
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 
ส านักอนามัย 

(ฉบับปรับเพิ่มโครงการ/กิจกรรม) 



 

 
 

ค าน า 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักอนามัย จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน 
ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีความเช่ือมโยงสอดคล้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในยุค
ปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564)  นโยบายและแผนความมั่นคงฯ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 -2575) แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมถึงนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ปัจจุบัน 

 
จากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ส านักอนามัยมีภารกิจหน้าท่ีในการให้บริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ครอบคลุมท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการบ าบัด การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ  
การป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด ความปลอดภัยของอาหารตลอดจนการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน ส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีการบูรณาการแผนงานการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกส านักอนามัย รวมท้ังภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้มีการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีปฏิบัติงานใน
ลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของ
ส านักอนามัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครรองรับการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ส านักอนามัยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 โดยการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ให้มีทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจนปฏิบัติได้จริงและปรากฎผลเป็นรูปธรรม  
โดยยึดกรอบแนวทางก าหนดการจัดท าแผนท่ีสามารถเช่ือมโยงภารกิจเข้ากับด้าน มิติ เป้าประสงค์ และมาตรการ  
กับแผนในระดับต่างๆพร้อมท้ังก าหนดประเด็นการพัฒนาและบรรจุโครงการ/กิจกรรมท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ส านักอนามัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ส านักอนามัยจะเป็นเครื่องมือ

ให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 
 ส านักอนามัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

  
 หน้า  
ค าน า 
สารบัญ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1  

o ข้อมูลท่ัวไป/สถานการณ์ 1 
o วิสัยทัศน์ 29 
o พันธกิจ 29 
o เป้าหมาย 31 
o ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 44 

 
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม  

o ส่วนท่ี 1 การบริการสาธารณะ 47 
o สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 72 
o บัญชีรายการ/โครงการประจ าพื้นฐาน 77 

การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการประฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 

o ตาราง ก แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามองค์ประกอบท่ี 1-3 
- องค์ประกอบท่ี 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินภารกิจหลัก 81 

 ตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
- องค์ประกอบท่ี 2  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจ 94 

 ตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
o ตาราง ข แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 103 
o ตาราง ค แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5 

- องค์ประกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 137 
  ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ  
  ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ 
  หน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปสู่ระบบราชการ 4.0  

- องค์ประกอบท่ี 5  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจ 137 
  ตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 

o ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม  138 เป็นต้นไป 
(เฉพาะภารกิจงานจากการเจรจาตกลงฯ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่ 
 
 ข้อมูลทั่วไป 

 
ส านักอนามัย  มีส่วนราชการท้ังส้ิน 82 ส่วนราชการ  ประกอบด้วย  
1. ส านักงาน 5 ส านักงาน  ได้แก่  ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  ส านักงานป้องกันและ

บ าบัดการติดยาเสพติด  ส านักงานชันสูตรสาธารณสุข  ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข  ส านักงานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม 

2. กอง  8  กอง  ได้แก่  ส านักงานเลขานุการ  กองสร้างเสริมสุขภาพ  กองสุขาภิบาลอาหาร   
กองควบคุมโรคติดต่อ  กองการพยาบาลสาธารณสุข  กองทันตสาธารณสุข  กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กองเภสัชกรรม 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 73 
สาขากระจายอยู่ทุกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
แผนท่ีแสดงท่ีต้ังศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 
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มีบุคลากรครองต าแหน่งในปัจจุบัน จ านวน 3,734 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
งบประมาณ 2562 จ านวน 2,403,192,000 ล้านบาท  ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 2,474,279,800 ล้านบาท
และปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2,423,991,000 ล้านบาท  

 
มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค

และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและส านึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การวิ จัย 
พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การควบคุมส่ิงแวดล้อมภายในอาคารสถานท่ีและชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมท้ังการส ารวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลท่ีดี ส่งเสริมให้
ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมี
การบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในส านักอนามัยและหน่วยงานภายนอก 
รวมท้ังภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองท่ีดีในลักษณะองค์รวม 
(Holistic)  สามารถแบ่งภารกิจพื้นฐานตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการท้ังหมด 7 ภารกิจพื้นฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
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ภารกิจพื้นฐานของส านักอนามัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภารกิจพื้นฐาน 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 1 
สร้างเสริมสุขภาพ 

ป้องกันและควบคุมโรค 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 2 

รักษาพยาบาล 
ปฐมภูมิ  

ฟื้นฟูสุขภาพ 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 3 
สาธารณสุขมูลฐาน

และเครือข่ายสุขภาพ 
 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 4 
ป้องกัน บ าบัดรักษา 
และฟื้นฟูการติดยา

เสพติดและสารเสพติด 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 5

สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 6 

สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

 
ภารกิจพื้นฐานท่ี 7 

นโยบายและ 
บริหารจัดการ 
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ภารกิจพื้นฐานที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณ์เจ็บป่วยและการตายด้วยโรคท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมเส่ียงและโรคท่ีป้องกันได้ลดลง โดยจัดให้มีการส่งเสริมอนามัยทุกกลุ่มวัย การส่งเสริมสุขภาพจิต และ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  ป้องกัน  ควบคุม  และหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคติด ต่อภายในวงกว้าง  
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

 
ภารกิจพื้นฐานที่ 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟื้นฟูสุขภาพ 
ประชาชนเข้าถึงระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ โดยจัดให้มีบริการบ าบัดรักษาใน

ระดับปฐมภูมิท่ีได้มาตรฐาน ฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านอย่างท่ัวถึง
พัฒนาการปฏิบัติงานการพยาบาล วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อจัดระบบและ
ให้บริการพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาทุกแห่ง พัฒนาและก าหนด
รูปแบบระบบบริการพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 69 แห่ง และ 73 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
ภายใต้ภารกิจของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างครบวงจร (BMA Home 
Ward Referra l Center) ระหว่างโรงพยาบาล บ้าน และศูนย์บริการสาธารณสุข พัฒนาฐานข้อมูลการพยาบาล
ผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน (Home Health Care) สร้างระบบการดูแลแบบ  Home Ward  ในลักษณะศูนย์บริการ
สาธารณสุขเป็น  Ward  ครัวเรือนเป็นเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาลท่ีบ้าน (Supervise Nurse Home 
Ward) เพื่อการควบคุมก ากับและดูแลการปฏิบัติการพยาบาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการพยาบาลศูนย์บริการ
สาธารณสุข ก าหนดและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล ส านักอนามัย  สนับสนุน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PHCA สนับสนุนการนิเทศงานของส านักอนามัย 
สร้างผู้ดูแล (Care Giver) ท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจ านวนผู้ป่วยท่ีจะเกิดมีขึ้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  มีระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาล ส านักอนามัย เกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ในระดับประเทศและสากล  
 

ภารกิจพื้นฐานที่ 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือข่ายสุขภาพ 
ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการสาธารณสุขมูลฐานเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อท าหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษาแนะน า และเผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพการปฐมพยาบาล การเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กและผู้ใหญ่ การสังเกตพัฒนาการเด็ก  
การเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน การดูแลสุขภาพในช่องปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บป่วย มีศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเป็นสถานท่ีให้บริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องใน
ชุมชนตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพอื่นให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 
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ภารกิจพื้นฐานที่ 4 ป้องกัน บ าบัดรักษา และฟืน้ฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการ
ประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน สนับสนุนส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังเป็นศูนย์ข้อมูลด้านยาเสพติดส าหรับการเฝ้าระวัง 

 
ภารกิจพื้นฐานที่ 5 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
มีระบบสนับสนุนบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของส านักอนามัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี

ระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายาเวชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การบริการสุขภาพและ
สร้างเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและการให้การสงเคราะห์ทางด้านสาธารณสุขแก่ผู้ท่ีมีปัญหาทางสุขภาพ 
หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพ บริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สายงานพยาบาล 

 
ภารกิจพื้นฐานที่ 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ประชาชนได้บริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรค สารปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ โดยการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ 
และในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษส่ิงแวดล้อมและส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ 

 
ภารกิจพื้นฐานที่ 7 นโยบายและบริหารจัดการ 
มีการจัดท าแผน การบริหารจัดการแผน ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์  

ด้านสุขภาพ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการวิจัยและการพัฒนา เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
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 โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง  
  

 สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารส านักอนามัยมีนโยบายท่ีชัดเจนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
2. มีฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
3. บุคลากรเป็นทีมสหวิชาชีพ มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ มีลักษณะการท างานแบบบูรณาการ

ครอบคลุมท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน บ าบัดรักษา ฟื้นฟูฯ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนและสุขาภิบาลเมือง  มีค่านิยมท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ การมีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือ ท างานเป็นทีม 

มากด้วยประสบการณ์เช่ือมโยงการท างานกับหน่วยงานต่างๆ 

ส านักอนามัย 

ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยา
เสพติด 

ส านักงานเลขานุการ 

ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานชันสูตรสาธารณสุข 

กองควบคุมโรคติดต่อ 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 

กองเภสัชกรรม 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค  
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข 

กองสร้างเสริมสุขภาพ 

กองทันตสาธารณสุข 

กองสุขาภิบาลอาหาร 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 73 
แห่ง 
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4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีพร้อมให้บริการในชุมชนครอบคลุมพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 50 เขต 

5. อาสาสมัครสาธารณสุขมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นทุนทางสังคมท่ีส าคัญของการพัฒนา
สาธารณสุขและเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีส าคัญ 

6. การท างานเชิงพื้นท่ีกระจายครอบคลุม เข้าใจชุมชน มีเวลา เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท างานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

7. มีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระดับพื้นท่ีส านักงานเขตท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ภาคประชาชนสังคมมีส่วนร่วม ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การส่งต่อ อย่างเป็นระบบ 

8. มีแผนยุทธศาสตร์ เป็นทิศทางในการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีแผนระยะยาว 
แผนพัฒนาส านักอนามัย 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) และระยะส้ัน (แผนรายปี) ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมีกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง และค าแนะน าส าหรับผู้ปฏิบัติงานมีการใช้เทคโนโลยีใน
การท างานร่วมกับเครือข่าย เช่นเครือข่ายเฝ้าระวัง เครือข่ายเอดส์ 

9. การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักอนามัยมีคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศส านักอนามัย ในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะรวมถึงควบคุมก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และแผนพัฒนาส านักอนามัย 4 ปี  ประกอบกับมีผู้บริหาร
สารสนเทศระดับสูงประจ าส านักอนามัย (CIO) และ ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมีภารกิจในด้านการ
ขับเคล่ือนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) มีระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
ระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรคท้ังในด้านการบริหารจัดการส่วนกลางและทีมงานท่ีสามารถปฏิบัติงานเชิง
พื้นท่ีเพื่อการสอบสวน ควบคุมจัดการจ ากัดวงในพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม 
 

จุดอ่อน 
1. ปริมาณคนไข้ท่ีมารับบริการท่ีเพิ่มมากขึ้นท าให้ปัญหาในเรื่องของความล่าช้าในการสืบค้นแฟ้ม

ประวัติ การตรวจสอบสิทธิการรักษา รวมถึง การท าบัตรคนไข้ซ้ าซ้อน 
2. ขาดการวางแผนด้านบุคลากรระยะยาว บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อ มีการเปล่ียนแปลง โยกย้ายบ่อยเนื่องจากภาระงานท่ีหนักและไม่มีค่าตอบแทนเพิ่ม 
3. อาสาสมัครสาธารณสุขบางส่วน ยังขาดองค์ความรู้ สมาชิกยังไม่กระจายทุกกลุ่มอาชีพ กลุ่มอายุ ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ 
4. การสร้างกลไกการประสานงานระดับพื้นท่ีเขต การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้พื้นท่ีเห็นปัญหาของตน 

เกิดการเช่ือมต่อการด าเนินงานกับภาคีต่างๆในพื้นท่ียังขาดความเข้มแข็ง 
5. กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกลุ่มสถานประกอบการ ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง 

เพื่อหนุนเสริมในการด าเนินงาน ยังไม่ครอบคลุม 
6. ขาดจุดยืน ได้รับมอบหมายงานมากจากหลากหลายหน่วยงาน 
7. ส านักอนามัยมีหน่วยบริการท่ีกระจายอยู่ในพื้นท่ีให้บริการ ท้ังศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงส่วนราชการอื่นๆ 
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ท่ีจัดบริการให้กับประชาชน  ท าให้ยากต่อการบริหารจัดการจากส่วนกลางอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว เสียเวลาใน
การเดินทางเพื่อประสานงานในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการปฏิบัติ งาน การ
บริหารจัดการ และการบริการประชาชนนั้นได้รับการแก้ไขหรือได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างล่าช้า   

8. สถานท่ีปฏิบัติงานบางแห่งคับแคบ ไม่เอื้อต่อการให้บริการ ไม่สามารถขยายเพื่อรองรับการ
จัดบริการท่ีเพิ่มข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  
1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี 
2. มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน พระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และนโยบายต่างๆท่ีเอื้อต่อการท างานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

3. การเปล่ียนแปลงไปของสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในชุมชนท่ีปรากฎมีโรคเรื้อรังและความเส่ียงด้าน
สุขภาพที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นโอกาสส าคัญท่ีจะพัฒนารูปแบบองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์รวมถึงการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

4. การเกิดขึ้นและการเติบโตของรูปแบบอาสาสมัครและการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีเน้นบทบาท  
ของภาคพลเมือง สถานการณ์ความจ าเป็นใหม่ๆ ท่ีต้องการงานอาสาสมัคร เช่น การเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ 
ความต้องการความช่วยเหลือเพื่อดูแลปัญหาทางสังคมและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ 

5. รัฐจ าเป็นต้องพึ่งพาอาสาสมัครสาธารณสุขในการขับเคล่ือนสุขภาพภาคประชาชน 
6. มีงบประมาณในการด าเนินงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ) และเงินนอกงบประมาณในการด าเนินงานให้เครือข่ายภาคประชาสังคม จากระดับประเทศ สามารถ
ช่วยด าเนินงานบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ 

7. กรุงเทพมหานครและส านักอนามัยให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนา ด าเนินการและ
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ท าให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส านักอนามัยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีการพัฒนางานให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ประกอบกับบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ของ
ส านักอนามัยท้ังในหน่วยปฏิบัติและหน่วยวิชาการมีความสนใจและเข้าใจในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้งาน รวมท้ังมีการพัฒนาทักษะด้านระบบเทคโนโลยีให้กับบุคลากรมากยิ่งขึ้น 

8. มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินสถานพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพ 
 
ภัยคุกคาม 
1. สถานการณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ (AgingSociety) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยมีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป (คาดว่าประมาณปี พ.ศ. 2578 จะมีผู้สูงอายุ 1 ใน 3 ของประชากรท้ังหมด) โดยเป็นสังคมสูงวัยระดับ  
สุดยอด (SuperAgedSociety) จากรายงานส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประชากรสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 898,759 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 ปี พ.ศ.
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2559  มีจ านวน 967,481 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 และในปี พ.ศ.2560 มีจ านวน 978,457 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.81 ของประชากรท่ีขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประชากรผู้สูงอายุของ
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีและก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
บริบททางการแพทย์และสาธารณสุข  เนื่องจากผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยท่ีป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อีกท้ังปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น 
การขาดการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม ท าให้ภาระในการดูแลและจัดบริการ
ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

2. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองต้องใช้ชีวิตท่ีแข่งขันกับเวลา ยังไม่ตระหนักในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพเท่าท่ีควร  มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  เผชิญกับมลภาวะอยู่ทุกวัน  มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง กินอาหารท่ี
ไม่เหมาะสม ขาดการ ออกก าลังกาย ส่งผลให้คนกรุงเทพมหานครเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคอ้วน 
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง  และปัญหาด้านสุขภาพจิต  เช่น  ภาวะซึมเศร้า 
ผลจากการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 32.96 ของคนกรุงเทพฯไม่ออกก าลังกาย ร้อยละ 17 มี
ดัชนีมวลกาย (BMI) มากหรือน้อยกว่ามาตรฐาน และเกินกว่าร้อยละ 10 สูบบุหรี่ ด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่ตรวจ
สุขภาพ บริโภคอาหารไม่ถูกต้อง และเครียด 

3. ผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิด มีวิธีการเสพซับซ้อนมากขึ้นท าให้
การบ าบัดรักษายากยิ่งขึ้น การเสพซ้ ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้เข้ารับการบ าบัดบางรายปฏิเสธการ
ติดตามหลังการบ าบัดรักษา เมื่อกลับสู่ชุมชน และสภาพแวดล้อมเดิม มักกลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ า บุคคลใน
ครอบครัว ชุมชนของผู้รับการบ าบัด ไม่สนับสนุน สังคมไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสผู้ท่ีผ่านกระบวนการบ าบัด ฟื้นฟู 
ขาดความมั่นคงทางสังคม บางรายขยายตัวเป็นเครือข่ายการค้ายาเสพติด  

4. ความรุนแรงของโรคติดต่อท่ีเพิ่มมากขึ้นการเติบโตของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถ
ครอบคลุมการจัดระเบียบผังเมือง ส่งผลต่อความท้าทายในการป้องกันและควบคุมโรคต่อ 

5. มีการใช้ประโยชน์ทางการเมืองท้ังในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งการแทรกแซงทาง
การเมืองจะท าให้กระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมีความอ่อนแอในระยะยาว 

6. กลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลท้ังด้านการป้องกันและการรักษาอย่างท่ัวถึง และยัง  
ไม่มีระบบการดูแลรักษาและการประสานส่งต่อท่ีชัดเจน 

7. ทัศนคติของสังคม ผู้บริหาร และประชาชนบางส่วนยังอ่อนไหวกับส่ือในบางประเด็นด้านสุขภาพ 
ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการผลักดันการสอนทักษะในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ เพศศึกษา 
เป็นต้น  

8. ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของส านักอนามัยท่ีใช้ส าหรับเช่ือมโยง ติดต่อส่ือสาร และรับส่งข้อมูล
ระหว่างกัน มีความเร็วต่ า รวมถึงระบบเครือข่ายของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการท่ีเช่ือมต่อผ่าน
ระบบเครือข่ายกลางของกรุงเทพมหานครไม่เสถียรและมีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานท าให้การใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่างๆของภายในส านักอนามัยและภายนอกส านักอนามัยไม่สะดวกและไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารบางส่วนยังขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน เช่น ระบบค้นหา 
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักให้กับผู้เสพ 



- 10 - 

ผู้ติดยาเสพติดระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดหลายระบบ แต่ยังไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างเต็มท่ี 

9. ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง กรณีความขัดแย้งทางการเมือง การเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาจากรัฐบาล 

 
 สถานการณ์ของพื้นที่/ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
สถานการณ์และการประเมิน 
 

ยาเสพติด 
ด้านการค้า ข้อมูลการจับกุมและขยายผลรายส าคัญและการซักถามจากผู้ต้องหา พบว่า

กรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นท่ีแพร่ระบาดยาเสพติดท่ีส าคัญ รวมท้ังการใช้พื้นท่ีบ้านพัก/บ้านเช่า 
คอนโดมิเนียม/อะพาร์ตเมนต์ เป็นแหล่งพักเก็บยาเสพติดก่อนท่ีกลุ่มนักค้ายาเสพติดจะกระจายสินค้าไปสู่ตลาด 
ผู้เสพ ในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงพักรอเพื่อล าเลียงยาเสพติดผ่านไปสู่พื้นท่ีอื่นของประเทศ และการค้า
ยาเสพติดออนไลน์ มีการขยายตัวผ่านทาง social media ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มข้ึนของการ
ส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์และขนส่งเอกชนต่าง ๆ    

ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562) ข้อมูลคดีรายส าคัญในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คดี มีการจับกุมใน 28 เขต คือ เขตหนองจอก คลองสามวา สายไหม ดอนเมือง 
บางเขน ลาดพร้าว จตุจักร วังทองหลาง บางกะปิ ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย  ประเวศ บางนา  ตล่ิงชัน ทวี
วัฒนา บางแค ธนบุรี จอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน คลองสาน คันนายาว ดินแดง บางคอแหลม บึงกุ่ม ราษฎร์
บูรณะ ลาดกระบัง มีการตรวจยึดของกลางได้ยาบ้ามากกว่า 16 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,481 กิโลกรัม คีตามีน 66 
กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี 5,800 เม็ด เฮโรอีน 146 กิโลกรัม พืชกระท่อม 100 ใบ กัญชา 645.6 กิโลกรัม โคคาอีน 
8.4 กิโลกรัม อีริมีนไฟว์ 32,000 เม็ด  

1) การพักเก็บ จากการจับกุมจ านวน 15 คดี พบว่ามีการพักเก็บยาเสพติด ในพื้นท่ี 11 เขต ได้แก่ เขต
คลองสาน คันนายาว ทุ่งครุ ธนบุรี บางขุนเทียน บางเขน ประเวศ ลาดพร้าว ลาดกระบัง ยานนาวา และวัง
ทองหลาง โดยสถานท่ีพักเก็บ คือ คอนโดมิเนียมหรืออะพาร์ตเมนต์ 9 คดี และบ้านพักหรือบ้านเช่า 6 คดี  

 2) ลักษณะการล าเลียง จากการเข้าร่วมสอบสวนขยายผลด้านการข่าวกรณีการจับกุมคดีราย
ส าคัญของส านักงาน ปปส.กทม. สามารถรวบรวมข้อมูลช้ีเส้นทางการล าเลียง ต้นทาง – ปลายทาง ของการ
จัดส่งได้ พบว่า  

 (1) ต้นทางการจัดส่ง ยังคงปรากฏในพื้น ท่ีชายแดนจังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ล าเลียงโดยใช้รถยนต์ และรถประจ าทาง ผ่านเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ใช้พื้นท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี เป็นจุดส่งมอบยาเสพติด จากนั้นพักเก็บในกรุงเทพมหานคร 

  



- 11 - 

 (2) ยาเสพติดท่ีเข้ามาในพื้นท่ีตอนใน น ามาเก็บพักในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
จังหวัดในภาคกลาง ถูกเก็บพักในบ้านเช่า คอนโด และล าเลียงต่อทางรถยนต์ส่งกลุ่มเครือข่ายพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานครเพื่อกระจายในพื้นท่ี และล าเลียงส่งต่อลงสู่พื้นท่ีภาคใต้ 

 (3) กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ล าเลียงยาเสพติดผ่านพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีการจับกุม
ได้พื้นท่ีเขตสายไหม ตล่ิงชัน และทวีวัฒนา เพื่อล าเลียงต่อไปยังพื้นท่ีทางภาคใต้ 

3) รูปแบบการติดต่อซื้อยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ท่ีมีการแพร่หลาย
มากและได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ ช่องทางการส่ือสารทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ติดต่อซื้อขายยา
เสพติดซึ่งมีหลากหลายแอปพลิเคชัน เช่น ไลน์ แมสเซนเจอร์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และพบว่ามีการติดต่อผ่าน
แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถต้ังค่าไม่ให้ส่งต่อข้อความ ไปยังแชทอื่น 
รวมถึงสามารถต้ังเวลาท าลายข้อความท่ีพิมพ์ไปได้ และมีการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ด้วย 

การใช้ช่องทางออนไลน์เป็นตลาดซื้อขายยาเสพติด ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแฟลตฟอร์มส่ือ
สังคมออนไลน์ พบช่องทางและรูปแบบ ดังนี้  

 (1) ช่องทางท่ีนิยมใช้ สามารถตรวจพบเข้าถึงได้มากท่ีสุด คือ ทวิตเตอร์ รองลงมาคือ 
เฟสบุ๊คท่ีเป็นบัญชีส่วนบุคคล และเพจ   

 (2) ชนิดยาเสพติดท่ีพบมากท่ีสุด ตามล าดับ คือ กัญชา ไอซ์ พืชกระท่อม ควบคู่กับยา
รักษาโรคท่ีน ามาใช้ในทางท่ีผิด เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด และยาแก้แพ้  

 (3) รูปแบบการซื้อขายยาเสพติดในส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้จ าหน่ายจะประกาศ และ
ช้ีแจงให้สมาชิกหรือผู้ท่ีเข้ามาซื้อสินค้าได้อ่านและท าความเข้าใจอย่างชัดเจน โดยแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ และช่องทางในการติดต่อส่ือสารอื่น ๆ เช่น ID Line / chat direct message หรือ Email 

 (4) จากการรวบรวมข้อมูล ผู้จ าหน่ายบนเฟสบุ๊คจะเป็นผู้น าเสนอขายยาเสพติดท่ีพร้อมส่ง
ให้ลูกค้าท่ัวประเทศทันที ภายหลังการติดต่อซื้อขายกันเสร็จส้ิน  

 (5) วิธีการซื้อออนไลน์ส่วนใหญ่ มีวิธีการดังนี้  
 - นิยมการโอนเงินผ่านธนาคารระบบ e – Banking หรือ e - Wallet 
 - ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้จ าหน่าย  
 - รอรับรหัสลงทะเบียนไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางหรือ ติดตามสินค้า 

และรอรับสินค้า   
 (6) การจัดส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นการส่งพัสดุภัณฑ์ผ่านบริการขนส่งต่าง ๆ  เช่น Kerry 

ไปรษณีย์ไทย และในกรณีท่ีอยู่พื้นท่ีใกล้เคียงมีการใช้บริการรับ - ส่ง แบบด่วน เช่น grab lineman lalamove 
แต่หากผู้ซื้ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง อาจมีการซื้อขายแบบมือชนมือ  

รูปแบบการซื้อขายยาเสพติด มีหลายรูปแบบ อาทิ การซื้อตรงกับผู้ขายนัดแนะเพื่อวางตามจุดต่าง ๆ 
และในปัจจุบันท่ีเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ การขนส่งโดยผ่านไปรษณีย์หรือขนส่งผ่าน
บริษัทเอกชน ปรากฏข่าวสารกรณีการใช้จ้างคนขับ grapbike เพื่อส่งไอซ์ การส่งกัญชาแห้งผ่านทางพัสดุ
ไปรษณีย์ เป็นต้น  

4) มิติของกลุ่มประชากรท่ีเข้าไปข้องเกี่ยวในคดียาเสพติดส่วนใหญ่ ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชน และ  
วัยท างาน อายุระหว่าง 20 – 39 ปี  
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ข้อมูลจากระบบสารสนเทศต ารวจ (POLIS) ห้วงตุลาคม 2561 – เมษายน 2562 มีการจับกุมคดี
ยาเสพติด 5 ข้อหาหลักได้ท้ังหมด 16,920 คดี เมื่อจ าแนก 5 ข้อหาหลัก พบว่ามีการจับกุมคดีเสพได้มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 51  

ด้านการแพร่ระบาดในพื้นท่ี พบว่ายังคงปรากฏข้อมูลบ่งช้ีเป็นพื้นท่ีแพร่ระบาดยาเสพติดท่ีส าคัญ     
ผู้เสพส่วนใหญ่ คือ กลุ่มวัยเรียนและวัยท างาน การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
พื้นท่ีแพร่ระบาดหลัก คือ พื้นท่ีชุมชนแออัด ราคายาเสพติดท่ีลดต่ าลง กลุ่มผู้เสพเข้าถึงได้ง่าย คีตามีนและ
เฮโรอีนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

สถิติผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด ท้ัง 3 ระบบ ส่วนใหญ่อยู่ในระบบบังคับบ าบัดมากท่ีสุด ร้อยละ 59.6 
โดยข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด (ตุลาคม 2561– มิถุนายน 2562) อายุระหว่าง 20 – 34 ปี อาชีพรับจ้าง/
ผู้ใช้แรงงาน การศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ยาเสพติดท่ี
ใช้ คือ ยาบ้า และไอซ์ จากการประมวลผลจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดทุกระบบ (สมัครใจ บังคับบ าบัด 
และต้องโทษ) จากระบบ บสต. ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง พบว่า ผู้เข้ารับบ าบัดยาเสพติด ส่วนใหญ่ยังคงเป็นราย
ใหม่มากกว่ารายเก่า แต่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายใหม่ท่ีลดลง  

จากการประมวลข้อมูลการซักข่าวผู้เสพต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 พบว่าชุมชนใน
กรุงเทพที่มีท้ังหมด 2,066 ชุมชน ถูกระบุว่าเป็นแหล่งจ าหน่ายยาเสพติด โดยเป็นชุมชนท่ีผู้เสพสามารถหาซื้อ
ยาเสพติดได้จ านวน 1,088 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 52.7 และจ าแนกข้อมูลเป็นชุมชนท่ีถูกระบุเป็นแหล่ง
จ าหน่ายซ้ าซาก 5 ปีข้ึนไป จ านวน 137 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ซึ่งปรากฏแหล่งแพร่ระบาด 10 ล าดับแรก 
ท่ีถูกผู้เสพระบุว่าสามารถหาซื้อยาเสพติดได้ โดยเรียงล าดับตามความถ่ีมากท่ีสุด ส่วนมากอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพใต้ 
เป็นประเภทชุมชนแออัดมีประชากรหนาแน่น และมีประชากรแฝงเข้าออกจ านวนมาก มีเส้นทางเช่ือมต่อถึงกัน
ตามซอยต่างๆ 

ราคายาเสพติด ยาบ้าราคาต่ าสุด 20 บาท สูงสุด 300 บาท ไอซ์ ราคาต่ าสุดตักละ 100 บาท สูงสุด 
1,000 บาท 

ในห้วงท่ีผ่านมา ยาเสพติดท่ีต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ได้แก่ คีตามีน ซึ่งจากข้อมูลการ
ร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในสถานบันเทิง ในช่วงตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 จ านวน 9 ร้าน ในพื้นท่ี 8  
เขต ได้แก่ เขตลาดกระบัง ลาดพร้าว บางพลัด บางเขน บางคอแหลม หนองแขม ธนบุรี และบึงกุ่ม ตรวจสาร
เสพติดนักเท่ียว จ านวน 2,653 ราย พบสารเสพติด จ านวน 778 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 และในจ านวนผู้เสพ
ท่ีพบสารเสพติด พบว่า เป็นการใช้คีตามีน คิดเป็นร้อยละ 68.7 จากข้อมูลผู้เข้าบ าบัดคีตามีนในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงยังคงเป็นตัวยาเสพติดท่ีต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะนิยม
ใช้คีตามีนในสถานบันเทิง การพบปะสังสรรค์ร่วมกับกลุ่มเพื่อน สาเหตุท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ ความรู้สึกท่ีอยาก
ลองใช้เพื่อความรู้สึกสนุกสนาน ท าให้เมาเร็ว ยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งท่ียังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คือ เฮโรอีน 
พื้นท่ีท่ียังคงพบการแพร่ระบาด คือ ดินแดง ห้วยขวาง และราชเทวี โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เข้ารับการบ าบัดรายเก่า  

 
โรคซึมเศร้า 

 

 สังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ 
โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีส าคัญ เนื่องจากเป็นความเจ็บป่วยทางจิตท่ีมีความรุนแรง ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความสูญเสีย หากไม่ได้รับการรักษาอาจน าไปสู่การท าร้ายตนเองและฆ่าตัวตายได้  
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ในท่ีสุด จากการส ารวจระดับประเทศ ปี 2556 พบว่าโรคซึมเศร้ามีอัตราความชุกร้อยละ 2.7 ส าหรับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครพบอัตราความชุกร้อยละ 5.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองท่ีมีความเจริญ อย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล 
ความเครียด น าไปสู่โรคซึมเศร้า ขณะเดียวกันการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกรุงเทพมหานคร ในปี 
2562 มีเพียงร้อยละ 34.00 (ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) ส่วนหนึ่งเกิด
จากประชาชนขาดการตระหนัก มีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า คิดว่าเมื่อเป็นแล้วหายเองได้และมี
อคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช  

ดังนั้น ส านักอนามัยจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของตนเอง มีความรอบรู้ทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จึงมีการด าเนินงานคัดกรองกลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้าเพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันไม่ให้น าไปสู่การเป็น
โรคซึมเศร้า 

 
โรคไม่ติดต่อ (NCDs)  
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (NCDs) องค์การอนามัยโลกได้ให้ค าจ ากัดความโรค  NCDs (Non-

Communicable diseases : NCDs) ประกอบด้วย กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง โดยเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ เนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อชีวิตและก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารท่ีไม่สมดุล 
(รับประทานอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปและรับประทานผักผลไม้น้อย) มีการเคล่ือนไหวร่างกายน้อย มีการ
บริโภคยาสูบและด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในปริมาณท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึ่งหากไม่
หยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรควิถีชีวิต พิการ และเสียชีวิตตามมา นอกจากนี้ยัง
สร้างภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ท่ีก าลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงได้เร่งรัดการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตายจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อจากรายงานการส ารวจ
สุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 
15 ปีข้ึนไปมีร้อยละ 8.9 ความชุกในผู้หญิงสูงกว่าในผู้ชาย (ร้อยละ 9.8 และ 7.9 ตามล าดับ) ในผู้ชายกรุงเทพฯ 
(7.7) ในผู้หญิง (7.0) ร้อยละ 43.1 ของผู้ท่ีเป็นเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานมาก่อน ส่วนความชุก
ของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 24.7 ผู้ชายร้อยละ 25.6 และผู้หญิงร้อยละ 
23.9 ในกรุงเทพฯ (22.8) ส าหรับความครอบคลุมในการตรวจวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 54.2 ในชาย
และร้อยละ 35.2 ในหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน และจากข้อมูลส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2562 พบผู้ท่ีได้รับการคัดกรองความเส่ียงเมตาบอลิก กลุ่มอายุ 15 
ปีข้ึนไป ท้ังหมด 1,366,717 ราย คิดเป็นความครอบคลุมเพียงร้อยละ 28.47 จากจ านวนประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ท่ีอาศัยในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 4.8 ล้านคน ดังนั้นการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง ค้นหา
ต้ังแต่ระยะเริ่มต้น และให้ค าแนะน าในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดและขจัดปัจจัยเส่ียง จะท าให้สามารถลด
อัตราการเจ็บป่วย ชะลอการด าเนินโรค ลดภาระของระบบบริการ ค่าใช้จ่าย และลดอัตราการตายได้  

จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557 ผู้ท่ีเคย
ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นเบาหวานมีร้อยละ 2.7 ไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 43 ของผู้เป็นเบาหวานท่ี
ได้รับการรักษาสามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดในเกณฑ์ <130 มก./ดล. (หรือร้อยละ 23.5 ของผู้ท่ีเป็น
เบาหวานท้ังหมด) ท้ังนี้ผู้หญิงมีสัดส่วนของการได้รับการวินิจฉัยการรักษาและการควบคุมน้ าตาลได้ตามเกณฑ์
ได้มากกว่าในผู้ชาย ร้อยละ 6.1 ของคนท่ีเป็นความดันโลหิตสูงได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รักษา ประมาณ 1 ใน 5 
ของผู้ป่วยท้ังหมดได้รับการรักษาแต่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตามเกณฑ์ (<140/90 มม.ปรอท) มีเพียงร้อยละ 
29.7 ของผู้ท่ีเป็นความดันโลหิตสูงได้รับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได้ ผู้ชายมีสัดส่วนของการได้รับ
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การวินิจฉัยรักษาและควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์น้อยกว่าในผู้หญิง ซึ่งจากรายงานการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนรักษา 17,518 คน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนรักษา 23,315 คน  

ดังนั้น ส านักอนามัยจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมี
เป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และได้รับความรู้
และค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ รวมถึงมีการจัดบริการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรง หรือ
ชะลอภาวะแทรกซ้อน ในด้านต่างๆ 

 
โรคอุบัติใหม่และอุบัติเก่า 
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติเก่าจากการอพยพย้ายถิ่นและการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนโรคอุบัติใหม่ได้แก่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ SAR โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: 
MERS) หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเกิดจากเช้ือไวรัสในกลุ่มโคโรนา (Coronavirus) มือปากเท้า
เปื่อยฯลฯ และอุบัติเก่าเช่นท้องร่วงไข้เลือดออกมาลาเรียและวัณโรคด้ือยาเป็นต้นการอพยพย้ายถิ่น  
ท้ังภายในประเทศ ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านท่ีตลอดจนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายของประชากรหากไม่สามารถควบคุมติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่และเก่าอย่างกว้างขวางและส่งผลต่อการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

 
โรคมะเร็ง 
ปัจจุบันโรคมะเร็งได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับ

แรกของประชาชนท่ัวโลก องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ประมาณ 11 ล้านคนท่ัวโลก ซึ่ งถือว่าเป็นตัวเลขท่ีสูงมาก ในส่วนของประเทศไทยพบว่าในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานครมีจ านวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุด คือ มะเร็ง
เต้านม มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก ตามล าดับ และเมื่อแยกเฉพาะส่วนของมะเร็งสตรี 
พบว่า มะเร็งท่ีพบผู้ป่วยรายใหม่มากท่ีสุด คือ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ตามล าดับ ซึ่งเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตของสตรีในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยการป้องกันท่ีดีท่ีสุด 
คือการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคมะเร็งให้แก่สตรี ซึ่งพบว่าการคัดกรองและค้นหามะเร็งปากมดลูกโดยการ
ตรวจ Pap smear สามารถตรวจพบความผิดปกติของเซลล์ได้ในระยะเริ่มแรก ก่อนท่ีจะลุกลามเป็นโรคมะเร็ง 

 
โรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ  
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 ส านักอนามัยได้จัดท าเป็นแผนพัฒนาการด าเนินงานป้องกันโรคอ้วนและ

ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
ถือเป็นนโยบายปฏิบัติและวางกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แต่ยังด าเนินการได้ไม่ครบทุกแห่งเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร จึงจ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินงาน่ให้เหมาะสม ซึ่งการด าเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าวต้องมีกลไกการสร้างเครือข่ายการท างาน อันจะน าไปสู่สุขภาพทีดีของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมียุทธศาสตร์การด าเนินงานแบบบูรณาการท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์นักเรียนมีสุขภาพดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจนก้าวสู่วัยผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิต
ต่อไป  
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สภาพในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเข้าร่วมด าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วน 
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นและเด็กในโรงเรียนพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมด าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนท้ังในและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน  

ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  
ผลการด าเนินงานมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจ าปี 2562 
 - โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จ านวน 437 แห่ง   
- โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ าวน 66 แห่ง  
- โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 148 แห่ง  
ผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 สังกัด จ านวน 415,070 คน 
พบว่า เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66.34 ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ดี (ค่อนข้างผอม 
สมส่วน ท้วม) ร้อยละ 78.99 มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอ้วน และอ้วน) คิดเป็นร้อยละ 15.97 

และเมื่อเทียบภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนท้ัง 3 สังกัด พบว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอ้วนและอ้วน) มากท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 19.98 รองลงมา คือเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คิดเป็นร้อยละ 15.06 และ 14.78 
ตามล าดับ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 67.98 รองลงมานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 66.51 และ 64.66 ตามล าดับ 

กลุ่มวัยท างานเป็นกลุ่มประชากรท่ีอยู่ในช่วงวัย 15-60 ปี เป็นวัยท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนา 
ประเทศชาติอย่างมาก เพราะต้องรับผิดชอบครอบครัว ต้องหารายได้ การแบกภาระในการเล้ียงดูเด็กและ 
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็พบว่ากลุ่มวัยท างานเป็นกลุ่มท่ีต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ รอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
สุขภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของวัยท างาน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
กรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ และในปีพ.ศ. 2562 จาก
การประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครท่ีเข้าร่วมโครงการวัยท างาน
สดใส ใส่ใจสุขภาพ จ านวน 36,758 คน ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีค่า BMI หรือรอบเอวเกิน จ านวน 21,091 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.38 และหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าBMI หรือรอบเอวเกิน ลดลง  จ านวน 16,202 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.82 ปัญหาสุขภาพดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรม ด้านสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมท าให้
กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในแต่ละปี เป็นจ านวนเงินไม่น้อย 

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จาก
ข้อมูลรายงานการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5th by UNICEF พ.ศ. 2558- 2559) 
พบว่า แม่เล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวถึง 6 เดือน มีร้อยละ 23 แม่ท่ีสามารถให้นมแม่ได้ถึง 1 ปี มีร้อยละ 
33 แม่ท่ีสามารถให้นมลูกได้ถึง 2 ปีมีอัตราร้อยละ 16 อุปสรรคส าคัญท่ีแม่ไม่สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้
ส าเร็จ คือ การเริ่มต้นในโรงพยาบาล และระยะ 2 สัปดาห์แรก หลังจากท่ีแม่ออกจากโรงพยาบาลและกลับมา
อยู่ท่ีบ้าน และอยู่ในชุมชน เส้นทางเพื่อช่วยให้แม่ให้นมแม่ได้ส าเร็จ (Breaking the Barrierto Successful 
Breastfeeding) เริ่มจากโรงพยาบาล ไปสู่ชุมชน และครอบครัวต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องให้
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แม่สามารถเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเต็มท่ี ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 
และประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2560 ส านักอนามัย มีบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่ง ต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติฯ ก าหนดให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของส านักอนามัยได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าว จ านวน 
362 คน และเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ส านักอนามัยจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 118 คน และใน
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 129 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
โรคขาดสารไอโอดีน 
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศไทยมากว่า 50 ปี ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพ

ของประชาชน เพราะนอกจากจะท าให้เกิดโรคคอพอกแล้ว ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง 
ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะหญิงต้ังครรภ์ ถ้าขาดสารไอโอดีนจะเส่ียงต่อการแท้งตายก่อนคลอด และท่ีส าคัญท่ีสุด
คือ ทารกจะขาดสารไอโอดีนไปด้วย  ท าให้การเจริญเติบโตทางร่างกายและสมองช้าผิดปกติปัญญาอ่อน ใบ้      
หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล่ มีรูปร่างแคระแกรน ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือท่ีเรียกว่า “เอ๋อ” นอกจากนี้มี
การศึกษาวิจัยมากมายท่ัวโลก พบว่าเด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีขาดสารไอโอดีนจะมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีไม่ขาดสารไอโอดีนอยู่ถึง 10-15 จุด และจากการส ารวจระดับความฉลาดทางสติปัญญา หรือท่ีเรียกว่า 
Intelligence quotient (IQ) ของเด็กไทย โดยกรมสุขภาพจิต ปี 2559  พบว่าเด็กไทยมีระดับ IQ ต่ ากว่า 100 
โดยเฉพาะเด็กช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีระดับ IQ อยู่ท่ี 90.8 ซึ่งถือว่ายังต่ าอยู่มากเมื่อเทียบกับหลายประเทศใน
แถบเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ท่ีพบว่า เด็กๆในประเทศเหล่านี้มีระดับ IQ สูงกว่า 100 และจ านวนมาก
ทีเดียวที่ระดับเชาวน์ปัญญาหรือ IQ สูงถึง 120-130 ซึ่งถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มเด็กฉลาด ซึ่งถ้า IQ สูงเกินกว่า 140 
ต้องถือว่าเป็นเด็กกลุ่มอัจฉริยะ และยังต่ ากว่าระดับเฉล่ียของสติปัญญาเด็กในประเทศพัฒนาแล้วประเทศอื่นๆ
ในโลก อยู่ท่ี 104 ขณะเดียวกันผลการส ารวจพัฒนาการตามวัยในเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พบมีพัฒนาการสมวัยลดลงเรื่อยๆ ท่ีร้อยละ 73.4, 72.8 และ 73.37 ในปี พ.ศ. 2553, 
2557 และ 2563 ตามล าดับ ส่วนผู้ใหญ่ท่ีไม่ได้รับสารไอโอดีนอย่างพอเพียงจะอิดโรยและอ่อนเพลียง่าย ซึ่งท า
ให้ความสามารถในการท างานและการเล้ียงดูครอบครัวลดลง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

ส านักอนามัย ได้ส ารวจการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2554 - 2562 
ครอบคลุมท้ัง 50 เขต พบว่า มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนเพียงร้อยละ 76.8, 78.9, 75.5, 80.5, 81.6 ,83.3, 
81.6, 79.5 และ 82.4 ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ข้ึน
ไป และในปีเดียวกันได้ส ารวจไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงต้ังครรภพ์บหญิงต้ังครรภ์ขาดไอโอดีน ร้อยละ 40.8, 
32.1, 45.9, 59.1, 70.1, 55.3, 49.7, 30.3 และ 50.7 ตามล าดับ และในปีพ.ศ. 2556 ,2558 ได้ส ารวจข้อมูล
พื้นฐานและปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของเด็กก่อนวัยเรียน 3-6 ปี และเด็กอายุ 0-2 ปี พบเด็กมีภาวะขาดสาร
ไอโอดีนร้อยละ 7.83 และ 8.53 ตามล าดับ 
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สภาวะการดูแลสุขภาพในชุมชน  
กรุงเทพมหานครได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมสุขภาพ 
ในชุมชน แต่อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนยังไม่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย อีกท้ังภาคี
เครือข่ายอื่นๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังมีส่วนร่วมน้อย ดังนั้น การสร้างและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ให้มีจ านวนมากพอในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
และพัฒนาให้มีศักยภาพในการขับเคล่ือนและด าเนินกิจกรรมสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ ภาคีเครือข่ายอื่นๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
กรุง เทพมหานครมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. 2561 ก าหนดประเภทกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ีถูกควบคุมภายในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
การประกอบกิจการแต่ละประเภทต้องจัดการสุขลักษณะสถานประกอบการให้ถูกต้อง เหมาะสม ป้องกัน
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง ท่ีแตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทกิ จการ 
ตามข้อบัญญัติข้างต้นมีกิจการที่ก าหนดขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของกิจการด้านบริการ เช่น กิจการให้บริการ
เล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ กิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ด าเนินการในลักษณะท่ีจัดส่ง
พนักงานไปท างานท่ีบ้านของผู้รับบริการ เป็นการให้บริการท่ีมีความเส่ียงท้ังในด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดส าหรับกิจการ ไม่มีการควบคุมปัจจัยเส่ียง
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสุขลักษณะ ด้านสภาพจิตใจ ตลอดจนความไว้วางใจของผู้รับบริการ
ต่อพนักงาน ผู้ประกอบกิจการจึงจ าเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินงานตามข้อบัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบการท้ังในด้านชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปัญหาในด้านของฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการเผาในท่ีโล่ง การจราจร และกระบวนการผลิตจากสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
อาจท าให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมี
แนวทางในการควบคุมป้องกันฝุ่นละอองจากสถานประกอบกิจการ โดยจะเน้นเฉพาะสถานประกอบกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายใต้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 กลุ่มกิจการ โดยใช้การมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบกิจการเป้าหมายในการก าหนดแนวทางดังกล่าว 

การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานของลูกจ้าง ปี 2557 - 2561 พบว่า  
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 27.80 ต่อปี โดยในปี 2561 กรุงเทพมหานคร 
มีสถิติการประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างกรณีร้ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน 
และหยุดงานเกินสามวัน) มีจ านวน 22,658 ราย ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 23,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.89 โดยในปี 2561 เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณีหยุดงานไม่
เกิน 3 วัน ร้อยละ 72.47 ต่อปี รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ร้อยละ 26.16 ต่อปี กรณีสูญเสียอวัยวะ
บางส่วน ร้อยละ 0.81 ต่อปี และกรณีตายร้อยละ 0.56 ต่อปี ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของส านักอนามัย โดยมุ่นเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นท่ีเขตของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สถิติการ
ประสบอันตรายจากการท างานของลูกจ้างกรณีร้ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน และหยุด
งานเกินสามวัน) ในป ี2561 ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม 
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การด าเนินงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมือง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมล้อมท่ีดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งเช่ือมโยงระหว่างส่ิงแวดล้อมและสุขภาพเพื่อลดความ
เส่ียงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 
และความเดือดร้อนร าคาญตามมา ข้อมูลสถิติเหตุร าคาญในกรุงเทพมหานคร ปี 2560-2562 มีจ านวน 9,427 
11,892 และ 12,791 เรื่อง ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จ าแนกเป็นเหตุร าคาญหรือเรื่องร้องเรียนมากท่ีสุด
อันดับแรก คือ เรื่องเสียง เฉล่ียร้อยละ 36 รองลงมาคือเรื่องกล่ิน ร้อยละ 20 (ข้อมูลปี 2562 จากส านักงาน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ส านักอนามัย) โดยแหล่งท่ีก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือเหตุอันก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2561 และจากการตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ าสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ในสถานท่ีสาธารณะจ านวน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่      
ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ศาสนสถาน สถานท่ีราชการ สถานศึกษา สถานีขนส่ง สถานีบริการเช้ือเพลิง 
สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า แหล่งท่องเท่ียว และห้องน้ าริมทาง จ านวน 3 ,367 แห่ง จาก
ห้องน้ าสาธารณะในกรุงเทพมหานครท้ังหมดจ านวนประมาณ 3,967 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ ฯ จ านวน 2,804 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.27 จากจ านวนห้องน้ าสาธารณะท่ีส ารวจได้ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.68 ของจ านวน
ห้องน้ าสาธารณะท้ังหมด 

สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานในช่วงปี 2554 – 2558  พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 28.90 ต่อปี สาเหตุท่ีท าให้ประสบอันตรายสูงสุด 
คือ วัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ท่ิมแทง เฉล่ียร้อยละ 22.96 ต่อปี ส่ิงท่ีท าให้ประสบอันตรายสูงสุด คือ วัตถุหรือ
ส่ิงของ เฉล่ียร้อยละ 44.95 ต่อปี กลุ่มอายุท่ีประสบอันตรายสูงสุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 30 - 34 ปี เฉล่ียร้อย
ละ18.24 ต่อปี ขนาดสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน มีการประสบอันตรายสูงสุด เฉล่ียร้อย
ละ 19.24 ต่อปีประเภทกิจการท่ีมีลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด คือ กิจการก่อสร้าง เฉล่ียร้อยละ 7.59 ต่อปี 
และต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ เฉล่ียร้อยละ 32.73 ต่อปี(ข้อมูลจากส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) 

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประมาณ 42,000 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบ (FormalSector) ท่ีได้รับการ
ดูแลจากภาครัฐ แต่ในขณะเดียวกันมีคนงานท่ีส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ แรงงานนอกระบบ (InformalSector) ท่ี
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ รวมถึงการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย ท้ังนี้ ผลการส ารวจข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2559 พบวา จากจ านวนผูมีงานท า38.3 ลานคนเปนแรงงานนอกระบบ 21.3  
ลานคน (รอยละ 55.6) และเปนในระบบ 17.0 ลานคน (รอยละ 44.4)เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา
กรุงเทพมหานครมีจ านวนแรงงานนอกระบบน้อยท่ีสุดคือ 1.5 ลานคนส าหรับปญหาจากสภาพแวดลอมในการ
ท างานท่ีแรงงานนอกระบบประสบมากท่ีสุด คือ อิริยาบถในการท างาน (ไมคอยไดเปล่ียนลักษณะทาทางในการ
ท างาน) รอยละ 46.8 มีฝุน ควัน กล่ินรอยละ 23.8 และมีแสงสวางไมเพียงพอรอยละ 13.9 ปญหาจาก 
ความไมปลอดภัยในการท างานสวนใหญ ไดรับสารเคมีเปนพิษรอยละ 60.6 เครื่องจักรเครื่องมือท่ีเปนอันตราย  
รอยละ 22.1 และไดรับอันตรายตอระบบหู/ระบบตารอยละ 4.6 

 
โรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ท าการคาดประมาณว่า มีผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมีชีวิตอยู่ในปี 2562 

จ านวน 77,558 คน เป็นผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ จ านวน 1,190 คน ในจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ เป็น
กลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 628 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 และเป็นชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
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406 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ของจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่  และมีผู้เสียชีวิตภายในปี 2562 จ านวน 
1,877 คน(ท่ีมา: ผล AIDS Epidemic Model กทม.ปี 2559-2573)  ข้อมูลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (NAP Program) ในปี 2561 พบว่า มีผู้ท่ีทราบสถานะการติดเช้ือเอชไอวี และมีชีวิตอยู่ จ านวน 
70,747 คน  ผู้ติดเช้ือเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ จ านวน 55,123 คน และมีผลการตรวจพบว่ามี
ปริมาณไวรัส  ในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000 copies/mL จ านวน 41,893 คน ซึ่งมีแนวโน้มการติดเช้ือเอชไอวี
รายใหม่ลดลง  

 
จ านวนประชากร จากสถิติกรุงเทพมหานคร ปี 2561 (ล้านคน) 5.67 
จ านวนประชากรข้ามชาติท่ีได้รับอนุญาตท างานจากกระทรวงแรงงาน กุมภาพันธ์ 2562 
(ล้านคน) 

0.56 

การคาดประมาณจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ท่ียังมีชีวิตอยู่ ปี 2562 (ราย)# 77,558 
การคาดประมาณจ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ ปี 2562 (ราย)# 1,190 
- อายุน้อยกว่า 25 ปี 682 
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป 506 

การคาดประมาณผู้เสียชีวิตภายในปี 2562# 1,877 
ผู้ท่ีทราบสถานะการติดเช้ือเอชไอวีและมีชีวิตอยู่ ปี 2561  (ราย)* 70,747 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสและยังมีชีวิตอยู่ ปี 2561 (ราย)** 55,123 
ผลการตรวจพบว่ามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000copies/mL ปี 2561 
(ราย)** 

41,893 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณ์เอดส์ในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 
 
ผลการเฝ้าระวังความชุกการติดเช้ือเอชไอวี พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปี 2561 พบว่า กลุ่มพนักงาน

บริการทางเพศหญิงในสถานบริการ (FSW-Venue) ร้อยละ 0.2 กลุ่มชายท่ีมาตรวจรักษากามโรค (MSTD)   
ร้อยละ 6  และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ร้อยละ 16.6 ในขณะท่ีการติดเช้ือเอชไอวีกลุ่มหญิง
ต้ังครรภ์ (ANC)  ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรท่ัวไป  มีความชุกการติดเช้ือเอชไอวีร้อยละ  0.8  ท าการเฝ้า
ระวังในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่ามีความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีสูงกว่าประชากรอื่น ได้แก่ กลุ่ม
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ร้อยละ 13.5 กลุ่มชายขายบริการ (MSW) ร้อยละ 4.7 และกลุ่มสาวประเภท
สอง (TG) ร้อยละ 17.3 

การด าเนินงานด้านการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (Ending AIDS) พ.ศ. 2560 - 2573 ในส่วนของการลดการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่  
การด าเนินงานในส่วนของการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีจะเน้นใน 2 ส่วนหลักคือ ส่วนท่ีด าเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง และส่วนท่ีเป็นการสนับสนุนรวมถึงการผลักดัน สนับสนุนสนเรื่อง Normalize HIV และ 
Normalize Condom โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้ปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงส่ือ ถุงยางอนามัย ได้อย่างท่ัวถึง โดยจัดบริการยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเช้ือ (PrEP) และให้ยา
ต้านไวรัสส าหรับผู้ท่ีไม่มีสิทธิการรักษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจัดบริการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเช้ือ 
เอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ในศูนย์บริการสาธารณสุข 15 แห่ง และการให้ยาต้านไวรัส 
เอชไอวีในกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวีทุกรายโดยเร็วท่ีสุด และให้ฟรีโดยไม่ค านึงถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์ (CD4) 
ทุกสิทธิ โดยให้ศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถให้ยาต้านไวรัสส าหรับผู้ท่ีไม่มีสิทธิการรักษาในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานครได้ จ านวน 8 แห่ง ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินงานด้านเอดส์ 
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Fast Track Cities 90:90:90 (Ending AIDS) ภายในปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ 90 แรก คือ 90% ของผู้ท่ีติดเอชไอวี
ทราบสถานะตนเอง 90ท่ีสอง คือ 90% ของผู้ทราบสถานะได้รับยาต้านไวรัส  90 ท่ีสาม คือ 90% ของผู้ได้รับ
ยาต้านไวรัสกดไวรัสได้ส าเร็จ ผลการด าเนินงาน ณ เดือน กันยายน 2562 คือ 

 90% ของผู้ท่ีติดเอชไอวีทราบสถานะตนเอง ปัจจุบันท าได้ 95 % 
 90% ของผู้ติดเช้ือเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันท าได้ 62 % 
 90% ของผู้ได้รับยาต้านไวรัสกดไวรัสได้ส าเร็จ ปัจจุบันท าได้ 83% 
 
โรควัณโรค 
วัณโรคเป็นโรคติดต่อท่ีส าคัญ เป็นหนึ่งในสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตของประชากรท่ัวโลกรวมถึง

ประเทศไทย การท่ีวัณโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุข เพราะการแพร่ระบาดของเอชไอวี ท าให้มีผู้ป่วย     
วัณโรคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การแพร่กระจายเช้ือวัณโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นด้วย กอปรกับผู้ป่วยวัณโรค
จ านวนหนึ่ง ไม่ทราบว่าตนเองก าลังป่วยเป็นวัณโรค จึงไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา นอกจากนี้กลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่ม
และประชากรบางกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการป่วยเป็นวัณโรค ยังไม่มีมาตรการการค้นหาผู้ป่วยท่ีเข้มแข็งเพียงพอ      
การก ากับการกินยาแบบมีพี่เล้ียง (DOT)  ยังมีคุณภาพและความครอบคลุมไม่เพียงพอ  ท าให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
ขาดยา และแนวโน้มจ านวนการขาดยาสูงขึ้น ส่งผลกระทบให้วัณโรครุนแรงขึ้น ปี 2559 องค์การอนามัยโลก  
ได้จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศท่ีมีปัญหาวัณโรคสูง ท้ังวัณโรคท่ัวไป วัณโรคร่วมกับการติดเช้ือ   
เอชไอวี และวัณโรคด้ือยาหลายขนาน ในรายงานขององค์การอนามัยโลกปี 2562 (Global report 2019)     
ได้คาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยประมาณ 106,000 รายต่อปี ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยา
หลายขนาน 4,000 ราย และผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 400 ราย ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะมี
ผลการรักษาหายต่ า และต้องใช้ค่ายารักษามากกว่า 1.5 ล้านบาทต่อราย ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงท้ังเศรษฐกิจ
และสังคม  

ปีงบประมาณ 2562 องค์การอนามัยโลกได้คาดประมาณอัตราอุบัติการณ์ประเทศไทย 153 ต่อ
แสนประชากร เมื่อน ามาค านวณประชากรท่ีอาศัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 8,260,000  คน                
(สารประชากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561)   คาดว่าควรมีผู้ป่วยวัณโรค
เกิดใหม่ ในกรุงเทพมหานครปีละ 12,638 ราย ขณะท่ีรายงานในภาพรวมปี 2561 มีจ านวนผู้ป่วยวัณโรค        
ท่ีได้รับรายงาน 12,035 ราย แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยวัณโรคอีกประมาณ 600 ราย ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา  
ส่วนอัตราความส าเร็จของการรักษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 77.54                     
 
ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณ์วัณโรคในกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561   
 

สถานการณ์วัณโรค คาดประมาณการ ได้รับรายงาน 
ผู้ป่วยที่ควร
ค้นพบ(GAP) 

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (คน) 12,638 12,035 603 
ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน MDR-TB (คน)   290 88 202 
ผู้ป่วยวัณโรคด้ือยาทุกขนาน XDR-TB (คน)   29 4 25 
ผู้ป่วยวัณโรคและติดเช้ือเอชไอวี TB/HIV (คน)   1,263 1,111 152 
ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเป็นประชากรข้ามชาติ (คน)   2,300 1,123 1,177 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกรายสังกัด  
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สังกัด 
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท 

จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานคร 2,280 18.95 
กลุ่มโรงเรียนแพทย์ 1,283 10.66 
กระทรวงสาธารณสุข 1,756 14.59 
กระทรวงกลาโหม  848 7.05 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 151 1.25 
กระทรวงยุติธรรม (ราชทัณฑ์) 394 3.27 
กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ) 2 0.02 
เอกชน 5,321 44.21 
รวม 12,035 100.00 

 
ตารางท่ี 3 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเช้ือท่ีพบในปีงบประมาณ 2560 จ าแนกรายสังกัด  
 

สังกัด ผลการรักษา (%) 
กรุงเทพมหานคร 84.56 
กลุ่มโรงเรียนแพทย์ 77.16 
กระทรวงสาธารณสุข 79.71 
กระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 73.20 
กระทรวงยุติธรรม (ราชทัณฑ์) 73.10 
กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ) 66.67 
เอกชน 74.99 
ภาพรวมกรุงเทพมหานคร 77.54 

 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ า 
ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ ามีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเคล่ือนย้าย

ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจากการเดินทางท่ีสะดวก กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลางของประเทศและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในพ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครนครมีนักท่องเท่ียวประมาณ 23 ล้าน 6 แสนคน และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับความเจริญอย่างรวดเร็วท้ังด้านชีวภาพเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบ
สาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย ท่ีผ่านมากรุงเทพมหานครพบสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่หลายโรค เช่น โรคติดเช้ือทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East 
Respiratory Syndrome: MERS) และโรคติดเช้ือไวรัสซิก้า นอกจากนี้ยังมีโรคอุบัติใหม่ท่ีมีความรุนแรงและมี
โอกาสเป็นอย่างมากท่ีจะเข้ามาสู่พื้นท่ีกรุงเทพมหานครผ่านนักเดินทาง เช่น โรคซาร์ (SARS),ไข้หวัดนก (Avian 
Influenza), Viral Hemorrhagic fever, อีโบลา, ไข้เหลือง ฯลฯ รวมไปถึงโรคติดต่ออุบัติซ้ า เช่น โรคคอตีบ 
ไอกรน โรคหัด ฯลฯ การระบาดของโรคดังกล่าวท าให้เกิดความเส่ียงของสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่ง
อาจมีระดับความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบกับชีวิตมนุษย์และส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน แต่ละเหตุการณ์อาจส่งผลถึง
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การวางมาตรการและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนจะช่วยให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถเตรียมความพร้อมและจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกผลกระทบท่ีตามมา โรคหรือภัยสุขภาพ
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ท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง สามารถแพร่ระบาดขยายวงกว้างสู่พื้นท่ีอื่น จึงต้องจ ากัดการ
เคล่ือนท่ีของผู้คนและสินค้า สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ นอกจากภัย
ธรรมชาติและอุบัติภัยแล้ว ยังมีอันตรายจาก โรคติดเช้ือ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน อาหารท่ีไม่ปลอดภัย 
อันตรายจากสารเคมี และอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ โดยเฉพาะโรคติดติดต่อท่ีเป็น
เหตุการณ์การแพร่ระบาดอย่างผิดปกติและเฉียบพลัน เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรค
ชิคุนกุนยา โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา หรือแม้แต่โรคท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาลและโรคประจ าถิ่นท่ีมีการแพร่ระบาด
อย่างผิดปกติ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ของกองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย ปีพ.ศ.2555 - 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
จ านวน 5,080 ราย, 28,034 ราย, 7,482 ราย, 9,279 รายและ 9,016 ราย ตามล าดับ คิดเป็นอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก 89.24 , 492.13 ,131.57, 163.29 ราย และ 158.66 รายต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต ปีพ.ศ. 
2556 จ านวน 2 ราย ปีพ.ศ.2558 จ านวน 4 ราย ปีพ.ศ.2560 จ านวน 6 ราย และปีพ.ศ.2561 จ านวน 10 ราย 
เห็นได้ว่าการการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงและการสูญเสียมากขึ้น การลดผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าจึงต้องจ าเป็นเตรียมทรัพยากรท่ีจ าเป็น รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้ด้านระบาดวิทยาและกระบวนการป้องกันเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค รวมไปถึงการฝึกซ้อมการตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างสม่ าเสมอ อันจะสามารถจ ากัดวงของการระบาดไม่ให้แพร่ขยาย
ลุกลามได้  

 
โรคไข้หวัดใหญ่ 
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ต้ังแต่ปี 2557-2561 พบอัตราป่วย 114.91, 119.66, 258.86, 304.09, 277.42 รายต่อประชากร
แสนคนตามล าดับ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 มีผู้ป่วยสะสมจ านวน 294,983 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วยสะสม 445.67 รายต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตสะสม 19 ราย โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสูงสุด
ของประเทศ  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปี 2557-2561 พบอัตราป่วย 358.52, 377.75, 857.55, 933.22, 768.64 
รายต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 มีผู้ป่วยสะสมจ านวน 72,216 ราย 
คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 1,270.87 รายต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตสะสม จ านวน 2 ราย จากกราฟพบว่า
อัตราป่วยสูงกว่าปีท่ีผ่านมาและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง เมื่อจ าแนกร้อยละตามกลุ่มอายุ พบว่าผู้ป่วย  
ในกลุ่มอายุ 5–9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด (ร้อยละ 21.48) รองลงมาได้แก่ 0-4 ปี (ร้อยละ 14.31) และ 10-14 ปี 
(ร้อยละ 11.82) ตามล าดับ เห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยเรียน ปัจจัยเส่ียงท่ีจะ
ท าให้เกิดการระบาด ได้แก่ การรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจ า และสถานท่ีท างาน 
การขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัย ประชาชนบางกลุ่มมีความเส่ียงท่ีจะติดโรคเนื่องจากมีความต้านทานโรคต่ า ประกอบกับ
สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ซึ่งปัญหานี้อาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสนับสนุนให้สถานการณ์          
โรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น การด าเนินงานตามมาตรการ Prevention Detection and Response           
ท่ีผ่านมา  มาตรการท่ี 1 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่กลุ่มเส่ียงเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงานกลุ่มเส่ียงท่ีส ารวจได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 75.13 มาตรการท่ี 2 เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในคนโดยจ านวนเหตุการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ท่ีมีการระบาดได้รับการควบคุมโรค
ทันเวลาทุกเหตุการณ์  มาตรการท่ี 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรค
ไข้หวัดใหญ่ มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อเพื่อพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการมี 



- 23 - 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 

อัตราป่วย 

มัธยฐาน 

ส่วนร่วม การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษา โดยร้อยละ 93.3 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์
การประเมินผลสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ ท้ังนี้ยังได้ด าเนินงานโครงการคนเมืองยุคใหม่ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อตามฤดูกาล เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันตนเอง การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย
จากโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งผลการด าเนินงาน ร้อยละ 89.21 ของประชาชนมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่อท่ีส าคัญในรูปแบบ
แอนิเมช่ัน อินโฟกราฟิก เผยแพร่ในส่ือโชเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
โรคจากสัตว์ 

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะไม่พบอัตราการตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
แต่กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ เนื่องจากยังพบรายงานผล
ตรวจซากสุนัขและแมวท่ีสงสัยโรคพิษสุนัขบ้าท่ีส่งตรวจอยู่ โดยพบสัตว์มีเช้ือโรคพิษสุนัขบ้ารวม 6 ตัว (ข้อมูล
ต้ังแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562) เป็นสุนัข 4 ตัว และแมว 2 ตัว ดังนี้ 

- สุนัขเขตดอนเมือง 1 ตัว 
- สุนัขเขตราษฎร์บูรณะ 1 ตัว 
- สุนัขเขตบางแค 1 ตัว 
- สุนัขเขตภาษีเจริญ 1 ตัว 
- แมวเขตพญาไท 1 ตัว 
- แมวเขตสายไหม 1 ตัว 
 
อาหารปลอดภัย 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานครเป็น 

“มหานครแห่งเอเชีย” ภายในปี พ.ศ. 2575 โดยยุทธศาสตร์ท่ี 1 “มหานครปลอดภัย” ให้ความส าคัญกับการเป็น
มหานครท่ีมีอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภค มีเป้าหมาย คือ “ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
ปราศจากเช้ือโรคและสารปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 
- 2580) ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การควบคุม
และป้องกันปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามต่อสุขภาพ การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในรอบ 5 ปีล่าสุด  
(ปี พ.ศ. 2558 - 2562) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 68.24  89.84  91.40 128.72 และ 116.46 
ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2558 - 2561 และลดลงในปี พ.ศ. 2562 บ่งช้ีว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญ
กับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ท้ังนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็น
แหล่งกระจายสินค้า วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่ มีการน าเข้ามาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกท้ังจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการ

กราฟแสดงอัตราป่วยไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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ขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการ
อาหารเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกท้ังยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปล่ียนให้
เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองท่ีมีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการท่ีความสะดวกสบาย เช่น การเพิ่มจ านวนของธุรกิจ
จ าหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat Food Delivery) การจ าหน่ายอาหารใน
ลักษณะของ Food Truck รถเร่ขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน ประกอบกับการเคล่ือนย้ายและเพิ่ม
จ านวนแรงงานต่างด้าวท่ีขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ส่ิงเหล่านี้ ส่งผลต่อ
สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารท่ีมีเป็นจ านวนมากนั้น 
หากขาดการบริหารจัดการท่ีดี และระบบตรวจสอบควบคุมก ากับของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่
สามารถควบคุมก ากับให้สถานประกอบการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
ท่ัวถึงและสม่ าเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกล่ิน เสียง ความร้อน การระบายน้ าเสีย หรือฝุ่นละออง  

 
การพยาบาล 
จากสถานการณ์กรุงเทพมหานครก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดการ

จัดระบบเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัดกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Long 
Term Care : LTC) ส านักอนามัยจึงได้มอบหมายให้กองการพยาบาลสาธารณสุข ด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือน
กองทุนดังกล่าว เพื่อรองรับต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบการให้บริการ 
รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมต่อการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัย กองการ
พยาบาลสาธารณสุขจึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบส่งต่อ BMA 
Home Ward Referral Center เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลสู่ชุมชน ท าให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับ
การบริการอย่างไร้รอยต่อ (Seamless) นอกจากการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุแล้ว ยังได้มีการ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน เพื่อให้
ผู้ดูแลเหล่านี้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ช่วยลดความเส่ียงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีสามารถป้องกันได้ อันจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่อไป 

ภารกิจท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของกองการพยาบาลสาธารณสุข คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีมีความส าคัญต่อการดูแลผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุในชุมชน การด าเนินงานท่ีผ่านมา กองการพยาบาลสาธารณสุขได้มีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลท่ีเข้า
มาปฏิบัติงานใหม่ในส านักอนามัย เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีและเกิดความมั่นใจในการท างาน นอกจากนี้ยังได้มี
การสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ ในการพัฒนางานประจ าจนน าไปสู่การท าวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการพยาบาลสาธารณสุขมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการท างาน
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาล ส านักอนามัย เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลอย่างไร้รอยต่อ (Seamless) และยังเป็นการรองรับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ได้ก าหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพปฐม

ภูมิ  ท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังก าหนดให้หลักเกณฑ์การด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีประสิทธิภาพ           
มีความเป็นธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีกระบวนการในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน  รวมท้ัง
การส่งต่อผู้รับบริการและการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

ส านักอนามัยมีบทบาทหน้าท่ีในการให้บริการการแพทย์และสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังในด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การบ าบัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการบ าบัดยาเสพติด การจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาลท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีการบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักอนามัย และหน่วยงานภายนอก รวมท้ังภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน ในลักษณะ
องค์รวม (Holistic care) ซึ่งการด าเนินงานของส านักอนามัยมียุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเชิงรุก รวมท้ังการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบวงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จ าแนก
ตามพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการสร้าง ขยายพัฒนา และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์
การสาธารณสุขและส านักอนามัยได้เริ่มการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 4 
เขต ได้แก่เขตลาดพร้าว ดอนเมือง บางกอกน้อยและจอมทอง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 29 30 60 และ66 
ท าหน้าท่ีเป็น Area manager ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 7 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร  บางขุนเทียน คันนายาว 
บางแค ดุสิต สวนหลวง และบางคอแหลม โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 11 แห่ง เข้าร่วมด าเนินการ 
และในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 12 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสาน ดินแดง ประเวศ พญาไท ภาษีเจริญ  
มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง และสายไหม ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวประกอบไปด้วย
ทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคลใน
เขตพื้นท่ีในลักษณะองค์รวม ต้ังแต่แรก ต่อเนื่องและผสมผสานครอบคลุมท้ังการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม
โรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและ  การฟื้นฟูสุขภาพ มีการเช่ือมโยงการท างานกับ
ภาคีเครือข่าย ชุมชน และหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ   

 
ทันตกรรม 
จากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 – 2560 พบว่า       

ด้านสภาวะโรคฟันผุของกลุ่มอายุ 3 ปี มีความชุกในการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 43.86 ค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุด 
(dmft) 2.34 ซี่ต่อคน กลุ่มอายุ 12 ปี มีความชุกในการเกิดโรคฟันผุร้อยละ 41.15 ค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน อุด 
(DMFT) 0.94 ซี่ต่อคนและในกลุ่มอายุ 60 - 74 ปี ร้อยละ 99.41 มีประสบการณ์โรคฟันผุ ค่าเฉล่ียฟันผุ ถอน 
อุด 18.78  ซี่ต่อคน พบมีฟันผุ ท่ีรากฟัน ร้อยละ 47.16  ค่าเฉล่ียการสูญเสียฟันในกลุ่มอายุ 60 – 74 ปี 
เท่ากับ 13.79 ซี่ต่อคน มีผู้สูญเสียฟัน ท้ังปาก ร้อยละ 5.56 และผู้ท่ีมีฟันใช้งานได้ 20 ซี่ขึ้นไปร้อยละ 52.91             
อีกประเด็นคือเรื่องคู่สบฟันหลังเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการวัดประสิทธิภาพการบดเค้ียว ซึ่งการมีฟันคู่สบครบ 4 คู่ 
ถือว่าเพียงพอต่อการบดเค้ียวอาหาร ซึ่งจากการส ารวจมีเพียงร้อยละ 39.13 ท่ีมีคู่สบฟันหลังครบ 4 คู่        
หรือเฉล่ียเหลือเพียง 2.87 คู่/คน  

ด้านสภาวะปริทันต์ของกลุ่มอายุ 12 ปี พบว่าร้อยละ 43.2 มีสภาพเหงือกปกติ กลุ่มอายุ 60 – 
74 ปี พบมีสภาพเหงือกปกติเพียง ร้อยละ 25.72 และเป็นโรคปริทันต์อักเสบร้อยละ 14.07 

ด้านพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพและการไปรับบริการทันตกรรมของกลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละ 
92.31 บอกว่าแปรงฟันวันละ 2 ครั้งหรือมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะแปรงตอนเช้า ร้อยละ 93.31 รองลงมาคือ
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แปรงก่อนนอน ร้อยละ 86.76 และมีเพียงร้อยละ 20.05 ท่ีแปรงหลังอาหารกลางวันด้วย เรื่องการไปรับบริการ
ทันตกรรม ร้อยละ 58.75 ไปพบทันตแพทย์เพราะมีปัญหาในช่องปาก มีเพียงร้อยละ 25.07 ไปตรวจสุขภาพ
ช่องปากทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี ส าหรับกลุ่มอายุ 60 – 74 ปี ในผู้ท่ีมีฟันในช่องปาก ร้อยละ 79.68 ท าความ
สะอาดด้วยการแปรงฟันเพียง   อย่างเดียว และร้อยละ 19.03 แปรงฟันร่วมกับใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เรื่องการ
ไปรับบริการทันตกรรม ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.80 ไปเพราะมีปัญหาในช่องปาก มีเพียงร้อยละ 24.20 ไปตรวจ
สุขภาพช่องปากประจ า 

 
เภสัชกรรม 

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และบทบาทหน้าท่ีของเภสัชกร              
ในสถานพยาบาลท่ีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้รับบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ท าให้เภสัชกรมีเวลาจ ากัดส าหรับผู้ป่วยหรือประชาชนท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
ค าแนะน าเรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่งผลให้อาจพลาดโอกาสในการรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์               
กองเภสัชกรรม จึงเห็นความจ าเป็นท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ เช่ือมโยงงานบริการ             
ของศูนย์บริการสาธารณสุข ได้แก่ ร้านยาในชุมชน เนื่องจากร้านยาเป็นสถานพยาบาลทางสาธารณสุข               
ในระดับปฐมภูมิท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชน เป็นแหล่งท่ีประชาชนตัดสินใจเลือกไปใช้บริการเบื้องต้น             
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ                 
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร และประสานสร้างเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของกองเภสัชกรรม และศูนย์บริการสาธารณสุข 

นอกจากนั้น กองเภสัชกรรม มีหน้าท่ีให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมท้ังส่งเสริม            
ให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม               
ให้มีความรู้ ทักษะในการสืบค้นข้อมูล จะช่วยให้บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์และสามารถให้ค าแนะน าแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 

 
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
สถานการณ์และการประเมิน 

ผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ฟื้นฟู  
จากรายงานส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ประชากร

สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุจ านวน 936,865 คน ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 
978,455 คน และในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1,020,917 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4, 17.8 และร้อยละ 18.6 
ตามล าดับ ของประชากรท่ีขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นไดวาประชากรผู้สูงอายุ
ของกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และก้าวสู “สังคมสูงอายุ” แลว ซึ่งเมื่อมนุษย์เริ่มเปล่ียนแปลงเข้าสู่
วัยชรา ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทางร่างกายในระบบสรีระวิทยาส่งผลหลายอย่าง ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันท่ีเห็นได้ชัด คือ เดินช้าลง ตามองไม่ชัดหูตึง ฟันเสียมากขึ้น มีปัญหาท่ีกระดูกและข้อเส่ือม 
รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามวัย และจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 
2557 พบว่า โรคท่ีเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะของผู้สูงอายุสามอันดับแรกในชาย คือโรคหลอดเลือด
สมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหัวใจขาดเลือด ส่วนเพศหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวาน และโรค
สมองเส่ือม 
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กองสร้างเสริมสุขภาพ ส านักอนามัยได้มีการด าเนินกิจกรรมคัดกรอง/ตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ ชมรมผู้สูงอายุท้ังหมดของศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 295 ชมรม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ท้ังหมด จ านวน 24,737 คน ได้รับการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ จ านวน 20,433 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรท่ีท าให้เกิดการเสียสมดุลทาง  
ประชากร คือ ประชากรสูงอายุเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัย
ท างานมีแนวโน้มลดลง เห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลเชิงประจักษ์และการคาดประมาณแนวโน้มประชากรใน  
อนาคต ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ต้ังแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของ
ประชากรไทยเป็นประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Complete Aged Society) และในราวปี พ.ศ.2578 ประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุถึง 1 ใน 3 
ของประชากรท้ังหมด หรือกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยมีข้อมูลประชากรผู้สูงอายุท่ีช้ีให้เห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยโครงสร้างทางอายุของประชากรนั้นเมื่อจ าแนก
ประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) 
และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้ึนไป) พบว่าในระหว่าง พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานมีแนวโน้มลดลงในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ  
13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 ท้ังนี้ จากรายงานส านักงานปกครองและทะเบียน 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรสูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 
1,121,698 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ของประชากร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) ของประชากรท่ีขึ้น
ทะเบียนในกรุงเทพมหานคร และมีการคาดการณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานคร จะมีประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมดของกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า
กรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” แล้วเช่นกัน 

การเพิ่มจ านวนของผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โรคและปัญหาสุขภาพท่ีมักเกิดในวัยสูงอายุ ได้แก่ ภาวะสมอง
เส่ือม ซึ่งท่ัวโลกพบผู้ป่วยเกิดข้ึนใหม่ประมาณ ๗.๗ ล้านคนต่อปี หรือประมาณ 1 คนทุกๆ 4 วินาที คาดว่าในปี 
ค.ศ. 2030 จะมีเพิ่มข้ึนเป็น 33.04 ล้านคน และปี ค.ศ. 2050 จะมากกว่า 60 ล้านคน ส าหรับประเทศไทยผล
ส ารวจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งล่าสุดในปี 2557 พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเส่ือมร้อย
ละ 8.1 พบในผู้หญิงมากกว่าชาย คาดว่าขณะนี้มีผู้ป่วยสมองเส่ือมประมาณ 8 แสนกว่าคนท่ัวประเทศ ส่วน
ปัญหาการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในพ.ศ. 2555 ท่ัวโลกพบจ านวน 424,000 คน เฉล่ียวันละ 1,160 คน
ส าหรับประเทศไทยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตกว่า 1,000 คน หรือเฉล่ียวันละ 3 คน โดยเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูง
กว่าเพศหญิงกว่า 3 เท่า (สถิติสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข,พ.ศ. 2558) ปัญหาสุขภาพสมองเส่ือมและ
ภาวะพลัดตกหกล้มท้ังสองประเด็นเป็นปัญหาส าคัญน ามาซึ่งความพิการ การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุแบบติดเตียง
และพึ่งพิง รวมถึงอันตรายอันอาจถึงแก่ชีวิต ประกอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560 พบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพไม่ดี ถึงร้อยละ  15 และผลการประชุมสมัชชา
ครอบครัวกรุงเทพมหานคร เมื่อสิงหาคม 2561 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีการสร้างเสริ มสุขภาพ 
ด้วยการออกก าลังกาย 

ดังนั้น การวางแผนเตรียมความพร้อมส าหรับสังคมไทย โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้าน
สุขภาพและระบบสาธารณสุข เป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับประเด็น
ดังกล่าวด้วยการก าหนดไว้ในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี 
ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 ข้อ 3.4 ความว่า“เตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระ
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ต่อสังคมในอนาคต” กรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความส าคัญได้เตรียมพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยส านักอนามัยร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดมความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
และทุกภาคส่วน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2557-2560) และ
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมาย “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิติท่ีดี มี
คุณค่า และมีความสุข”  

ด้วยเหตุผลข้างต้น กองสร้างเสริมสุขภาพ ส านักอนามัย จึงจัดท าโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน โดยมีแนวคิดใหม่ซึ่งจะเตรียมประชากรต้ังแต่เนิ่นๆ ท่ียังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อให้
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีแข็งแรงป้องกันให้ผู้สูงอายุไม่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวหรือชะลอความจ าเป็นในการ
ดูแลระยะยาว ป้องกันภาวะสุขภาพเส่ือมโทรมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้และช่วยบรรเทาภาวะสุขภาพท่ีไม่
ดีไม่ให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยน าองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกันเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งของกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหวเพื่อลดอัตราการเกิดการพลัดตกหกล้ม และการส่งเสริม
สุขภาพสมองฝึกความคิดความจ า ป้องกันภาวะสมองเส่ือมด าเนินการโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส านักอนามัยเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
สถานการณ์และการประเมิน 

การบริหารแผนและประเมินผล 
การพัฒนาเมือง/มหานครทั่วโลกในปัจจุบันอาศัยการจัดแผนท่ีดีเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาเรื่องต่าง ๆ ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ีขององค์กร ซึ่งในการ
บริหารราชการของส านักอนามัยในฐานะองค์กรบริหารจัดการด้านสาธารณสุข การจัดท าแผนของส านักอนามัย
ต้องน าภารกิจของส านักอนามัยท่ีมีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติ     
ด้วยการด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าวที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันท้ังมิติของภารกิจ เนื้อหา เป้าหมาย พื้นท่ี และอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน จะช่วยท าให้เกิดการกระจายตัวของการพัฒนากรุงเทพมหานครและการได้รับประโยชน์ของ
ประชาชนและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังผลกระทบจากการพัฒนา ฯลฯ ท่ีสอดคล้องกันระหว่างความต้องการ    
ในการแก้ไขปัญหา/การพัฒนาของแต่ละพื้นท่ี ความต้องการของประชาชน และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ        
ในสังคม อย่างสมดุลและมีความยั่งยืนมากขึ้น  

การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส าคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลักดันให้มีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนต่าง ๆ ของส านักอนามัย เช่น แผนพัฒนาส านักอนามัย 4 
ปี (พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน รวมท้ังการประเมินผลการด าเนินการตาม
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นภารกิจท่ีส าคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งของการใช้แผนเป็น
เครื่องมือช้ีน าในการพัฒนาบริการและการใช้แผนเป็นเครื่อ งมือในการบริหารราชการของส านักอนามัย 
เนื่องจากการประเมินผลท าให้ทราบสถานะของการด าเนินการตามแผนว่า การด าเนินการเรื่องนั้น ๆ ท่ีก าลัง
ด าเนินการอยู่จะบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท าให้การ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือหากด าเนินการต่อไปจะได้ผลไม่คุ้มค่าหรือเกิดผลกระทบต่อสังคมอย่าง
รุนแรง ควรยุติการด าเนินการนั้น เป็นต้น นอกจากนั้น การประเมินผลการด าเนินการตามแผนต่าง ๆ ท่ีมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างชัดเจน เป็นท่ียอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ยังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนให้การตัดสินใจของผู้บริหาร 
เช่น การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ/หรือภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ส านักอนามัยจึงได้ให้ความส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการด าเนินการตามแผนของส านัก
อนามัย 
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สารสนเทศ IT 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง หน่วยบริการทางการแพทย์ 2 แห่ง 
คลินิกสัตวแพทย์ 6 แห่ง และคลินิกสัตวแพทย์ท่ีกลุ่มของส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขทุกแห่ง รวมถึง  
ส่วนราชการในระดับกองและส านักงาน จ านวน 13 แห่ง ท่ีท าหน้าท่ีดูแลและสนับสนุนการด าเนินการด้าน
ต่างๆ โดยมีสถานท่ีติดต้ังกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ให้บริการแก่ประชาชน ใน 4 มิติ ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟื้นฟู รวมท้ังการบริหารจัดการในด้านการบริการสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกันด้วย 

ส านักอนามัยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 
การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) มาตอบสนองต่อภารกิจเพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง 
งานในคลินิกท่ีเปิดให้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการตรวจรักษา         
มาวิเคราะห์เป็นสถิติ เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์       
ในเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นระบบและสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นการปรับปรุงระบบ
การท างานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ท้ังต่อประชาชนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องและสนองต่อ
นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาส านักอนามัย และ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรุง เทพมหานคร ในการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน         
การให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนท่ีมารับ
บริการ 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) ให้กับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข  ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  หน่วยบริการทางการแพทย์  กทม.1 / กทม.2 คลินิก
สัตวแพทย์ คลินิกบ าบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว และสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ประเวศ ซึ่งเปิดให้บริการท้ังใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงกอง ส านักงาน และผู้บริหารของส านักอนามัย ผ่านระบบเครือข่าย
และมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) เข้าสู่ Cloud เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเข้าถึงและเรียกใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสถียรของระบบส าหรับการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขและส่วนราชการสังกัดส านักอนามัย 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแห่งปลอดโรค  
 Accomplishing Health For Citizen And City 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท่ีครอบคลุมท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  
การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟื้นฟู ท้ังในสถานพยาบาลและในชุมชน  
 2. ป้องกันบ าบัดรักษา และฟื้นฟูการติดยาและสารเสพติด   
 3. จัดการสุขาภิบาลเมืองและส่ิงแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ  
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 4. เสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านกาย ใจ อารมณ์ และสังคมท่ีเหมาะสม เพื่อลดปัญหา
สุขภาพคนเมือง   
 5. พัฒนาเครือข่ายด้านการสาธารณสุขท่ีสนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค   
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท้ังด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สู่ความเป็นมหา
นครน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
 1. เพื่อมุ่งสร้างสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี  
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 
จุดมุ่งหมาย (Goal) 
 1. ด้านคุณภาพชีวิตท่ีดี ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง พึ่งตนเองได้ 

 1.1  ประชาชนตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพส าคัญ ตามสถานการณ์และบริบทมหานคร
ให้กับประชาชนในวงกว้าง 

 1.2  ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนจากโรคท่ีป้องกันได้ โรคระบาดและ
โรคอุบัติใหม่ 

 1.3  การบริการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส (ของศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง) ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจ 

 1.4  ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การจัดการสุขาภิบาลท่ีอาจก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน 

 1.5  เพิ่มศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ มุ่งเป็นมหา
นครแห่งความปลอดภัย รองรับ AEC 

 1.6  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรและเทียบเคียงสากลใน
ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
 1.7  พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริ การทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
 2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเทพฯ ในการพัฒนาชุมชน/พืน้ท่ี/เมือง 
2.2 ส านักอนามัยจัดท ากรอบงบประมาณได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.3 น าแนวทางการบริหารความเส่ียงประกอบการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2.4 บุคลากรของส านักอนามัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงาน

ตามแผน การติดตามและการประเมินผลแผนในเชิงยุทธศาสตร์ 
2.5 บุคลากรของส านักอนามัยมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ี ก.ก. ก าหนด  
2.6 โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายสุขภาพมีประสิทธิภาพ 
2.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนและการบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 
และแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
 เป้าหมายท่ี 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

   เป้าประสงค์ท่ี 1.1.3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจาก 
      แหล่งก าเนิด 

เป้าหมายท่ี 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงค่าเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq)  
  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1.1.4.1  กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
  เป้าหมายท่ี 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติดผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการ 
     บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง 
      ยาเสพติด 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.2  สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจ 
      แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและ 
      สารเสพติด 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.3 บ าบัดรักษาฟื้นฟูติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติด 
      ให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม 
 มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
  เป้าหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
     ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบ 

    อาชีพ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.2 ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงท่ีพบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบ 
      บริการ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.3  คัดกรองและลดปัจจัยเส่ียงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ 
      โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ีและ 
      อาชีวอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้มีสุขอนามัยท่ีดี 
      ปลอดโรค ปลอดภัย 
   เป้าประสงค์หน่วยงาน ส่งเสริมอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบกิจการและ 
      อาคารสาธารณะให้ปลอดโรคปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
 

  เป้าหมายท่ี 1.6.2 โรคติดต่อท่ีส าคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ 
     ระบาดไปในวงกว้าง 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.1 ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายท่ีมี 
      พฤติกรรมเส่ียงสูงรวมท้ังกลุ่มเยาวชน 
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   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.2 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุม 
      โรคติดต่อท่ีส าคัญ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.4 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์  
  เป้าหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และ 
     สาธารณสุขท่ีเท่าเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความ 
      เป็นเลิศ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.3.2  ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ 
      สาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  เป้าหมายท่ี 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยปราศจากเช้ือโรคและ 
     สารปนเป้ือนท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   เป้าประสงค์ท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความ 
      ปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 
 ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 

มิติท่ี 3.1  การจัดส่ิงอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพ 
   ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  เป้าหมายท่ี 3.1.3  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพอย่าง 
     ครบวงจร 
   เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3.2  ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร  

 เป้าประสงค์หน่วยงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับผลกระทบจาก 
ปัญหาสุขภาพได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการและ 
จ าเป็นเพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติท่ี 5.3 กระจายอ านาจสู่ประชาชน 

  เป้าหมายท่ี 5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าท่ีจ าเป็นและให้ 
     อ านาจในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจในการจัดบริการ 
     สาธารณะในระดับพื้นท่ี 

   เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2  กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกจิจาก 
      รัฐบาลในการให้บริการสาธารณะตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  
ตัวชี้วัดเจราจรตกลง 2 องค์ประกอบ (หลัก) 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพตามการด าเนินงานตามหลักภารกิจ งานประจ าพื้นฐานหรืองานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบหลัก (Function Base)  
ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามหลักภารกิจประจ า
พื้นฐาน/งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก (ตามตัวชี้วัดเจรจาตกลง 3 ตัว) : น้ าหนักร้อยละ 50 ประกอบด้วย 

1. ร้อยละความส าเร็จของผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการสอบสวนและ
ควบคุมโรคเบ้ืองต้น (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100  

2. ร้อยละความส าเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral 
Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 94  

3. ร้อยละความส าเร็จของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีข้ึน 
(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 70  

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตามหลักภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) 
ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ : น้ าหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย 

1. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
1.1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) : ระดับ 5  
1.2 ร้อยละความส าเร็จของสถานประกอบการอาหารท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service) (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 20  
2. ร้อยละความส าเร็จของผู้เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลัง

จ าหน่ายจากการบ าบัดท่ีระยะ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) : ร้อยละ 80  
 

ตัวชี้วัดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ

(ผลผลิต) : ร้อยละ 60  
2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการร้องขอจากส านักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต) : ร้อยละ 85  
3. ร้อยละของชุมชนท่ีมคีวามสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 

65 (จากจ านวนชุมชนของ กทม.)  
4. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 65  
5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ : ร้อยละ 55 (ผลลัพธ์)  
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (ผลลัพธ์) : โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
  : เด็กท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
7. ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ (BMI) ลดลงจากเดิม 

(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 90  
8. จ านวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงาน

ของกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพ (ผลผลิต) : 24 ครั้ง  
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9. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ     
ท่ีเพิ่มข้ึน : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา (ผลลัพธ์)  

10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100  
11. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

(ผลผลิต) : 300,000 ราย  
12. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 36  
13. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 36  
14. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ผลลัพธ์) : >ร้อยละ 80  
15. ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแลสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการท างาน (ผลผลิต) : ร้อยละ 60  
16. ร้อยละของห้องน้ าสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(ผลผลิต) : ร้อยละ 80  
17. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกันเอดส์ : ร้อยละ 

90 (ผลลัพธ์)  
18. ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 97  
19. ร้อยละผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค(ผู้ป่วยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ า

ท้ังเสมหะพบเช้ือและไม่พบเช้ือ) (ผลลัพธ์) : >ร้อยละ 89  
20. อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) : ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ ท่ี 80 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง  
21. ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) : ร้อยละ 75  
22. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต) : 

ร้อยละ 80 
23. จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ผลลัพธ์) : 0 ราย 
24. จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) 

(ผลลัพธ์) : 5 ศูนย์ฯ  
25. มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักอนามัย (ผลลัพธ์) : อย่างน้อย 20 

เรื่อง ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง  
26. ร้อยละของจ านวนเขตท่ีจัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต) : ร้อยละ 58 (29 เขต)  
27. ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100  
28. ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเช้ือโรค (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 95  
29. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 

(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100  
30. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินความรู้ด้านการ

สุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 80  
31. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 40  
32. ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการและ

ประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 85  
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33. ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home ward ได้รับการเฝ้าระวังภาวะเส่ียงและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100  

34. ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง   
ท่ีบ้าน ท่ีปฏิบัติงานจริงได้รับการติดตาม ก ากับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล
(ผลลัพธ์) : ร้อยละ 80  

35. ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับ
ความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการและจ าเป็นในการด ารงชีวิต (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 90  

36. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามกฏหมายกระจาย
อ านาจฯ (ผลลัพธ์) : ร้อยละ 100  
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
 
ส่วนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.1 ปลอดมลพิษ 
เป้าหมายที่ 1.1.3 กรุงเทพมหาครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของแหล่งก าเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม (ผลลัพธ์) ร้อยละ 

15 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 4 เฝ้าระวังมลพิษทางอากาศจากสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัดมาตรการ  

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมการ

ป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษอากาศ (ผลผลิต) 
- - ร้อยละ 60 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ) 

2,365,985 บาท 
(ด าเนินการ) 

สสว. 

 
เป้าหมายที่ 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

มลภาวะทางเสียงลดลง (ผลลัพธ์) 
ลดลงร้อยละ 

5 
ลดลงร้อยละ

10 
ลดลงร้อยละ 20 

(หรือไม่เกิน 
1,329 เรื่อง) 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 4 เข้มงวดการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง 
ตัวชี้วัดมาตรการ  
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญเกี่ยวกับ

มลภาวะทางเสียงของสถานประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการร้องขอจากส านักงานเขต
ได้รับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต) 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมการควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบ
กิจการ) 

2,365,985 บาท 
(ด าเนินการ) 

สสว. 

 
มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าหมาย 1.2.2 เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของชุมชนท่ีมีความสามารถใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ผลลัพธ์) 

1,000 ชุมชน 
(จ านวนชุมชนมี
ความสามารถใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด) 

1,200 ชุมชน 
(จ านวนชุมชนมี
ความสามารถใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด) 

ร้อยละ 65 
(จากจ านวน
ชุมชนของ 

กทม.) 

2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเฝ้าระวังภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 65 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ “ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด”  
 มาตรการที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 มาตรการที่ 3 สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 มาตรการที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของ “ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด”  
ตัวชี้วัดมาตรการ  
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของชุมชนท่ีมี

ความสามารถในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) 
 

1,000 ชุมชน 
(จ านวนชุมชนมี

ความสามารถในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด) 

1,200 ชุมชน 
(จ านวนชุมชนมี
ความสามารถใน
การป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด) 

ร้อยละ 65 
(จากจ านวน
ชุมชนของ 

กทม.) 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานชุมชนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

- สยส.  
สนข. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการท่ี 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 มาตรการที่ 3 สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 มาตรการที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง

ภัยยาเสพติด (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 65 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2,798,900 บาท 

(ด าเนินการ) 
สยส. / 
สนข. 

2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 988,000 บาท สยส. 
3. โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน 
(เดิม) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในชุมชน 

152,510 บาท 
 

896,300 บาท 

สยส. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.2 สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชากร
ในการป้องกันการใช้ยาเสพติด 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมี

ภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์) 
 

109 แห่ง 
(จ านวนโรงเรียนที่
ร่วมด าเนินการ) 

ร้อยละ 85 
(ร้อยละของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในสังกัด กทม.ที่ร่วม
ด าเนินการ) 

ร้อยละ 55 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมี

ภูมิคุ้มกันในระดับปกติ (ผลลัพธ์) 
 

109 แห่ง 
(จ านวนโรงเรียนที่
ร่วมด าเนินการ) 

ร้อยละ 85 
(ร้อยละของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัด กทม.ที่

ร่วมด าเนินการ) 

ร้อยละ 55 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- สยส. สนศ. สนข. 

2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 1,082,075 บาท 
(ด าเนินการ) 

สยส. / สนข.  

3. โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  502,000 บาท สยส. 
4. โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ 478,080 บาท สยส.  
5. โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

843,700 บาท สยส. 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

1,122,150 บาท สยส. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.3 บ าบัดรักษาฟื้นฟูติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้
ตามปกติในสังคม 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้ท่ีเข้าโปรแกรมบ าบัดรักษา

แบบครบก าหนด (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 65 
(ร้อยละการบ าบัด

ของ ผู้ท่ีเข้า
โปรแกรมการ

ร้อยละ 67 
(ร้อยละการบ าบัด

ของ ผู้ท่ีเข้า
โปรแกรมการ

ร้อยละ 68 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
บ าบัดรักษาแบบ

ครบก าหนด) 
บ าบัดรักษาแบบ

ครบก าหนด) 
2 ร้อยละของผู้ผ่านการบ าบัดรักษาตาม

โปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบ าบัด
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด(ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 65 ร้อยละ 73 ร้อยละ 77 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาการบริการด้านการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีเข้าถึงง่าย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 มาตรการท่ี 3 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคม ในการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาการบริการด้านการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้าถึงง่าย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 มาตรการที่ 3 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคม ในการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของผู้เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์

ท่ีก าหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดท่ีระยะ 
3 เดือน (3 Months Remission Rate) (ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัด
เจรจาตกลง) 

- - ร้อยละ 
80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด 

497,440 บาท สยส. 

2. โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบส าหรับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 

340,900 บาท สยส. 

3. โครงการพัฒนาการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน  153,000 บาท 
(ด าเนินการ) 

สยส. 
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มิติที ่1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
เป้าหมาย 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก
โรคติดต่อเร้ือรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
เป้าประสงค์ท่ี1.6.1.1ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 

1 ร้อยละของเ ด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
(ผลลัพธ์) 
1.1 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1.2 เด็กท่ีผ่านเกณฑ์  
 

ร้อยละ 90 
(เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนสังกัด กทม.
และนอกสังกัดได้รับ
การเฝ้าระวังภาวะ

โภชนาการ) 

ร้อยละ 100 
(เด็กและเยาวชนใน

โรงเรียนสังกัด 
กทม.และนอกสังกัด
ได้รับการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ) 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

2 ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
อ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือค่า BMI ลดลง
จากเดิม (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3 จ านวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครด้าน
สุขภาพ (ผลผลิต) 
 

12 เครือข่าย 
(จ านวนเครือข่าย

ท่ีเพิ่มข้ึน) 

14 เครือข่าย 
(จ านวนภาคี

เครือข่ายท่ีเข้า
มามีส่วนร่วมใน

การด าเนิน
กิจกรรม
สุขภาพ) 

24 ครั้ง 

4 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์) 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 

จากปีท่ีผ่านมา 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

จากปีท่ีผ่านมา 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 ส่งเสริมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนพื้นท่ีกรุงเทพมหานครตามแผน 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคอ้วน 
 มาตรการที่ 3 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสุขภาพ 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการท่ี 1 ส่งเสริมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครตามแผน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี 

สมส่วน (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 90 

(เด็กและเยาวชนใน
ร้อยละ 100 

(เด็กและเยาวชนใน
 
 



- 53 - 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1.1 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1.2 เด็กท่ีผ่านเกณฑ์  
 

โรงเรียนสังกัด กทม.
และนอกสังกัดได้รับการ

เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ : ผลผลิต) 

ร้อยละ 66 
(ร้อยละของเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน : ผลลัพธ์) 

โรงเรียนสังกัด กทม.
และนอกสังกัดได้รับการ

เฝ้าระวังภาวะ
โภชนาการ : ผลผลิต) 

ร้อยละ 66 
(ร้อยละของเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน : ผลลัพธ์) 

 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 70 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน - กสภ. 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลดพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคอ้วน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมี

รอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการวัยท างานสดใส ใส่ใจสุขภาพ 514,000 บาท กสภ. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 3 เพิ่มภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ี

ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครด้าน
สุขภาพ (ผลผลิต) 
 

- 18 เครือข่าย 
(จ านวนภาคี

เครือข่ายท่ีเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม

สุขภาพ) 

24 ครั้ง 



- 54 - 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
2 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในการ

เฝ้าระวั งความปลอดภัยด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

จากปีท่ีผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

จากปีท่ีผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

จากปีท่ีผ่านมา 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 364,000 บาท กสภ. 
2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย 

302,200 บาท กภก. 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย  

300,000 บาท  กภก. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.2 ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงท่ีพบภาวะซึมเศร้าเข้าสู่ระบบบริการ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงภาวะ

ซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 65 
(กลุ่มเส่ียงภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการ

ดูแล) 

ร้อยละ 70 
(กลุ่มเส่ียงภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการ

ดูแล) 

ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเส่ียง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงภาวะ

ซึมเศร้าได้รับการดูแล (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 65 
(กลุ่มเส่ียงภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการ

ดูแล) 

ร้อยละ 70 
(กลุ่มเส่ียงภาวะ
ซึมเศร้าได้รับการ

ดูแล) 

ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน 1,149,000 บาท 

(ด าเนินการ) 
กสภ. 

2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น - กสภ. 
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เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.3 คัดกรองและลดปัจจัยเส่ียงเชิงพฤติกรรมท่ีมีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ได้รับการตรวจคัดกรอง
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 ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 70 
(ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 35 
(ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์ : 

ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 36 

3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 70 
(ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 35 
(ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์ : 

ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 36 

4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้น
ทะเบียนได้รับการประเมิน
โอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) 

- - ≥ร้อยละ 80 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เพิ่มจ านวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการท้ังเชิงรับและเชิงรุก  
 มาตรการที่ 2 จัดบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
 มาตรการที่ 3 จัดบริการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เพิ่มจ านวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการ

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)   

200,000 ราย 255,000 ราย 300,000 ราย 
(สนอ. 215,000 ราย 
สนพ. 85,000 ราย) 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 130,750 บาท กสภ. 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการท่ี 2 จัดบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
 มาตรการที่ 3 จัดบริการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมระดับน้ าตาลได้ (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 70 
(ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 80 
(ร้อยละของผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 36 

2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดัน
โลหิตได้ (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 70 
(ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 80 
(ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตท่ีได้รับ
การดูแลตามเกณฑ์) 

ร้อยละ 36 

3 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

- - ≥ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 130,750 บาท กสภ. 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.1.5 ส่งเสริมสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม อาคารสถานท่ีและอาชีวอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 
เพื่อให้มีสุขอนามัยท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละสถานประกอบการอาคาร

สถานท่ีได้รับการตรวจด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและอาชีว 
อนามัยตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 20 
(ร้อยละสถาน

ประกอบการท่ีได้รับ
การสนับสนุนในการ
เสริมความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อการ

ร้อยละ 100 
(ร้อยละสถาน

ประกอบการท่ีได้รับ
การสนับสนุนในการ
เสริมความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อการ

ร้อยละ 60 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
ปฏิบัติงานด้านอาชีว 
อนามัยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม) 

ปฏิบัติงานด้านอาชีว 
อนามัยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม) 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 สถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงสูงได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 
 มาตรการที่ 2 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดโรค ปลอดภัย  
มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแลสถาน

ประกอบการได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 60 
(ร้อยละของสถาน
ประกอบการตาม

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่ีมี
ความเส่ียงสูง ได้รับการ
แนะน าด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเพื่อ

จัดการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการ

ท างานให้สะอาดปลอดโรค 
ปลอดภัย ส่งเสริมการมี

สุขภาพที่ดี) 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละสถาน

ประกอบการท่ีได้รับการ
สนับสนุนในการเสริม

ความรู้ความเข้าใจ เพื่อ
การปฏิบัติงานด้านอาชี
วอนามัยอย่างถูกต้อง

เหมาะสม) 

ร้อยละ 60 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการ“กรุงเทพฯ เมืองแห่งผู้ประกอบอาชีพปลอดโรค 
ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยในการท างานท่ีดี”  

479,300 บาท  สสว. 

 
เป้าประสงค ์(หน่วยงาน) ส่งเสริมอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะให้ปลอดโรค
ปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของสถานประกอบกิจการ

และอาคารสาธารณะ
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(ร้อยละของสถานประกอบ
ร้อยละ 60 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุน
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เพื่อการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

กิจการและอาคารสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมในอาคาร
สถานท่ีให้มีสุขลักษณะปลอด

โรค ปลอดภัย (ผลลัพธ์)) 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการ (หน่วยงาน) 1 ส่งเสริมความรู้ การวิจัยและพัฒนา 
 มาตรการ (หน่วยงาน) 2 สร้างเสริมความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด ปลอดภัย 

2,365,985 บาท 
(ด าเนินการ) 

สสว. 

 
เป้าหมาย 1.6.2 โรคติดต่อที่ส าคัญในเมืองที่ได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.1 ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงสูงรวมท้ังกลุ่ม 
           เยาวชน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูล

ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันเอดส์ (ผลลัพธ์) 
- - ร้อยละ 90 

2 ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 97 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์  
 มาตรการที่ 1 พัฒนาต้นแบบการท้าให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) 
 มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบการติดตามการด าเนินการตามเป้าหมายโดยสามารถจ าแนกตามกลุ่มประชากร
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของห้องน้ าสาธารณะในกลุ่มเป้าหมายมี

สุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 80 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าถึงข้อมูล

ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันเอดส์ (ผลลัพธ์) 
≥ร้อยละ 

80 
≥ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 90 

2 ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 
90 

>ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 97 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นท่ีเป้าหมาย 124,000 บาท กอพ. 
2. กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ 
Bangkok Smart Monitoring System: BSMS 

- กอพ. 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.2 ค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายขาด 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผลลัพธ์) ≥ร้อยละ 

87 
ร้อยละ 88 ≥ร้อยละ 

88 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียง กลุ่มต่าง ๆ ท้ังเชิงรุก เชิงรับ 
 มาตรการที่ 2 ป้องกันการเกิดวัณโรคด้ือยาหลายขนานรายใหม่ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละผลส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยวัณโรค

ปอด/นอกปอด รายใหม่/กลับเป็นซ้ าท้ังเสมหะพบเช้ือ
และไม่พบเช้ือ) (ผลลัพธ์) 

≥ร้อยละ 
87 

≥ร้อยละ 
89 

≥ร้อยละ 
89 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วยระบบยาระยะส้ันภายใต้การ
สังเกตโดยตรง (DOT) 

- กอพ. 

2. กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Referral 
Center) 

- กอพ. 
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เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกนัและควบคุมโรคท่ีส าคัญ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 อัตราการป่วยโรค

ไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) 
ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 
2 อัตราป่วยโรคติดเช้ือทางเดิน

หายใจ (ไข้หวัดใหญ่) 
(ผลลัพธ์) 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเป้าหมายท่ีก าหนดของกรุงเทพมหานคร  
 มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
 มาตรการที่ 3 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
 มาตรการที่ 4 เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญตามฤดูกาล 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเป้าหมายท่ีก าหนดของกรุงเทพมหานคร  
 มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 อัตราการป่วยโรค

ไข้เลือดออก(ผลลัพธ์) 
ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 
(อัตราป่วย 312.64 
ประชากรต่อแสน

ราย) 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 
(อัตราป่วย 232.84 
ประชากรต่อแสน

ราย) 

ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 80 ของข้อมูล 5 

ปีย้อนหลัง 

2 ร้อยละความส าเร็จของผู้ติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้รับการ
สอบสวนและควบคุมโรค
เบ้ืองต้น (ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัด
เจรจาตกลง) 

- - ร้อยละ 100 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

425,000 บาท 
(ด าเนินการ) 

กคร. กสน. 

2. กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

3,162,250 บาท 
 

กคร.กรบ. 
 

3. โครงการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวงัสอบสวนและควบคุมโรค 246,200 บาท  กคร.กรบ. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการท่ี 3 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
 มาตรการที่ 4 เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญตามฤดูกาล 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของการให้บริการวัคซีนไข้หวัด

ใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) 
ร้อยละ 60 

(ร้อยละความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญตาม
ฤดูกาล (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยวัคซนี - กคร.กรท. 
2. โครงการการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

14,750,800 บาท 
(ด าเนินการ) 

กคร. 

3. โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ 161,200 บาท กคร.กรท. 
4. โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 262,000 บาท กคร. 
 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.4 เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

(ผลผลิต) 
 

ไม่เกิน 0.02 ราย ต่อ
ประชากรแสนคน (20 ราย) 
(อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า) 

0 ราย 0 ราย 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 ปฏิบัติการเชิงรุกท าหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 มาตรการที่ 2 ด าเนินการศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

(ผลผลิต) 
 

ไม่เกิน 0.02 ราย  ต่อ
ประชากรแสนคน (20 ราย) 
(อัตราป่วยโรคพิษสุนัขบ้า) 

0 ราย 0 ราย 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการท าหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับท่ีเดิม 450,480 บาท สสธ. 
2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว - สสธ. 

3. กิจกรรมควบคุมดูแลให้ท่ีพักพิงสุนัข - สสธ. 

4. กิจกรรมผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว - สสธ. 
 
เป้าหมาย 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน  
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรองคุณภาพกับ สรพ. 
(ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 45 
(จ านวน 31 ศูนย์ฯ) 

(ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีเข้า
สู่กระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ.) 

5 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

5 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

2 ร้อยละผลงานวิจัย/
Innovation/R2R ท่ีน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 50 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) 
 มาตรการที่ 3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข (PHCA) 
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ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุข

ท่ีพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
(PHCA) (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 10 
(ร้อยละของศูนย์บริการ

สาธารณสุขที่เข้าสู่
กระบวนการประเมินและ
รับรองคุณภาพจากองค์กร

ภายนอก) 

5 ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

(จ านวนศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่พัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

(PHCA)) 

5 
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการการพัฒนา ประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

1,770,600 บาท 
(ด าเนินการ) 

กพส. 
 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 3 สนับสนุนการศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์

และสาธารณสุข ส านักอนามัย 
(ผลลัพธ์)  

ร้อยละ 30 อย่างน้อย 20 เรื่อง 
ได้เผยแพร่อย่างน้อย 

20 เรื่อง 

อย่างน้อย 20 เรื่อง 
ได้เผยแพร่อย่างน้อย 

20 เรื่อง 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านัก
อนามัย ปี 2564 

967,000 บาท 
(ด าเนินการ) 

สพธ. 

2. โครงการการสร้างงานวิจัยทางการพยาบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฏิบัติการพยาบาล 

724,000 บาท 
(ด าเนินการ) 

กพส. 
 

 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของจ านวนเขตท่ีจัดให้มีระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต) 
11 เขต 23 เขต ร้อยละ 58  

(29 เขต) 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 3 จัดให้มีการบูรณาการระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นท่ีเขต  
 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีแบบองค์รวมด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม 
 มาตรการที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของจ านวนเขตท่ีจัดให้มีระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต) 
- - ร้อยละ 58  

(29 เขต) 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. กิจกรรมการให้บริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สพธ. 
 
เป้าหมาย 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริม

ให้สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดบูรณาการ) 
(ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) 
 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละความส าเร็จใน
การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครระดับ
ดี) 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละความส าเร็จใน
การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครระดับ
ดี) 

ร้อยละ 
100 

2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบการปนเป้ือน
สารพิษ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 90 
(ร้อยละของตัวอย่าง
อาหารที่ได้รับการสุ่ม

ตรวจไม่พบการ
ปนเป้ือนสารเคมี

อันตราย) 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละของตัวอย่าง
อาหารที่ได้รับการสุ่ม

ตรวจไม่พบการ
ปนเป้ือนสารเคมี) 

ร้อยละ 
100 

3 ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ีได้รับ
การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน
เช้ือโรค (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการที่ 2 ควบคุม ก ากับให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็น 
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
 มาตรการที่ 3 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
 มาตรการที่ 4 ควบคุม ก ากับให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่าน 
การอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 
 มาตรการที่ 5 ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
 มาตรการที่ 6 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการที่ 2 ควบคุม ก ากับให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็น 
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
 มาตรการที่ 3 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
 มาตรการที่ 4 ควบคุม ก ากับให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่าน 
การอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้

สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดบูรณาการ) 
(ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) 
 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละความส าเร็จใน
การส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครระดับ
ดี) 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละความส าเร็จ
ในการส่งเสริมให้

สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร

ระดับดี) 

ระดับ 5 

2 ร้อยละของสถานประกอบการอาหาร
ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ดี มีการบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Green Service) 
(ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) 

- - ร้อยละ 20 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
(กิจกรรมท่ี 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) 

16,135,700 บาท 
(ด าเนินการ) 

กสอ. / สนข. 

2. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิทและน้ าแข็งในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

464,100 บาท สชส. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 3 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่

พบการปนเป้ือนสารพิษ (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ
การปนเปื้อนเช้ือโรค (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 78 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
(กิจกรรมท่ี 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และ 
กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเส่ียงการระบาดของ
โรคและการปนเป้ือนสารพิษของอาหารและน้ า) 

16,135,700 บาท 
(ด าเนินการ) 

กสอ. / สนข. 

 
 มาตรการที่ 5 ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์

ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญช่วง
เทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย  
(กิจกรรมท่ี 9 การควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญ 
ปีใหมใ่นช่วงเทศกาลปีใหม่) 

16,135,700 บาท 
(132,200 บาท) 

(ด าเนินการ) 

กสอ. 
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มาตรการที่ 6 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล

อาหารผ่านการประเมินความรู้ด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 

ร้อยละ 80  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร 184,400 บาท 

(ด าเนินการ) 
กสอ. 

2. โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(กิจกรรมท่ี 12 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร) 

16,135,700 บาท 
43,560 บาท 
(ด าเนินการ) 

กสอ. 

 
 
ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที ่3.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เป้าหมายที ่3.1.3 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3.1 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร (ผลลัพธ์) 
- - ร้อยละ 40 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร (ผลลัพธ์) 
- - ร้อยละ 40 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 1,800,000 บาท กสภ. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
สุขภาพผู้สูงอายุ ส านักอนามัย 2564 
 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้า

ร่วมโครงการมีสมรรถภาพ
ร่างกายดีขึ้น (ผลลัพธ์) 
 

≥ร้อยละ 80 
(ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี

เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของส านัก
อนามัยได้รับการคัด
กรองสุขภาพหรือ

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี) 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ส านักอนามัย และสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล

สังกัดส านักการแพทย์ 
ได้รับการคัดกรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี) 

ร้อยละ 60 

2 ร้อยละของผู้ป่วยทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิงได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองหรือการ
พยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านท่ีอยู่ใน
ระบบส่งต่อ BMA Home 
Ward ReferralCenter 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 20 
(ร้อยละของผู้ผู้ป่วย

ทุพพลภาพและ
ผู้สูงอายุติดเตียง

ได้รับดูแลพยาบาล
ท่ีบ้านเพิ่มข้ึน) 

ร้อยละ 100 
(ร้อยละของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิงได้รับความรู้และ
ฝึกทักษะในการดูแล

ผู้สูงอายุตามท่ีต้องการ) 

ร้อยละ 90 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองก่อนวัยผู้สูงอายุ 
 มาตรการที่ 3 ผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลพยาบาลท่ีบ้าน 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองก่อนวัยผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความสามารถในการ
ทรงตัวดีข้ึน (ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัด
เจรจาตกลง) 

≥ร้อยละ 80 
(ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี

เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุของส านัก
อนามัยได้รับการคัด

ร้อยละ 100 
(ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

ส านักอนามัย และสมาชิก

ร้อยละ 70 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
 กรองสุขภาพหรือ

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี) 

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาล
สังกัดส านักการแพทย์ 

ได้รับการคัดกรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจ าปี) 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน 
Preventive Long -Term Care 

- กสภ. 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 3 ผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลพยาบาลท่ีบ้าน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก 

BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาล
ต่อเนื่องท่ีบ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
94 

2 ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ
เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

3 ร้อยละของผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home ward ได้รับการเฝ้า
ระวังภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลือ
งานพยาบาล ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ี
บ้าน (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4 ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน ท่ีปฏิบัติงานจริงได้รับการ
ติดตาม ก ากับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพและ
ผู้ตรวจการพยาบาล(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาล
ต่อเนื่องท่ีบ้าน (BMA Home Ward Referral System) 

327,100 บาท กพส. 

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 

8,552,100 บาท
(ด าเนินการ) 

กพส. 
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เป้าประสงค ์(หน่วยงาน) ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพได้รับการ
ช่วยเหลือตามความต้องการและจ าเป็นเพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับความช่วยเหลือได้รับความ
ช่วยเหลือตามความต้องการและจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการ (หน่วยงาน)  ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาสุขภาพตามความต้องการและจ าเป็นเพื่อสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพขอรับความช่วยเหลือได้รับความ
ช่วยเหลือตามความต้องการและจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคล่ือนไหวแก่คน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีประสบปัญหาทางการเคล่ือนไหว 

1,826,100 บาท 
(ด าเนินการ) 

สพธ. 

2. โครงการจัดเสวนา“มิติสุขภาพกับสถานการณ์ครอบครัวใน
ปัจจุบัน” 

194,000 บาท สพธ. 

3. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ถูกกระท าและ/หรือผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

- สพธ. 

 
 
ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย 
มิติที ่5.3 การกระจายอ านาจสู่ประชาชน 
เป้าหมายที ่5.3.1 ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่จ าเป็นและใหอ้ านาจในการก าหนดนโยบาย
และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพื้นที่ 
เป้าประสงค์ท่ี 5.3.1.2 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะ
ตามท่ีกฏหมายก าหนด 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ล าดบัที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับ

การถ่ายโอนตามกฏหมายกระจายอ านาจฯ (ผลลัพธ์) 
- ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
 มาตรการที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามกฏหมายกระจาย
อ านาจ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 
1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับ

การถ่ายโอนตามกฏหมายกระจายอ านาจฯ (ผลลัพธ์) 
- ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรงุเทพมหานคร 

216,800 บาท สสว. 
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สรุปโครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ/

กิจกรรม) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ
ทีร่ับผิดชอบ 

  อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน  

1 โครงการกรุงเทพฯเมืองแห่งสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย 
(1.1.3.1.4 , 1.1.4.1.4)  

2,365,985 
(ด าเนินการ) 

 

  สสว. 

2 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝูาระวังภัยและยาเสพติด (1.2.2.1.2-4) 

2,798,900 
(ด าเนินการ) 

  สยส. 

3 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา (1.2.2.1.2-4) 

988,000    สยส. 

4 โครงการประกวดนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดใน
ชุมชน (1.2.2.1.2-4) 

(เดิม : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชน)  

152,510 
 
 

 

(896,300) 

 
 
 

 
 

 สยส. 

5 โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(1.2.2.2.1) 

1,082,075 
(ด าเนินการ) 

  สยส. 

6 โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัย (1.2.2.2.1) 

502,000    สยส. 

7 โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ 
(1.2.2.2.1) 

478,080   สยส. 

8 โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ (1.2.2.2.1) 

843,700   สยส. 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์
ยาสูบในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(1.2.2.2.1) 

1,122,150   สยส. 

10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (1.2.2.3.1) 

497,440  
 

  สยส. 

11 โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบ
ส าหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
(1.2.2.3.1) 

340,900   สยส. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ/

กิจกรรม) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ
ทีร่ับผิดชอบ 

  อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน  

12 โครงการพัฒนาการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดในชุมชน (1.2.2.3.2-3) 

153,000 
(ด าเนินการ) 

  สยส. 

13 โครงการวัยท างานสดใส ใส่ใจสุขภาพ
(1.6.1.1.2) 

514,000    กสภ. 

14 โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับเขต (1.6.1.1.3) 

364,000    กสภ. 

15 โครงการเครือข่ายความร่วมมือในการ
เฝูาระวังความปลอดภัยด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย 
(1.6.1.1.3) 

302,200    กภก. 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ส านักอนามัย (1.6.1.1.3 , 5.3.1.2.1) 

300,000    กภก. 

17 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน 
(1.6.1.2.1) 

1,149,000 
(ด าเนินการ)  

  กสภ. 

18 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (1.6.1.3.2-3) 

130,750    กสภ. 

19 โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งผู้ประกอบ
อาชีพปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัยในการท างานที่ดี (1.6.1.4.1-2) 

479,300    สสว. 

20 โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ืนที่
เปูาหมาย (1.6.2.1.1-2) 

124,000    กอพ. 

21 โครงการบูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(1.6.2.3.1-2) 

425,000 
(ด าเนินการ) 

  กคร. 

22 โครงการพัฒนากระบวนการเฝูาระวัง
สอบสวนและควบคุมโรค (1.6.2.3.1-2) 

246,200    กคร. 

23 โครงการการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  (1.6.2.3.3-4)  

14,750,800 
(ด าเนินการ) 

  กคร. 

24 โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดต่อ 
(1.6.2.3.3-4)  
 

161,200    กคร. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ/

กิจกรรม) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ
ทีร่ับผิดชอบ 

  อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน  

25 โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค (1.6.2.3.3-4) 

262,000   กคร. 

26 โครงการท าหมันสุนัขจรจัดและปล่อย
กลับที่เดิม (1.6.2.4.1-2) 

450,480    สสธ. 

27 โครงการการพัฒนา ประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข 
(1.6.3.1.2) 

1,770,600 
(ด าเนินการ) 

  กพส. 

28 โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ส านักอนามัย ปี 2564 
(1.6.3.1.3) 

967,000 
(ด าเนินการ) 

  สพธ. 

29 โครงการการสร้างงานวิจัยทางการ
พยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาล (1.6.3.1.3) 

724,000 
(ด าเนินการ) 

  กพส. 

30 โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(1.6.5.1.1-6) 

16,135,700 
(ด าเนินการ) 

  กสอ. 

31 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร (1.6.5.1.6) 

184,400 
(ด าเนินการ) 

  กสอ. 

32 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ส านัก
อนามัย 2564 (3.1.3.2.2) 

1,800,000   กสภ. 

33 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิง
ปูองกันในชุมชน Preventive Long -
Term Care (3.1.3.2.2) 

-   กสภ. 

34 โครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อ
เพ่ือการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน (BMA 
Home Ward Referral System) 
(3.1.3.2.3) 

327,100    กพส. 

35 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพ่ือ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ปุวยและ
ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน (3.1.3.2.3) 

8,552,100 
(ด าเนินการ) 

  กพส. 

36 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ที่ประสบปัญหาทางการ

1,826,100 
(ด าเนินการ) 

  สพธ. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ/

กิจกรรม) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ
ทีร่ับผิดชอบ 

  อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน  

เคลื่อนไหว (3.1.3) 
37 โครงการจัดเสวนา“มิติสุขภาพกับ

สถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบัน” 
(3.1.3) 

194,000   สพธ. 

38 โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร 
(5.3.1.2.1) 

216,800   สสว. 

39 กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (1.2.2.1.1) 

-   สยส. 

40 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพ
ติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
สังกัดกรุงเทพมหานคร (1.2.2.2.2) 

-   สยส. 

41 กิจกรรมปูองกันโรคอ้วนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน (1.6.1.1.2) 

-   กสภ. 

42 กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น 
(1.6.1.2.1) 

-   กสภ. 

43 กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการ
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปุวยเอดส์ Bangkok Smart 
Monitoring System : BSMS 
(1.6.2.1.1-2) 

-   กอพ. 

44 กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วยระบบยา
ระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง 
(DOT) (1.6.2.2.1-2) 

-   กอพ. 

45 กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ปุวยวัณโรค 
(TB Referral Center) (1.6.2.2.1-2) 

-   กอพ. 

46 กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝูาระวัง 
สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร (1.6.2.3.1-2) 
 

3,162,250   กคร. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อโครงการยุทธศาสตร์ 
(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ/

กิจกรรม) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ส่วนราชการ
ทีร่ับผิดชอบ 

  อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน  
47 กิจกรรมไขห้วัดใหญ่ปูองกันได้ด้วยวัคซีน -   กคร. 
48 กิจกรรมฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในสุนัขและแมว (1.6.2.4.1-2) 
-   สสธ. 

49 กิจกรรมควบคุมดูแลให้ที่พักพิงสุนัข 
(1.6.2.4.1-2) 

-   สสธ. 

50 กิจกรรมผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
(1.6.2.4.1-2) 

-   สสธ. 

51 กิจกรรมการใหบ้ริการระบบสุขภาพ    
ปฐมภูมิ 

-   สพธ. 

52 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ถูกกระท าและ/หรือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัวของศูนย์จัดการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
(3.1.3) 

-   สพธ. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,681,470    
 
 รวมโครงการ  38  โครงการ รวมจ านวนเงิน  63,681,470  บาท 
 บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน  29  โครงการ   

จ านวนเงิน 56,526,275 บาท 
  ไม่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน  9  โครงการ   

จ านวนเงิน   7,155,195  บาท 
 รวมกิจกรรม  14  กิจกรรม   รวมจ านวนเงิน   3,162,250  บาท 

- อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน  8  กิจกรรม   
จ านวนเงิน  -  บาท 
- ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน  6  กิจกรรม 
จ านวนเงิน  3,162,250  บาท 
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บัญชีรายการ/โครงการประจ าพื้นฐาน 
 

ล าดับ 
ที ่

ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
6 ด้านการสาธารณสุข  

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป โครงการจัดท าวารสารสุขภาพส านักอนามัย 
(1.6.1.1) 

1,750,000 

6.2  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร (1.6) 

214,600,300 
(ด าเนินการ) 

6.3  โครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหาร
แผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลแผน
ส านักอนามัย (7.2.1.1)  

118,200 

6.4  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเสริมสร้าง
องค์ความรู้การบริการสุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
(7.2.1.1) 

1,287,100 

6.5  โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (7.2.1.1) 

3,000,000 

6.6  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) 
(7.2.1.1) 

178,450 

6.7  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะ 
เขตเมือง รุ่นที่ 3 (7.3.1.1) 

823,000 

6.8  โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์มุ่งสู่
ความเป็นมืออาชีพ (7.3.1.1) 

878,000 
(ด าเนินการ)  

6.9  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล 
(ด้านบริหารอนามัย) รุ่นที่ 21 (7.3.1.1) 

4,145,400 

6.10  โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการสุขภาพใน
การดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุต่อเนื่องที่บ้าน (Nurse 
Care Manager in Home Ward) (7.3.1.1) 

1,082,000 
(ด าเนินการ) 

6.11  โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายงาน
พยาบาลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
และทัศนคติในการพยาบาลสาธารณสุขส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร (7.3.1.1) 

217,900 

6.12  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม 
(7.3.1.1) 

199,800 

6.13  โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านทันตกรรม 
(7.3.1.1) 

189,800 
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ล าดับ 
ที ่

ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

6.14  โครงการสัมมนาและดูงานการบริการสาธารณสุข 
(7.3.1.1) 

987,125 

6.15  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข (HCIS) (7.3.1.1) 

128,400 
(ด าเนินการ) 

6.16  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางชื่อ 

492,170 
(นอกงบประมาณ) 

6.17  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี 

420,000 
(นอกงบประมาณ) 

6.18  โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ลอ้ม - พิมเสน ฟักอุดม 

337,000 
(เงินศูนย์ฯ 58) 

6.19 แผนงานบริการ 
ด้านการแพทย์ 

โครงการคนกรุงเทพฯรักฟัน (เพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุฟันดี) 
(1.6.1.1) 

1,000,000  

6.20  โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร   
ร่วมใจขจัดภัยสุขภาพ (1.6.1.1)  

2,310,200 
(ด าเนินการ) 

6.21  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (1.6.1.1) 

1,815,000  

6.22  โครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายในสถานประกอบการ (1.6.1.4) 

344,475 

6.23  โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร (1.6.2.3)  
(โครงการเพิมเติม) 

344,034 
(หมวดรายจ่ายอื่น) 

6.24  โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานชันสูตรสาธารณสุข 
และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 
(ตอ่เนื่อง 2562-2565) (1.6.3.1,1.6.3.2) 

29,580,000 
(ลงทุน) 

6.25  โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 30 (แห่ง
ใหม่) (ต่อเนื่อง 2562-2565) (1.6.3.2) 

10,690,000 
(ลงทุน) 

6.26  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 
ราษฎร์บูรณะ (ต่อเนื่อง 2562-2565) (1.6.3.2) 

1,000,000 
(ลงทุน) 

6.27  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 
คลองขวาง  (ต่อเนื่อง 2562-2565) (1.6.3.2) 

1,000,000 
(ลงทุน) 

6.28  โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67  
ทวีวัฒนา  (1.6.3.2) 

8,240,000 
(ลงทุน) 

6.29  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัข
กรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (1.6.3.2) 

1,000,000 
(ลงทุน) 

6.30  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ (1.6.1.1) - 
6.31  กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ (1.6.1.1) - 
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ล าดับ 
ที ่

ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

6.32  กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนย์บริการ
สาธารณสุข (7.5.1.2) 

7,700,000 
(ด าเนินการ) 

   295,858,354 
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การน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 
ตาราง ก. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคท่ีส าคัญ 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ร้อยละความส าเร็จของผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการสอบสวน

และควบคุมโรคเบ้ืองต้น 
ร้อยละ 100 ส านักอนามัย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรค 
 

ร้อยละความส าเร็จของผู้ติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรค
เบ้ืองต้น 

นิยาม 
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง  
ผู้ป่วยยืนยันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับการตรวจวินิจฉัยพบเช้ือโควิด-19 
ด้วยการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี RT PCR จากระบบสารสนเทศ
เครือข่ายศูนย์ระบาดวิทยา (EPI-Net) 
การสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น หมายถึง 
กระบวนการ การคนหาขอมูลการติดเช้ือของผู้ป่วย  ข้อมูล
การเดินทางในระยะเวลา 14 วันย้อนหลัง โดยน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาสรุป เพื่อด าเนินการแยกผู้สัมผัสเส่ียงสูงมาเก็บ
ส่ิงส่งตรวจและส่งเข้าท่ีกักกันโรค และติดตามผู้สัมผัสเส่ียงต่ า

1. กิจกรรมการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 
สอบสวนและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 3,162,250 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคติดต่อ) 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเฝ้าระวงั
สอบสวนและควบคุมโรค  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เป็นเวลา 14 วันประกอบด้วย 
1. ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
2. ประวัติการเดินทาง 
3. การส ารวจสภาพแวดล้อม 
4. ผลการค้นหาผู้สัมผัส 
5. กิจกรรมท่ีด าเนินการไป 
6. ข้อเสนอแนะและกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเติม 

ระบบสารสนเทศเครือข่ายศูนย์ระบาดวิทยา (EPI-Net) คือ 
ระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยทางระบาดวิทยาท่ีทุกโรงพยาบาล
ในกรุงเทพมหานครต้องรายงานโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ให้กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัยทราบ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
วิธีค านวณ 
จ านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีได้รับการสอบสวนโรค 
X 100 หารด้วยจ านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีอยู่ใน
ระบบสารสนเทศเครือข่ายศูนย์ระบาดวิทยา (EPI-Net) 
ท้ังหมด 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
รายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้น 
 

งบประมาณ 246,200 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคติดต่อ)  
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เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรคเบื้องต้น 
ระดับ

ความส าเร็จ 
เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 ผลงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 95 15 
4 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 85 - 94.99 12 
3 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 75 - 84.99 9 
2 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 65 - 74.99 6 
1 ผลงานต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 65 3 
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ด้านที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน 
มิติที่ 3.1 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห์ และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจร 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2 ร้อยละความส าเร็จของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีข้ึน 

(ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 70 ส านักอนามัย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลตนเองก่อนวัย
ผู้สูงอายุ (ม.) 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการมีความสามารถในการ
ทรงตัวดีข้ึน (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง ประชาชนในชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่  
ประชาชนก่อนวัยสูงอายุ (ช่วงอายุ 40-59 ปี) จ านวน 10 คน  
ประชาชนวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 20 คน  
ในชุมชน 68 แห่ง (1 ชุมชน ต่อ 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข)  
อย่างน้อยชุมชนละ 30 คน รวมจ านวนไม่น้อยกวา่ 2,040 คน 
- ชุมชนเป้าหมาย เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีสถานท่ีใช้จัด
กิจกรรม 
ความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น หมายถึง การทดสอบการยืนขาเดียว 
สลับกันท้ัง 2 ข้าง (ซ้าย-ขวา) แล้วจับเวลาหน่วยวัดเป็นวินาที และน าผล
การทดสอบมาเปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และหลังเข้าร่วม
โครงการฯ ด าเนินการในระยะเวลา 6 เดือน หากผลการทดสอบ พบว่า 
หลังการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย สามารถยืนได้นานขึ้นกว่าเดิม 
แสดงว่า “ความสามารถในการทรงตัวดีข้ึน” 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ  

1. มีคะแนน ADL ต้ังแต่ 12 คะแนนขึ้นไป 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนเชิงป้องกันในชุมชน 
(Preventive Long-Term Care) 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

2. ไม่มีข้อจ ากัดในการเคล่ือนไหวด้านร่างกาย เช่น ภายหลังการผ่าตัด  
ตา ผ่าตัดหลัง ผ่าตัดข้อเข่ามีข้อเข่าเส่ือมรุนแรง 

3. สามารถส่ือสารภาษาไทยได้เข้าใจ 
4. เป็นผู้ท่ีสามารถเข้าร่วมฝึกกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
5. ไม่มีความเส่ียงต่อการหกล้มโดยประเมินคัดกรองจากความสามารถ

ในการทรงตัว (ถ้าผู้สูงอายุยืนขาเดียวแล้วยืนได้ไม่เกิน 5 วินาที ) แสดงว่า
มีความเส่ียงต่อการหกล้ม  
วิธีการทดสอบด้วยการยืนขาเดียว  

1. ผู้รับการทดสอบยืนตรงบนพื้นเรียบ ยกมือท้ัง 2 ข้างเท้าสะเอวและ
ยกขาข้างหนึ่งสูงห่างจากพื้นประมาณ 5 เซนติเมตร 

2. ผู้ทดสอบให้สัญญาณเพื่อเริ่มการทดสอบและเริ่มจับเวลาเมื่อยกขา
ข้างหนึ่งขึ้น และหยุดจับเวลาเมื่อเท้าข้างท่ียกแตะพื้นหน่วยวัดเป็น 
วินาที 

3. ผู้รับการทดสอบท าการทดสอบขาท้ัง 2 ข้าง สลับซ้ายข้างขวา 
จ านวน 2 รอบ  
วิธีการประเมินผลการทดสอบ 
   - บันทึกเวลาท่ีดีท่ีสุดของขาแต่ละข้างท่ีผู้รับการทดสอบสามารถท าได้ 
   - วัดผลจ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการจนส้ินสุดโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 
วิธีค านวณ  
A = จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น  
B = จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการจนส้ินสุดโครงการ 
(A/B) X 100 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
แบบรายงานการประเมินการประเมินสมรรถภาพร่างกาย ก่อน-หลัง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น (ผลลัพธ์) 
 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 ผลงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 70 20 
4 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 60 – 69.99 16 
3 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 50 – 59.99 12 
2 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 40 – 49.99 8 
1 ผลงานต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 40 4 
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
3 ร้อยละความส าเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward 

Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 94 ส านักอนามัย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 3 ผู้ป่วยทุพพลภาพ
และผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการ
ดูแลพยาบาลท่ีบ้าน (ม.) 
 

ร้อยละความส าเร็จของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA 
Home Ward Referral Center 
ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน
ตามเกณฑ์ (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward 
Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนือ่งที่บ้านตามเกณฑ์ 
หมายถึง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในระบบส่งต่อ BMA Home Ward 
Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านตามก าหนด
ระยะเวลาในการเยี่ยมผู้ป่วยโดยนับจากวันท่ีรับ case จากศูนย์ส่ง
ต่อเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน ในเกณฑ์สีเขียว ดังนี ้
กรณีต้องเย่ียมภายใน 7 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล ใช้
เกณฑ์ 
 - สีเขียว 1 – 4 วัน (ยังอยู่ในเวลาการเยี่ยม/รอผลการเยี่ยม) 
 - สีเหลือง 5 – 6 วัน (ใกล้ครบก าหนดการเยี่ยม) 
 - สีแดง 7 วันขึ้นไป (ครบก าหนด/เลยเกณฑ์การเยี่ยม) 
กรณีต้องเย่ียมภายใน 15 วัน หลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
ใช้เกณฑ์ 
 - สีเขียว  1 – 9 วัน (ยังอยู่ในเวลาการเยี่ยม/รอผลการเยี่ยม) 
 - สีเหลือง  10 - 13 วัน (ใกล้ครบก าหนดการเยี่ยม) 
 - สีแดง 14 วันขึ้นไป (ครบก าหนด/เลยเกณฑ์การเยี่ยม) 
กรณีต้องเย่ียมภายใน 1 เดือนหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ใช้เกณฑ์ 
 - สีเขียว 1 – 23 วัน (ยังอยู่ในเวลาการเยี่ยม/รอผลการเยี่ยม) 

1. โครงการบูรณาการเครือข่าย
ระบบส่งต่อเพื่อการพยาบาล
ต่อเนื่องท่ีบ้าน (BMA Home 
Ward Referral System)  
งบประมาณ 327,100 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 - สีเหลือง 24 - 28 วัน (ใกล้ครบก าหนดการเยี่ยม) 
 - สีแดง 29 วันขึ้นไป (ครบก าหนด/เลยเกณฑ์การเยี่ยม) 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วย 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ (Curable) 
หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีไม่รุนแรงมาก ใช้เวลา
ในการดูแลเพียงช่วงระยะส้ัน ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น  
ไส้ต่ิงอักเสบ หลังผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อน แผลผ่าตัดแยกมีการติดเช้ือ 
ผู้ป่วย หรือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคปอด 
ผู้ป่วยหลังประสบอุบัติเหตุ อาจจะต้องได้รับการผ่าตัด และมี
ภาวะแทรกซ้อน ซึ่งต้องการการดูแลต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การเยี่ยมภายใน 7 วัน ดังนั้นการเยี่ยมครั้งแรกเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ควรเกิน 4 วัน  
 2. กลุ่มผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (Long-term 
chronic)หมายถึง ผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง ท่ีมีการด าเนินของโรคท่ี
ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้ ไม่ใช่โรค
คุกคามชีวิต (not life threatening) และไม่รบกวนต่อการด าเนิน
ชีวิตมากนัก ผู้ป่วยยังสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามปกติ แต่มีปัญหาใน
การปฏิบัติตน ขาดความรู้ในการดูแลตนเอง/การรับปะทานอาหาร/
ยา ซึ่งต้องการค าแนะน าและติดตามการรักษา / ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เบาหวานในเด็ก ทารกท่ีมีภาวะ
พร่องไทรอยด์ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง โรคเลือดบางชนิด เช่น 
ธาลัสซีเมีย ท่ีต้องให้ ยา Desferalผู้ป่วยฮีโมฟีเลียต้องให้ Factor 
VIII ซึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติตน ขาดความรู้ในการ ดูแลตนเอง การ
รับประทานอาหาร/ยา ซึ่งต้องการค าแนะน าและติดตามการรักษา/
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

ดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การเยี่ยมภายใน 15 วัน ดังนั้นการเยี่ยมครั้งแรกเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ควรเกิน 9 วัน 
 3. กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเร้ือรังและมีการไร้ความสามารถ
เล็กน้อย (Long-term with mild disabilities)หมายถึง ผู้ป่วยท่ี
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งไม่สามารถรักษาหายขาดได้ และมีการ
ด าเนินของโรค หรือพยาธิสภาพของโรคมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติ 
(Life style) และอาจจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ ในระยะ
ยาวเรื่องของการท ากิจวัตรประจ าวัน (activity daily living) 
บางส่วน ได้แก่ การอาบน้ า แต่งตัว การเตรียมอาหาร การรับประทาน
อาหารด้วยตนเอง การเคล่ือนย้าย การขับถ่ายด้วยตนเอง เป็นต้น 
ผู้ป่วยเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน โรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) มีความพิการเล็กน้อย แขนขาอ่อนแรง เป็น 
อัมพฤกษ์ อัมพาตข้างใดข้างหนึ่ง (Paresis) เมื่อได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย โอกาสดีขึ้น หรือสุขภาพใกล้เคียงปกติได้มากท่ีสุด โรคข้อเข่า
เส่ือม โรคข้อสะโพกเล่ือนหลุด ผู้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหา เป็นต้น ผู้ป่วย
บางรายอาจจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด เพื่อช่วยให้
อาการทุเลา หรือบรรเทา ได้แก่ การใส่สายให้อาหารทาง NG tube 
feeding, Gastrostomy tube feeding, On Oxygen, ล้างไตทาง
หน้าท้อง (CAPD), ผู้ป่วยต้องให้ยาพ่นโดยเครื่องพ่นยา, ผู้ป่วยต้องใช้
อุปกรณ์การช่วยเหลือบางชนิด ใช้ Walker, Wheelchair, ต้องท า
กายภาพบ าบัด เป็นต้น 
 เกณฑ์การเยี่ยมภายใน 15 วัน ดังนั้นการเยี่ยมครั้งแรกเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ควรเกิน 9 วัน 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 4. กลุ่มผู้ป่วยเจ็บป่วยเร้ือรังและมีความพิการอย่างรุนแรง 
(Long-term Extreme disabilities)หมายถึง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ซึ่งมีการด าเนินโรคท่ีมากขึ้นตามพยาธิสภาพของโรค มีปัญหาการ
เจ็บป่วย อาจจะท าให้เกิดความพิการท่ีรุนแรง หรือพร่องความสามารถ
ในการท ากิจวัตรประจ าวัน และอาจมีภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงต่าง ๆ 
เช่น แผลกดทับ ข้อยึดติด เส่ียงต่อการพร่องออกซิเจน หรือ การอุดกั้น
ทางเดินหายใจ ไม่สามารถก าจัดเสมหะได้ด้วยตนเอง การหายใจไม่
ประสิทธิภาพ เส่ียงต่อการเกิดการติดเช้ือทางเดินหายใจ ทางเดิน
ปัสสาวะ มีโอกาสเกิดภาวะทุบโภชนาการ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการล่าช้า พร่องการรับรู้ การส่ือสาร นอนติดเตียง (Bed 
ridden) และอื่น ๆ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ท้ังหมด ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการพยาบาลในรูปแบบต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นท้ังหมด (Total 
Care) การพยาบาลท่ีซับซ้อนและท่ีเฉพาะเจาะจงต้องพึ่งพาอุปกรณ์
การแพทย์ เทคโนโลยี เพื่อการอยู่รอด และเพิ่มคุณภาพชีวิต 
ตัวอย่างของผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางเดินหายใจ ถุงลมปอด
โป่งพอง (COPD) ท่ีมีการด าเนินโรคในระยะโรครนุแรง (advance) 
ต้องพึ่งพาออกซิเจน ผู้ป่วย Cerebral Palsy ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (ตีบ แตก ตัน) ผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังท่ี
หลายชนิด ผู้ป่วยไตวาย หรือผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ  
ท่ีมีการด าเนินโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ต้องพึ่งพาผู้ดูแล
ท้ังหมด การพยาบาลหรือการดูแลท่ีจ าเป็น ได้แก่ การดูแลในเรื่อง
กิจวัตร ประจ าวันท้ังหมด การดูแลท่อเจาะคอ (Tracheostomy 
care) การดูดเสมหะทางท่อเจาะคอ (Suctioning) การพ่นยา 
(Aerosal therapy) ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาพร่องการหายใจ ผู้ป่วยท่ี
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

หอบเหนื่อย การให้ออกซิเจน(Oxygen therapy) ผู้ป่วยบางรายท่ี
ต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจ การเตรียมอาหารเหลว (Blenderized 
diet) การให้อาหารทาง NG tube or Gastrostomy feeding  
การท าแผลกดทับ การฉีดยาอินซูลิน การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย การท า
กายภาพบ าบัด การบริหารยา และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 
ต่าง ๆ และการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ตลอดจนการ
ดูแลผู้ดูแล เพื่อเตรียมผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย และการปรับตัวต่อ
การดูแลในระยะยาว เพื่อป้องกันผู้ดูแลอ่อนล้า (Burden of 
caregiver) เป็นต้น  
 เกณฑ์การเยี่ยมภายใน 15 วัน ดังนั้นการเยี่ยมครั้งแรกเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ควรเกิน 9 วัน  
 5.กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminally ill with 
independent/ partial dependent)หมายถึง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ท่ีมีการด าเนินโรคก้าวไกลจนกระท่ังไม่สามารถรักษาได้และเข้าสู่
ระยะสุดท้าย หรือโรคท่ีมีภาวะคุกคามชีวิต (Life threatening) ซึ่ง
การรักษาท่ีเฉพาะเจาะจงได้ส้ินสุดลง มีเพียงการดูแลรักษา ตาม
อาการของโรค เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ความไม่สุข
สบายต่าง ๆ การดูแลแบบประคับประคอง จนกระท่ังการดูแลใน
ระยะสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วยอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ
มากกว่านั้น กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย จะเป็นกลุ่มท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ท้ังหมด ผู้ป่วยท่ีพึ่งพาผู้อื่นเป็นบางส่วน หรือผู้ป่วยท่ีต้อง
พึ่งพาผู้อื่นท้ังหมด ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเหล่านี้ อาจจะมี
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ บรรเทาอาการต่าง ๆ ดังกล่าว และการ
เตรียมตัวเพื่อเผชิญกับการสูญเสีย การพรากจาก การจากไปอย่าง
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

สงบ (Good death) ตัวอย่างของผู้ป่วยเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังต่าง ๆ ท่ีการด าเนินโรคเข้าสู่ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยหลอดเลือด
สมองระยะสุดท้าย ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วย
เอดส์ การดูแลต่อเนื่องอาจจ าเป็นท่ีต้องให้ยาแก้ปวดชนิดรุนแรง ให้
ออกซิเจนบรรเทาอาการเหนื่อยหอบ การดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
ในระยะสุดท้ายของชีวิต เป็นต้น 
 เกณฑ์การเยี่ยมภายใน 7 วัน ดังนั้นการเยี่ยมครั้งแรกเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ควรเกิน 4 วัน 
 6.กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ (Special Group)หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มท่ี
มีความต้องการการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากท่ีมี
ปัญหาทางจิต ทางสังคม/เศรษฐกิจ ต้องการการดูแลใกล้ชิดเพื่อให้
สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมและสภาพท่ีเป็นอยู่ ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีปัญหาความจ าเส่ือม ออทิสติก Down syndrome 
ผู้ป่วยจิตเวชต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วย จิตเภท Bipolar กลุ่มผู้ป่วยท่ีถูกล่วง
ละเมิด เป็นต้น 

เกณฑ์การเยี่ยมไม่เกิน 1 เดือน ดังนั้นการเยี่ยมครั้งแรกเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ในเกณฑ์สีเขียว ไม่ควรเกิน 23 วัน 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 94 
วิธีค านวณ  
A  = ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward 
Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านตามเกณฑ์สีเขียว  
B  = ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward 
Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้านท้ังหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

(A/B) x 100 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม BMA Home Ward Referral 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการส่งต่อจาก BMA Home Ward Referral Center ได้รับการพยาบาลต่อเนื่องที่บ้านตาม
เกณฑ์ (ผลลัพธ์) 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 ผลงานมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 94 15 
4 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 90 – 93.99 12 
3 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 85 – 89.99 9 
2 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานร้อยละ 80 – 84.99 6 
1 ผลงานต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายท่ีก าหนด ผลการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 3 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานภารกิจตามนโยบายของผู้บริหารหรือภารกิจพิเศษ 
 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เป้าประสงค์ท่ี 1.2.2.3 บ าบัดรักษาฟื้นฟูติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 ร้อยละความส าเร็จของผู้เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดหยุดเสพต่อเนื่อง

หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดท่ีระยะ 3 เดือน (3 Months Remission Rate) 
ร้อยละ 80 ส านักอนามัย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ (ม.) 
 
มาตรการที่ 3 พัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ครอบครัว และสังคม ในการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ(ม.) 

ร้อยละความส าเร็จของผู้เสพยาเสพ
ติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดท่ีระยะ 3 เดือน (3 
Months Remission Rate) 

นิยาม 
ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟู ณ สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 73 แห่ง 
ประกอบด้วย ส านักอนามัย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 
แห่งคลินิกบ าบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าว สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กรุงเทพมหานคร และส านักการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์ซับน้ าตา 
(โรงพยาบาลตากสิน) ตามโปรแกรมการบ าบัดรักษาแบบ BMA  
Matrix Model และโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน 
การบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง  
1. ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูครบตามระยะเวลา
ของแต่ละโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม BMA Matrix Model 
โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน 
2. มีผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นลบเมื่อส้ินสุด 
การรักษา 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
งบประมาณ 497,440 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการ
ติดยาเสพติด) 
 
2. โครงการลดละเลิกการบริโภค
ยาสูบส าหรับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร   
งบประมาณ 340,900 บาท (นอก
งบประมาณ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการ
ติดยาเสพติด) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

การติดตาม หมายถึง  
1. การติดตามผู้เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
อย่างน้อย 1 ครั้งและหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดท่ีระยะ 3 เดือน 
2. มีผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นลบ 
ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 
วิธีค านวณ  
(จ านวนผู้เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับ
การติดตามพบตัวและมีผลปัสสาวะเป็นลบ X 100) /จ านวนผู้
เสพยาเสพติดท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและได้รับการ
ติดตามพบตัวท้ังหมด 
วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
แบบรายงานระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.) 

3. โครงการพัฒนาการบ าบัดฟื้นฟ ู
ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน  
งบประมาณ 153,000 บาท  
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการ
ติดยาเสพติด) 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของผู้เสพยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดหยุดเสพต่อเนือ่งหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดที่ระยะ 3 เดือน (3 
Months Remission Rate) 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 80 10 
4 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย ถึงค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 – 79.99 8 
3 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 85  ผลการด าเนินงานร้อยละ 60 – 69.99 6 
2 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  ผลการด าเนินงานร้อยละ 50 – 59.99 4 
1 ผลงานต่ ากว่าร้อยละ 60  ผลการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 2 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์ท่ี 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2 2.1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
2.2 ร้อยละความส าเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
Service) 

ระดับ 5 
 

ร้อยละ 20 

ส านักอนามัย 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้
สถานประกอบการอาหารผ่าน
เกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ
ของกรุงเทพมหานคร (ม.) 
มาตรการที่ 2 ควบคุม ก ากับให้ผู้
ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/
หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็น 
โรคติดต่อ ไม่เป็นโรคท่ีสังคม
รังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน า
โรคติดต่อ (ม.) 
มาตรการที่ 3 ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ (ม.) 
มาตรการที่ 4 ควบคุม ก ากับให้ผู้
ประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/

2.1 ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี 
 
2.2 ร้อยละความส าเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Green Service) 

นิยาม 
1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง ร้านอาหาร แผง

ลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิ
มาร์ท ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 50 เขต  

2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

2.1 ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานท่ี (Place) 
ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขลักษณะของสถานท่ี
ตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร และการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายและบริโภค
อาหาร 

2.2 ด้านคุณภาพอาหาร (Food) ต้องผ่านเกณฑ์ด้าน 
ความปลอดภัย ได้แก่ 

(1) อาหารและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบ้ืองต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 3 การรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย) 
งบประมาณ 16,135,700 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองสุขาภิบาลอาหาร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องผ่าน 
การอบรมตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารที่
กรุงเทพมหานครก าหนด (ม.) 
 

ก าหนด ดังนี้ 
- ต้องไม่พบการปนเป้ือนของสารบอแรกซ์สาร

ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 
- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารท่ีห้ามการใช้สี 
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ ามันทอด

อาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารท่ีก าหนด 
(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค 

ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10 

ท้ังนี้ จ านวนตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจให้เป็นไปตามแนว
ทางการเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ของแต่ละประเภทสถาน
ประกอบการอาหาร ดังนี้ 

(1) ร้านอาหาร 
- ขนาดพื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร สุ่มเก็บตัวอย่าง

อาหารภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการ
ปนเปื้อนท้ังทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 10 
ตัวอย่าง 

- ขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร สุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการ
ปนเปื้อนท้ังทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 
ตัวอย่าง 

(2) แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี 
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร 



- 98 - 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนท้ังทางด้านเคมี และ
จุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง (ยกเว้น แผงลอย
จ าหน่ายอาหารริมบาทวิถีบางประเภท ท่ีไม่สามารถเก็บตัวอย่าง
ได้ครบตามท่ีก าหนด) 

(3) ตลาด  
- จ านวนแผงค้าอาหารในตลาด น้อยกว่า 100 แผง  

สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงค้า จ านวนร้อยละ 80 ของ
จ านวนแผงค้าอาหารทั้งหมด 

- จ านวนแผงค้าอาหารในตลาด ต้ังแต่ 100 - 200 แผง  
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงค้า จ านวนร้อยละ 60 ของ
จ านวนแผงค้าอาหารทั้งหมด 

- จ านวนแผงค้าอาหารในตลาด มากกว่า 200 แผง  
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากแผงค้า จ านวนร้อยละ 50 ของ
จ านวนแผงค้าอาหารทั้งหมด 

(4) ซูเปอร์มาร์เก็ต 
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร  

เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเป้ือนท้ังทางด้านเคมี และ
จุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ตัวอย่าง 

(5) มินิมาร์ท 
สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร  

เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเป้ือนท้ังทางด้านเคมี และ
จุลินทรีย์ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตัวอย่าง(ยกเว้น มนิิมาร์ทท่ี
จ าหน่ายอาหารบางประเภท ท่ีไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ครบ
ตามท่ีก าหนด) 



- 99 - 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

กรณีพบการปนเปื้อน ให้เจ้าพนักงานออกค าแนะน า
หรือออกค าส่ังให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข 

   2.3 ด้านบุคลากร ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)
ต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาล
อาหาร 

3. การบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service) 
หมายถึง สถานประกอบการอาหารมีการให้บริการท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย 4 ข้อ โดยต้องผ่านข้อมาตรฐาน
หลักทุกข้อ ดังนี้ 

(1) ไม่มีเหตุร าคาญจากการประกอบกิจการ (ข้อมาตรฐาน
หลัก) 

(2) ไม่ใช้ภาชนะท่ีท าจากโฟม (ข้อมาตรฐานหลัก) 
(3) เลือกใช้วัตถุดิบท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม หรือ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ีเช่ือถือได้ 
(4) มีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิลขยะท่ัวไปและ

ขยะอันตราย เป็นต้น 
(5) มีการน าขยะอาหาร วัตถุดิบเหลือใช้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 
(6) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด หรือการก าจัด

แมลง สัตว์น าโรคท่ีมีวิธีหรือส่วนประกอบจากธรรมชาติ 
(7) มีนโยบายให้ลูกค้าน าภาชนะมาใส่อาหารเองได้ 

ผลผลิต 
1. จ านวนสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการ



- 100 - 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี 
2. จ านวนสถานประกอบการอาหารท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดับดี และมีการบริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Green Service) 
ผลลัพธ ์
1. ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี 
2. ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดีมีการบริการท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service) 
ค่าเป้าหมาย 
2.1  ระดับ 5 
2.2  ร้อยละ 20 
วิธีค านวณ  
1. จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 
หารด้วยจ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 
2. จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service) คูณด้วย 100 หาร
ด้วยจ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

วิธีเก็บข้อมูล/หลักฐาน 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
2. ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และข้อมูล
จ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
3. ระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และ  
BMA Food Safety Application 
* เริ่มด าเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
มีการบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Service) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด  
2.1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 ร้อยละ 100 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับร้อยละ 100 และมีการ
ด าเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการท่ีไม่มีใบอนุญาตได้
ต้ังแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

5 

4 ร้อยละ 80 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับร้อยละ 100 และมีการ

4 
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ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 
ด าเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการท่ีไม่มีใบอนุญาตได้
ต้ังแต่ ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

3 ร้อยละ 60 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับร้อยละ 100 และมีการ
ด าเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถานประกอบการท่ีไม่มีใบอนุญาตได้
น้อยกว่า ร้อยละ 50 

3 

2 ร้อยละ 40 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เท่ากับร้อยละ 100 

2 

1 ร้อยละ 20 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ต้ังแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
100 

1 

 
2.2 ร้อยละความส าเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Service) 

ระดับความส าเร็จ เกณฑ์ร้อยละความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่จะได้รับ 

5 ด าเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 5 
4 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 75 ของเป้าหมาย ถึงค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงานร้อยละ 15 – 19.99 4 
3 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  ผลการด าเนินงานร้อยละ 10 – 14.99 3 
2 ผลงานต้ังแต่ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย แต่ไม่ถึงร้อยละ 50  ผลการด าเนินงานร้อยละ 5 – 9.99 2 
1 ผลงานน้อยกว่าร้อยละ 25 ของเป้าหมาย ผลการด าเนินงานน้อยกว่า ร้อยละ 5 1 
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ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 เฝ้าระวังมลพิษ
ทางอากาศจากสถาน
ประกอบการ (ม.) 

1. ร้อยละของสถาน
ประกอบการได้รับการส่งเสริม
การป้องกันและควบคุมปัญหา
มลพิษอากาศ (ผลผลิต) 
 
 

นิยาม 
1. สถานประกอบการ หมายถึง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภทโรงแรมท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ท่ี
ใช้หม้อไอน้ าในการประกอบกิจการ 
2. มลพิษอากาศ หมายถึง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 
ไมโครเมตร (PM2.5) ท่ีระบายจากปล่องหม้อไอน้ าของสถาน
ประกอบการ 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 60 
 
วิธีค านวณ  
สถานประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมการป้องกัน 
และควบคุมปัญหามลพิษอากาศ X 100  . 
สถานประกอบการท้ังหมด 
 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 2 การจัดการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ กิจกรรมย่อย ท่ี 2.1 
ส่งเสริมการป้องกันปัญหามลพิษ
อากาศจากการประกอบกิจการ
โรงแรมเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันมลพิษปัญหาฝุ่นละลองขนาด
เล็ก (PM2.5) จากแหล่งก าเนิดหม้อไอ
น้ ากิจการโรงแรม) 
งบประมาณ 2,365,985  บาท 
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3 เข้มงวดการ
จัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
มลภาวะทางเสียง (ม.) 

1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน 
เหตุร าคาญเกี่ยวกับมลภาวะ
ทางเสียงของสถานประกอบการ

นิยาม 
- เรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญเกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง คือ เรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญท่ีได้รับการร้องขอจากส านักงานเขต 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมการควบคุมระดับ
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการร้อง
ขอจากส านักงานเขตได้รับการ
ตรวจสอบและรายงานผล 
(ผลผลิต) 
 

- กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบกิจการการจัดให้มีมหรสพ การ
แสดงดนตรี เต้นร า ร าวงฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ถูกร้องเรียนเรื่องเสียงดัง 
และส านักงานเขตมีหนังสือประสานส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
ตรวจสอบ 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 85 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนเรื่องร้องเรียนเหตุร าคาญท่ีส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมได้
ด าเนินการประสานงานหรือตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งส านักงาน
เขตท้องท่ีเพื่อด าเนินการต่อไปคูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเหตุร าคาญท้ังหมดท่ีส านักงานเขตมีหนังสือประสาน
ส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมตรวจสอบ 
 

เสียงจากสถานประกอบกิจการ 
171,400 บาท) 
งบประมาณ 2,365,985  บาท 
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ “ชุมชนร่วมใจ
ระวังภัยยาเสพติด” (ม.) 

1. ร้อยละของชุมชนท่ีมี
ความสามารถในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ชุมชนที่มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด หมายถึง ชุมชนมีการด าเนินงานในการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ใน 10 ข้อ 

1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานชุมชนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยา
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินดัชนีช้ีวัดความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนระดับประเทศ ได้แก่ 

1. มีกลุ่มด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน 

2. กลุ่มด าเนินการมีการประชุมเพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

3. มีข้อตกลง/กติการ่วมกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และมีการประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน เช่น 
ธรรมนญูหมู่บ้าน ประกาศชุมชน มาตรการชุมชน/สังคม เป็นต้น 

4. มีกองทุนเพื่อป้องกันแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน หรอืขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เช่น กองทุน
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร องค์กรเอกชน (NGOs) 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

5. มีการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

6. มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และติดตามการ
ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีร่วมกันท้ัง
ภาครัฐและประชาชน 

7. มีการค้นหา น าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาฟื้นฟูหรือดูแลฟื้นฟูโดยชุมชน 

8. มีการติดตามผลและให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ

เสพติด / ส านักงานเขต) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ติดในชุมชน เช่น การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การศึกษา การ
ให้ค าปรึกษาแนะน า การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น 

9. มีการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแลไม่ให้มีพื้นท่ีเส่ียงในชุมชน  
10. มีการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน เช่น การรณรงค์ การให้ความรู้ เสียงตามสาย เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 65 (จากจ านวนชุมชนของ กทม.) 
 
วิธีค านวณ  
(จ านวนชุมชนท่ีมีการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร อย่างนอ้ย 6 ข้อ x 
100)/ชุมชนจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการที่ 2 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ม.) 
 
มาตรการที่ 3 สนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนในการ
ด าเนินกิจกรรมป้องกันและ

1. ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเฝ้าระวังภัยยา
เสพติด (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ประชาชน หมายถึง อาสาสมัครที่ร่วมด าเนินกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ระดับการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าร่วม หรือ การด าเนินการ
ให้ความรู้ เผยแพร่ส่ือ จัดกิจกรรม รณรงค์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 65 
 

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด  
งบประมาณ 2,798,900 บาท  
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยา
เสพติด / ส านักงานเขต) 
2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษา 
งบประมาณ 988,000 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด (ม.) 
 
มาตรการที่ 4 เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 
(ม.) 

วิธีค านวณ  
(อาสาสมัครที่เข้าร่วมหรือด าเนินการ x 100) /อาสาสมัคร 
ท่ีเข้าร่วมโครงการกับ สยส. 

(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยา
เสพติด) 
3. โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดใน
ชุมชน 
งบประมาณ 152,510 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติด 
ยาเสพติด) 
(เดิม : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน  
งบประมาณ 896,300 บาท (นอกงบประมาณ)  

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตให้แก่นักเรียนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร (ม.) 

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ี
มีภูมิคุ้มกันในระดับปกติ 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
นักเรียน หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน  109 
โรงเรียน 
นักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีท า
แบบประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติด

1. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัย 
ยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด / 
ส านักการศึกษา /ส านักงานเขต)  
2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ง
นักเรียนชายมีผลการประเมินในระดับคะแนนต้ังแต่ 
111 คะแนนและนักเรียนหญิงมีผลการประเมินใน
ระดับคะแนนต้ังแต่ 120 คะแนน 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 55  
 
วิธีค านวณ  
(จ านวนของนักเรียนท่ีท าแบบประเมินฯ ผลอยู่ใน
ระดับปกติ x 100)/จ านวนนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีท าแบบประเมินภูมิคุ้มกันยา
และสารเสพติดฯท้ังหมด 
 

งบประมาณ 1,082,075 บาท  
(ด าเนินการ)  
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด / 
ส านักงานเขต) 
3. โครงการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กปฐมวัย  
งบประมาณ 502,000 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด) 
4. โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่  
งบประมาณ 478,080 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด) 
5. โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลส าคัญ  
งบประมาณ 843,700 บาท (นอกงบประมาณ)  
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด) 
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 1,122,150 บาท (เงินนอกงบประมาณ)  
(ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 1 ส่งเสริมป้องกัน
โรคอ้วนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียนในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครตามแผน (ม.) 

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน(ผลลัพธ์) 
1.1 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1.2 เด็กท่ีผ่านเกณฑ์ 

นิยาม 
- โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ หมายถึง โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 437 แห่ง และโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร (สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และสังกัดคณะกรรมการศึกษาเอกชน) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
- โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ หมายถึง เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
- เด็กนักเรียนท่ีได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ หมายถึง เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนได้รับการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และประเมิน
ภาวะโภชนาการโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 
- เด็กท่ีผ่านเกณฑ์ หมายถึง เด็กนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการสูงดีสม
ส่วน 
- เด็กนักเรียนสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กนักเรียนท่ีมีส่วนสูงอยู่ใน
ระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคน
เดียวกัน) 
 
ค่าเป้าหมาย    
ผลผลิต : โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ (เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กทม. และนอกสังกัดได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ)  
ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ : เด็กท่ีผ่านเกณฑ์ (เด็กนักเรียนสูงดีสมส่วน) ร้อยละ 70 
 

1. กิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะ
ทุพโภชนาการในโรงเรียน   
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุภาพ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ  
ผลผลิต : จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัดท่ี
เข้าร่วมด าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียนท่ีได้รับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ X 100 / จ านวน
นักเรียนท้ังหมดในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัดท่ีเข้าร่วม
ด าเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน  
ผลลัพธ์ : จ านวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัด ท่ี
มีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน X 100 / จ านวนนักเรียนท้ังหมดใน
โรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัดท่ีเข้าร่วมด าเนินมาตรการ
ป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนท่ีได้รับการเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ 
 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลด
พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคอ้วน (ม.) 

2. ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมี
รอบเอวหรือค่า BMI ลดลงจาก
เดิม (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หมายถึง ข้าราชการและบุคลากรของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 69 แห่งท่ีมีภาวะเส่ียง/ป่วยโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ค่าดัชนีมวลกายเกินหรือเส้นรอบเอวเกิน 
- อ้วนลงพุง หมายถึง ผู้ท่ีมีรอบเอวมากว่า 90 เซนติเมตร (36 นิ้ว) 
ในเพศชาย และมากกว่า 80 เซนติเมตร (32 นิ้ว) ในเพศหญิง 
- ค่าดัชนีวลกาย (BMI) ค านวณได้จาก น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) / 
ส่วนสูง2 (เมตร) 
- ภาวะเส่ียง/ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ท่ีมีค่าระดับน้ าตาลใน
เลือดโดยการเจาะจากเส้นเลือดฝอยท่ีปลายนิ้ว (DTX) >100mg/dl 
(งดน้ างดอาหาร 8 ช่ัวโมง) และ >140mg/dl (หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง) 
- ภาวะเส่ียง/ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ท่ีมีความดันโลหิต

1. โครงการวัยท างานสดใส ใส่ใจ
สุขภาพ งบประมาณ 514,000 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(กองสร้างเสริมสุภาพ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

เท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
 
ค่าเป้าหมาย    
ผู้เข้าร่วมโครงการฯท่ีมีภาวะเส่ียง/ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ค่าดัชนีมวลกายเกินหรือเส้นรอบเอวเกิน ลดลงจากเดิม ร้อยละ 
90 (ผลลัพธ์) 
 
วิธีการค านวณ  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯท่ีมีภาวะเส่ียง/ป่วยโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ค่าดัชนีมวลกายเกินหรือเส้นรอบเอวเกิน ลดลงจากเดิม 
X 100 / จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯท้ังหมดท่ีมีภาวะเส่ียง/ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ค่าดัชนีมวลกายเกินหรือเส้นรอบ
เอวเกิน 
 

มาตรการที่ 3 เพิ่มภาคี
เครือข่ายอื่นๆ ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม
สุขภาพ (ม.) 

3. จ านวนครั้งของกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีด าเนินการร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ด้านสุขภาพ (ผลผลิต) 

นิยาม  
กิจกรรมหรือโครงการที่ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครด้านสุขภาพ 
หมายถึง การประสานความร่วมมือและบูรณาการการท างาน โดยร่วม
ด าเนินการในกิจกรรมหรือโครงการด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก
กรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย   
24  ครั้ง 

1. โครงการการขับเคล่ือนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับเขต  
งบประมาณ 364,000 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ  
จ านวนครั้งของกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอกหน่วยงานของกรงุเทพมหานครด้านสุขภาพ 

 4. ร้อยละของเครือข่าย 
ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เพิ่มขึ้น 
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัยท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง จ านวนเร้านยาท่ี
ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย ท่ีเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
 
ค่าเป้าหมาย    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา 
 
วิธีการค านวณ  
(จ านวนเครือข่ายฯ ปี 2564 – จ านวนเครือข่ายฯ ปี 2563) × 100 

จ านวนเครือข่ายฯ ปี 2564 
หมายเหตุ : จ านวนเครือข่ายฯ ปี 2564 นับรวมเครือข่ายฯ เดิมจากปี 
2563  ท่ียังคงสถานะเป็นเครือข่ายฯ 
 

1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักอนามัย  
งบประมาณ 302,200 บาท   
(นอกงบประมาณ)  
(กองเภสัชกรรม) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ งบประมาณ 300,000 บาท   
(นอกงบประมาณ)  
(กองเภสัชกรรม) 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เฝ้าระวังและ
ดูแลกลุ่มเส่ียง (ม.) 

1. ร้อยละของประชาชนกลุ่ม
เส่ียงภาวะซึมเศร้าได้รับการ
ดูแล (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
- กลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้า หมายถึง ผู้รับบริการในคลินิก

ครอบครัวอบอุ่นของศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ของส านัก

1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
ชุมชน  
งบประมาณ 1,149,000 บาท  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

อนามัย คัดกรองภาวะซึมเศร้า ด้วย 2Q แล้วมีผลเป็นบวก  
- การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเส่ียงภาวะซึมเศร้า หมายถึง การดูแล

ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา เช่น การให้ค าปรึกษา การส่งต่อเพื่อ
รักษา การเยี่ยมติดตาม เป็นต้น  
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 100 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนผู้รับบริการคลินิกครอบครัวอบอุ่นเส่ียงภาวะซึมเศร้าท่ีได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ หารด้วยจ านวนผู้รับบริการที่เส่ียงภาวะซึมเศร้า
ท้ังหมด  
 

(ด าเนินการ)  
(กองสร้างเสริมสุขภาพ)  
2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุ่น  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เพิ่มจ านวนการ
ตรวจคัดกรองโดยจัดบริการท้ัง
เชิงรับและเชิงรุก (ม.) 

1. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง (ผลผลิต) 

นิยาม 
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ได้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อ
ค้นหาความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
 
ค่าเป้าหมาย    
300,000 ราย 
(ส านักอนามัย 215,000 ราย / ส านักการแพทย์ 85,000 ราย) 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
งบประมาณ 130,750 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ  
จ านวนประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ได้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อ
ค้นหาความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
 

มาตรการที่ 2 จัดบริการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์เพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน (ม.) 
 
มาตรการที่ 3 จัดบริการดูแล
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตาม
เกณฑ์เพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน (ม.) 

2. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนและมารับบริการ 
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 36 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนและมารับบริการ 
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้   x 100 
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีขึ้นทะเบียนและมารับบริการ
ท้ังหมด 
 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
งบประมาณ 130,750 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 

 3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ (ผลลัพธ์) 
 

นิยาม 
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนและมารับ
บริการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 36 
 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
งบประมาณ 130,750 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ  
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนและมารับ
บริการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้   x 100 
จ านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนและมารับ
บริการท้ังหมด 
 

 4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเส่ียง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) 

นิยาม 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้น
ทะเบียนและมารับบริการได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
 
ค่าเป้าหมาย    
≥ร้อยละ 80 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูงท่ี
ขึ้นทะเบียนและมารับบริการได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   x 100 
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้น
ทะเบียนและมารับบริการท้ังหมด 
 

1. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
งบประมาณ 130,750 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 สถาน
ประกอบการท่ีมีความเส่ียงสูง
ได้มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย 
(ม.) 
มาตรการที่ 2 สนับสนุน
ภาคเอกชนและประชาชนจัด
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้ปลอดโรค ปลอดภัยมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี (ม.) 

1. ร้อยละของเจ้าของ/ผู้ดูแล
สถานประกอบการได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน (ผลลัพธ์) 

นิยาม  
สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุ
คล้ายคลึง 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 60 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัย
ท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในการท างาน X 100 / จ านวนสถานประกอบการกิจการกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีในพื้นท่ีกลุ่มเขตท่ีอยู่อาศัย 
 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง 
ผู้ประกอบอาชีพปลอดโรค ปลอดภัย 
มีสุขภาพอนามัยในการท างานท่ีดี 
(กิจกรรมท่ี 4 เสริมสร้างความรู้และ
ความเข้าใจ เพื่อการด าเนินงานด้าน
อาชีวอนามัยท่ีถูกต้องเหมาะสม
ส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) 
งบประมาณ 479,300 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(ส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการ (หน่วยงาน) 1 
ส่งเสริมความรู้ การวิจัยและ
พัฒนา (มน.) 
มาตรการ (หน่วยงาน) 2 สร้าง

1. ร้อยละของห้องน้ าสาธารณะ
ในกลุ่มเป้าหมายมีสุขลักษณะ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

นิยาม  
ห้องน้ าสาธารณะ หมายถึง ห้องน้ าสาธารณะในท่ีสาธารณะหรือ
สถานประกอบการหรือสถานบริการท่ีจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนท่ัวไป
ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 12 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่ง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 3 การส่งเสริม
และพัฒนาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมใน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

เสริมความตระหนัก และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (มน.) 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน  สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง 
ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 
สถานท่ีราชการ แหล่งท่องเท่ียว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานี
ขนส่ง และห้องน้ าริมทางเกณฑ์ท่ีก าหนด หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน
ห้องน้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 80 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนห้องน้ าสาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านเกณฑ์ X 100 
           จ านวนห้องน้ าสาธารณะ 12 กลุ่มเป้าหมาย 
 

อาคารสาธารณะ) 
งบประมาณ 2,365,985  บาท 
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาต้นแบบ
การท้าให้การตรวจเอชไอวี
เป็นเรื่องปกติ (Normalize 
HIV) (ม.) 
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ
การติดตามการด าเนินการ
ตามเป้าหมายโดยสามารถ
จ าแนกตามกลุ่มประชากร

1. ร้อยละของชายมีเพศสัมพันธ์
กับชายเข้าถึงข้อมูลความรู้และ
อุปกรณ์ป้องกันเอดส์ (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ชายมีเพศสัมพันธ์กับชายได้รับข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ป้องกัน 
ดังนี ้
1. ได้รับความรู้ในการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
2. ได้รับอุปกรณ์ป้องกันท่ีปลอดภัย เช่น ถุงยางอนามัย สารหล่อล่ืนฯ 
3. ได้รับข้อมูลสถานท่ีท่ีจะไปรับบริการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 
4. ได้ลงทะเบียนรับบริการ โดยมีหมายเลขระบุตัวบุคคล UIC 
(Unique Identifier Code)  

1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พื้นท่ีเป้าหมาย 
งบประมาณ 124,000 บาท  
(นอกงบประมาณ) 
(กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ) 
2. กิจกรรมการติดตามข้อมูลการ
ให้บริการผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ 
Bangkok Smart Monitoring 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ม.) 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 90  
 
วิธีค านวณ 
จ านวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายท่ีเข้าถึงข้อมูลความรู้ 
และอุปกรณ์ป้องกัน  X 100                                    .  
จ านวนชายมีเพศสัมพันธ์กับชายท่ีต้ังเป้าหมายให้เข้าถึงข้อมูลความรู้
และอุปกรณ์ป้องกัน (ปี 2564 จ านวน 33,000 คน) 
 

System : BSMS  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ) 
 

2. ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับ
บริการ ณ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ได้รับการรักษา 
ด้วยยาต้านไวรัส (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขน าร่องท่ี
ให้บริการยาต้านไวรัส จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 20, 21, 26, 28, 36, 
40, 61, 64 และเข้าเกณฑ์การรักษาดังนี้ 
1. สมัครใจรับยาต้านไวรัส 
2. สิทธิการรักษา 
 - ของศูนย์บริการสาธารณสุขน าร่อง 5 แห่ง 
 - ต่างจังหวัดท่ีอยู่ในระหว่างการย้ายสิทธิการรักษา 
 - แรงงานข้ามชาติท่ีไม่มีสิทธิการรักษา (สิทธิประกันสังคม, บัตร
ประกันสุขภาพ) 
3. ผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีรับยาต้านไวรัสต้องมีระดับ CD4 > 350 และไม่
มีอาการเข้าได้กับโรคเอดส์หรือไม่มีโรคติดเช้ือฉวยโอกาส 
 
ค่าเป้าหมาย  
> ร้อยละ 97  
 
 

1. กิจกรรมการติดตามข้อมูลการ
ให้บริการผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ  
จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีเข้าเกณฑ์การรักษาได้รับ 
ยาต้านไวรัส X 100                                          . 
จ านวนผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีเข้าเกณฑ์การรักษาท้ังหมด  
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 ค้นหาผู้ป่วยวัณ
โรคผู้ป่วยในกลุ่มเส่ียง กลุ่ม
ต่าง ๆ ท้ังเชิงรุก เชิงรับ (ม.) 
มาตรการที่ 2 ป้องกันการเกิด
วัณโรคด้ือยาหลายขนานราย
ใหม่ (ม.) 
 

1. ร้อยละผลส าเร็จของการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วย 
วัณโรคปอด/นอกปอด ราย
ใหม่/กลับเป็นซ้ าท้ังเสมหะพบ
เช้ือและไม่พบเช้ือ) (ผลลัพธ์) 

นิยาม   
ผู้ป่วยวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดท้ังผู้ป่วยรายใหม่และกลับ
เป็นซ้ า ท้ังผู้ป่วยเสมหะพบเช้ือและไม่พบเช้ือ ท่ีขึ้นทะเบียนใน
สถานพยาบาลของส านักอนามัยจากรายงานการขึ้นทะเบียนรักษา 
(TB03) ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี) 
เกณฑ์การรักษา  
  - สมัครใจเข้ารับการรักษา 
  - รับรักษาท้ังมีสิทธิการรักษาและไร้สิทธิการรักษา 
 
ค่าเป้าหมาย  
> ร้อยละ  89 
 
วิธีค านวน 
ผู้ป่วยวัณโรคท่ีรักษาส าเร็จ  X 100 
ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมด  
 

1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ด้วย
ระบบยาระยะส้ันภายใต้การสังเกต
โดยตรง (DOT)  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ) 
2. กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วย
วัณโรค (TB Referral Center)  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคฯ) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาความ
เข้มแข็งของภาคีเครือข่าย
เป้าหมายท่ีก าหนดของ
กรุงเทพมหานคร (ม.) 
มาตรการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรค (ม.) 
 

1. อัตราการป่วยโรค
ไข้เลือดออก (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในปี 2563ไม่เกินค่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
80 ของ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2559– 2563) (ผลลัพธ์)  
1. โรคไข้เลือดออก หมายถึง โรคท่ีได้รับการวินิจฉัยอาการตาม
เกณฑ์ทางคลินิกและหรือมีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ  ว่าป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการ ได้แก่ Dengue Fever (DF), 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock 
Syndrome (DSS) 
2. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก หมายถึง จ านวนผู้ป่วย 
DF+DHF+DSS คูณ 100,000 หารด้วยจ านวนประชากรกลางปี 
3. เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile) คือการแบ่งข้อมูลเป็น 100 ส่วน ใน
ท่ีนี้แบ่งอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง เป็น 100 
ส่วน โดยใช้ต าแหน่งท่ี 80 เป็นค่าเปรียบเทียบ 
 
ค่าเป้าหมาย    
ไม่เกินเปอร์เซ็นไทล์ ท่ี 80 ของข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง 
 
วิธีค านวณ  

ผู้ป่วย x ประชากร 100,000 คน 
จ านวนประชากรปี 2563 

1. โครงการบูรณาการความร่วมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 425,000 บาท 
(ด าเนินการ)  
(กองควบคุมโรคติดต่อ) 
 

มาตรการที่ 3 การให้วัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาลแก่กลุ่มเป้าหมายอย่าง

2. ร้อยละของการให้บริการ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน
กลุ่มเป้าหมาย (ผลผลิต) 

นิยาม 
คือการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีมารับบริการของศูนย์บริการ

1. กิจกรรมไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ท่ัวถึง (ม.) 
มาตรการที่ 4 เสริมสร้าง
ความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญ
ตามฤดูกาล (ม.) 

สาธารณสุข ส านักอนามัย  
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีความเส่ียงต่อการ
สัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ 
2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประกอบด้วย 
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 
- ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือด
สมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด และเบาหวาน  
- บุคคลท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไป ทุกคน 
- ผู้พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
- ธาลัสซีเมียและผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเช้ือ HIV ท่ีมี
อาการ) 
- โรคอ้วน (น้ าหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร) 
โดยต้องด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ต้ังแต่ร้อยละ 75 
ของวัคซีนท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 75 
วิธีค านวณ  
จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการฉีดวัคซีน × 100 
จ านวนวัคซีนท่ีได้รับการสนับสนุน 
 
 

(กองควบคุมโรคติดต่อ) 
2. โครงการการให้บริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 14,750,800 บาท 
(ด าเนินการ)  
(กองควบคุมโรคติดต่อ)  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคติดต่อ
ท่ีส าคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต) 

นิยาม 
คือ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้หรือกระบวนการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อท่ีส าคัญตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ 
โรคติดต่อท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคอุจจาระร่วง โรคมือ เท้า ปาก 
ซึ่งมักมีการระบาดในสถานศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญตามฤดูกาลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 80 
วิธีค านวณ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องโรคติดต่อท่ีส าคัญ 
ตามฤดูกาลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  × 100                                           
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด 

1. โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดต่อ  
งบประมาณ 161,200 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคติดต่อ) 
2. โครงการฟื้นฟูศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
งบประมาณ 262,000 บาท  
(นอกงบประมาณ)  
(กองควบคุมโรคติดต่อ)  
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 ปฏิบัติการเชิง
รุกท าหมันและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ม.) 
มาตรการที่ 2 ด าเนินการศูนย์
พักพิงสุนัขกรงุเทพมหานคร 
(ม.) 
 

1. จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า (ผลผลิต) 

นิยาม 
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนท่ีมีอันตราย  คนและ
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีแสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย 
โดยมีสุนัขและแมวเป็นพาหะของโรคท่ีส าคัญ (อัตรา
ป่วยตาย 100%) 
 
 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข) 
2. กิจกรรมผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย    
0 ราย 
 
วิธีการค านวณ  
จ านวนประชากรกรุงเทพมหานครที่ป่วยตาย 
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า x 100,000                . 
ประชากรกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร์ 
 

3. กิจกรรมควบคุมดูแลให้ท่ีพักพิงสุนัข 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข)  
4. โครงการท าหมันสุนัขจรจัดและปล่อยกลับท่ีเดิม  
งบประมาณ  450,480  บาท 
(นอกงบประมาณ) 
(ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข) 
 

 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์บริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข (PHCA) (ม.) 
 

1. จ านวนศูนย์บริการ
สาธารณสุขท่ีพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข 
(PHCA) (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีได้รับการประเมินและรับรองคุณภาพจาก
องค์กรภายนอก หมายถึง ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุขและเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินและรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกท้ังศูนย์บริการ
สาธารณสุขท่ีผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข (Accredit) และศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี
ได้รับการต่ออายุกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์บริการ
สาธารณสุข   (Re-accredit) 
 
ค่าเป้าหมาย    
5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 

1. โครงการการพัฒนา ประเมินและ
รับรองคุณภาพศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
งบประมาณ 1,770,600 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

วิธีค านวณ  
นับจากศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
และผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก 
 

มาตรการที่ 3 สนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(ม.) 
 

2. มีผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
ส านักอนามัย (ผลลัพธ์) 

นิยาม  
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส านักอนามัย หมายถึง 
ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีข้าราชการและ
บุคลากรของส านักอนามัยสร้างขึ้นในปีงบประมาณนั้น และน ามา
เผยแพร่ในเอกสารประกอบการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข ส านักอนามัย 
 
ค่าเป้าหมาย    
อย่างน้อย 20 เรื่อง ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง 
วิธีค านวณ 
นับจากจ านวนผลงาน 

1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข ส านักอนามัย ปี 
2564  
งบประมาณ 967,000 บาท 
(ด าเนินการ)  
(ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข) 
 
2. โครงการการสร้างงานวิจัยทางการ
พยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติการพยาบาล 
งบประมาณ 724,000 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการท่ี 3 จัดให้มีการบูรณาการ
ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิใน
พื้นท่ีเขต (ม.) 
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดีแบบองค์รวม
ด้วยกระบวนการเวชศาสตร์
ครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม (ม.) 
มาตรการที่ 5 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
(ม.) 
 

1. ร้อยละของจ านวนเขตท่ีจัดให้
มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ผลผลิต)  

นิยาม 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า กลไกและ
กระบวนการในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข โรงพยาบาล คลินิกชุมชนอบอุ่น และภาคี
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการส่งต่อผู้รับบริการและการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขท า
หน้าท่ีเป็น Area manager ประจ าแต่ละเขต 
หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562  
โดยมีคณะผู้ให้บริการประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ จ านวน
สองคนขึน้ไปและผู้ประกอบวิชาชีพ 
การสาธารณสุขชุมชน จ านวนสองคนขึ้นไปและภายใน2 ปี 
ในกรณีท่ีหน่วยบริการใดท่ีจะขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหน่วย
บริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่
สามารถจัดให้มีคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิครบตาม
องค์ประกอบ ให้หน่วยบริการนั้น จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

1. กิจกรรมการให้บริการระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ  
(ไม่ใช้งบประมาณ)  
(ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
(1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ต้ังแต่แรก ต่อเนื่อง 
และผสมผสาน 
(2) การบริการด้านข้อมูลและการให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชน 
(3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับ
บุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ เชิงรับและเชิงรุกใน
พื้นท่ี 
(4) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการ
จัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
(5) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมท้ังการ
ป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 58 (29 เขต) 
วิธีค านวณ  

จ านวนเขตท่ีเข้าร่วมด าเนินงาน  X  100 
จ านวนเขตท้ังหมด 
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หมายเหตุ : ผลกระทบที่ท าให้ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนเขตที่จัดให้มีระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 58 (29 เขต) ไม่ประสบผลส าเร็จ คือ  

กรณีคลินิกชุมชนอบอุ่นส้ินสภาพหน่วยบริการและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ 
- ครั้งท่ี 1 ยกเลิกหน่วยบริการคลินิกชุมชนอบอุ่น จ านวน 18 แห่ง 
- ครั้งท่ี 2 ยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 64 แห่ง 
- ครั้งท่ี 3 ยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 108 แห่ง 

รวมยกเลิกสัญญา จ านวน 190 แห่ง ส่งผลให้การด าเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) ไม่มีเครือข่ายหน่วยบริการร่วม
ด าเนินการ ไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน ส่งผลกระทบกับประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

ส านักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข จึงเตรียมพร้อมรับผลกระทบข้างต้น โดยปรับรูปแบบการด าเนินงาน วางแนวทางการพฒันาระบบบริการสุขภาพใน
กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมการดูแลยิ่งขึ้น รวมถึงหารือความร่วมมือในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครกับส านักงานหลักประกนั
สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในเบ้ืองต้นแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 128 - 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3 ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ (ม.) 
 

1. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเป้ือนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
1. ตัวอย่างอาหาร หมายถึง ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจจาก
แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต 
และมินิมาร์ท ในพื้นท่ี 50 เขต 
2. สารพิษ หมายถึง สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว   
สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู ยาฆ่าแมลง     
และสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร โดยการสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบ้ืองต้น (Test-kit) 
3. ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ หมายถึง ผลตรวจตัวอย่างอาหาร  
ต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด ดังนี้ 
- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว 
และสารกันรา 
- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารท่ีห้ามการใช้สี 
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร เกินเกณฑ์
คุณภาพอาหารที่ก าหนด 
  กรณีพบการปนเป้ือนสารพิษ ให้เจ้าพนักงานออกค าแนะน าหรือ
ออกค าส่ังให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ผลผลิต 
จ านวนตัวอย่างอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อน
สารพิษ 
ผลลัพธ์ 
ร้อยละของตัวอย่างอาหารท่ีได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน
สารพิษ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวัง
และประเมินความเส่ียงการระบาด
ของโรคและการปนเป้ือนสารพิษของ
อาหารและน้ า) 
งบประมาณ 16,135,700 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองสุขาภิบาลอาหาร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเป้ือนสารพิษ 
คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนตัวอย่างอาหารท่ีท าการตรวจวิเคราะห ์
 

มาตรการที่ 3 ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ (ม.) 
 

2. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเป้ือนเช้ือโรค (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
1. ตัวอย่างอาหาร หมายถึง ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจจาก
แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด ร้านอาหาร 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นท่ี 50 เขต 
2. เช้ือโรค หมายถึง เช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด 
ได้แก่ Salmonella spp. , S. aureus และ V. cholerae 
3. ไม่พบการปนเป้ือนเช้ือโรค หมายถึง การปนเป้ือนเช้ือโรคไม่เกิน
เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับปัจจุบัน 
    กรณีพบการปนเป้ือนเช้ือโรค ให้เจ้าพนักงานออกค าแนะน าหรือ
ออกค าส่ังให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ผลผลิต  จ านวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจหาการปนเป้ือน
เช้ือโรค 
ผลลัพธ์  ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการ
ปนเป้ือนเช้ือโรค 
 
 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 1 เขตอาหาร
ปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และ 
กิจกรรมท่ี 2 การเฝ้าระวังและ
ประเมินความเส่ียงการระบาดของ
โรคและการปนเป้ือนสารพิษของ
อาหารและน้ า) 
งบประมาณ 16,135,700 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองสุขาภิบาลอาหาร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 95 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเป้ือนเช้ือโรค 
คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนตัวอย่างอาหารท่ีท าการตรวจวิเคราะห ์
 

มาตรการที่ 5 ผู้บริโภครู้จัก
พิทักษ์สิทธิคุ้มครองความ
ปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
(ม.) 

3. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับ
การพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อ
กระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปี
ใหม่ (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
1. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนผู้เลือกซื้อ หรือผู้ท่ีได้รับกระเช้า
ของขวัญปีใหม่ 
2. การพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค หมายถึง กรณีผู้บริโภคไม่พึงพอใจใน
คุณภาพสินค้าในกระเช้าของขวัญสามารถน ามาแลกเปล่ียนหรือคืนได้
ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 
3. เทศกาลปีใหม่ หมายถึง ช่วงเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563   
ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 
4. กระเช้าของขวัญ หมายถึง กระเช้าของขวัญปีใหม่ท่ีจ าหน่ายใน 
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของ
กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
 
วิธีค านวณ 

จ านวนผู้บริโภคท่ีได้รับการพิทักษ์สิทธิคูณด้วย 100 หารด้วย
จ านวนผู้บริโภคท้ังหมดท่ีพิทักษ์สิทธิตนเอง 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 9 การควบคุม
การจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญ
ปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 132,200 
บาท) 
งบประมาณ 16,135,700 บาท  
(ด าเนินการ) 
(กองสุขาภิบาลอาหาร) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 6 เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัย (ม.) 

4. ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล
อาหารผ่านการประเมินความรู้
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
(ผลผลิต) 

นิยาม 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของส านักงานเขต 
และส านักอนามัย  
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 80 
 
วิธีค านวณ 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร คูณด้วย 100 หารด้วย 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร 
งบประมาณ 184,400 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองสุขาภิบาลอาหาร) 
2. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 12 การจัด
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร 43,560 บาท) 
งบประมาณ 16,135,700 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองสุขาภิบาลอาหาร) 
 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 ตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง (ม.) 
 

1. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร หมายถึง คลินิกผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ท่ีผ่านการตรวจ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ส านักอนามัย 2564 



- 132 - 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ประเมินคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 40 
 
วิธีค านวณ  
คลินิกผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข ส านัก
อนามัย ท่ีผ่านการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุครบ
วงจร คูณ 100 หารด้วย คลินิกผู้สูงอายุของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 69 แห่ง 
 

งบประมาณ 1,800,000 บาท 
(นอกงบประมาณ) 
(กองสร้างเสริมสุขภาพ) 

 
 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการที่ 3 ผู้ป่วยทุพพล
ภาพและผู้สูงอายุติดเตียง
ได้รับการดูแลพยาบาลท่ีบ้าน 
(ม.) 
 

1. ร้อยละของศูนย์บริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือข่ายสามารถเข้าถึงบริการ
และประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อ
เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อสามารถเข้าถึง
บริการ หมายถึง จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่าย
การส่งต่อเข้าถึงบริการและประสานงานผ่านศูนย์ส่งต่อเพื่อ
การพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน (BMA Home Ward Referral 
Center) 
 

1. โครงการบูรณาการเครือข่ายระบบส่งต่อ
เพื่อการพยาบาลต่อเนื่องท่ีบ้าน (BMA 
Home Ward Referral System) 
งบประมาณ 327,100 บาท 
(นอกงบประมาณ) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 85 
 
วิธีค านวณ  

จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อ
ด าเนินการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อการพยาบาล 

           ต่อเนื่องท่ีบ้าน x 100         . 
จ านวนศูนย์บริการสาธารณสุขและเครือข่ายการส่งต่อ 

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท้ังหมด 
 

 2. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ผู้สูงอายุใน Home ward ได้รับ
การเฝ้าระวังภาวะเส่ียงและ
ภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาล ผู้ป่วย
และผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
1. Home Ward หมายถึง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีมีผู้ดูแล 
(Caregiver) ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างแกนน าผู้ดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านและมี
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านในโปรแกรม 
BMA Home Ward Referral 
2. การเฝ้าระวังภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซ้อน หมายถึง 
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ีได้รับการประเมินภาวะสุขภาพด้วยแบบ
ประเมิน ADL หรือ TAI หรือ 2Q 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 100 
 
วิธีค านวณ  

จ านวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ท่ีได้รับการ 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ี
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
งบประมาณ 8,552,100 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

เฝ้าระวังภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนจากผู้ดูแล 
เพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุต้องได้รับการ    

            ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน  x 100         . 
จ านวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุใน Home Ward ท้ังหมด 

 
 3. ร้อยละของผู้ดูแลเพื่อ

ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน ท่ีปฏิบัติงาน
จริงได้รับการติดตาม ก ากับ 
ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล
(ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ หมายถึง  
ผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลฯ จากส านักอนามัย และ
ปฏิบัติงานจริง มีความต่อเนื่อง โดยมีพยาบาลผู้จัดการ
สุขภาพและผู้ตรวจการพยาบาล ปฏิบัติหน้าท่ีการติดตาม 
ก ากับ ดูแล ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 80 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 

ท่ีต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน ท่ีปฏิบัติงานจริง 
ได้รับการติดตาม ก ากับ ดูแล จากพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ 
               และผู้ตรวจการพยาบาล x 100                . 

จ านวนผู้ดูแลเพื่อช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ี
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้านท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด 

 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเพื่อ
ช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุท่ี
ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
งบประมาณ 8,552,100 บาท 
(ด าเนินการ) 
(กองการพยาบาลสาธารณสุข) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

มาตรการ (หน่วยงาน)  ให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาสท่ี
ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สุขภาพตามความต้องการและ
จ าเป็นเพื่อสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี (มน.) 
 

1. ร้อยละของคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสท่ี
ได้รับผลกระทบจากปัญหา
สุขภาพขอรับความช่วยเหลือ
ได้รับความช่วยเหลือตามความ
ต้องการและจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสท่ีขึ้นทะเบียน ณ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์
ท่ีส านักอนามัยก าหนด  คือ ได้รับการประเมินปัญหา ได้รับ
การปรึกษา ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับความช่วยเหลือ และ
ฟื้นฟูสภาพ หรือได้รับอุปกรณ์จ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น 
อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคล่ือนไหวส่งต่อเพื่อการแก้ไข
ปัญหาตามความจ าเป็นหรือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เป็นต้น 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 90 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ท่ีส านักอนามัยก าหนด หารด้วย จ านวน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสท่ีขึ้นทะเบียนท้ังหมดของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข คูณด้วย 100 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการ
เคล่ือนไหวแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ท่ี
ประสบปัญหาทางการเคล่ือนไหว 
งบประมาณ 1,826,100 บาท 
(ด าเนินการ) 
(ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข) 
2. โครงการจัดเสวนา “มิติสุขภาพกับ
สถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบัน” 
งบประมาณ 194,000 บาท 
(นอกงบประมาณ) 
(ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข) 
3. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ถูกกระท าและ/หรือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัวของศูนย์จัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
(ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข) 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย/วิธีการค านวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับ
การถ่ายโอนตามกฏหมาย
กระจายอ านาจ (ม.) 
 

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามภารกิจท่ีได้รับ
การถ่ายโอนตามกฏหมาย
กระจายอ านาจฯ (ผลลัพธ์) 

นิยาม 
ผู้เข้ารับการอบรม หมายความว่า ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลระดับ
ปฏิบัติการถึงระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขระดับปฏิบัติงานถึงระดับช านาญงาน สังกัดฝ่าย
ส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขต 50 เขต และ
นักวิชาการสุขาภิบาลระดับปฏิบัติการถึงระดับช านาญการ
พิเศษ สังกัดส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ส านักอนามัย 
 
ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ 80 
 
วิธีค านวณ  
จ านวนผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน/จ านวน 
ผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด x 100 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามพระบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
ของกรุงเทพมหานคร  
งบประมาณ 163,000 บาท 
(นอกงบประมาณ) 
(ส านักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม) 
 

 



- 137 - 

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมสนับสนนุภารกิจตามองค์ประกอบที่ 4 และ 5 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  

    และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ความส าเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ตามท่ี สกก. ก าหนด การด าเนินงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
ความส าเร็จในการด าเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน 
(จ านวน 2 ตัวชี้วัด) 
5.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
    

 
 
ตามท่ี สงม. ก าหนด 
 

 
 
กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ส านักงานเลขานุการ หลัก  ทุกส่วนราชการ ร่วม) 

5.2 ความส าเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลท่ีมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ 
 

ตามท่ี สยป. ก าหนด 
 

กิจกรรมการด าเนินงานพฒันาและจัดเก็บฐานข้อมูล 
(ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข หลัก   
ทุกส่วนราชการ ร่วม) 
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