
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564 

สำนักอนามัย 



 

 

คำนำ 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2564 สำนักอนามัย จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงาน 

ภายใตการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในยุค

ปจจุบัน แผนยุทธศาสตรในระดับตางๆ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564  นโยบายและแผนความม่ันคงฯ  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556-2575 แผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564 รวมถึงนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ณ ปจจุบัน 

 

จากผลการดำเนินงานในปที่ผานมา สำนักอนามัยมีภารกิจหนาที่ในการใหบริการดานการแพทยและ

สาธารณสุข ครอบคลุมทั้งดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคการบำบัด การรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ  

การปองกันและบำบัดการติดยาเสพติด ความปลอดภัยของอาหารตลอดจนการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ

ประชาชน สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยมีการบูรณาการแผนงานการปฏิบัติงานระหวาง

หนวยงานภายในและภายนอกสำนักอนามัย รวมทั้งภาคีเครือขายตางๆ ใหมีการเสริมสรางสุขภาพที่ดีปฏิบัติงานใน

ลักษณะองครวม (Holistic ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของ

สำนักอนามัย สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผู ร ับบริการในพื ้นที ่กรุงเทพมหานครรองรับการ

เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สำนักอนามัยจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564 โดยการพัฒนางาน

ดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ใหมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติไดจริงและปรากฎผลเปนรูปธรรม  

โดยยึดกรอบแนวทางกำหนดการจัดทำแผนท่ีสามารถเชื่อมโยงภารกิจเขากับดาน มิติ เปาประสงค และมาตรการ  

กับแผนในระดับตางๆพรอมทั้งกำหนดประเด็นการพัฒนาและบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จำเปนในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

สำนักอนามัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564 สำนักอนามัยจะเปนเครื่องมือให

ทุกสวนราชการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ในการพัฒนาและแกไขปญหาดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

 สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

 สำนักอนามัย 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

  

 หนา  

คำนำ 

สารบัญ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป 1  

o ขอมูลท่ัวไป/สถานการณ 1 

o วิสัยทัศน 32 

o พันธกิจ 32 

o เปาหมาย 34 

o ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก 47 

 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม  

o สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ 50 

o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 79 

o บัญชีรายการ/โครงการประจำพ้ืนฐาน 85 

การนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการประฏิบัติราชการประจำป พ.ศ.2564 

o ตาราง ก แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2564 ตามองคประกอบท่ี 1-3 

- องคประกอบท่ี 1  ประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจหลัก 89 

 ตามยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร 

- องคประกอบท่ี 2  ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจ 103 

 ตามนโยบายของผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ 

o ตาราง ข แสดงตัวช้ีวัดและภารกิจตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 115 

o ตาราง ค แสดงตัวช้ีวัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจตามองคประกอบท่ี 4 และ 5 

- องคประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 156 

  ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ  

  ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการประชาชนหรือ 

  หนวยงานของรัฐ เพ่ือนาไปสูระบบราชการ 4.0  

- องคประกอบท่ี 5  ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจ 156 

  ตามนโยบายของผูบริหารหรือภารกิจพิเศษ 

o ข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  157 เปนตนไป 

(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตรของหนวยงาน 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป 

 

ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพ้ืนท่ี 

 

 ขอมูลท่ัวไป 

 

สำนักอนามัย  มีสวนราชการท้ังสิ้น 82 สวนราชการ  ประกอบดวย  

1. สำนักงาน 5 สำนักงาน  ไดแก  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  สำนักงานปองกันและ

บำบัดการติดยาเสพติด  สำนักงานชันสูตรสาธารณสขุ  สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข  สำนักงานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม 

2. กอง  8  กอง  ไดแก  สำนักงานเลขานุการ  กองสรางเสริมสุขภาพ  กองสุขาภิบาลอาหาร   

กองควบคุมโรคติดตอ  กองการพยาบาลสาธารณสุข  กองทันตสาธารณสุข  กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  กองเภสัชกรรม 

3. ศูนยบริการสาธารณสุข 69 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 73 

สาขากระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งศูนยบริการสาธารณสุข 69 แหง 
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มีบุคลากรครองตำแหนงในปจจุบัน จำนวน 3,734 คน ไดร ับจัดสรรงบประมาณประจำป 

งบประมาณ 2562 จำนวน 2,403,192,000 ลานบาท  ปงบประมาณ 2563 จำนวน 2,474,279,800 ลานบาท

และปงบประมาณ 2564 จำนวน 2,423,991,000 ลานบาท  

 

มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค

และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางดานพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การใหบริการในระดับ

ศูนยบริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ การวิจัย 

พัฒนาความรู และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการ

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การเผยแพรความรูและถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

การควบคุมสิ่งแวดลอมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยใหบริการ

ดานการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลท่ีดี สงเสริมให

ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดจากการรวมมือกับภาคสวนตางๆ โดยมี

การบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานภายในสำนักอนามัยและหนวยงานภายนอก 

รวมทั้งภาคีเครือขายใหมีการเสริมสรางภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองครวม 

(Holistic)  สามารถแบงภารกิจพื้นฐานตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการทั้งหมด 7 ภารกิจพื้นฐาน 

ดังตอไปนี้ 
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ภารกิจพ้ืนฐานของสำนักอนามัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจพ้ืนฐาน 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 

สรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันและควบคุมโรค 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 

รักษาพยาบาล 
ปฐมภูมิ  

ฟนฟูสุขภาพ 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 

สาธารณสุขมูลฐาน
และเครือขายสุขภาพ 
 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 

ปองกัน บำบัดรักษา 
และฟนฟูการติดยา

เสพติดและสารเสพติด 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5

สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 

สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 

นโยบายและ 
บริหารจัดการ 
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ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณเจ็บปวยและการตายดวยโรคที่เกิดจาก

พฤติกรรมเสี่ยงและโรคท่ีปองกันไดลดลง โดยจัดใหมีการสงเสริมอนามัยทุกกลุมวัย การสงเสริมสุขภาพจิต และ

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ปองกัน  ควบคุม  และหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอภายในวงกวาง  

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค  

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 

ประชาชนเขาถึงระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยจัดใหมีบริการบำบัดรักษาใน

ระดับปฐมภูมิท่ีไดมาตรฐาน ฟนฟูสุขภาพ ดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานอยางท่ัวถึง

พัฒนาการปฏิบัติงานการพยาบาล วางแผนและกำหนดยุทธศาสตรทางการพยาบาล เพื ่อจัดระบบและ

ใหบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขาทุกแหง พัฒนาและกำหนด

รูปแบบระบบบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 69 แหง และ 73 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 

ภายใตภารกิจของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบสงตอผูปวยอยางครบวงจร (BMA Home Ward 

ReferralCenter ระหวางโรงพยาบาล บาน และศูนยบริการสาธารณสุข พัฒนาฐานขอมูลการพยาบาลผูปวย

ตอเนื ่องที ่บาน (Home Health Care สราง ระบบการดูแลแบบ  Home Ward  ในลักษณะศูนยบริการ

สาธารณสุขเปน  Ward  ครัวเรือนเปนเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาลท่ีบาน (Supervise Nurse Home 

Ward เพ่ือการควบคุมกำกับและดูแลการปฏิบัติการพยาบาลใหถูกตองตามมาตรฐานการพยาบาลศูนยบริการ

สาธารณสุข กำหนดและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล สำนักอนามัย  สนับสนุน

ศูนยบริการสาธารณสุขเขาสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PHCA สนับสนุนการนิเทศงานของสำนักอนามัย 

สรางผูดูแล (Care Giver) ที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนผูปวยที่จะเกิดมีขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีระบบ

การบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาล สำนักอนามัย เกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และเผยแพรในระดับประเทศและสากล  

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเนนการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน โดยจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อทำหนาที่ในการใหคำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร

ความรูดานสุขภาพการปฐมพยาบาล การเฝาระวังโภชนาการในเด็กและผูใหญ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การ

เฝาระวังโรคติดตอในชุมชน การดูแลสุขภาพในชองปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บปวย มีศูนยสุขภาพชุมชน

เปนสถานท่ีใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน เปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูเก่ียวของในชุมชน

ตลอดจนสนับสนุนเครือขายสุขภาพอ่ืนใหมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 
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ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 ปองกัน บำบัดรักษา และฟนฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ไดรับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการ

ประสานความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสื่อ

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับกลุมเปาหมาย รวมท้ังเปนศูนยขอมูลดานยาเสพติดสำหรับการเฝาระวัง 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

มีระบบสนับสนุนบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสำนักอนามัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

ระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายาเวชภัณฑ การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การบริการสุขภาพและ

สรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชนและการใหการสงเคราะหทางดานสาธารณสุขแกผูที่มีปญหาทางสุขภาพ 

หรือไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ บริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

สายงานพยาบาล 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม 

ประชาชนไดบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ โดยการสงเสริมดานสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ 

และในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไมกอมลพิษสิ่งแวดลอมและสิ่งคุกคามตอสุขภาพ 

 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 นโยบายและบริหารจัดการ 

มีการจัดทำแผน การบริหารจัดการแผน ขอเสนอเชิงนโยบาย เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร 

ดานสุขภาพ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานการวิจัยและการพัฒนา เพื่อใหการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงเปนการสนับสนุนการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
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 โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ  
  

 สภาพแวดลอมภายใน 
 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารสำนักอนามัยมีนโยบายท่ีชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

2. มีฐานขอมูลดานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  

3. บุคลากรเปนทีมสหวิชาชีพ มีความเชี ่ยวชาญในวิชาชีพ มีลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ

ครอบคลุมท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน บำบัดรักษา ฟนฟูฯ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ

ของประชาชนและสุขาภิบาลเมือง  มีคานิยมท่ีเขมแข็ง ไดแก การมีจิตอาสา ชอบชวยเหลือ ทำงานเปนทีม มาก

ดวยประสบการณเชื่อมโยงการทำงานกับหนวยงานตางๆ 

สำนักอนามัย 

สำนักงานปองกันและบำบัดการติดยา

เสพติด 

สำนักงานเลขานุการ 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

สำนักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 

กองควบคุมโรคติดตอ 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 

กองเภสัชกรรม 

ศูนยบริการสาธารณสุข 69 แหง 

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค  

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 

กองสรางเสริมสุขภาพ 

กองทันตสาธารณสุข 

กองสุขาภิบาลอาหาร 

ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 73 
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4. มีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยและสาธารณสุขที่พรอมใหบริการในชุมชนครอบคลุมพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 50 เขต 

5. อาสาสมัครสาธารณสุขมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง เปนทุนทางสังคมที่สำคัญของการพัฒนา

สาธารณสุขและเปนรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนท่ีสำคัญ 

6. การทำงานเชิงพื้นที่กระจายครอบคลุม เขาใจชุมชน มีเวลา เขาถึงกลุมเปาหมายทำงานไดอยาง

ตอเนื่อง 

7. มีเครือขายเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ ระดับพื้นที่สำนักงานเขตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ภาคประชาชนสังคมมีสวนรวม ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การสงตอ อยางเปนระบบ 

8. มีแผนยุทธศาสตร เปนทิศทางในการปฏิบัติ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีแผนระยะยาว 

แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ป (พ.ศ.2562 – 2565 และระยะสั้น (แผนรายป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575 และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของมีคูมือการปฏิบั ติงานท่ีมีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และคำแนะนำสำหรับผูปฏิบัติงานมีการใชเทคโนโลยีใน

การทำงานรวมกับเครือขาย เชนเครือขายเฝาระวัง เครือขายเอดส 

9. การดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักอนามัยมีคณะกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศสำนักอนามัย ในการพิจารณา ใหขอเสนอแนะรวมถึงควบคุมกำกับ ติดตามใหเปนไปตามแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575 และแผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ป  ประกอบกับ มีผูบริหาร

สารสนเทศระดับสูงประจำสำนักอนามัย (CIO) และ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมีภารกิจในดานการ

ขับเคลื่อนภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคทั้งในดานการบริหารจัดการสวนกลางและทีมงานที่สามารถปฏิบัติงานเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือการสอบสวน ควบคุมจัดการจำกัดวงในพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว ครอบคลุม 

 

จุดออน 

1. ปริมาณคนไขที่มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นทำใหปญหาในเรื่องของความลาชาในการสืบคนแฟม

ประวัติ การตรวจสอบสิทธิการรักษา รวมถึง การทำบัตรคนไขซ้ำซอน 

2. ขาดการวางแผนดานบุคลากรระยะยาว บุคลากรไมเพียงพอตอภาระงาน ดานการเฝาระวัง ปองกัน 

สอบสวน ควบคุมโรคติดตอ มีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอยเนื่องจากภาระงานท่ีหนักและไมมีคาตอบแทนเพ่ิม 

3. อาสาสมัครสาธารณสุขบางสวน ยังขาดองคความรู สมาชิกยังไมกระจายทุกกลุมอาชีพ กลุมอายุ ซ่ึง

สวนใหญจะเปนผูสูงอายุ 

4. การสรางกลไกการประสานงานระดับพ้ืนท่ีเขต การสรางภาคีเครือขาย เพ่ือใหพ้ืนท่ีเห็นปญหาของตน 

เกิดการเชื่อมตอการดำเนินงานกับภาคีตางๆในพ้ืนท่ียังขาดความเขมแข็ง 

5. กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในกลุมสถานประกอบการ ผูนำชุมชน สถานศึกษา ผูปกครอง 

เพ่ือหนุนเสริมในการดำเนินงาน ยังไมครอบคลุม 

6. ขาดจุดยืน ไดรับมอบหมายงานมากจากหลากหลายหนวยงาน 

7. สำนักอนามัยมีหนวยบริการที่กระจายอยูในพื้นที่ใหบริการ ทั้งศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 

ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง หนวยบริการทางการแพทย กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงสวนราชการอ่ืนๆ
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ที่จัดบริการใหกับประชาชน  ทำใหยากตอการบริหารจัดการจากสวนกลางอยางทั่วถึงและรวดเร็ว เสียเวลาใน

การเดินทางเพื่อประสานงานในการแกไขปญหา ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญมีสาเหตุจากการปฏิบัติงาน การ

บริหารจัดการ และการบริการประชาชนนัน้ไดรบัการแกไขหรือไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางอยางลาชา   

8. สถานที่ปฏิบัติงานบางแหงคับแคบ ไมเอื ้อตอการใหบริการ ไมสามารถขยายเพื ่อรองรับการ

จัดบริการท่ีเพ่ิมข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ปจจยัภายนอก 

โอกาส  

1. นโยบายรัฐบาลใหความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี 

2. มีพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 กำหนดทิศทางการดำเนินงาน พระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆาสัตวเพื ่อการจำหนายเนื ้อสัตว พ.ศ.2559 และนโยบายตางๆที ่เอื ้อตอการทำงานดานการแพทยและ

สาธารณสุข 

3. การเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณปญหาสุขภาพในชุมชนท่ีปรากฎมีโรคเรื้อรังและความเสี่ยงดาน

สุขภาพที่แตกตางไปจากเดิมเปนโอกาสสำคัญที่จะพัฒนารูปแบบองคกรอาสาสมัครสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ

สถานการณรวมถึงการปองกันและควบคุมสถานการณโรคติดตอและไมติดตอ 

4. การเกิดขึ้นและการเติบโตของรูปแบบอาสาสมัครและการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เนนบทบาท 

ของภาคพลเมือง สถานการณความจำเปนใหมๆ ที่ตองการงานอาสาสมัคร เชน การเกิดภัยธรรมชาติตางๆ 

ความตองการความชวยเหลือเพ่ือดูแลปญหาทางสังคมและการสังคมสงเคราะหตางๆ 

5. รัฐจำเปนตองพ่ึงพาอาสาสมัครสาธารณสุขในการขับเคลื่อนสุขภาพภาคประชาชน 

6. มีงบประมาณในการดำเนินงาน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (สำนักงานหลักประกันสขุภาพ

แหงชาติ และเงินนอกงบประมาณในการดำเนินงานใหเครือขายภาคประชาสังคม จากระดับประเทศ สามารถ

ชวยดำเนินงานบริการดานสุขภาพใหแกประชาชนได 

7. กรุงเทพมหานครและสำนักอนามัยใหการสนบัสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนา ดำเนินการและ

บำรุงรักษาอยางตอเนื่อง ทำใหงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักอนามัยเปนไปอยาง

ตอเนื่อง มีการพัฒนางานใหทันสมัยตอสถานการณปจจุบัน  ประกอบกับบุคลากรในสวนราชการตางๆ ของ

สำนักอนามัยท้ังในหนวยปฏิบัติและหนวยวิชาการมีความสนใจและเขาใจในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชงาน รวมท้ังมีการพัฒนาทักษะดานระบบเทคโนโลยีใหกับบุคลากรมากยิ่งข้ึน 

8. มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินสถานพยาบาลเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

 

ภัยคุกคาม 

1. สถานการณการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากร ทำใหประเทศไทยเขาสู สังคม

ผูสูงอายุ (AgingSociety ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยมีอายุมากกวา 60 ป

ขึ้นไป (คาดวาประมาณป พ.ศ. 2578 จะมีผูสูงอายุ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด โดยเปนสังคมสูงวัยระดับ  

สุดยอด (SuperAgedSociety จากรายงานสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พบวา 

ประชากรสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2558 มีจำนวน 898,759 คน คิดเปนรอยละ 15.78 ป พ.ศ.
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2559  มีจำนวน 967,481 คน คิดเปนรอยละ 17.31 และในป พ.ศ.2560 มีจำนวน 978,457 คน คิดเปนรอยละ 

17.81 ของประชากรที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ประชากรผูสูงอายุของ

กรุงเทพมหานครมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปและกาวสูสังคมผูสูงอายุแลว ซึ่งยอมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม 

บริบททางการแพทยและสาธารณสุข  เนื่องจากผูสูงอายุจำนวนไมนอยที่ปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs 

ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกท้ังปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม เชน 

การขาดการออกกำลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม ทำใหภาระในการดูแลและจัดบริการ

ดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 

2. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองตองใชชีวิตที่แขงขันกับเวลา ยังไมตระหนักในเรื่องการ

ดูแลสุขภาพเทาที่ควร  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  เผชิญกับมลภาวะอยูทุกวัน  มีคาใชจายที่สูง กินอาหารท่ี

ไมเหมาะสม ขาดการ ออกกำลังกาย สงผลใหคนกรุงเทพมหานครเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคอวน 

เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  และปญหาดานสุขภาพจิต  เชน  ภาวะซึมเศรา 

ผลจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ พบวา รอยละ 32.96 ของคนกรุงเทพฯไมออกกำลังกาย รอยละ 17 มีดัชนี

มวลกาย (BMI) มากหรือนอยกวามาตรฐาน และเกินกวารอยละ 10 สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล ไมตรวจสุขภาพ 

บริโภคอาหารไมถูกตอง และเครียด 

3. ผูเสพ ผูติดรายใหมมีแนวโนมสูงข้ึน ใชยาเสพติดมากกวา 1 ชนิด มีวิธีการเสพซับซอนมากข้ึนทำให

การบำบัดรักษายากยิ่งขึ้น การเสพซ้ำมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผูเขารับการบำบัดบางรายปฏิเสธการ

ติดตามหลังการบำบัดรักษา เมื่อกลับสูชุมชน และสภาพแวดลอมเดิม มักกลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ำ บุคคลใน

ครอบครัว ชุมชนของผูรับการบำบัด ไมสนับสนุน สังคมไมยอมรับ ไมใหโอกาสผูท่ีผานกระบวนการบำบัด ฟนฟู 

ขาดความม่ันคงทางสังคม บางรายขยายตัวเปนเครือขายการคายาเสพติด  

4. ความรุนแรงของโรคติดตอที่เพิ่มมากขึ้นการเติบโตของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ซึ่งไมสามารถ

ครอบคลุมการจัดระเบียบผังเมือง สงผลตอความทาทายในการปองกันและควบคุมโรคตอ 

5. มีการใชประโยชนทางการเมืองทั ้งในระดับประเทศและระดับทองถิ ่น ซึ ่งการแทรกแซงทาง

การเมืองจะทำใหกระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมีความออนแอในระยะยาว 

6. กลุมแรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึงขอมูลทั้งดานการปองกันและการรักษาอยางทั่วถึง และยัง  

ไมมีระบบการดูแลรักษาและการประสานสงตอท่ีชัดเจน 

7. ทัศนคติของสังคม ผูบริหาร และประชาชนบางสวนยังออนไหวกับสื่อในบางประเด็นดานสุขภาพ 

สงผลใหเปนอุปสรรคในการผลักดันการสอนทักษะในการควบคุมปองกันโรคติดตอ เชน โรคเอดส เพศศึกษา 

เปนตน  

8. ระบบเครือขายโทรคมนาคมของสำนักอนามัยที่ใชสำหรับเชื่อมโยง ติดตอสื่อสาร และรับสงขอมูล

ระหวางกัน มีความเร็วต่ำ รวมถึงระบบเครือขายของศูนยบริการสาธารณสุขและสวนราชการที่เชื่อมตอผาน

ระบบเครือขายกลางของกรุงเทพมหานครไมเสถียรและมีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงานทำใหการใชงาน

ระบบสารสนเทศตางๆของภายในสำนักอนามัยและภายนอกสำนักอนามัยไมสะดวกและไมตอเนื่อง นอกจากนี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบางสวนยังขาดความคลองตัวในการดำเนินงาน เชน ระบบคนหา 

ผูเสพผูติดยาเสพติด ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน ควบคูกับการสรางความตระหนักใหกับผูเสพ 
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ผูติดยาเสพติดระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานยาเสพติดหลายระบบ แตยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลการใช

ประโยชนของขอมูลไดอยางเต็มท่ี 

9. ปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง กรณีความขัดแยงทางการเมือง การเกิดสถานการณภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน โดยขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

แกไขปญหาจากรัฐบาล 

 

 สถานการณของพ้ืนท่ี/ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

 

ดานท่ี1มหานครปลอดภัย 

สถานการณและการประเมิน 

ยาเสพติด 

ดานการคา ขอมูลการจับกุมและขยายผลรายสำคัญและการซักถามจากผู ต องหา พบวา

กรุงเทพมหานครยังคงเปนพื ้นที ่แพรระบาดยาเสพติดที ่สำคัญ รวมทั ้งการใชพื ้นที ่บานพัก/บานเชา 

คอนโดมิเนียม/อะพารตเมนต เปนแหลงพักเก็บยาเสพติดกอนท่ีกลุมนักคายาเสพติดจะกระจายสินคาไปสูตลาด 

ผูเสพ ในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียง รวมถึงพักรอเพ่ือลำเลียงยาเสพติดผานไปสูพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศ และการคา

ยาเสพติดออนไลน มีการขยายตัวผานทาง social media ในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของการ

สงยาเสพติดผานทางพัสดุไปรษณียและขนสงเอกชนตาง ๆ    

ในปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 ขอมูลคดีรายสำคัญในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คดี มีการจับกุมใน 28 เขต คือ เขตหนองจอก คลองสามวา สายไหม ดอนเมือง 

บางเขน ลาดพราว จตุจักร วังทองหลาง บางกะป หวยขวาง วัฒนา คลองเตย  ประเวศ บางนา  ตลิ่งชัน ทวี

วัฒนา บางแค ธนบุรี จอมทอง ทุงครุ บางขุนเทียน คลองสาน คันนายาว ดินแดง บางคอแหลม บึงกุม ราษฎร

บูรณะ ลาดกระบัง มีการตรวจยึดของกลางไดยาบามากกวา 16 ลานเม็ด ไอซ 1,481 กิโลกรัม คีตามีน 66 

กิโลกรัม เอ็กซตาซี 5,800 เม็ด เฮโรอีน 146 กิโลกรัม พืชกระทอม 100 ใบ กัญชา 645.6 กิโลกรัม โคคาอีน 

8.4 กิโลกรัม อีริมีนไฟว 32,000 เม็ด  

1 การพักเก็บ  จากการจับกุมจำนวน 15 คดี พบวามีการพักเก็บยาเสพติด ในพื้นที่ 11 เขต ไดแก เขต

คลองสาน คันนายาว ทุงครุ ธนบุรี บางขุนเทียน บางเขน ประเวศ ลาดพราว ลาดกระบัง ยานนาวา และวัง

ทองหลาง โดยสถานท่ีพักเก็บ คือ คอนโดมิเนียมหรืออะพารตเมนต 9 คดี และบานพักหรือบานเชา 6 คดี  

 2 ลักษณะการลำเลียง  จากการเขารวมสอบสวนขยายผลดานการขาวกรณีการจับกุมคดีราย

สำคัญของสำนักงาน ปปส.กทม. สามารถรวบรวมขอมูลชี้เสนทางการลำเลียง ตนทาง – ปลายทาง ของการ

จัดสงได พบวา  

 (1 ต นทางการจ ัดส ง ย ังคงปรากฏในพื ้นที ่ชายแดนจังหว ัดภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ลำเลียงโดยใชรถยนต และรถประจำทาง ผานเสนทางหลักและเสนทางรอง ใชพื ้นท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธาน ีสระบุรี เปนจุดสงมอบยาเสพติด จากนั้นพักเก็บในกรุงเทพมหานคร  
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 (2 ยาเสพติดที่เขามาในพื้นที่ตอนใน นำมาเก็บพักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ

จังหวัดในภาคกลาง ถูกเก็บพักในบานเชา คอนโด และลำเลียงตอทางรถยนตสงกลุมเครือขายพื ้นท่ี

กรุงเทพมหานครเพ่ือกระจายในพ้ืนท่ี และลำเลียงสงตอลงสูพ้ืนท่ีภาคใต 

 (3  กลุมเครือขายยาเสพติด ลำเลียงยาเสพติดผานพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการจับกุม

ไดพ้ืนท่ีเขตสายไหม ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา เพ่ือลำเลียงตอไปยังพ้ืนท่ีทางภาคใต 

3 รูปแบบการติดตอซ้ือยาเสพติด สวนใหญจะเปนการติดตอผานทางโทรศัพท ท่ีมีการแพรหลาย

มากและไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ ชองทางการสื่อสารทางแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน ติดตอซื้อขายยา

เสพติดซ่ึงมีหลากหลายแอปพลิเคชัน เชน ไลน แมสเซนเจอร เฟสบุค ทวิตเตอร และพบวามีการติดตอผานแอป

พลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) ซึ่งแอปพลิเคชันดังกลาวสามารถตั้งคาไมใหสงตอขอความ ไปยังแชทอ่ืน 

รวมถึงสามารถตั้งเวลาทำลายขอความท่ีพิมพไปได และมีการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลนดวย 

การใชชองทางออนไลนเปนตลาดซ้ือขายยาเสพติด ดำเนินการรวบรวมขอมูลจากแฟลตฟอรมสื่อ

สังคมออนไลน พบชองทางและรูปแบบ ดังนี้  

 (1 ชองทางที่นิยมใช  สามารถตรวจพบเขาถึงไดมากที่สุด คือ ทวิตเตอร รองลงมาคือ 

เฟสบุคท่ีเปนบัญชีสวนบุคคล และเพจ   

 (2 ชนิดยาเสพติดที่พบมากที่สุด ตามลำดับ คือ กัญชา ไอซ พืชกระทอม ควบคูกับยา

รักษาโรคท่ีนำมาใชในทางท่ีผิด เชน ยาแกไอ ยาแกปวด และยาแกแพ  

 (3 รูปแบบการซื้อขายยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน พบวา ผูจำหนายจะประกาศ และ

ชี้แจงใหสมาชิกหรือผูที่เขามาซื้อสินคาไดอานและทำความเขาใจอยางชัดเจน โดยแจงชื่อ ที่อยู หมายเลข

โทรศัพท และชองทางในการติดตอสื่อสารอ่ืน ๆ เชน ID Line / chat direct message หรือ Email 

 (4 จากการรวบรวมขอมูล ผูจำหนายบนเฟสบุคจะเปนผูนำเสนอขาย ยาเสพติดท่ีพรอมสง

ใหลูกคาท่ัวประเทศทันที ภายหลังการติดตอซ้ือขายกันเสร็จสิ้น  

 (5 วิธีการซ้ือออนไลนสวนใหญ  มีวิธีการดังนี้  

 - นิยมการโอนเงินผานธนาคารระบบ e – Banking หรือ e - Wallet 

 - สงหลักฐานการโอนเงินใหผูจำหนาย  

 - รอรับรหัสลงทะเบียนไปรษณีย เพื่อใชในการตรวจสอบเสนทางหรือ ติดตามสินคา 

และรอรับสินคา   

 (6 การจัดสงสินคาสวนใหญเปนการสงพัสดุภัณฑผานบริการขนสงตาง ๆ  เชน Kerry 

ไปรษณียไทย และในกรณีที่อยูพื้นที่ใกลเคียงมีการใชบริการรับ - สง แบบดวน เชน grab lineman lalamove 

แตหากผูซ้ืออยูในบริเวณใกลเคียง อาจมีการซ้ือขายแบบมือชนมือ  

รูปแบบการซ้ือขายยาเสพติด มีหลายรูปแบบ อาทิ การซ้ือตรงกับผูขายนัดแนะเพ่ือวางตามจุดตาง ๆ 

และในปจจุบันที่เริ่มไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง คือ การขนสงโดยผานไปรษณียหรือขนสงผาน

บริษัทเอกชน ปรากฏขาวสารกรณีการใชจางคนขับ grapbike เพื่อสงไอซ การสงกัญชาแหงผานทางพัสดุ

ไปรษณีย เปนตน  

4 มิติของกลุมประชากรที่เขาไปของเกี่ยวใ นคดียาเสพติดสวนใหญ ยังคงเปนกลุมเยาวชน และวัย

ทำงาน อายุระหวาง 20 – 39 ป  
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ขอมูลจากระบบสารสนเทศตำรวจ (POLIS) หวงตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 มีการจับกุมคดี

ยาเสพติด 5 ขอหาหลักไดทั้งหมด 16,920 คดี เมื่อจำแนก 5 ขอหาหลัก พบวามีการจับกุมคดีเสพไดมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 51  

ดานการแพรระบาดในพื้นท่ี พบวายังคงปรากฏขอมูลบงชี้เปนพื้นที่แพรระบาดยาเสพติดที่สำคัญ     

ผูเสพสวนใหญ คือ กลุมวัยเรียนและวัยทำงาน การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พื้นที่แพรระบาดหลัก คือ พื้นที่ชุมชนแออัด ราคายาเสพติดที่ลดต่ำลง กลุมผูเสพเขาถึงไดงาย คีตามีนและ

เฮโรอีนยังคงตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง 

สถิติผูเขารับการบำบัดยาเสพติด ทั้ง 3 ระบบ สวนใหญอยูในระบบบังคับบำบัดมากที่สุด รอยละ 59.6 

โดยขอมูลผูเขารับการบำบัดยาเสพติด (ตุลาคม 2561– มิถุนายน 2562 อายุระหวาง  20 – 34 ป อาชีพรับจาง/

ผูใชแรงงาน การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ยาเสพติดท่ี

ใช คือ ยาบา และไอซ จากการประมวลผลจำนวนผูเขารับการบำบัดยาเสพตดิทุกระบบ (สมัครใจ บังคับบำบัด 

และตองโทษ จากระบบ บสต. ในชวง 10 ปยอนหลัง พบวา ผูเขารับบำบัดยาเสพติด สวนใหญยังคงเปนราย

ใหมมากกวารายเกา แตมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายใหมท่ีลดลง  

จากการประมวลขอมูลการซักขาวผูเสพตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 พบวาชุมชนใน

กรุงเทพที่มีทั้งหมด 2,066 ชุมชน ถูกระบุวาเปนแหลงจำหนายยาเสพติด โดยเปนชุมชนที่ผูเสพสามารถหาซ้ือ

ยาเสพติดไดจำนวน 1,088 ชุมชน คิดเปนรอยละ 52.7 และจำแนกขอมูลเปนชุมชนท่ีถูกระบุเปนแหลงจำหนาย

ซ้ำซาก 5 ปขึ้นไป จำนวน 137 ชุมชน คิดเปนรอยละ 6.6 ซึ่งปรากฏแหลงแพรระบาด 10 ลำดับแรก ที่ถูกผู

เสพระบุวาสามารถหาซื้อยาเสพติดได โดยเรียงลำดับตามความถี่มากที่สุด สวนมากอยูในพื้นที่กรุงเทพใต เปน

ประเภทชุมชนแออัดมีประชากรหนาแนน และมีประชากรแฝงเขาออกจำนวนมาก มีเสนทางเชื่อมตอถึงกันตาม

ซอยตางๆ 

ราคายาเสพติด ยาบาราคาต่ำสุด 20 บาท สูงสุด 300 บาท ไอซ ราคาต่ำสุดตักละ 100 บาท สูงสุด 

1,000 บาท 

ในหวงที่ผานมา ยาเสพติดที่ตองมีการเฝาระวังการแพรระบาด ไดแก คีตามีน ซึ่งจากขอมูลการ

รวมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในสถานบันเทิง ในชวงตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 จำนวน 9 ราน ในพื้นที่ 8  

เขต ไดแก เขตลาดกระบัง ลาดพราว บางพลัด บางเขน บางคอแหลม หนองแขม ธนบุรี และบึงกุม ตรวจสาร

เสพติดนักเที่ยว จำนวน 2,653 ราย พบสารเสพติด จำนวน 778 ราย คิดเปนรอยละ 29.3 และในจำนวนผูเสพ

ที ่พบสารเสพติด พบวา เปนการใชคีตามีน คิดเปนรอยละ 68.7 จากขอมูลผู  เข าบำบัดคีตามีนในพื ้นท่ี

กรุงเทพมหานคร พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงยังคงเปนตัวยาเสพติดท่ีตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง เพราะนิยม

ใชคีตามีนในสถานบันเทิง การพบปะสังสรรครวมกับกลุมเพื่อน สาเหตุที่เขามาเกี่ยวของ คือ ความรูสึกที่อยาก

ลองใชเพ่ือความรูสึกสนุกสนาน ทำใหเมาเร็ว ยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งท่ียังตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง คือ เฮโรอีน 

พ้ืนท่ีท่ียังคงพบการแพรระบาด คือ ดินแดง หวยขวาง และราชเทวี โดยสวนใหญเปนผูเขารับการบำบัดรายเกา  

 

โรคซึมเศรา 
 

 สังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาอยางรวดเร ็วเกิดปญหาเพิ ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะ โรคซึมเศรา ซึ่งเปนปญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ เนื่องจากเปนความเจ็บปวยทางจิตที่มีความรุนแรง 



- 13 - 

สงผลตอคุณภาพชีวิตและกอใหเกิดความสูญเสีย หากไมไดรับการรักษาอาจนำไปสูการทำรายตนเองและฆาตัว

ตายไดในที่สุด จากการสำรวจระดับประเทศ ป 2556 พบวาโรคซึมเศรามีอัตราความชุกรอยละ 2.7 สำหรับ

พื้นที่กรุงเทพมหานครพบอัตราความชุกรอยละ 5.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนสังคมเมืองที่มีความเจริญ 

อยางตอเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวตอการใชชีวิตมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล 

ความเครียด นำไปสูโรคซึมเศรา ขณะเดียวกันการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศราในกรุงเทพมหานคร ในป 

2562 มีเพียงรอยละ 34.00 (ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศราโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สวนหนึ่งเกิด

จากประชาชนขาดการตระหนัก มีความเขาใจไมถูกตองเก่ียวกับโรคซึมเศรา คิดวาเม่ือเปนแลวหายเองไดและมี

อคติตอการเจ็บปวยทางจิตเวช  

ดังนั้นสำนักอนามัยจึงใหความสำคัญกับการดำเนินงานสรางเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุม

วัย โดยมีเปาหมายใหประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของตนเอง มีความรอบรูทางสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต จึงมีการดำเนินงานคัดกรองกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราเพ่ือเปนการสงเสริมปองกันไมใหนำไปสูการเปน

โรคซึมเศรา 

 

โรคไมติดตอ (NCDs  

กล ุ มโรคไม ต ิดต อ (NCDs) องค การอนาม ัยโลกได  ให คำจำก ัดความโรค NCDs (Non-

Communicable diseases : NCDs) ประกอบดวย กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดอุด

กั้นเรื ้อรัง และโรคมะเร็ง โดยเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและ

สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอชีวิตและกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ไดแก การบริโภคอาหารท่ีไมสมดุล 

(รับประทานอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปและรับประทานผักผลไมนอย) มีการเคลื่อนไหวรางกายนอย มีการ

บริโภคยาสูบและดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในปริมาณท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซ่ึงหากไม

หยุดพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรควิถีชีวิต พิการ และเสียชีวิตตามมา นอกจากนี้ยัง

สรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษาซ่ึงเปนปญหาใหญท่ีกำลังทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ รัฐบาลจึงไดเรงรัดการ

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังเพื่อลดอัตราปวยและอัตราตายจากกลุมโรคไมติดตอจากรายงานการสำรวจ

สุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 

15 ปข้ึนไปมีรอยละ 8.9 ความชุกในผูหญิงสูงกวาในผูชาย (รอยละ 9.8 และ 7.9 ตามลำดับ) ในผูชายกรุงเทพฯ 

(7.7) ในผูหญิง (7.0) รอยละ 43.1 ของผูที่เปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนเบาหวานมากอน สวนความชุก

ของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 24.7 ผูชายรอยละ 25.6 และผูหญิงรอยละ 

23.9 ในกรุงเทพฯ (22.8) สำหรับความครอบคลุมในการตรวจวินิจฉัยเปนความดันโลหิตสูงรอยละ 54.2 ในชาย

และรอยละ 35.2 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน และจากขอมูลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2562 พบผูท่ีไดรับการคัดกรองความเสี่ยงเมตาบอลิก กลุมอายุ 15 

ปขึ้นไป ทั้งหมด 1,366,717 ราย คิดเปนความครอบคลุมเพียงรอยละ 28.47 จากจำนวนประชากรอายุ 15 ป

ข้ึนไป ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 4.8 ลานคน ดังนั้นการเพ่ิมการเขาถึงการตรวจคัดกรอง คนหาตั้งแต

ระยะเริ่มตน และใหคำแนะนำในการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อลดและขจัดปจจัยเสี่ยง จะทำใหสามารถลดอัตรา

การเจ็บปวย ชะลอการดำเนินโรค ลดภาระของระบบบริการ คาใชจาย และลดอัตราการตายได  
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จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 ผูที่เคย

ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวานมีรอยละ 2.7 ไมไดรับการรักษา รอยละ 43 ของผูเปนเบาหวานท่ี

ไดรับการรักษาสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดในเกณฑ <130 มก./ดล. (หรือรอยละ 23.5 ของผู ที ่เปน

เบาหวานทั้งหมด ทั้งนี้ผูหญิงมีสัดสวนของการไดรับการวินิจฉัยการรักษาและการควบคุมนำ้ตาลไดตามเกณฑ

ไดมากกวาในผูชาย รอยละ 6.1 ของคนที่เปนความดันโลหิตสูงไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรักษา ประมาณ 1 ใน 

5 ของผูปวยท้ังหมดไดรับการรักษาแตควบคุมความดันโลหิตไมไดตามเกณฑ (<140/90 มม.ปรอท มีเพียงรอย

ละ 29.7 ของผูที่เปนความดันโลหิตสูงไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได ผูชายมีสัดสวนของการ

ไดรับการวินิจฉัยรักษาและควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑนอยกวาในผูหญิง ซ่ึงจากรายงานการดูแลผูปวย

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2563 มีจำนวนผูปวย

โรคเบาหวานท่ีข้ึนทะเบียนรักษา 17,518 คน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนรักษา 23,315 คน  

ดังนั้นสำนักอนามัยจึงใหความสำคัญกับการดำเนินงานสรางเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมี

เปาหมายใหประชาชนสามารถเขาถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และไดรับความรู

และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ รวมถึงมีการจัดบริการ

ดูแลผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อควบคุมปองกันความรุนแรง หรือ

ชะลอภาวะแทรกซอน ในดานตางๆ 

 

โรคอุบัติใหมและอุบัติเกา 

การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติเกาจากการอพยพยายถิ่นและการเขาสูประชาคม

อาเซียนโรคอุบัติใหมไดแกไขหวัดสายพันธุใหม SAR โรคเมอรส (Middle East Respiratory Syndrome: 

MERS) หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุมโคโรนา (Coronavirus) มือปากเทา

เป อยฯลฯ และอุบัติเกาเชนทองรวงไขเลือดออกมาลาเรียและวัณโรคดื ้อยาเปนตนการอพยพยายถ่ิน            

ทั้งภายในประเทศ ตางประเทศ และประเทศเพื่อนบานที่ตลอดจนการเขาสูประชาคมอาเซียนทำใหเกิดการ

เคลื่อนยายของประชากรหากไมสามารถควบคุมติดตามไดอยางมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดปญหาการแพร

ระบาดของโรคอุบัติใหมและเกาอยางกวางขวางและสงผลตอการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

 

โรคมะเร็ง 

ปจจุบันโรคมะเร็งไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกเปนสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับ

แรกของประชาชนทั่วโลก องคการอนามัยโลกคาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา จะมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

ประมาณ 11 ล านคนทั ่วโลก ซ ึ ่งถ ือว าเป นต ัวเลขที ่ส ูงมาก ในส วนของประเทศไทยพบวาในพื ้นท่ี

กรุงเทพมหานครมีจำนวนผูปวยมะเร็งรายใหมสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุด คือ มะเร็ง

เตานม มะเร็งปอด มะเร็งลำไสใหญ และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ และเมื่อแยกเฉพาะสวนของมะเร็งสตรี 

พบวา มะเร็งท่ีพบผูปวยรายใหมมากท่ีสุด คือ มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ ซ่ึงเปนสาเหตุของ

การเสียชีวิตของสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงที่สุด และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยการปองกันที่ดีที่สุด 

คือการเฝาระวังและคัดกรองโรคมะเร็งใหแกสตรี ซ่ึงพบวาการคัดกรองและคนหามะเร็งปากมดลูกโดยการตรวจ 

Pap smear สามารถตรวจพบความผิดปกติของเซลลไดในระยะเริ่มแรก กอนท่ีจะลุกลามเปนโรคมะเร็ง 
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โรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ  

ตั้งแตป พ.ศ. 2557 สำนักอนามัยไดจัดทำเปนแผนพัฒนาการดำเนินงานปองกันโรคอวนและ

ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนขึ้น เพื่อใหหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถือ

เปนนโยบายปฏิบัติและวางกรอบแนวทางการดำเนินงานดานการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร แตยังดำเนินการไดไมครบทุกแหงเนื่องจากไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอกสังกัด

กรุงเทพมหานครไมเต็มที่เทาที่ควร จึงจำเปนตองปรับแผนการดำเนินงานใหเหมาะสม ซึ่งการดำเนินงาน

กิจกรรมดังกลาวตองมีกลไกการสรางเครือขายการทำงาน อันจะนำไปสูสุขภาพทีดีของกลุมเปาหมายอยาง

ทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพตอไปโดยมียุทธศาสตรการดำเนินงานแบบบูรณาการที่เปนรูปธรรมเพื ่อบรรลุ

วัตถุประสงคนักเรียนมีสุขภาพดีและเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพแข็งแรงจนกาวสูวัยผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิต

ตอไป  

สภาพในป พ.ศ. 2565 โรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเขารวมดำเนินมาตรการปองกันโรคอวน 

และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นและเด็กในโรงเรียนพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครที่เขารวมดำเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทั้งในและนอก

สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน  

ผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา  

ผลการดำเนินงานมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจำป 2562 

 - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. จำนวน 437 แหง   

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ. จำวน 66 แหง  

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. จำนวน 148 แหง  

ผลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2562ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. 

และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. 3 สังกัด จำนวน 415,070 คน 

พบวา เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน รอยละ 66.34 ภาวะโภชนาการอยูในเกณฑดี (คอนขางผอม 

สมสวน ทวม รอยละ 78.99 มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวน และอวน คิดเปนรอยละ 15.97 

และเมื่อเทียบภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนทั้ง 3 สังกัด พบวา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน (สพฐ. มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวนและอวน มากท่ี สุด คิด

เปนรอยละ 19.98 รองลงมา คือเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. และเด็กนักเรียนโรงเรยีน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. คิดเปนรอยละ 15.06 และ 14.78 ตามลำดับ 

และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. มีภาวะโภชนาการสูงดีสม

สวนมากที่สุด รอยละ 67.98 รองลงมานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. และนักเรียนโรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. มีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน รอยละ 66.51 และ 

64.66 ตามลำดับ 

กลุมวัยทำงานเปนกลุมประชากรที่อยูในชวงวัย 15-60 ป เปนวัยที่มีความสำคัญตอการพัฒนา 

ประเทศชาติอยางมาก เพราะตองรับผิดชอบครอบครัว ตองหารายได การแบกภาระในการเลี้ยงดูเด็กและ 
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ผูสูงอายุ ขณะเดียวกันก็พบวากลุมวัยทำงานเปนกลุมที่ตองเผชิญกับปญหาตางๆ รอบดานไมวาจะเปนปญหา 

สุขภาพ ซึ ่งสวนหนึ ่งเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงาน ดังนั ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม และในปพ.ศ. 2562 จาก

การประเมินคาดัชนีมวลกาย (BMI ของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการวัยทำงาน

สดใส ใสใจสุขภาพ จำนวน 36,758 คน กอนเขารวมโครงการฯ มีคา BMI หรือรอบเอวเกิน จำนวน 21,091 

คน คิดเปนรอยละ 57.38 และหลังเขารวมโครงการฯ มีคาBMI หรือรอบเอวเกิน ลดลง  จำนวน 16,202 คน 

คิดเปนรอยละ 76.82 ปญหาสุขภาพดังกลาวเกิดจากพฤติกรรม ดานสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมทำให

กรุงเทพมหานครตองสูญเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในแตละป เปนจำนวนเงินไมนอย 

พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จาก

ขอมูลรายงานการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5th by UNICEF พ.ศ. 2558- 2559) 

พบวา แมเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวถึง 6 เดือน มีรอยละ 23 แมท่ีสามารถใหนมแมไดถึง 1 ป มีรอยละ 

33 แมที่สามารถใหนมลูกไดถึง 2 ปมีอัตรารอยละ 16 อุปสรรคสำคัญที่แมไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได

สำเร็จ คือ การเริ่มตนในโรงพยาบาล และระยะ 2 สัปดาหแรก หลังจากที่แมออกจากโรงพยาบาลและกลับมา

อยูที่บาน และอยูในชุมชน เสนทางเพื่อชวยใหแมใหนมแมไดสำเร็จ (Breaking the Barrierto Successful 

Breastfeeding) เริ่มจากโรงพยาบาล ไปสูชุมชน และครอบครัวตองใหการสนับสนุน สงเสริม และปกปองให

แมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางเต็มท่ี ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด

อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

และประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 10 กรกฎาคม 2560 สำนักอนามัย มีบุคลากรทาง

การแพทยและสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร ื ่องแตงตั ้งพนักงานเจาหนาที ่ตาม

พระราชบัญญัติฯกำหนดใหขาราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขของสำนักอนามัยไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯดังกลาว จำนวน 

362 คน และเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ

เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำนักอนามัยจึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขที ่ไดรับการแตงตั ้งเปนพนักงานเจาหนาที ่ ในปงบประมาณ 2562 จำนวน 118 คน และใน

ปงบประมาณ 2563 จำนวน 129 คน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ

ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

โรคขาดสารไอโอดีน 

เปนปญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมากวา 50 ป ซึ่งมีผลตอสุขภาพและคุณภาพ

ของประชาชน เพราะนอกจากจะทำใหเกิดโรคคอพอกแลว ยังมีผลตอการเจริญเติบโตของรางกายและสมอง 

ในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ ถาขาดสารไอโอดีนจะเสี่ยงตอการแทงตายกอนคลอด และท่ีสำคัญท่ีสุด

คือ ทารกจะขาดสารไอโอดีนไปดวย  ทำใหการเจริญเติบโตทางรางกายและสมองชาผิดปกติปญญาออน ใบ      

หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล มีรูปรางแคระแกรน ชวยเหลือตัวเองไมได หรือที่เรียกวา “เออ” นอกจากนี้มี
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การศึกษาวิจัยมากมายทั่วโลก พบวาเด็กที่อยูในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับสติปญญาต่ำกวาเด็กที่อยูใน

พื้นที่ที่ไมขาดสารไอโอดีนอยูถึง 10-15 จุด และจากการสำรวจระดับความฉลาดทางสติปญญา หรือที่เรียกวา 

Intelligence quotient (IQ) ของเด็กไทย โดยกรมสุขภาพจิต ป 2559  พบวาเด็กไทยมีระดับ IQ ต่ำกวา 100 

โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีระดับ IQ อยูท่ี 90.8 ซ่ึงถือวายังต่ำอยูมากเม่ือเทียบกับหลายประเทศใน

แถบเอเชีย อาทิ ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ที่พบวา เด็กๆในประเทศเหลานี้มีระดับ IQ สูงกวา 100 และจำนวนมาก

ทีเดียวท่ีระดับเชาวนปญญาหรือ IQ สูงถึง 120-130 ซ่ึงถือวาจัดอยูในกลุมเด็กฉลาด ซ่ึงถา IQ สูงเกินกวา 140 

ตองถือวาเปนเด็กกลุมอัจฉริยะ และยังต่ำกวาระดับเฉลี่ยของสติปญญาเด็กในประเทศพัฒนาแลวประเทศอ่ืนๆ

ในโลก อยูที่ 104 ขณะเดียวกันผลการสำรวจพัฒนาการตามวัยในเด็กที่มีอายุต่ำกวา 5 ป ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข พบมีพัฒนาการสมวัยลดลงเรื่อยๆ ที่รอยละ 73.4, 72.8 และ 73.37 ในป พ.ศ. 2553, 

2557 และ 2563 ตามลำดับ สวนผูใหญท่ีไมไดรับสารไอโอดีนอยางพอเพียงจะอิดโรยและออนเพลียงาย ซ่ึงทำ

ใหความสามารถในการทำงานและการเลี้ยงดูครอบครัวลดลง สงผลกระทบตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ 

สำนักอนามัย ไดสำรวจการใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ตั้งแตปพ.ศ. 2554 - 2562 

ครอบคลุมท้ัง 50 เขต พบวา มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนเพียงรอยละ 76.8, 78.9, 75.5, 80.5, 81.6 ,83.3, 

81.6, 79.5 และ 82.4 ซ่ึงมีแนวโนมดีข้ึนแตยังคงต่ำกวาเกณฑท่ีองคการอนามัยโลกกำหนดไวท่ีรอยละ 90 ข้ึน

ไป และในปเดียวกันไดสำรวจไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภพบหญิงตั้งครรภขาดไอโอดีน รอยละ 40.8, 

32.1, 45.9, 59.1, 70.1, 55.3, 49.7, 30.3 และ 50.7 ตามลำดับ และในปพ.ศ. 2556 ,2558 ไดสำรวจขอมูล

พ้ืนฐานและปริมาณไอโอดีนในปสสาวะของเด็กกอนวัยเรียน 3-6 ป และเด็กอายุ 0-2 ป พบเด็กมีภาวะขาดสาร

ไอโอดีนรอยละ 7.83 และ 8.53 ตามลำดับ 

 

สภาวะการดูแลสุขภาพในชุมชน  

กรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ 

ในชุมชน แตอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยูในชุมชนยังไมครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมาย อีกท้ังภาคี

เครือขายอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังมีสวนรวมนอย ดังนั้น การสรางและพัฒนา

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ใหมีจำนวนมากพอในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมเปาหมาย  

และพัฒนาใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนให ภาคีเครือขายอ่ืนๆ 

เขามามีสวนรวมมากข้ึน จำเปนตองมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 

 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

กรุงเทพมหานครมีข อบัญญัติกร ุงเทพมหานคร เร ื ่อง กิจการที ่ เป นอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ. 2561 กำหนดประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ถูกควบคุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งใน

การประกอบกิจการแตละประเภทตองจัดการสุขลักษณะสถานประกอบการใหถูกตอง เหมาะสม ปองกัน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของผูพักอาศัยใกลเคียง ที่แตกตางกันไปตามชนิดและประเภทกิจการ 

ตามขอบัญญัติขางตนมีกิจการท่ีกำหนดข้ึนใหม โดยเฉพาะในสวนของกิจการดานบริการ เชน กิจการใหบริการ
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เลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ กิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน ดำเนินการในลักษณะที่จัดสง

พนักงานไปทำงานที่บานของผูรับบริการ เปนการใหบริการที่มีความเสี่ยงทั้งในดานสุขภาพและความปลอดภัย

ของผูรับบริการ เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑหรือขอกำหนดสำหรับกิจการ ไมมีการควบคุมปจจัยเสี่ยง

ในดานตางๆ เชน ดานอาคารสถานที่ ดานสุขลักษณะ ดานสภาพจิตใจ ตลอดจนความไววางใจของผูรับบริการ

ตอพนักงาน ผู ประกอบกิจการจึงจำเปนตองมีความรู  ความเขาใจในการดำเนินงานตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบการท้ังในดานชีวิตและทรัพยสินของ

ผูรับบริการ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาในดานของฝุนละออง โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก สาเหตุสวนหนึ่ง

มาจากการเผาในที่โลง การจราจร และกระบวนการผลิตจากสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจ

ทำใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวจึงจำเปนตองมีแนวทางใน

การควบคุมปองกันฝุนละอองจากสถานประกอบกิจการ โดยจะเนนเฉพาะสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพภายใตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 กลุมกิจการ โดยใชการมีสวนรวมของสถานประกอบ

กิจการเปาหมายในการกำหนดแนวทางดังกลาว 

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื ่องจากการทำงานของลูกจาง ป 2557 - 2561 พบวา  

สวนใหญเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด เฉลี่ยรอยละ 27.80 ตอป โดยในป 2561 กรุงเทพมหานคร 

มีสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจางกรณีรายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน 

และหยุดงานเกินสามวัน มีจำนวน 22 ,658 ราย ลดลงจากป 2560 ซึ่งมีจำนวน 23,575 ราย คิดเปนรอยละ 

3.89 โดยในป 2561 เม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบวา สวนใหญเปนกรณีหยุดงานไม

เกิน 3 วัน รอยละ 72.47 ตอป รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน รอยละ 26.16 ตอป กรณีสูญเสียอวัยวะ

บางสวน รอยละ 0.81 ตอป และกรณีตายรอยละ 0.56 ตอป ตามลำดับ ซ่ึงถือไดวาสวนหนึ่งเปนผลมาจากการ

ดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักอนามัย โดยมุนเนนการเสริมสรางศักยภาพของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร สงผลใหสถิติการ

ประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจางกรณีรายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน และหยุด

งานเกินสามวัน  ในป 2561 ลดลงอยางเปนรูปธรรม 

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสูการเปนเมือง

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมลอมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพื่อลดความ

เสี่ยงตอสุขภาพกอนเกิดความเจ็บปวย ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 

และความเดือดรอนรำคาญตามมา ขอมูลสถิติเหตุรำคาญในกรุงเทพมหานคร ป 2560-2562 มีจำนวน 9,427 

11,892 และ 12,791 เรื่อง ตามลำดับ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จำแนกเปนเหตุรำคาญหรือเรื่องรองเรียนมากท่ีสุด

อันดับแรก คือ เรื่องเสียง เฉลี่ยรอยละ 36 รองลงมาคือเรื่องกลิ่น รอยละ 20 (ขอมูลป 2562 จากสำนักงาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สำนักอนามัย โดยแหลงที่กอใหเกิดเหตุรำคาญหรือเหตุอันกอใหเกิดความเดือดรอน

รำคาญสวนใหญเกิดจากการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2561 และจากการตรวจประเมินสุขลักษณะหองน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ตามเกณฑ

มาตรฐานหองน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ในสถานที่สาธารณะจำนวน 12 กลุ มเปาหมาย ไดแก      

ตลาดสด รานอาหาร โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถานท่ีราชการ สถานศึกษา สถานีขนสง สถานีบริการเชื้อเพลิง 

สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา/ศูนยการคา แหลงทองเที่ยว และหองน้ำริมทาง จำนวน 3,367 แหง จาก
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หองน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครทั้งหมดจำนวนประมาณ 3,967 แหง พบวาผานเกณฑ ฯ จำนวน 2,804 

แหง    คิดเปนรอยละ 83.27 จากจำนวนหองน้ำสาธารณะที่สำรวจได หรือคิดเปนรอยละ 70.68 ของจำนวน

หองน้ำสาธารณะท้ังหมด 

สถานการณการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานในชวงป 2554 – 2558  พบวา

สวนใหญเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด เฉลี่ยรอยละ 28.90 ตอป สาเหตุที่ทำใหประสบอันตรายสูงสุด 

คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เฉลี่ยรอยละ 22.96 ตอป สิ่งที่ทำใหประสบอันตรายสูงสุด คือ วัตถุหรือ

สิ่งของ เฉลี่ยรอยละ 44.95 ตอป กลุมอายุที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ กลุมอายุระหวาง 30 - 34 ป เฉลี่ยรอย

ละ18.24 ตอป ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจางมากกวา 1,000 คน มีการประสบอันตรายสูงสุด เฉลี่ยรอย

ละ 19.24 ตอปประเภทกิจการที่มีลูกจางประสบอันตรายสูงสุด คือ กิจการกอสราง เฉลี่ยรอยละ 7.59 ตอป 

และตำแหนงหนาที่ที ่มีจำนวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร

ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ เฉลี่ยรอยละ 32.73 ตอป(ขอมูลจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงาน

ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการที ่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประมาณ 42,000 แหง ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานในระบบ (FormalSector ท่ีไดรับการ

ดูแลจากภาครัฐ แตในขณะเดียวกันมีคนงานท่ีสำคัญอีกกลุมหนึ่ง คือ แรงงานนอกระบบ (InformalSector ท่ี

ยังไมสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐ รวมถึงการจัดบริการดานอาชีวอนามัย ทั้งนี้ ผลการสํารวจขอมูลของ

สำนักงานสถิติแหงชาติ ในป 2559 พบวา จากจํานวนผูมีงานทํา38.3 ลานคนเปนแรงงานนอกระบบ21.3 ล

านคน (ร อยละ 55.6) และเปนในระบบ 17.0 ลานคน (ร อยละ 44.4)เมื ่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา

กรุงเทพมหานครมีจำนวนแรงงานนอกระบบนอยที่สุดคือ 1.5 ลานคนสำหรับปญหาจากสภาพแวดลอมในการ

ทํางานท่ีแรงงานนอกระบบประสบมากท่ีสุด คือ อิริยาบถในการทํางาน (ไมคอยไดเปลี่ยนลักษณะทาทางในการ

ทํางาน ร อยละ 46.8 มีฝุน ควัน กลิ่นรอยละ 23.8 และมีแสงสวางไมเพียงพอรอยละ 13.9 ปญหาจากความ 

ไมปลอดภัยในการทํางานสวนใหญ ไดรับสารเคมีเปนพิษรอยละ 60.6เครื่องจักรเครื่องมือท่ีเปนอันตรายรอยละ

22.1 และไดรับอันตรายตอระบบหู/ระบบตารอยละ 4.6 

 

โรคเอดส วัณโรค และ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดทำการคาดประมาณวา มีผู ติดเชื้อเอชไอวีที ่มีชีวิตอยูในป 2562 

จำนวน 77,558 คน เปนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม จำนวน 1,190 คน ในจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม เปน

กลุมเยาวชนที่มีอายุนอยกวา 25 ป จำนวน 628 คน คิดเปนรอยละ 52.8 และเปนชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย 

406 คน คิดเปนรอยละ 34 ของจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม  และมีผูเสียชีวิตภายในป 2562 จำนวน 1,877 

คน(ท่ีมา: ผล AIDS Epidemic Model กทม.ป 2559-2573  ขอมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

(NAP Program) ในป 2561 พบวา มีผูที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี และมีชีวิตอยู จำนวน 70,747 คน     

ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัสและมีชีวิตอยู จำนวน 55,123 คน และมีผลการตรวจพบวามีปริมาณไวรัส  

ในกระแสเลือดนอยกวา 1,000 copies/mL จำนวน 41,893 คน ซ่ึงมีแนวโนมการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมลดลง  
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จำนวนประชากร จากสถิติกรุงเทพมหานคร ป 2561 (ลานคน  5.67 

จำนวนประชากรขามชาติท่ีไดรับอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน กุมภาพันธ 2562 

(ลานคน  

0.56 

การคาดประมาณจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสท่ียังมีชีวิตอยู ป 2562 (ราย # 77,558 

การคาดประมาณจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ป 2562 (ราย # 1,190 

- อายุนอยกวา 25 ป 682 

- อายุ 25 ป ข้ึนไป 506 

การคาดประมาณผูเสียชีวิตภายในป 2562# 1,877 

ผูท่ีทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีและมีชีวิตอยู ป 2561  (ราย*  70,747 

ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัสและยังมีชีวิตอยู ป 2561 (ราย**  55,123 

ผลการตรวจพบวามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดนอยกวา 1,000copies/mL ป 2561 

(ราย**  

41,893 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณเอดสในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2561 

 

ผลการเฝาระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ป 2561 พบวา กลุมพนักงาน

บริการทางเพศหญิงในสถานบริการ (FSW-Venue) รอยละ 0.2 กลุมชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD)   

รอยละ 6  และกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด (PWID) รอยละ 16.6 ในขณะท่ีการติดเชื้อเอชไอวีกลุมหญิงตั้งครรภ

(ANC)  ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมประชากรทั่วไป  มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวีรอยละ  0.8  ทำการเฝาระวังใน

กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย พบวามีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวาประชากรอื่น ไดแก กลุมชาย        

มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) รอยละ 13.5 กลุมชายขายบริการ (MSW) รอยละ 4.7 และกลุมสาวประเภทสอง 

(TG) รอยละ 17.3 

การดำเนินงานดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรยุติปญหาเอดสใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Ending AIDS) พ.ศ. 2560 - 2573 ในสวนของการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม การ

ดำเนินงานในสวนของการปองกันการติดเช ื ้อเอชไอวีจะเนนใน 2 สวนหลักคือ สวนที ่ดำเนินการกับ

กลุมเปาหมายโดยตรง และสวนท่ีเปนการสนับสนุนรวมถึงการผลักดัน สนับสนุนสนเรื่อง Normalize HIV และ 

Normalize Condom โดยมุงหวังใหกลุมเปาหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหปลอดภัยและสามารถ

เขาถึงสื่อ ถุงยางอนามัย ไดอยางท่ัวถึง โดยจัดบริการยาตานไวรัสเพ่ือการปองกันการติดเชื้อ (PrEP) และใหยา

ตานไวรัสสำหรับผูท่ีไมมีสิทธิการรักษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจัดบริการใหยาตานไวรัสกอนการสัมผัสเชื้อเอช

ไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ในศูนยบริการสาธารณสุข 15 แหง และการใหยาตานไวรัสเอชไอวี

ในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีทุกรายโดยเร็วที่สุด และใหฟรีโดยไมคำนึงถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีโฟร (CD4        

ทุกสิทธิ โดยใหศูนยบริการสาธารณสุขสามารถใหยาตานไวรัสสำหรับผู ที ่ไมมีส ิทธิการรักษาในพื ้นท่ี

กรุงเทพมหานครได จำนวน 8 แหง ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จตามเปาหมายการดำเนินงานดานเอดส 

Fast Track Cities 90:90:90 (Ending AIDS ภายในป พ.ศ. 2563 ไดแก 90 แรก คือ 90% ของผูท่ีติดเอชไอวี

ทราบสถานะตนเอง 90ที่สอง คือ 90% ของผูทราบสถานะไดรับยาตานไวรัส  90 ที่สาม คือ 90% ของผูไดรับ

ยาตานไวรัสกดไวรัสไดสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ณ เดือน กันยายน 2562 คือ 
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 90% ของผูท่ีติดเอชไอวีทราบสถานะตนเอง ปจจุบันทำได 95 % 

 90% ของผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัส ปจจุบันทำได 62 % 

 90% ของผูไดรับยาตานไวรัสกดไวรัสไดสำเร็จ ปจจุบันทำได 83% 

 

โรควัณโรค 

วัณโรคเปนโรคติดตอท่ีสำคัญ เปนหนึ่งในสาเหตุการปวยและเสียชีวิตของประชากรท่ัวโลกรวมถึง

ประเทศไทย การที่วัณโรคกลับมาเปนปญหาสาธารณสุข เพราะการแพรระบาดของเอชไอวี ทำใหมีผูปวย     

วัณโรคเพิ่มขึ้น สงผลใหการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นดวย กอปรกับผูปวยวัณโรค

จำนวนหนึ่ง ไมทราบวาตนเองกำลังปวยเปนวัณโรค จึงไมไดเขาสูระบบการรักษา นอกจากนี้กลุมผูปวยบางกลุม

และประชากรบางกลุมที่เสี ่ยงตอการปวยเปนวัณโรค ยังไมมีมาตรการการคนหาผูปวยที่เขมแข็งเพียงพอ      

การกำกับการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง (DOT   ยังมีคุณภาพและความครอบคลุมไมเพียงพอ  ทำใหผูปวยสวนหนึ่ง

ขาดยา และแนวโนมจำนวนการขาดยาสูงขึ้น สงผลกระทบใหวัณโรครุนแรงขึ้น ป 2559 องคการอนามัยโลก  

ไดจัดใหประเทศไทยเปน 1 ใน 14 ประเทศที่มีปญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรครวมกับการติดเชื้อ   

เอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในรายงานขององคการอนามัยโลกป 2562 (Global report 2019     

ไดคาดประมาณจำนวนผูปวยวัณโรครายใหมในประเทศไทยประมาณ 106,000 รายตอป ผูปวยวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน 4,000 ราย และผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 400 ราย ซึ่งผูปวยเหลานี้จะมี

ผลการรักษาหายต่ำ และตองใชคายารักษามากกวา 1.5 ลานบาทตอราย สงผลกระทบที่รุนแรงทั้งเศรษฐกิจ

และสังคม  

ปงบประมาณ 2562 องคการอนามัยโลกไดคาดประมาณอัตราอุบัติการณประเทศไทย 153 ตอ

แสนประชากร เมื ่อนำมาคำนวณประชากรที ่อาศัยในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร จำนวน 8,260,000 คน                

(สารประชากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561    คาดวาควรมีผูปวยวัณโรค

เกิดใหม ในกรุงเทพมหานครปละ 12,638 ราย ขณะที่รายงานในภาพรวมป 2561 มีจำนวนผูปวยวัณโรค        

ที่ไดรับรายงาน 12,035 ราย แสดงใหเห็นวาผูปวยวัณโรคอีกประมาณ 600 ราย ยังไมเขาสูระบบการรักษา  

สวนอัตราความสำเร็จของการรักษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2560 รอยละ 77.54                     

 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณวัณโรคในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2561   

 

สถานการณวัณโรค คาดประมาณการ ไดรับรายงาน 
ผูปวยท่ีควร

คนพบ(GAP  

ผูปวยวัณโรครายใหม (คน  12,638 12,035 603 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB (คน)   290 88 202 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาทุกขนาน XDR-TB (คน)   29 4 25 

ผูปวยวัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี TB/HIV (คน)   1,263 1,111 152 

ผูปวยวัณโรคท่ีเปนประชากรขามชาติ (คน)   2,300 1,123 1,177 
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ตารางท่ี 2 จำนวนผูปวยวัณโรคทุกประเภท ปงบประมาณ 2561 จำแนกรายสังกัด  

 

สังกัด 
ผูปวยวัณโรคทุกประเภท 

จำนวน รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 2,280 18.95 

กลุมโรงเรียนแพทย 1,283 10.66 

กระทรวงสาธารณสุข 1,756 14.59 

กระทรวงกลาโหม  848 7.05 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 151 1.25 

กระทรวงยุตธิรรม (ราชทัณฑ  394 3.27 

กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ  2 0.02 

เอกชน 5,321 44.21 

รวม 12,035 100.00 

 

ตารางท่ี 3 ผลการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะพบเชื้อท่ีพบในปงบประมาณ 2560 จำแนกรายสังกัด  

 

สังกัด ผลการรักษา (%  

กรุงเทพมหานคร 84.56 

กลุมโรงเรียนแพทย 77.16 

กระทรวงสาธารณสุข 79.71 

กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแหงชาติ 73.20 

กระทรวงยุติธรรม (ราชทัณฑ  73.10 

กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ  66.67 

เอกชน 74.99 

ภาพรวมกรุงเทพมหานคร 77.54 

 

โรคติดตออุบัติใหม และอุบัติซ้ำ 

ปจจุบันแนวโนมของการเกิดโรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเคลื่อนยาย

ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเดินทางท่ีสะดวก กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงอันเปนศูนยกลางของประเทศและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในพ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครนครมีนักทองเท่ียวประมาณ 23 ลาน 6 แสนคน และมี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป ประกอบกับความเจริญอยางรวดเร็วทั้งดานชีวภาพเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารเปน

ปจจัยสำคัญท่ีทําใหมีการแพรระบาดของโรคเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงตอระบบ

สาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่ผานมากรุงเทพมหานครพบสถานการณ

ฉุกเฉินดานโรคติดตออุบัติใหมหลายโรค เชน โรคติดเชื ้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East 

Respiratory Syndrome: MERS) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา นอกจากนี้ยังมีโรคอุบัติใหมที่มีความรุนแรงและมี
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โอกาสเปนอยางมากท่ีจะเขามาสูพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครผานนักเดินทาง เชน โรคซาร (SARS),ไขหวัดนก (Avian 

Influenza), Viral Hemorrhagic fever, อีโบลา, ไขเหลือง ฯลฯ รวมไปถึงโรคติดตออุบัติซ้ำ เชน โรคคอตีบ ไอ

กรน โรคหัด ฯลฯ การระบาดของโรคดังกลาวทำใหเกิดความเสี่ยงของสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซ่ึง

อาจมีระดับความรุนแรงท่ีสงผลกระทบกับชีวิตมนุษยและสิ่งแวดลอมแตกตางกัน แตละเหตุการณอาจสงผลถึง

เศรษฐกิจและความมั ่นคงของประเทศ การวางมาตรการและความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะชวยใหแตละ

หนวยงานสามารถเตรียมความพรอมและจัดการสถานการณตางๆ ไดครอบคลุมทุกผลกระทบที่ตามมา โรค

หรือภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอยางรุนแรง สามารถแพรระบาดขยายวงกวางสูพื้นที่อ่ืน 

จึงตองจำกัดการเคลื่อนที่ของผูคนและสินคา สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่เปนอันตรายตอชีวิตมนุษย 

นอกจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยแลว ยังมีอันตรายจาก โรคติดเชื้อ โรคติดตอระหวางสัตวสูคน อาหารที่ไม

ปลอดภัย อันตรายจากสารเคมี และอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร โดยเฉพาะโรคติดติดตอท่ี

เปนเหตุการณการแพรระบาดอยางผิดปกติและเฉียบพลัน เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ไขหวัดนก โรคซารส 

โรคชิคุนกุนยา โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือแมแตโรคท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาลและโรคประจำถ่ินท่ีมีการแพรระบาด

อยางผิดปกติ เชน ไขเลือดออก ไขหวัดใหญตามฤดูกาล จากรายงานสถานการณโรคไขเลือดออก ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร ของกองควบคุมโรคติดตอ สำนักอนามัย ปพ.ศ.2555 - 2561 พบผูปวยโรคไขเลือดออก 

จำนวน 5,080 ราย, 28,034 ราย, 7,482 ราย, 9,279 รายและ 9,016 ราย ตามลำดับ คิดเปนอัตราปวยโรค

ไขเลือดออก 89.24 , 492.13 ,131.57, 163.29 ราย และ 158.66 รายตอประชากรแสนคน เสียชีวิต ปพ.ศ. 2556 

จำนวน 2 ราย ปพ.ศ.2558 จำนวน 4 ราย ปพ.ศ.2560 จำนวน 6 ราย และปพ.ศ.2561 จำนวน 10 ราย เห็นไดวา

การการระบาดของโรคไขเลือดออกมีแนวโนมเพิ่มความรุนแรงและการสูญเสียมากขึ้น การลดผลกระทบที่เกิดข้ึน

จากโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำจึงตองจำเปนเตรียมทรัพยากรที่จำเปน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลที่มีความรู

ดานระบาดวิทยาและกระบวนการปองกันเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค รวมไปถึงการฝกซอมการตอบโต

สถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุขอยางสม่ำเสมอ อันจะสามารถจำกัดวงของการระบาดไมใหแพรขยาย

ลุกลามได  

 

โรคไขหวัดใหญ 

สถานการณโรคไขหวัดใหญในประเทศไทยของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ตั้งแตป 2557-2561 พบอัตราปวย 114.91, 119.66, 258.86, 304.09, 277.42 รายตอประชากร

แสนคนตามลำดับ สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 มีผูปวยสะสมจำนวน 294,983 ราย คิดเปนอัตรา

ปวยสะสม 445.67 รายตอประชากรแสนคน ผูเสียชีวิตสะสม 19 ราย โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราปวยสูงสุด

ของประเทศ  สถานการณโรคไขหวัดใหญในกรุงเทพมหานครของกลุมงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดตอ 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งแตป 2557-2561 พบอัตราปวย 358.52, 377.75, 857.55, 933.22, 768.64 

รายตอประชากรแสนคน ตามลำดับ สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 มีผูปวยสะสมจำนวน 72,216 ราย 

คิดเปนอัตราปวยสะสม 1,270.87 รายตอประชากรแสนคน ผูเสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย จากกราฟพบวา

อัตราปวยสูงกวาปที่ผานมาและสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง เมื่อจำแนกรอยละตามกลุมอายุ พบวาผูปวย  

ในกลุมอายุ 5–9 ป มีอัตราปวยสูงสุด (รอยละ 21.48) รองลงมาไดแก 0-4 ป (รอยละ 14.31) และ 10-14 ป 

(รอยละ 11.82) ตามลำดับ เห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัยเด็กและวัยเรียน ปจจัยเสี่ยงท่ีจะ
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ทำใหเกิดการระบาด ไดแก การรวมตัวกันของคนหมูมาก เชน โรงเรียน คายทหาร เรือนจำ และสถานท่ีทำงาน 

การขาดความรูความเขาใจและความตระหนักในการปองกันควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตนไมถูกตอง

ตามหลักสุขอนามัย ประชาชนบางกลุมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคเนื่องจากมีความตานทานโรคต่ำ ประกอบกับ

สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและสถานการณปริมาณฝุนละอองเกินคามาตรฐานในชวงปลายปถึงชวงตนปสงผล

กระทบตอสิ ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน ซึ ่งปญหานี ้อาจเปนปจจัยหนึ ่งที ่สนับสนุนใหสถานการณ          

โรคไขหว ัดใหญมีแนวโนมสูงขึ ้น การดำเนินงานตามมาตรการ Prevention Detection and Response           

ท่ีผานมา  มาตรการท่ี 1 การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแกกลุมเสี่ยงเปาหมาย ผลการดำเนินงาน

กลุมเสี่ยงที่สำรวจไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ รอยละ 75.13 มาตรการที่ 2 เฝาระวัง ปองกัน 

ควบคุมโรคไขหวัดใหญในคนโดยจำนวนเหตุการณโรคไขหวัดใหญที่มีการระบาดไดรับการควบคุมโรคทันเวลา

ทุกเหตุการณ  มาตรการท่ี 3 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมท่ีถูกตองในการปองกันตนเองจากโรคไขหวัดใหญ 

มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอเพื ่อพัฒนาคุณภาพและสงเสริมการมีสวนรวม            

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอของสถานศึกษา โดยรอยละ 93.3 ของสถานศึกษาผานเกณฑ        

การประเมินผลสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ ทั้งนี้ยังไดดำเนินงานโครงการคนเมืองยุคใหมปลอดภัยจาก

โรคติดตอตามฤดูกาล เพื่อใหประชาชนไดรับความรูในการปองกันตนเอง การดูแลตนเองเบื้องตนเมื่อเจ็บปวย

จากโรคไขหวัดใหญ ซ่ึงผลการดำเนินงาน รอยละ 89.21 ของประชาชนมีความรูในเรื่องการปองกันโรคติดตอ

รวมถึงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญและโรคติดตอที่สำคัญในรูปแบบ

แอนิเมชั่น อินโฟกราฟก เผยแพรในสื่อโชเชียลมีเดียเพ่ือใหเขาถึงประชาชนมากข้ึน 

 

  

 

 

 

 

 

โรคจากสัตว 

สถานการณโรคพิษสุนัขบาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แมวาจะไมพบอัตราการตายดวยโรคพิษสุนัขบา 

แตกรุงเทพมหานครยังเปนพื้นที่เฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาอยู เนื่องจากยังพบรายงานผล

ตรวจซากสุนัขและแมวที่สงสัยโรคพิษสุนัขบาที่สงตรวจอยู โดยพบสัตวมีเชื้อโรคพิษสุนัขบารวม 6 ตัว (ขอมูล

ตั้งแต 1 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 เปนสุนัข 4 ตัว และแมว 2 ตัว ดังนี้ 

- สุนัขเขตดอนเมือง 1 ตัว 

- สุนัขเขตราษฎรบูรณะ 1 ตัว 

- สุนัขเขตบางแค 1 ตัว 

- สุนัขเขตภาษีเจริญ 1 ตัว 

- แมวเขตพญาไท 1 ตัว 

- แมวเขตสายไหม 1 ตัว 

กราฟแสดงอัตราปวยไขหวัดใหญในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง 
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อาหารปลอดภัย 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (2556-2575 กำหนดวิสัยทัศนใหกรุงเทพมหานคร เปน 
“มหานครแหงเอเชีย” ภายในป พ.ศ. 2575 โดยยุทธศาสตรที่ 1 “มหานครปลอดภัย” ใหความสำคัญกับการเปน
มหานครที ่มีอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค มีเปาหมาย คือ “ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ” สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (2561 
- 2580  ท่ีกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ครอบคลุมความรอบรูดานสุขภาพ การควบคุม
และปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามตอสุขภาพ การสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

สถานการณการเจ็บปวยดวยโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ 5 ปลาสุด 
(ป พ.ศ. 2558 - 2562 พบวาอัตราการป วยตอแสนประชากรเทากับ 68.24  89.84  91.40 128.72 และ 116.46 
ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้นในป พ.ศ. 2558 - 2561 และลดลงในป พ.ศ. 2562 บงชี้วากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญ
กับสภาพปญหาความไมปลอดภัยดานอาหาร ท้ังนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนศูนยรวมของวัตถุดิบอาหาร เปน
แหลงกระจายสินคา วัตถุดิบอาหารสวนใหญ มีการนำเขามาจากตางจังหวัดและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปลี ่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการ
ขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดสถานประกอบการ
อาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของ
ภาครัฐในผูประกอบการรายยอย อีกทั้งยังสงผลใหรูปแบบการประกอบธุรกิจดานอาหารมีการปรับเปลี่ยนให
เขากับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีแตความเรงรีบตองการบริการที่ความสะดวกสบาย เชน การเพิ่มจำนวนของธุรกิจ
จำหนายอาหารแบบออนไลนและบริการสงถึงที่ (Ready-to-Eat Food Delivery) การจำหนายอาหารใน
ลักษณะของ Food Truck รถเรขายอาหารแบบใหบริการเขาถึงชุมชน ประกอบกับการเคลื่อนยายและเพ่ิม
จำนวนแรงงานตางดาวที่ขาดความรูดานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการดานอาหาร สิ่งเหลานี้สงผลตอ
สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเปนจำนวนมากนั้น 
หากขาดการบริหารจัดการที่ดี และระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจาหนาที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม
สามารถควบคุมกำกับใหสถานประกอบการดำเนินการใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของไดอยาง
ทั่วถึงและสม่ำเสมอ อาจสงผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูโดยปกติสุขของประชาชนได เชน เกิดเหตุเดือดรอน
รำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไมวาจะเปนกลิ่น เสียง ความรอน การระบายน้ำเสีย หรือฝุนละออง  

 

การพยาบาล 

จากสถานการณกรุงเทพมหานครกำลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายเรงรัดการ

จัดระบบเพื่อรองรับการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบาน ติดเตียง ซ่ึง

จำเปนตองไดรับการดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่อง จึงไดมีการจัดสรรงบประมาณผานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เพ่ือจัดกองทุนระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข สำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Long 

Term Care : LTC) สำนักอนามัยจึงไดมอบหมายใหกองการพยาบาลสาธารณสุข ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

กองทุนดังกลาว เพื่อรองรับตอการเพิ่มขึ้นของประชากรกลุมผูสูงอายุ โดยการพัฒนาระบบการใหบริการ 

รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใหมีความพรอมตอการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัย กองการ

พยาบาลสาธารณสุขจึงไดมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยและผูสูงอายุ โดยการพัฒนาระบบสงตอ BMA 

Home Ward Referral Center เพ่ือรับ-สงตอผูปวยจากสถานพยาบาลสูชุมชน ทำใหผูปวยและผูสูงอายุไดรับ

การบริการอยางไรรอยตอ (Seamless) นอกจากการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยและผูสูงอายุแลว ยังไดมีการ

พัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน เพื่อให



- 26 - 

ผูดูแลเหลานี้สามารถใหการดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่บานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหชวยลดความเสี่ยงตอ

การเกิดภาวะแทรกซอนท่ีสามารถปองกันได อันจะชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยและผูสูงอายุตอไป 

ภารกิจท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งของกองการพยาบาลสาธารณสุข คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงเปนบุคลากรกลุมใหญท่ีมีความสำคัญตอการดูแลผูปวยและ

ผูสูงอายุในชุมชน การดำเนินงานที่ผานมา กองการพยาบาลสาธารณสุขไดมีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่เขา

มาปฏิบัติงานใหมในสำนักอนามัย เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดความม่ันใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังไดมีการ

สนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ ในการพัฒนางานประจำจนนำไปสูการทำวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวยและ

ผูสูงอายุ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการพยาบาลสาธารณสุขมีความมุงมั่นในการพัฒนาการทำงาน

เพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยและผูปวยโรคเรื้อรังที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบการดูแล

ผูปวยและผูสูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาล สำนักอนามัย เพื่อใหผูปวยและผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลอยางไรรอยตอ (Seamless) และยังเปนการรองรับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อรองรับสังคม

ผูสูงอายุอยางยั่งยืน 

 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ไดกำหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ  ที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม 

รวมท้ังกำหนดใหหลักเกณฑการดำเนินงานเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิที ่มีประสิทธิภาพ           

มีความเปนธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีกระบวนการในการประสานความรวมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ โดยการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาคประชาชน  รวมท้ัง

การสงตอผูรับบริการและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการท้ังระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

สำนักอนามัยมีบทบาทหนาท่ีในการใหบริการการแพทยและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังในดานการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค การบำบัด การรักษาพยาบาล การปองกันและการบำบัดยาเสพติด การ

จัดการ สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลที่ดีใหกับประชาชน โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงาน

ภายในสำนักอนามัย และหนวยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชน       

ในลักษณะองครวม (Holistic care ซึ่งการดำเนินงานของสำนักอนามัยมียุทธศาสตรที่มุงเนนการสรางเสริม

สุขภาพและปองกันโรคเชิงรุก รวมท้ังการฟนฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะหแบบครบวงจร บนพ้ืนฐานขอมูลจริง 

จำแนกตามพื้นที่และกลุมเปาหมาย รวมถึงการสราง ขยายพัฒนา และจัดการเครือขายสนับสนุนบริการ      

ทางการแพทยการสาธารณสุขและสำนักอนามัยไดเริ่มการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในปงบประมาณ 

2561 จำนวน 4 เขต ไดแกเขตลาดพราว ดอนเมือง บางกอกนอยและจอมทอง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข 

29 30 60 และ66 ทำหนาที่เปน Area manager ในปงบประมาณ 2562 จำนวน 7 เขต ไดแก เขตจตุจักร  

บางขุนเทียน คันนายาว บางแค ดุสิต สวนหลวง และบางคอแหลม โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 11 

แหง เขารวมดำเนินการ และในปงบประมาณ 2563 จำนวน 12 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดินแดง 

ประเวศ พญาไท ภาษีเจริญ  มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง และสายไหม ซึ่งในการ

ดำเนินงานดังกลาวประกอบไปดวยทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนหัวหนาทีม และมี
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จุดมุงหมายเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่ในลักษณะองครวม ตั้งแตแรก ตอเนื่องและผสมผสาน

ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและ  

การฟ นฟูสุขภาพ มีการเชื ่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือขาย ชุมชน และหนวยบริการทางการแพทย            

และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ   

 

ทันตกรรม 

จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพชองปากกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2559 – 2560 พบวา       

ดานสภาวะโรคฟนผุของกลุมอายุ 3 ป มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุรอยละ 43.86 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 

(dmft) 2.34 ซี่ตอคน กลุมอายุ 12 ป มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุรอยละ 41.15 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 

(DMFT) 0.94 ซี่ตอคนและในกลุมอายุ 60 - 74 ป รอยละ 99.41 มีประสบการณโรคฟนผุ คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน 

อุด 18.78  ซ่ีตอคน พบมีฟนผุ ท่ีรากฟน รอยละ 47.16  คาเฉลี่ยการสูญเสียฟนในกลุมอายุ 60 – 74 ป เทากับ 

13.79 ซี ่ตอคน มีผู สูญเสียฟน ทั ้งปาก รอยละ 5.56 และผู ที ่มีฟนใชงานได 20 ซี ่ขึ ้นไปรอยละ 52.91             

อีกประเด็นคือเรื่องคูสบฟนหลังเปนตัวชี้วัดสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการบดเค้ียว ซ่ึงการมีฟนคูสบครบ 4 คู 

ถือวาเพียงพอตอการบดเคี้ยวอาหาร ซึ ่งจากการสำรวจมีเพียงรอยละ 39.13 ที ่มีคู สบฟนหลังครบ 4 คู        

หรือเฉลี่ยเหลือเพียง 2.87 คู/คน  

ดานสภาวะปริทันตของกลุมอายุ 12 ป พบวารอยละ 43.2 มีสภาพเหงือกปกติ กลุมอายุ 60 – 74 

ป พบมีสภาพเหงือกปกติเพียง รอยละ 25.72 และเปนโรคปริทันตอักเสบรอยละ 14.07 

ดานพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพและการไปรับบริการทันตกรรมของกลุมอายุ 12 ป รอยละ 

92.31 บอกวาแปรงฟนวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา ซึ่งสวนใหญจะแปรงตอนเชา รอยละ 93.31 รองลงมาคือ

แปรงกอนนอน รอยละ 86.76 และมีเพียงรอยละ 20.05 ท่ีแปรงหลังอาหารกลางวันดวย เรื่องการไปรับบริการ

ทันตกรรม รอยละ 58.75 ไปพบทันตแพทยเพราะมีปญหาในชองปาก มีเพียงรอยละ 25.07 ไปตรวจสุขภาพ

ชองปากทุก 6 เดือน หรือ 1 ป สำหรับกลุมอายุ 60 – 74 ป ในผูที่มีฟนในชองปาก รอยละ 79.68 ทำความ

สะอาดดวยการแปรงฟนเพียง   อยางเดียว และรอยละ 19.03 แปรงฟนรวมกับใชอุปกรณเสริมอื่นๆ เรื่องการ

ไปรับบริการทันตกรรม สวนใหญรอยละ 75.80 ไปเพราะมีปญหาในชองปาก มีเพียงรอยละ 24.20 ไปตรวจ

สุขภาพชองปากประจำ 

 

เภสัชกรรม 

ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจเรื ่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และบทบาทหนาที่ของเภสัชกร              

ในสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูรับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยาและผลิตภัณฑ

สุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอยางหลากหลาย ทำใหเภสัชกรมีเวลาจำกัดสำหรับผูปวยหรือประชาชนที่จำเปนตองไดรับ

คำแนะนำเร ื ่องยาและผลิตภัณฑส ุขภาพ สงผลใหอาจพลาดโอกาสในการรับขอมูลที ่ เป นประโยชน               

กองเภสัชกรรม จึงเห็นความจำเปนที ่ตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนในการเชื ่อมโยงงานบริการ             

ของศูนยบริการสาธารณสุข ไดแก ร านยาในชุมชน เนื ่องจากรานยาเปนสถานพยาบาลทางสาธารณสุข               

ในระดับปฐมภูมิที ่อยูใกลชิดประชาชนและชุมชน เปนแหลงที ่ประชาชนตัดสินใจเลือกไปใชบริการเบื ้องตน             

เมื่อเกิดอาการเจ็บปวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนปลอดภัยจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
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ประกอบกับกรุงเทพมหานครไดร ับการถายโอนภารกิจงานคุ มครองผู บร ิโภคดานผลิตภัณฑส ุขภาพ                 

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการสนับสนุนขอมูลขาวสาร และประสานสรางเครือขายคุมครอง

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพของกองเภสัชกรรม และศูนยบริการสาธารณสุข 

นอกจากนั้น กองเภสัชกรรม มีหนาที่ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งสงเสริม            

ใหประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง ซึ ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม               

ใหมีความรู  ทักษะในการสืบคนขอมูล จะชวยใหบุคลากรสามารถนำความรู และทักษะที ่ไดไปใชในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณและสามารถใหคำแนะนำแกประชาชนผูรับบริการไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

 

ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 

สถานการณและการประเมิน 

ผูสูงอายุ สวัสดิการสังคมสงเคราะห ฟนฟู  

จากรายงานสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา ประชากร

สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2559 มีผูสูงอายุจำนวน 936,865 คน ในป พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นเปน 

978,455 คน และในป พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเปน 1,020,917 คน คิดเปนรอยละ 16.4, 17.8 และรอยละ 18.6 

ตามลำดับ ของประชากรที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาประชากรผูสูงอายุ

ของกรุงเทพมหานครมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป และกาวสู “สังคมสูงอายุ” แลว ซึ่งเมื่อมนุษยเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาสู

ว ัยชรา ความเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดข้ึนทางรางกายในระบบสรีระวิทยาสงผลหลายอยาง ตอการดำเนิน

ชีวิตประจำวันท่ีเห็นไดชัด คือ เดินชาลง ตามองไมชัดหูตึง ฟนเสียมากข้ึน มีปญหาท่ีกระดูกและขอเสื่อม รวมถึง

โรคเรื้อรังตางๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามวัย และจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557 

พบวา โรคที่เปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะของผูสูงอายุสามอันดับแรกในชาย คือโรคหลอดเลือดสมอง 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจขาดเลือด สวนเพศหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวาน และโรคสมอง

เสื่อม 

กองสรางเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยไดมีการดำเนินกิจกรรมคัดกรอง/ตรวจสุขภาพประจำปแก

สมาชิกชมรมผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยในปงบประมาณ 2562 มีผลการดำเนินงาน

ดังนี้ ชมรมผูสูงอายุทั ้งหมดของศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 295 ชมรม สมาชิกชมรมผูสูงอายุทั้งหมด 

จำนวน 24,737 คน ไดรับการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ จำนวน 20,433 คน คิดเปนรอยละ 82.6 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรที่ทำใหเกิดการเสียสมดุลทาง 

ประชากร คือ ประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่สัดสวนของประชากรวัยเด็ก และวัย

ทำงานมีแนวโนมลดลง เห็นไดชัดเจนจากขอมูลเชิงประจักษและการคาดประมาณแนวโนมประชากรใน อนาคต 

ประเทศไทยไดเขาสู สังคมผู สูงอายุ (Ageing Society) ตั ้งแตป พ.ศ.2563 เปนตนมา โดย 1 ใน 10 ของ

ประชากรไทยเปนประชากรที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป และคาดวาประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุโดย

สมบูรณ (Complete Aged Society) และในราวป พ.ศ.2578 ประมาณการวาจะมีประชากรสูงอายุถึง 1 ใน 3 

ของประชากรทั้งหมด หรือกลายเปน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ซึ่งปจจุบันประเทศ

ไทยมีขอมูลประชากรผูสูงอายุท่ีชี้ใหเห็นวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยโครงสรางทางอายุของประชากรนั้นเม่ือจำแนก
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ประชากรออกเปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญๆ คือประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) วัยแรงงาน (อาย ุ15-59 ป) 

และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) พบวาในระหวาง พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2583 สัดสวนของประชากรวัยเด็กและวัย

แรงงานมีแนวโนมลดลงในขณะที่สัดสวนของประชากรวัยสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 

13.2 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 32.1 ในป พ.ศ. 2583 ทั้งนี้ จากรายงานสำนักงานปกครองและทะเบียน 

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พบวา ประชากรสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2563 มีจำนวน 

1,121,698 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ของประชากร (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563 ของประชากรที่ข้ึน

ทะเบียนในกรุงเทพมหานคร และมีการคาดการณไววา ในป พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานคร จะมีประชากร

สูงอายุเพิ ่มขึ ้นเปนรอยละ 20 ของประชากรที ่ขึ ้นทะเบียนทั ้งหมดของกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา

กรุงเทพมหานครไดกาวเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” แลวเชนกัน 

การเพิ่มจำนวนของผูสูงอายุสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม การบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข และคาใชจายในการรักษาพยาบาล โรคและปญหาสุขภาพท่ีมักเกิดในวัยสูงอายุ ไดแก ภาวะสมอง

เสื่อม ซ่ึงท่ัวโลกพบผูปวยเกิดข้ึนใหมประมาณ ๗.๗ ลานคนตอป หรือประมาณ 1 คนทุกๆ 4 วินาที คาดวาในป 

ค.ศ. 2030 จะมีเพิ่มขึ้นเปน 33.04 ลานคน และป ค.ศ. 2050 จะมากกวา 60 ลานคน สำหรับประเทศไทยผล

สำรวจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งลาสุดในป 2557 พบผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อมรอย

ละ 8.1 พบในผูหญิงมากกวาชาย คาดวาขณะนี้มีผูปวยสมองเสื่อมประมาณ 8 แสนกวาคนทั่วประเทศ สวน

ปญหาการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกลมในพ.ศ. 2555 ท่ัวโลกพบจำนวน 424,000 คน เฉลี่ยวันละ 1,160 คน

สำหรับประเทศไทยมีผูสูงอายุเสียชีวิตกวา 1,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน โดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูง

กวาเพศหญิงกวา 3 เทา (สถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข,พ.ศ. 2558 ปญหาสุขภาพสมองเสื่อมและ

ภาวะพลัดตกหกลมท้ังสองประเด็นเปนปญหาสำคัญนำมาซ่ึงความพิการ การเจ็บปวยของผูสูงอายุแบบติดเตียง

และพ่ึงพิง รวมถึงอันตรายอันอาจถึงแกชีวิต ประกอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติ

บัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2560 พบวาผูสูงอายุมีสุขภาพไมดี ถึงรอยละ 15 และผลการประชุมสมัชชาครอบครัว

กรุงเทพมหานคร เมื่อสิงหาคม 2561 พบวา ผูสูงอายุมีความตองการใหมีการสรางเสริมสุขภาพดวยการออก

กำลังกาย 

ดังนั้น การวางแผนเตรียมความพรอมสําหรับสังคมไทย โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมดานสุขภาพและระบบ

สาธารณสุข เปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวดวยการ

กําหนดไวในคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรี ซ่ึงแถลงตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ เม่ือวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 ขอ 3.4 ความวา“เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือ

สงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต” 

กรุงเทพมหานครตระหนักและใหความสำคัญไดเตรียมพรอมรับมือเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสำนักอนามัย

รวมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระดมความคิดเห็นของผูสูงอายุและทุกภาคสวน 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1 (พ.ศ.2557-2560 และระยะที่ 2 (พ.ศ.

2561-2564  เพื่อบูรณาการงานดานผูสูงอายุ แ ละมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานครบรรลุเปาหมาย “ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิติท่ีดี มีคุณคา และ

มีความสุข”  
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ดวยเหตุผลขางตน กองสรางเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย จึงจัดทำโครงการ สงเสริมสุขภาพ

ประชาชนเชิงปองกันในชุมชน โดยมีแนวคิดใหมซ่ึงจะเตรียมประชากรตั้งแตเนิ่นๆ ท่ียังไมเขาสูวัยสูงอายุเพ่ือให

เปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีแข็งแรงปองกันใหผูสูงอายุไมตองไดรับการดูแลระยะยาวหรือชะลอความจำเปนในการ

ดูแลระยะยาว ปองกันภาวะสุขภาพเสื่อมโทรมใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและชวยบรรเทาภาวะสุขภาพที่ไม

ดีไมใหรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยนำองคความรูใหมในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเชิงปองกันเนนการสรางความ

เขมแข็งของกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวเพื่อลดอัตราการเกิดการพลัดตกหกลม และการสงเสริม

สุขภาพสมองฝกความคิดความจำ ปองกันภาวะสมองเสื ่อมดำเนินการโดยใชแนวคิดการมีสวนรวมของ

ประชาชน สำนักอนามัยเปนผูสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

 

ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

สถานการณและการประเมิน 

การบริหารแผนและประเมินผล 

การพัฒนาเมือง/มหานครทั่วโลกในปจจุบันอาศัยการจัดแผนที่ดีเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการเพื่อการแกไขปญหาหรือการพัฒนาเรื่องตาง ๆ ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคกร ซึ่งในการ

บริหารราชการของสำนักอนามัยในฐานะองคกรบริหารจัดการดานสาธารณสุข การจัดทำแผนของสำนักอนามัย

ตองนำภารกิจของสำนักอนามัยที่มีอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 ไปสูการปฏิบัติ     

ดวยการดำเนินการจัดทำแผนดังกลาวท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันท้ังมิติของภารกิจ เนื้อหา เปาหมาย พ้ืนท่ี และอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของรวมกัน จะชวยทำใหเกิดการกระจายตัวของการพัฒนากรุงเทพมหานครและการไดรับประโยชนของ

ประชาชนและ/หรือผูเกี่ยวของ รวมท้ังผลกระทบจากการพัฒนา ฯลฯ ที่สอดคลองกันระหวางความตองการ    

ในการแกไขปญหา/การพัฒนาของแตละพื้นที่ ความตองการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ        

ในสังคม อยางสมดุลและมีความยั่งยืนมากข้ึน  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวของ ผลักดันใหมีแผนยุทธศาสตร

การพัฒนา  มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนตาง ๆ ของสำนักอนามัย เชน แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 

ป (พ.ศ.2562-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินการตาม

นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนภารกิจที่สำคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งของการใชแผนเปน

เครื ่องมือชี ้นำในการพัฒนาบริการและการใชแผนเปนเครื ่องมือในการบริหารราชการของสำนักอนามัย 

เนื่องจากการประเมินผลทำใหทราบสถานะของการดำเนินการตามแผนวา การดำเนินการเรื่องนั้น ๆ ที่กำลัง

ดำเนินการอยูจะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถควบคุมไดทำใหการ

ดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย หรือหากดำเนินการตอไปจะไดผลไมคุมคาหรือเกิดผลกระทบตอสังคมอยาง

รุนแรง ควรยุติการดำเนินการนั้น เปนตน นอกจากนั้น การประเมินผลการดำเนินการตามแผนตาง ๆ ท่ีมีขอมูล

สนับสนุนอยางชัดเจน เปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ ยังเปนปจจัยสำคัญท่ีสนับสนุนใหการตัดสินใจของผูบริหาร 

เชน การแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ/หรือภายในองคกรกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 

สำนักอนามัยจึงไดใหความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการดำเนินการตามแผนของสำนัก

อนามัย 
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สารสนเทศ IT 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี

ศูนยบริการสาธารณสุข 69 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง หนวยบริการทางการแพทย 2 แหง 

คลินิกสัตวแพทย 6 แหง และคลินิกสัตวแพทยที่กลุมของสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุขทุกแหง รวมถึง 

สวนราชการในระดับกองและสำนักงาน จำนวน 13 แหง ที่ทำหนาที่ดูแลและสนับสนุนการดำเนินการดาน

ตางๆ โดยมีสถานที่ติดตั้งกระจายตัวอยูในพื้นที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและ

ใหบริการแกประชาชน ใน 4 มิติ ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 

และการฟ นฟู รวมทั ้งการบริหารจัดการในดานการบริการสาธารณสุขร วมกับหนวยงานตางๆ ของ

กรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกท่ีมีภารกิจเก่ียวของกันดวย 

สำนักอนามัยไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 

การใหบริการดานสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแกประชาชน โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) มาตอบสนองตอภารกิจเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาล การเก็บ

รวบรวมขอมูลการตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง 

งานในคลินิกที่เปดใหบริการในศูนยบริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถนำขอมูลที ่ไดจากการตรวจรักษา         

มาวิเคราะหเปนสถิติ เพื่อประโยชนในดานการรักษาพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชน      

ในเรื่องของการเก็บขอมูลเปนระบบและสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนการปรับปรุงระบบ

การทำงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ทั้งตอประชาชนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองและสนองตอ

นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป แผนพัฒนาสำนักอนามัย และ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารกรุงเทพมหานคร ในการนำเทคโนโลยีมาใชสนับสนุน         

การใหบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สรางความประทับใจใหกับประชาชนที่มารับ

บริการ 

ในปจจุบันมีการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) ใหกับ

ศูนยบริการสาธารณสุข  ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา  หนวยบริการทางการแพทย  กทม.1 / กทม.2  คลินิก

สัตวแพทย คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพราว และสถานฟนฟูผูติดยาเสพติด ประเวศ ซึ่งเปดใหบริการทั้งใน

เวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงกอง สำนักงาน และผูบริหารของสำนักอนามัย ผานระบบเครือขาย

และมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) เขาสู Cloud เพื่อแกไขปญหาเครื ่อง

คอมพิวเตอรแมขาย การเขาถึงและเรียกใชระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสถียรของระบบสำหรับการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการใหบริการแกประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขของ

ศูนยบริการสาธารณสุขและสวนราชการสังกัดสำนักอนามัย 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแหงปลอดโรค  

 Accomplishing Health For Citizen And City 
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พันธกิจ (Mission) 

 1. ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ท่ีครอบคลุมท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค  

การรักษาพยาบาล การบำบัดฟนฟู ท้ังในสถานพยาบาลและในชุมชน  

 2. ปองกันบำบัดรักษา และฟนฟูการติดยาและสารเสพติด   

 3. จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดลอมใหปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ  

 4. เสริมสรางความรูความตระหนักดานกาย ใจ อารมณ และสังคมท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปญหา

สุขภาพคนเมือง   

 5. พัฒนาเครือขายดานการสาธารณสุขท่ีสนับสนุนการเปนมหานครแหงสุขภาพในระดับภูมิภาค   

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากร องคกร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการสงเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สูความเปนมหา

นครนาอยูอยางยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค (Objective) 

 1. เพ่ือมุงสรางสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี  

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

 

จุดมุงหมาย (Goal) 

 1. ดานคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง พ่ึงตนเองได 

 1.1  ประชาชนตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพสำคัญ ตามสถานการณและบริบทมหานคร

ใหกับประชาชนในวงกวาง 

 1.2  สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพของประชาชนจากโรคท่ีปองกันได โรคระบาดและ

โรคอุบัติใหม 

 1.3  การบริการสังคมและสังคมสงเคราะหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส (ของศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจ  

 1.4  กำจัดแหลงเพาะพันธุ การจัดการสุขาภิบาลท่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะและผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน 

 1.5  เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบตางๆ มุงเปนมหา

นครแหงความปลอดภัย รองรับ AEC 

 1.6  เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานสุขภาพอยางครบวงจรและเทียบเคียงสากลใน

ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  

 1.7  พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการทาง

การแพทยและสาธารณสุข 

 2. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1 สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกรุงเทพฯ ในการพัฒนาชุมชน/พ้ืนท่ี/เมือง 
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2.2 สำนักอนามัยจัดทำกรอบงบประมาณไดสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงประกอบการนำแผนไปสูการปฏิบัติ 

2.4 บุคลากรของสำนักอนามัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน การดำเนินงาน

ตามแผน การติดตามและการประเมินผลแผนในเชิงยุทธศาสตร 

2.5 บุคลากรของสำนักอนามัยมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ี ก.ก. กำหนด  

2.6 โครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขายสุขภาพมีประสิทธิภาพ 

2.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

เปาหมายสอดคลองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565  

และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2564 

 ดานท่ี1 มหานครปลอดภัย 

มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 

 เปาหมายท่ี 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 

   เปาประสงคท่ี 1.1.3.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก 

      แหลงกำเนิด 

เปาหมายท่ี 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq  

  อยูในเกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

  เปาหมายท่ี 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติดผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการ 

     บำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

   เปาประสงคท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง 

      ยาเสพติด 

   เปาประสงคท่ี 1.2.2.2  สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจ 

      แกเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกันการใชยาและ 

      สารเสพติด 

   เปาประสงคท่ี 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟนฟูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติด 

      ใหสามารถกลับไปดำเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม 

 มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 

  เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

     ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบ 

    อาชีพ 

   เปาประสงคท่ี 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

   เปาประสงคท่ี 1.6.1.2 ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงท่ีพบภาวะซึมเศราเขาสูระบบ 

      บริการ 

   เปาประสงคท่ี 1.6.1.3  คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอ 

      โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   เปาประสงคท่ี 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีและ 

      อาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ เพ่ือใหมีสุขอนามัยท่ีดี 

      ปลอดโรค ปลอดภัย 

   เปาประสงคหนวยงาน สงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบกิจการและ 

      อาคารสาธารณะใหปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
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  เปาหมายท่ี 1.6.2 โรคติดตอท่ีสำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมให 

     ระบาดไปในวงกวาง 

   เปาประสงคท่ี 1.6.2.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมี 

      พฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมท้ังกลุมเยาวชน 

   เปาประสงคท่ี 1.6.2.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 

   เปาประสงคท่ี 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม 

      โรคติดตอท่ีสำคัญ 

   เปาประสงคท่ี 1.6.2.4 เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว  

  เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและ 

     สาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

   เปาประสงคท่ี 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความ 

      เปนเลิศ 

   เปาประสงคท่ี 1.6.3.2  สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ 

      สาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

  เปาหมายท่ี 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและ 

     สารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

   เปาประสงคท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความ 

      ปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 

 ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 

มิติท่ี 3.1  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพ 

   ใหกับผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาส 

  เปาหมายท่ี 3.1.3  ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยาง 

     ครบวงจร 

   เปาประสงคท่ี 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

   เปาประสงคท่ี 3.1.3.2  ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  

 เปาประสงคหนวยงาน ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีไดรับผลกระทบจาก 

ปญหาสุขภาพไดรับการชวยเหลือตามความตองการและ 

จำเปนเพ่ือสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

 ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติท่ี 5.3 กระจายอำนาจสูประชาชน 

  เปาหมายท่ี 5.3.1 ลดบทบาทสวนกลางลงเหลือภารกิจหลักเทาท่ีจำเปนและให 

     อำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการ 

     สาธารณะในระดับพ้ืนท่ี 

   เปาประสงคท่ี 5.3.1.2  กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับโอนภารกิจจาก 

      รัฐบาลในการใหบริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก  

ตัวช้ีวัดเจราจรตกลง 2 องคประกอบ (หลัก  

องคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพตามการดำเนินงานตามหลักภารกิจ งานประจำพ้ืนฐานหรืองานตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบหลัก (Function Base   

ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานตามหลักภารกิจประจำ

พ้ืนฐาน/งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก (ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง 3 ตัว : น้ำหนักรอยละ 50 ประกอบดวย 

1. รอยละความสำเร็จของผู ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19  ไดรับการสอบสวนและ

ควบคุมโรคเบื้องตน (ผลลัพธ : รอยละ 100  

2. รอยละความสำเร็จของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA Home Ward Referral 

Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ (ผลลัพธ  : รอยละ 94  

3. รอยละความสำเร็จของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีข้ึน 

(ผลลัพธ  : รอยละ 70  

องคประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามหลักภารกิจเชิงยุทธศาสตร นโยบายของผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Base  

ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ : น้ำหนักรอยละ 20 ประกอบดวย 

1. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

1.1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ  : ระดับ 5  

1.2 รอยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service) (ผลลัพธ  : รอยละ 20  

2. รอยละความสำเร็จของผูเสพยาเสพติดท่ีบำบัดครบตามเกณฑท่ีกำหนดหยุดเสพตอเนื่องหลัง

จำหนายจากการบำบัดท่ีระยะ 3 เดือน (3 Months Remission Rate  : รอยละ 80  

 

ตัวช้ีวัดภารกิจเชิงยุทธศาสตร  

1. รอยละของสถานประกอบการไดรับการสงเสริมการปองกันและควบคุมปญหามลพิษอากาศ

(ผลผลิต : รอยละ 60  

2. รอยละของเรื่องรองเรียนเหตุรำคาญเก่ียวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับการรองขอจากสำนักงานเขตไดรับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต  : รอยละ 85  

3. รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ผลลัพธ  : รอย

ละ 65 (จากจำนวนชุมชนของ กทม.   

4. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ : รอยละ 65  

5. รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีภูมิคุมกันในระดับปกติ : รอยละ 55 (ผลลัพธ   
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6. รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผลลัพธ  : โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 100 

  : เด็กท่ีผานเกณฑ รอยละ 70 

7. รอยละของประชาชนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมีรอบเอวหรือ (BMI) ลดลงจากเดิม 

(ผลลัพธ  : รอยละ 90  

8. จำนวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ีดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายภายนอกหนวยงาน

ของกรุงเทพมหานครดานสุขภาพ (ผลผลิต  : 24 ครั้ง  

9. รอยละของเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ     

ท่ีเพ่ิมข้ึน : ไมนอยกวารอยละ 10 จากปท่ีผานมา (ผลลัพธ   

10. รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ  : รอยละ 100  

11. ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

(ผลผลิต  : 300,000 ราย  

12. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ำตาลได(ผลลัพธ  : รอยละ 36  

13. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตได (ผลลัพธ  : รอยละ 36  

14. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ผลลัพธ : >รอยละ 80  

15. รอยละของเจาของ/ผูดูแลสถานประกอบการไดรับการสงเสริมความรูดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำงาน (ผลผลิต : รอยละ 60  

16. รอยละของหองน้ำสาธารณะในกลุมเปาหมายมีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

(ผลผลิต : รอยละ 80  

17. รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปองกันเอดส : รอยละ 

90 (ผลลัพธ   

18. ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส

(ผลลัพธ  : รอยละ 97  

19. รอยละผลสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค(ผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม/กลับเปนซ้ำ

ท้ังเสมหะพบเชื้อและไมพบเชื้อ  (ผลลัพธ  : >รอยละ 89  

20. อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ  : ไมเกินเปอรเซ็นไทล ท่ี 80 ของขอมูล 5 ปยอนหลัง  

21. รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย (ผลผลิต  : รอยละ 75  

22. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอท่ีสำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต  : 

รอยละ 80 

23. จำนวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา (ผลลัพธ : 0 ราย 

24. จำนวนศูนยบริการสาธารณสุขท่ีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA  

(ผลลัพธ  : 5 ศูนยฯ  

25. มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข สำนักอนามัย (ผลลัพธ : อยางนอย 20 

เรื่อง ไดเผยแพรอยางนอย 20 เรื่อง  
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26. รอยละของจำนวนเขตท่ีจัดใหมีระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต  : รอยละ 58 (29 เขต   

27. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ  : รอยละ 100  

28. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ : รอยละ 95  

29. รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ์ในการเลือกซ้ือกระเชาของขวัญชวงเทศกาลปใหม 

(ผลลัพธ  : รอยละ 100  

30. รอยละของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารผานการประเมินความรูดานการ

สุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ  : รอยละ 80  

31. รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมินคลินิกผูสูงอายุ (ผลลัพธ  : รอยละ 40  

32. รอยละของศูนยบรกิารสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือขายสามารถเขาถึงบริการและ

ประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (ผลลัพธ  : รอยละ 85  

33. รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home ward ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและ

ภาวะแทรกซอนจากผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาล ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

(ผลลัพธ  : รอยละ 100  

34. รอยละของผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่อง   

ท่ีบาน ท่ีปฏิบัติงานจริงไดรับการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผูจัดการสุขภาพและผูตรวจการพยาบาล

(ผลลัพธ  : รอยละ 80  

35. รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพขอรับ

ความชวยเหลือไดรับความชวยเหลือตามความตองการและจำเปนในการดำรงชีวิต (ผลลัพธ  : รอยละ 90  

36. รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามกฏหมายกระจาย

อำนาจฯ (ผลลัพธ  : รอยละ 100  
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 

สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 

มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 

เปาหมายท่ี 1.1.3 กรุงเทพมหาครมีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหลงกำเนิด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของแหลงกำเนิดฝุนละอองไดรับการควบคุม (ผลลัพธ  รอยละ 

15 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 4 เฝาระวังมลพิษทางอากาศจากสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดมาตรการ  

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของสถานประกอบการไดรับการสงเสริมการ

ปองกันและควบคุมปญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต  

- - รอยละ 60 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 

ปลอดภัย (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถาน

ประกอบการ  

2,365,985 บาท 

(ดำเนินการ  

สสว. 

 

เปาหมายท่ี 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง คาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq) อยูในเกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ

มลภาวะทางเสียงลดลง (ผลลัพธ  

ลดลงรอยละ 

5 

ลดลงรอยละ

10 

ลดลงรอยละ 20 

(หรือไมเกิน 

1,329 เรื่อง  

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 4 เขมงวดการจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียง 

ตัวชี้วัดมาตรการ  

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของเรื่องรองเรียนเหตุรำคาญเก่ียวกับ

มลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับการรองขอจากสำนักงานเขต

ไดรับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต  

- รอยละ 80 รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 

ปลอดภัย (กิจกรรมการควบคุมระดับเสยีงจากสถานประกอบ

กิจการ  

2,365,985 บาท 

(ดำเนินการ  

สสว. 

 

มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาหมาย 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบำบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด (ผลลัพธ  

1,000 ชุมชน 

(จำนวนชุมชนมี

ความสามารถใน

การปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด  

1,200 ชุมชน 

(จำนวนชุมชนมี

ความสามารถใน

การปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด  

รอยละ 65 

(จากจำนวน

ชุมชนของ 

กทม.  
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

2 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

การเฝาระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ  

รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 65 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของ “ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด”  

 มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 มาตรการท่ี 3 สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนในการ

ดำเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 มาตรการท่ี 4 เสริมสรางความเขมแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของ “ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด”  

ตัวชี้วัดมาตรการ  

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของชุมชนท่ีมี

ความสามารถในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด (ผลลัพธ  

 

1,000 ชุมชน 

(จำนวนชุมชนมี

ความสามารถในการ

ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติด  

1,200 ชุมชน 

(จำนวนชุมชนมี

ความสามารถใน

การปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด  

รอยละ 65 

(จากจำนวน

ชุมชนของ 

กทม.  

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

- สยส.  

สนข. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 มาตรการท่ี 3 สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนในการ

ดำเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 มาตรการท่ี 4 เสริมสรางความเขมแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง

ภัยยาเสพติด (ผลลัพธ  

รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 65 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพ

ติด 

2,798,900 บาท 

(ดำเนินการ  

สยส. / 

สนข. 

2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 988,000 บาท สยส. 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ

สารเสพติดในชุมชน 

896,300 บาท สยส. 

 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชากร

ในการปองกันการใชยาเสพติด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมี

ภูมิคุมกันในระดับปกติ (ผลลัพธ  

 

109 แหง 

(จำนวนโรงเรียนท่ี

รวมดำเนินการ  

รอยละ 85 

(รอยละของโรงเรียนระดบั

มัธยมศึกษาในสังกัด กทม.ท่ี

รวมดำเนินการ  

รอยละ 55 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของจำนวนนักเรยีนท่ีมี

ภูมิคุมกันในระดับปกติ (ผลลัพธ  

 

109 แหง 

(จำนวนโรงเรียนท่ี

รวมดำเนินการ  

รอยละ 85 

(รอยละของโรงเรียนระดบั

มัธยมศึกษาในสังกัด กทม.

ท่ีรวมดำเนินการ  

รอยละ 55 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติดของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- สยส. สนศ. สนข. 

2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 1,082,075 บาท 

(ดำเนินการ  

สยส. / สนข.  

3. โครงการการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  502,000 บาท สยส. 

4. โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี ่ 478,080 บาท สยส.  

5. โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในชวงเทศกาลสำคัญ 

843,700 บาท สยส. 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล

และผลิตภัณฑยาสูบในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

1,122,150 บาท สยส. 

 

เปาประสงคที่1.2.2.3 บำบัดรักษาฟนฟูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได

ตามปกติในสังคม 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของผูท่ีเขาโปรแกรมบำบัดรักษา

แบบครบกำหนด (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 65 

(รอยละการบำบัด

ของ ผูท่ีเขา

โปรแกรมการ

บำบัดรักษาแบบ

ครบกำหนด  

รอยละ 67 

(รอยละการบำบัด

ของ ผูท่ีเขา

โปรแกรมการ

บำบัดรักษาแบบ

ครบกำหนด  

รอยละ 68 

2 รอยละของผูผานการบำบัดรักษาตาม

โปรแกรมไดรับการติดตามหลังการบำบัด

ตามเกณฑท่ีกำหนด(ผลลัพธ  

≥รอยละ 65 รอยละ 73 รอยละ 77 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาการบริการดานการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเขาถึงงาย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ

บำบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

 มาตรการท่ี 3 พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ครอบครัว และสังคม ในการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาการบริการดานการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเขาถึงงาย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูผานการ

บำบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

 มาตรการท่ี 3 พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ครอบครัว และสังคม ในการบำบัดฟนฟู

สมรรถภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จของผูเสพยาเสพติดท่ีบำบัดครบตามเกณฑ

ท่ีกำหนดหยุดเสพตอเนื่องหลังจำหนายจากการบำบัดท่ีระยะ 

3 เดือน (3 Months Remission Rate (ผลลัพธ (ตัวช้ีวัด

เจรจาตกลง  

- - รอยละ 

80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟนฟูผูเสพ 

ผูติดยาเสพติด 

497,440 บาท สยส. 

2. โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของ

กรุงเทพมหานคร 

340,900 บาท สยส. 

3. โครงการพัฒนาการบำบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดในชุมชน  153,000 บาท 

(ดำเนินการ  

สยส. 

 

มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 

เปาหมาย 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจาก

โรคติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคท่ี1.6.1.1สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ร อยละของเด ็กว ัยเร ียนส ูงด ีสมส วน

(ผลลัพธ  

1.1 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

1.2 เด็กท่ีผานเกณฑ  

รอยละ 90 

(เด็กและเยาวชนใน

โรงเรียนสังกัด กทม.

และนอกสังกัดไดรับ

รอยละ 100 

(เด็กและเยาวชนใน

โรงเรียนสังกัด 

กทม.และนอกสังกัด

 

รอยละ 100 

รอยละ 70 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

 การเฝาระวังภาวะ

โภชนาการ  

ไดรับการเฝาระวัง

ภาวะโภชนาการ  

2 รอยละของประชาชนผูเขารวมโครงการ

อวนลงพุงมีรอบเอวหรือคา BMI ลดลง

จากเดิม (ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 90 

3 จำนวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายภายนอก

หนวยงานของกรุงเทพมหานครดาน

สุขภาพ (ผลผลิต  

 

12 เครือขาย 

(จำนวนเครือขาย

ท่ีเพ่ิมข้ึน  

14 เครือขาย 

(จำนวนภาคี

เครือขายท่ีเขา

มามีสวนรวมใน

การดำเนิน

กิจกรรม

สุขภาพ  

24 ครั้ง 

4 รอยละของเครือขายความรวมมือใน

การเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ  

- ไมนอยกวารอยละ 

10 

จากปท่ีผานมา 

ไมนอยกวารอย

ละ 10 

จากปท่ีผานมา 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 สงเสริมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามแผน 

 มาตรการท่ี 2 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน 

 มาตรการท่ี 3 เพ่ิมภาคีเครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 สงเสริมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามแผน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดี 

สมสวน (ผลลัพธ  

1.1 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

1.2 เด็กท่ีผานเกณฑ  

 

รอยละ 90 

(เด็กและเยาวชนใน

โรงเรียนสังกัด กทม.

และนอกสังกัดไดรับการ

เฝาระวังภาวะ

โภชนาการ : ผลผลิต  

รอยละ 100 

(เด็กและเยาวชนใน

โรงเรียนสังกัด กทม.

และนอกสังกัดไดรับการ

เฝาระวังภาวะ

โภชนาการ : ผลผลิต  

 

 

รอยละ 100 

รอยละ 70 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

รอยละ 66 

(รอยละของเด็กวัยเรียน

สูงดีสมสวน : ผลลัพธ  

รอยละ 66 

(รอยละของเด็กวัยเรียน

สูงดีสมสวน : ผลลัพธ  

 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน - กสภ. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 2 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของประชาชนผูเขารวมโครงการอวนลงพุงมี

รอบเอวหรือคา BMI ลดลงจากเดมิ (ผลลัพธ  

รอยละ 75 รอยละ 90 รอยละ 90 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการวัยทำงานสดใส ใสใจสุขภาพ 514,000 บาท กสภ. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 3 เพ่ิมภาคีเครือขายอ่ืนๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนครั ้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายภายนอก

หน วยงานของกร ุง เทพมหานครด าน

สุขภาพ (ผลผลิต  

 

- 18 เครือขาย 

(จำนวนภาคี

เครือขายท่ีเขามา

มีสวนรวมในการ

ดำเนินกิจกรรม

สุขภาพ  

24 ครั้ง 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

2 รอยละของเครือขายความรวมมือในการ

เฝ าระว ังความปลอดภัยด านยาและ

ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ  

ไมนอยกวารอย

ละ 10 

จากปท่ีผานมา 

ไมนอยกวารอยละ 

10 

จากปท่ีผานมา 

ไมนอยกวารอยละ 

10 

จากปท่ีผานมา 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 364,000 บาท กสภ. 

2. โครงการเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัย

ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักอนามัย 

302,200 บาท กภก. 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายคุมครองผูบริโภคดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักอนามัย  

300,000 บาท  กภก. 

 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.2 ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงท่ีพบภาวะซึมเศราเขาสูระบบบริการ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 65 

(กลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศราไดรับการ

ดูแล  

รอยละ 70 

(กลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศราไดรับการ

ดูแล  

รอยละ 100 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เฝาระวังและดูแลกลุมเสี่ยง 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 65 

(กลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศราไดรับการ

ดูแล  

รอยละ 70 

(กลุมเสี่ยงภาวะ

ซึมเศราไดรับการ

ดูแล  

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน 1,149,000 บาท 

(ดำเนินการ  

กสภ. 

2. กิจกรรมคลินิกครอบครวัอบอุน - กสภ. 

 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิต

สูง 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป 

ไดรับการตรวจคัดกรอง

โรคเบาหวาน และโรคความ

ดันโลหิตสูง (ผลผลิต   

255,000 ราย 

(สนอ. 175,000 ราย 

สนพ. 80,000 ราย  

255,000 ราย 

(สนอ. 175,000 ราย 

สนพ. 80,000 ราย  

300,000 ราย 

(สนอ. 215,000 ราย 

สนพ. 85,000 ราย  

2 ร  อ ย ล ะ ข อ ง ผ ู  ป  ว ย

โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ

น้ำตาลได (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 70 

(รอยละของผูปวย

โรคเบาหวานท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ  

รอยละ 35 

(รอยละของผูปวย

โรคเบาหวานท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ : 

รอยละ 80  

รอยละ 36 

3 รอยละของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความ

ดันโลหิตได (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 70 

(รอยละของผูปวยโรค

ความดันโลหิตท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ  

รอยละ 35 

(รอยละของผูปวยโรค

ความดันโลหิตท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ : 

รอยละ 80  

รอยละ 36 

4 รอยละของผู ปวยเบาหวาน 

คว ามด ั น โ ลห ิ ตส ู งท ี ่ ข้ึ น

ทะเบียนไดร ับการประเมิน

โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk) 

- - ≥รอยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เพ่ิมจำนวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการท้ังเชิงรับและเชิงรุก  

 มาตรการท่ี 2 จัดบริการดูแลผูปวยเบาหวานตามเกณฑเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน 

 มาตรการท่ี 3 จัดบริการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงตามเกณฑเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เพ่ิมจำนวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการท้ังเชิงรับและเชิงรุก 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการ

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค

ความดันโลหิตสูง (ผลผลิต   

200,000 ราย 255,000 ราย 300,000 ราย 

(สนอ. 215,000 ราย 

สนพ. 85,000 ราย  

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 130,750 บาท กสภ. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 2 จัดบริการดูแลผูปวยเบาหวานตามเกณฑเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน 

 มาตรการท่ี 3 จัดบริการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงตามเกณฑเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมระดับน้ำตาลได (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 70 

(รอยละของผูปวย

โรคเบาหวานท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ  

รอยละ 80 

(รอยละของผูปวย

โรคเบาหวานท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ  

รอยละ 36 

2 ร อยละของผ ู ป วยโรคความดัน

โลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดัน

โลหิตได (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 70 

(รอยละของผูปวยโรค

ความดันโลหิตท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ  

รอยละ 80 

(รอยละของผูปวยโรค

ความดันโลหิตท่ีไดรับ

การดูแลตามเกณฑ  

รอยละ 36 

3 รอยละของผูปวยเบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูงที ่ขึ ้นทะเบียนไดรับ

การประเม ินโอกาสเส ี ่ ยงตอ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 

Risk) 

- - ≥รอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 130,750 บาท กสภ. 

 

เปาประสงคท่ี 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีและอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ 

เพ่ือใหมีสุขอนามัยท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละสถานประกอบการอาคาร

สถานท่ีไดรับการตรวจดาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีว 

อนามัยตามเกณฑท่ีกำหนด 

(ผลลัพธ  

 

รอยละ 20 

(รอยละสถาน

ประกอบการท่ีไดรับ

การสนับสนุนในการ

เสริมความรูความ

เขาใจ เพ่ือการ

ปฏิบัติงานดานอาชีว 

อนามัยอยางถูกตอง

เหมาะสม  

รอยละ 100 

(รอยละสถาน

ประกอบการท่ีไดรับ

การสนับสนุนในการ

เสริมความรูความ

เขาใจ เพ่ือการ

ปฏิบัติงานดานอาชีว 

อนามัยอยางถูกตอง

เหมาะสม  

รอยละ 60 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 สถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงสูงไดมาตรฐานดานอาชีวอนามัย 

 มาตรการท่ี 2 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดลอมในการทำงานใหปลอดโรค ปลอดภัย  

มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของเจาของ/ผูดูแลสถาน

ประกอบการไดรับการสงเสริม

ความรูดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำงาน 

(ผลลัพธ  

 

รอยละ 60 

(รอยละของสถาน

ประกอบการตาม

พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีมี

ความเสี่ยงสูง ไดรับการ

แนะนำดานอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยเพ่ือ

รอยละ 100 

(รอยละสถาน

ประกอบการท่ีไดรับการ

สนับสนุนในการเสริม

ความรูความเขาใจ เพ่ือ

การปฏิบัติงานดานอาชี

วอนามัยอยางถูกตอง

เหมาะสม  

รอยละ 60 



- 62 - 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

จัดการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในการ

ทำงานใหสะอาดปลอดโรค 

ปลอดภัย สงเสริมการมี

สุขภาพท่ีดี  

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการ“กรุงเทพฯ เมืองแหงผูประกอบอาชีพปลอดโรค 

ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการทำงานท่ีดี”  

479,300 บาท  สสว. 

 

เปาประสงค (หนวยงาน) สงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะใหปลอดโรค

ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของสถานประกอบกิจการ

และอาคารสาธารณะ

กลุมเปาหมายไดรับการสนับสนุน

ในการสงเสริมความรูความเขาใจ

เพ่ือการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมท่ีดี 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

(รอยละของสถานประกอบ

กิจการและอาคารสาธารณะ

กลุมเปาหมายมีการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดลอมในอาคาร

สถานท่ีใหมีสุขลักษณะปลอด

โรค ปลอดภัย (ผลลัพธ  

รอยละ 60 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการ (หนวยงาน  1 สงเสริมความรู การวิจัยและพัฒนา 

 มาตรการ (หนวยงาน  2 สรางเสริมความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวม 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของหองน้ำสาธารณะในกลุมเปาหมายมี

สุขลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด  

รอยละ 60 รอยละ 70 

 

รอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี 

สะอาด ปลอดภัย 

2,365,985 บาท 

(ดำเนินการ  

สสว. 

 

เปาหมาย 1.6.2 โรคติดตอท่ีสำคัญในเมืองท่ีไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมท้ังกลุม 

           เยาวชน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงขอมูล

ความรูและอุปกรณปองกันเอดส (ผลลัพธ  

- - รอยละ 90 

2 ผู ต ิดเช ื ้อเอชไอว ีท ี ่มาร ับบร ิการ ณ ศูนย บร ิการ

สาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ  

≥รอยละ 

80 

รอยละ 90 รอยละ 97 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค  

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาตนแบบการทาใหการตรวจเอชไอวีเปนเรื่องปกติ (Normalize HIV) 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาระบบการติดตามการดำเนินการตามเปาหมายโดยสามารถจำแนกตามกลุมประชากร

หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงขอมูล

ความรูและอุปกรณปองกันเอดส (ผลลัพธ  

≥รอยละ 

80 

≥รอยละ 

85 

รอยละ 90 

2 ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการ

สาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ  

≥รอยละ 

90 

>รอยละ 

90 

รอยละ 97 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ืนท่ีเปาหมาย 124,000 บาท กอพ. 

2. กิจกรรมการติดตามขอมูลการใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 

Bangkok Smart Monitoring System: BSMS 

- กอพ. 
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เปาประสงคท่ี 1.6.2.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละผลสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (ผลลัพธ  ≥รอยละ 

87 

รอยละ 88 ≥รอยละ 

88 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 คนหาผูปวยวัณโรคผูปวยในกลุมเสี่ยง กลุมตาง ๆ ท้ังเชิงรุก เชิงรับ 

 มาตรการท่ี 2 ปองกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละผลสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (ผูปวยวัณ

โรคปอด/นอกปอด รายใหม/กลับเปนซ้ำท้ังเสมหะพบ

เชื้อและไมพบเชื้อ (ผลลัพธ  

≥รอยละ 

87 

≥รอยละ 

89 

≥รอยละ 

89 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยาระยะสั้นภายใตการ

สังเกตโดยตรง (DOT) 

- กอพ. 

2. กิจกรรมศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB Referral 

Center  

- กอพ. 

 

เปาประสงคท่ี 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคท่ีสำคัญ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 อัตราการปวยโรค

ไขเลือดออก (ผลลัพธ  

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

2 อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดิน

หายใจ (ไขหวัดใหญ 

(ผลลัพธ  

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของภาคีเครือขายเปาหมายท่ีกำหนดของกรุงเทพมหานคร  

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 

 มาตรการท่ี 3 การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง 

 มาตรการท่ี 4 เสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอท่ีสำคัญตามฤดูกาล 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของภาคีเครือขายเปาหมายท่ีกำหนดของกรุงเทพมหานคร  

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 อัตราการปวยโรค

ไขเลือดออก(ผลลัพธ  

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

(อัตราปวย 312.64 

ประชากรตอแสน

ราย  

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

(อัตราปวย 232.84 

ประชากรตอแสน

ราย  

ไมเกินเปอรเซ็นไทล 

ท่ี 80 ของขอมูล 5 

ปยอนหลัง 

2 รอยละความสำเร็จของผูติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดรับการ

สอบสวนและควบคุมโรค

เบื้องตน (ผลลัพธ (ตัวช้ีวัด

เจรจาตกลง  

- - รอยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

425,000 บาท 

(ดำเนินการ  

กคร. กสน. 

2. กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ศูนยปฏิบัติการตอบโต

ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร 

3,162,250 บาท 

 

กคร.กรบ. 

 

3. โครงการพัฒนากระบวนการเฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรค 246,200 บาท  

 

กคร.กรบ. 

 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 3 การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลแกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง 

 มาตรการท่ี 4 เสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอท่ีสำคัญตามฤดูกาล 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัด

ใหญในกลุมเปาหมาย (ผลผลิต  

รอยละ 60 

(รอยละความ

ครอบคลุมของการ

ไดรับวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญ  

รอยละ 70 รอยละ 75 

2 รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสราง

ความรูเรื่องโรคติดตอท่ีสำคัญตาม

ฤดูกาล (ผลผลิต  

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน - กคร.กรท. 

2. โครงการการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

14,750,800 บาท 

(ดำเนินการ  

กคร. 

3. โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ 161,200 บาท กคร.กรท. 

4. โครงการฟนฟูศักยภาพผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 262,000 บาท กคร. 
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เปาประสงคท่ี 1.6.2.4 เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

(ผลผลิต  

 

ไมเกิน 0.02 ราย ตอ

ประชากรแสนคน (20 ราย  

(อัตราปวยโรคพิษสุนัขบา  

0 ราย 0 ราย 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 ปฏิบัติการเชิงรุกทำหมันและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

 มาตรการท่ี 2 ดำเนินการศูนยพักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 

(ผลผลิต  

 

ไมเกิน 0.02 ราย  ตอ

ประชากรแสนคน (20 ราย  

(อัตราปวยโรคพิษสุนัขบา  

0 ราย 0 ราย 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและปลอยกลับท่ีเดิม 450,480 บาท สสธ. 

2. กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว - สสธ. 

3. กิจกรรมควบคุมดูแลใหท่ีพักพิงสุนัข - สสธ. 

4. กิจกรรมผาตัดทำหมันสุนัขและแมว - สสธ. 

 

เปาหมาย 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกัน มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ศูนยบริการสาธารณสุขท่ี

ผานเกณฑการประเมิน

รอยละ 45 

(จำนวน 31 ศูนยฯ  

5 

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

5 

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

รับรองคุณภาพกับ สรพ. 

(ผลลัพธ  

 

(รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขา

สูกระบวนการรบัรองคุณภาพกับ สรพ.  

2 รอยละผลงานวิจัย/

Innovation/R2R ท่ีนำไปใช

ในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ  

รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 50 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข(PHCA) 

 มาตรการท่ี 3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนาคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 จำนวนศูนยบริการสาธารณสุข

ท่ีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

ศูนยบริการสาธารณสุข 

(PHCA  (ผลลัพธ  

 

รอยละ 10 

(รอยละของ

ศูนยบริการสาธารณสุข

ท่ีเขาสูกระบวนการ

ประเมินและรับรอง

คุณภาพจากองคกร

ภายนอก  

5 ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

(จำนวนศูนยบริการ

สาธารณสุขท่ีพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐาน

ศูนยบริการสาธารณสุข 

(PHCA)  

5 

ศูนยบริการ

สาธารณสุข 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนยบริการ

สาธารณสุข 

1,770,600 บาท 

(ดำเนินการ  

กพส. 

 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย

และสาธารณสุข สำนักอนามัย 

(ผลลัพธ  

รอยละ 30 อยางนอย 20 เรื่อง 

ไดเผยแพรอยางนอย 

20 เรื่อง 

อยางนอย 20 เรื่อง 

ไดเผยแพรอยางนอย 

20 เรื่อง 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข สำนัก

อนามัย ป 2564 

967,000 บาท 

(ดำเนินการ  

สพธ. 

2. โครงการการสรางงานวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการฏิบัติการพยาบาล 

724,000 บาท 

(ดำเนินการ  

กพส. 

 

 

เปาประสงคท่ี 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของจำนวนเขตท่ีจัดใหมีระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต  

11 เขต 23 เขต รอยละ 58  

(29 เขต  

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 3 จัดใหมีการบูรณาการระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนท่ีเขต  

 มาตรการท่ี 4 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีแบบองครวมดวยกระบวนการเวชศาสตรครอบครัว โดยมี

แพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนหัวหนาทีม 

 มาตรการท่ี 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของจำนวนเขตท่ีจัดใหมีระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต  

- - รอยละ 58  

(29 เขต  

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการใหบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สพธ. 
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เปาหมาย 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรคและสารปนเปอน 

เปาประสงคท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จในการสงเสริม

ใหสถานประกอบการอาหารมีการ

พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

(ผลลัพธ (ตัวชี้วัดบูรณาการ  

(ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง  

 

รอยละ 100 

(รอยละความสำเร็จใน

การสงเสริมใหสถาน

ประกอบการอาหารมี

การพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหาร

ปลอดภยัของ

กรุงเทพมหานครระดับ

ดี  

รอยละ 100 

(รอยละความสำเร็จใน

การสงเสริมใหสถาน

ประกอบการอาหารมี

การพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครระดับ

ดี  

รอยละ 

100 

2 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

สารพิษ (ผลลัพธ  

 

รอยละ 90 

(รอยละของตัวอยาง

อาหารท่ีไดรับการสุม

ตรวจไมพบการ

ปนเปอนสารเคมี

อันตราย  

รอยละ 100 

(รอยละของตัวอยาง

อาหารท่ีไดรับการสุม

ตรวจไมพบการ

ปนเปอนสารเคมี  

รอยละ 

100 

3 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับ

การสุมตรวจไมพบการปนเปอน

เชื้อโรค (ผลลัพธ  

รอยละ 60 รอยละ 95 รอยละ 95 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 ควบคุม กำกับใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของ

กรุงเทพมหานคร 

 มาตรการท่ี 2 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปน 

โรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนำโรคติดตอ 

 มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 

 มาตรการท่ี 4 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองผาน 

การอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด 

 มาตรการท่ี 5 ผูบริโภครูจักพิทักษสิทธิคุมครองความปลอดภัยใหแกตนเอง 



- 71 - 

 มาตรการท่ี 6 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานดานอาหารปลอดภัย 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 ควบคุม กำกับใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของ

กรุงเทพมหานคร 

 มาตรการท่ี 2 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปน 

โรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนำโรคติดตอ 

 มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 

 มาตรการท่ี 4 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองผาน 

การอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 ระดับความสำเร็จในการสงเสริมให

สถานประกอบการอาหารมีการ

พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

(ผลลัพธ (ตัวชี้วัดบูรณาการ  

(ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง  

 

รอยละ 100 

(รอยละความสำเร็จใน

การสงเสริมใหสถาน

ประกอบการอาหารมี

การพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครระดับ

ดี  

รอยละ 100 

(รอยละความสำเร็จ

ในการสงเสริมให

สถานประกอบการ

อาหารมีการพัฒนา

ผานเกณฑมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร

ระดับดี  

ระดับ 5 

2 รอยละของสถานประกอบการอาหาร

ท่ีผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ

ดี มีการบริการท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม (Green Service) 

(ผลลัพธ (ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง  

- - รอยละ 20 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

(กิจกรรมท่ี 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  

16,135,700 บาท 

(ดำเนินการ  

กสอ. / สนข. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

2. โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะ

บรรจุท่ีปดสนิทและน้ำแข็งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

464,100 บาท สชส. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไม

พบการปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ  

รอยละ 95 

 

รอยละ 100 

 

รอยละ 100 

2 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบ

การปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ  

รอยละ 78 รอยละ 95 รอยละ 95 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 

(กิจกรรมท่ี 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใตแผนยุทธศาสตร

กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และ 

กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของ

โรคและการปนเปอนสารพิษของอาหารและน้ำ  

16,135,700 บาท 

(ดำเนินการ  

กสอ. / สนข. 

 

 มาตรการท่ี 5 ผูบริโภครูจักพิทักษสิทธิคุมครองความปลอดภัยใหแกตนเอง 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ์

ในการเลือกซ้ือกระเชาของขวัญชวง

เทศกาลปใหม (ผลลัพธ  

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 

100 

 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  16,135,700 บาท กสอ. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

(กิจกรรมท่ี 9 การควบคุมการจัดและจำหนายกระเชาของขวัญป

ใหมในชวงเทศกาลปใหม  

(132,200 บาท  

(ดำเนินการ  

  

 มาตรการท่ี 6 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานดานอาหารปลอดภัย 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล

อาหารผานการประเมินความรูดานการ

สุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต  

รอยละ 80  รอยละ 80 รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาการดานสุขาภิบาลอาหาร 184,400 บาท 

(ดำเนินการ  

กสอ. 

2. โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 

(กิจกรรมท่ี 12 การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร  

16,135,700 บาท 

43,560 บาท 

(ดำเนินการ  

กสอ. 

 

 

ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 

มิติท่ี 3.1 จัดส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

คนพิการและผูดอยโอกาส 

เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการ

ประเมินคลินิกผูสูงอายุครบวงจร (ผลลัพธ  

- - รอยละ 40 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑอยางตอเนื่อง 
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ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการ

ประเมินคลินิกผูสูงอายุครบวงจร (ผลลัพธ  

- - รอยละ 40 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานดานการสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุ สำนักอนามัย 2564 

1,800,000 บาท กสภ. 

 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของกลุมเปาหมายท่ีเขา

รวมโครงการมีสมรรถภาพ

รางกายดีข้ึน (ผลลัพธ  

 

≥รอยละ 80 

(รอยละของผูสูงอายุท่ี

เปนสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุของสำนัก

อนามัยไดรับการคัด

กรองสุขภาพหรือ

ตรวจสุขภาพ

ประจำป  

รอยละ 100 

(รอยละของผูสูงอายุท่ีเปน

สมาชิกชมรมผูสูงอายุของ

ศูนยบริการสาธารณสุข 

สำนักอนามัย และสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล

สังกัดสำนักการแพทย 

ไดรับการคัดกรองสุขภาพ

หรือตรวจสุขภาพประจำป  

รอยละ 60 

2 รอยละของผูปวยทุพพลภาพ

และผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ

พ่ึงพิงไดรับการดูแลแบบ

ประคับประคองหรอืการ

พยาบาลตอเนื่องท่ีบานท่ีอยูใน

ระบบสงตอ BMA Home 

Ward ReferralCenter 

(ผลลัพธ  

รอยละ 20 

(รอยละของผูผูปวย

ทุพพลภาพและ

ผูสูงอายุติดเตียง

ไดรับดูแลพยาบาล

ท่ีบานเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 100 

(รอยละของผูดูแล

ผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะ

พ่ึงพิงไดรับความรูและ

ฝกทักษะในการดูแล

ผูสูงอายุตามท่ีตองการ  

รอยละ 90 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
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 มาตรการท่ี 2 สงเสริมสุขภาพการดูแลตนเองกอนวัยผูสูงอายุ 

 มาตรการท่ี 3 ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการดูแลพยาบาลท่ีบาน 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 2 สงเสริมสุขภาพการดูแลตนเองกอนวัยผูสูงอายุ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จของ

กลุมเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการมีความสามารถในการ

ทรงตัวดีข้ึน (ผลลัพธ  (ตัวช้ีวัด

เจรจาตกลง  

 

≥รอยละ 80 

(รอยละของผูสูงอายุท่ี

เปนสมาชิกชมรม

ผูสูงอายุของสำนัก

อนามัยไดรับการคัด

กรองสุขภาพหรือ

ตรวจสุขภาพ

ประจำป  

รอยละ 100 

(รอยละของผูสูงอายุท่ีเปน

สมาชิกชมรมผูสูงอายุของ

ศูนยบริการสาธารณสุข 

สำนักอนามัย และสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล

สังกัดสำนักการแพทย 

ไดรับการคัดกรองสุขภาพ

หรือตรวจสุขภาพประจำป  

รอยละ 70 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสงเสริมสุขภาพประชาชนเชิงปองกันในชุมชน 

Preventive Long -Term Care 

- กสภ. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 3 ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการดูแลพยาบาลท่ีบาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก 

BMA Home Ward Referral Center ไดรับการพยาบาล

ตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ (ผลลัพธ  (ตัวช้ีวัดเจรจาตกลง  

รอยละ 

85 

รอยละ 

100 

รอยละ 

94 

2 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน

เครือขายสามารถเขาถึงบริการและประสานงานผานศูนยสงตอ

เพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน(ผลลัพธ  

รอยละ 

85 

รอยละ 

85 

รอยละ 

85 



- 76 - 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

3 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home ward ไดรับการเฝา

ระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแลเพ่ือชวยเหลือ

งานพยาบาล ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี

บาน (ผลลัพธ  

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

4 รอยละของผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุ

ท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน ท่ีปฏิบัติงานจริงไดรับการ

ติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผูจัดการสุขภาพและ

ผูตรวจการพยาบาล(ผลลัพธ  

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

รอยละ 

80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการบูรณาการเครือขายระบบสงตอเพ่ือการพยาบาล

ตอเนื่องท่ีบาน (BMA Home Ward Referral System  

327,100 บาท กพส. 

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาล

ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

8,552,100 บาท

(ดำเนินการ  

กพส. 

 

 

เปาประสงค (หนวยงาน ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพไดรับการ

ชวยเหลือตามความตองการและจำเปนเพ่ือสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสท่ีไดรับ

ผลกระทบจากปญหาสุขภาพขอรับความชวยเหลือไดรับความ

ชวยเหลือตามความตองการและจำเปนในการดำรงชีวิต 

(ผลลัพธ  

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการ (หนวยงาน  ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีไดรับผลกระทบจาก

ปญหาสุขภาพตามความตองการและจำเปนเพ่ือสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละของคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสท่ีไดรับ

ผลกระทบจากปญหาสุขภาพขอรับความชวยเหลือไดรับความ

ชวยเหลือตามความตองการและจำเปนในการดำรงชีวิต 

(ผลลัพธ  

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหวแกคน

พิการ ผูสูงอายุ และผูท่ีประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว 

1,826,100 บาท 

(ดำเนินการ  

สพธ. 

2. โครงการจัดเสวนา“มิติสุขภาพกับสถานการณครอบครวัใน

ปจจุบัน” 

194,000 บาท สพธ. 

3. กิจกรรมชวยเหลือผูถูกกระทำและ/หรือผูไดรับผลกระทบจาก

ความรุนแรงในครอบครัวของศูนยจัดการปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรงในครอบครัว 

- สพธ. 

 

 

ดานท่ี 5 มหานครประชาธิปไตย 

มิติท่ี 5.3 การกระจายอำนาจสูประชาชน 

เปาหมายท่ี 5.3.1 ลดบทบาทสวนกลางลงเหลือภารกิจหลักเทาท่ีจำเปนและใหอำนาจในการกำหนดนโยบาย

และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี 

เปาประสงคท่ี 5.3.1.2 กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะ

ตามท่ีกฏหมายกำหนด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนตามกฏหมายกระจายอำนาจฯ (ผลลัพธ  

- รอยละ 

100 

รอยละ 100 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

 มาตรการท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามกฏหมายกระจาย

อำนาจ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 

1 รอยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนตามกฏหมายกระจายอำนาจฯ (ผลลัพธ  

- รอยละ 

100 

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจาหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร 

216,800 บาท สสว. 

 

 

 


	ภารกิจพื้นฐานที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
	ภารกิจพื้นฐานที่ 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ
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	ภารกิจพื้นฐานที่ 7 นโยบายและบริหารจัดการ
	 สถานการณ์ของพื้นที่/ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
	วัตถุประสงค์ (Objective)
	1. ร้อยละความสำเร็จของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100
	2. ร้อยละความสำเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 94
	3. ร้อยละความสำเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 70
	องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามหลักภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
	1. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
	1.1 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) : ระดับ 5
	1.2 ร้อยละความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 20
	2. ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) : ร้อยละ 80
	1. ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ(ผลผลิต) : ร้อยละ 60
	2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต) : ร้อยละ 85
	3. ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 65 (จากจำนวนชุมชนของ กทม.)
	4. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 65
	5. ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ : ร้อยละ 55 (ผลลัพธ์)
	6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์) : โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
	: เด็กที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
	7. ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ (BMI) ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 90
	8. จำนวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพ (ผลผลิต) : 24 ครั้ง
	9. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ     ที่เพิ่มขึ้น : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา (ผลลัพธ์)
	10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100
	11. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต) : 300,000 ราย
	12. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 36
	13. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 36
	14. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ผลลัพธ์) : >ร้อยละ 80
	15. ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ผลผลิต) : ร้อยละ 60
	16. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลผลิต) : ร้อยละ 80
	17. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกันเอดส์ : ร้อยละ 90 (ผลลัพธ์)
	18. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 97
	19. ร้อยละผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค(ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ำทั้งเสมหะพบเชื้อและไม่พบเชื้อ) (ผลลัพธ์) : >ร้อยละ 89
	20. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) : ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ ที่ 80 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง
	21. ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) : ร้อยละ 75
	22. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อที่สำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต) : ร้อยละ 80
	23. จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์) : 0 ราย
	24. จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) (ผลลัพธ์) : 5 ศูนย์ฯ
	25. มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย (ผลลัพธ์) : อย่างน้อย 20 เรื่อง ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง
	26. ร้อยละของจำนวนเขตที่จัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต) : ร้อยละ 58 (29 เขต)
	27. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100
	28. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 95
	29. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100
	30. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 80
	31. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 40
	32. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 85
	33. ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100
	34. ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง   ที่บ้าน ที่ปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 80
	35. ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการและจำเป็นในการดำรงชีวิต (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 90
	36. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฏหมายกระจายอำนาจฯ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100
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