
2. พัฒนากระบวนการทํางานขององค์การให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส ์

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอือ้ต่อการบริการและการปฏิบัติงาน 
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลและคลังความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร  
(ระดับ 5)  

อย. เป็นองค์การอิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. ร้อยละ 20 ของการปรับระบบการปฏิบัติงานของ อย. 
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาและยกระดับองค์การใหม้ีสมรรถนะสูง 



 

 
 

๑๒ 
 

กลยทุธท์ี ่3 พฒันาการบรหิารทรพัยากรบคุคลใหส้ามารถสนบัสนนุเปา้หมายขององค์การ 
มาตรการ 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1.1 พัฒนาและประเมินศักยภาพบุคลากรตาม Technical competency  
และ Career path  

1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้ด้าน Regulatory Science 
1.3 พัฒนาศักยภาพนิติกรจังหวัดให้สามารถดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค             

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มอบอํานาจให้ตามกฎหมาย 
1.4 พัฒนาทีมเจรจาให้มีศักยภาพและทักษะในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อตกลง 

กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค          
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

1.5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อย. ให้เป็นผู้ประเมินภายใน (Internal Reviewer) 
2. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์การ 

2.1 สรรหาและรักษาบุคลากรใหม้ีความผูกพันกับองค์การ 
2.2 พัฒนาระบบการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 
2.3 ส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร       
ให้มีความเชี่ยวชาญ (ระดับ 5)  

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล  

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระดับ 5)  

 

กลยทุธท์ี ่4 พัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
มาตรการ 
1. สร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  
2. พัฒนาการจัดการความรู้ และงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ นําไปสู่        

การแข่งขันในระดับอาเซียน 
2.1 พัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 
2.2 ส่งเสริมให้องคก์ารผลิตงานวิจัย เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค     

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

๑๓ 
 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการเป็นองค์กร แห่งการเรยีนรู ้
(ระดับ 5)  

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
(ระดับ 5)  

องค์การได้รับการพัฒนาและยกระดับ 
ให้มีสมรรถนะสูง 

3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้
และวิจัย (ระดับ 5)  

2.1 จํานวนองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น จาํนวน 25  เรื่อง  
2.2 ร้อยละ 10 ขององค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม 
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