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คํานํา 
 

 

ปจจุบัน สํานักอนามัยมีแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.2562 – 2565) ตามแกนยุทธศาสตร    
สํานักอนามัย 4.0 ที่รองรับการเขาสู “ยุคดิจิตอล” หรือยุคสมัยท่ีมีเทคโนโลยีเขามาอํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตในมิติดานสุขภาพ  สอดคลองตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองรับวิสัยทัศน นโยบาย หรือ
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เปนกรอบชี้นําใหหนวยงานสามารถปฏิบัติไดจริงและปรากฎผลเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจนในระยะเวลาอันส้ันและสามารถเชื่อมโยงกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  สอดคลอง ตอบสนอง
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556–2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 
(พ.ศ.2561–2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 

 

จากการดําเนินงานในปที่ผานมา สํานักอนามัยมีบทบาทหนาที่ในการใหบริการดานการแพทยและ
สาธารณสุข  ครอบคลุมทั้งบทบาทดานการสรางเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การบําบัด การรักษาพยาบาล การ
ชวยฟนฟูสุขภาพ  การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  การจัดการสุขาภิบาลเมืองและส่ิงแวดลอมที่ดีใหกับ
ประชาชน  สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดจากการรวมมือกับภาคสวนตางๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน  การปฏิบัติราชการ
ระหวางหนวยงานภายในสํานักอนามัยและภายนอก  รวมท้ังภาคีเครือขายใหมีการเสริมสรางภาวะสุขภาพท่ีดีใน
ลักษณะองครวม  (Holistic)  มีผลการดําเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
ที่ตั้งไว และตอบสนองวิสัยทัศนของสํานักอนามัยตามที่กําหนด  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักอนามัย 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  สํานักอนามัยจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.
2562  คิดคนพัฒนางานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ใหมีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนปฏิบัติไดจริงและ
ปรากฎผลเปนรูปธรรม  สามารถเช่ือมโยงภารกิจเขากับดาน มิติ  เปาประสงค และมาตรการ ตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 และ
แผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.2562 – 2565) เปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงาน 

 

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 ของ   
สํานักอนามัย ผูรับผิดชอบจะนําไปพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 

ของสํานักอนามัย 
 

 

ขอมูลทั่วไป/สถานการณของพ้ืนที่ 
 

 ขอมูลทั่วไป 

 

สํานักอนามัย   มีสวนราชการทั้งสิ้น 81 สวนราชการ  ประกอบดวย  

1. สํานักงาน  5  สํานักงาน  ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  สํานักงานปองกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด  สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

2. กอง  8  กอง  ไดแก  สํานักงานเลขานุการ  กองสรางเสริมสุขภาพ  กองสุขาภิบาลอาหาร   
กองควบคุมโรคติดตอ  กองการพยาบาลสาธารณสุข  กองทันตสาธารณสุข  กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  กองเภสัชกรรม 

3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 
สาขากระจายอยูทุกพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
แผนที่แสดงที่ตั้งศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
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มีบุคลากรครองตําแหนงในปจจุบัน จํานวน 2,307 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ 2560  จํานวน  2,502,030,800  ลานบาท  และปงบประมาณ 2561  จํานวน  2,348,963,000 

ลานบาท  งบประมาณ 2562  จํานวน  2,403,192  ลานบาท   
 

มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
และ การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางดานพฤติกรรมและสํานึกทางสุขภาพ การใหบริการในระดับ
ศูนยบริการสาธารณสุข การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ การวิจัย 
พัฒนาความรู และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การเผยแพรความรูและถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การควบคุมสิ่งแวดลอมภายในอาคารสถานท่ีและชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยใหบริการ
ดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการสํารวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลท่ีดี สงเสริมให
ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจากการรวมมือกับภาคสวนตางๆ โดยมี
การบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานภายในสํานักอนามัยและหนวยงานภายนอก 
รวมทั้งภาคีเครือขายใหมีการเสริมสรางภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองครวม 
(Holistic)  สามารถแบงภารกิจพ้ืนฐานตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการทั้งหมด 7 ภารกิจพ้ืนฐาน 
ดังตอไปนี้ 

 

ภารกิจพื้นฐานที่ 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณเจ็บปวยและการตายดวยโรคท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงและโรคท่ีปองกันไดลดลง โดยจัดใหมีการสงเสริมอนามัยทุกกลุมวัย การสงเสริมสุขภาพจิต และ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ปองกัน  ควบคุม  และหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอภายในวงกวาง  
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค  

 

ภารกิจพื้นฐานที่ 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 

ประชาชนเขาถึงระบบรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ  โดยจัดใหมีบริการบําบัด รักษา ใน
ระดับปฐมภูมิที่ไดมาตรฐาน  ฟนฟูสุขภาพ  ดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บานอยาง
ทั่วถึง พัฒนาการปฏิบัติงานการพยาบาล วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรทางการพยาบาล เพ่ือจัดระบบและ
ใหบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขาทุกแหง พัฒนาและกําหนด
รูปแบบระบบบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหง และ 77 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
ภายใตภารกิจของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบสงตอผูปวยอยางครบวงจร (BMA Home 

Ward Referral Center) ระหวางโรงพยาบาล บาน และศูนยบริการสาธารณสุข พัฒนาฐานขอมูลการ
พยาบาลผูปวยตอเนื่องที่บาน (Home Health Care)  สรางระบบการดูแลแบบ  Home Ward  ในลักษณะ
ศูนยบริการสาธารณสุขเปน  Ward  ครัวเรือนเปนเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาลท่ีบาน (Supervise 
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Nurse Home Ward) เพ่ือการควบคุมกํากับและดูแลการปฏิบัติการพยาบาลใหถูกตองตามมาตรฐานการ
พยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข กําหนดและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล สํานัก
อนามัย  สนับสนุนศูนยบริการสาธารณสุขเขาสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PHCA  สนับสนุนการนิเทศงาน
ของสํานักอนามัย  สรางผูดูแล (Care Giver) ที่เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนผูปวยที่จะเกิดมีขึ้นในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาล สํานักอนามัย เกิดผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และเผยแพรในระดับประเทศและสากล  

 

ภารกิจพื้นฐานที่ 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานเนนการมีส วนรวม
ของภาคประชาชน โดยจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือทําหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแนะนํา และเผยแพร
ความรูดานสุขภาพการปฐมพยาบาล การเฝาระวังโภชนาการในเด็กและผูใหญ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การ
เฝาระวังโรคติดตอในชุมชน การดูแลสุขภาพในชองปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บปวย มีศูนยสุขภาพชุมชน
เปนสถานที่ใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน เปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูเกี่ยวของในชุมชน
ตลอดจนสนับสนุนเครือขายสุขภาพอ่ืนใหมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 

 

ภารกิจพื้นฐานที่ 4 ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ไดรับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการ
ประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน สนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งเปนศูนยขอมูลดานยาเสพติดสําหรับการเฝาระวัง 

 

ภารกิจพื้นฐานที่ 5 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

มีระบบสนับสนุนบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสํานักอนามัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี
ระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายาเวชภัณฑ การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การบริการสุขภาพและ
สรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชน และการใหการสงเคราะหทางดานสาธารณสุขแกผูที่มีปญหาทางสุขภาพ 
หรือไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ บริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สายงานพยาบาล 

 

ภารกิจพื้นฐานที่ 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม 

ประชาชนไดบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ สงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ และในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย ไมกอมลพิษสิ่งแวดลอมและส่ิงคุกคามตอสุขภาพ 
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ภารกิจพื้นฐานที่ 7 นโยบายและบริหารจัดการ 
มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีมาตรฐาน สนับสนุนการดําเนินงาน

ของ กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานสวนกลางใหแกหนวยงานตางๆ 
 

 

 โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักอนามัย 

สํานักงานปองกันและบําบัด 

การติดยาเสพติด 

สํานักงานเลขานุการ 

สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข 

กองควบคุมโรค 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 

กองเภสัชกรรม 

ศูนยบริการสาธารณสุข 
กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค 

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 

กองสรางเสริมสุขภาพ 

กองทันตสาธารณสุข 

กองสุขาภิบาลอาหาร 

ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ  

 

จุดแข็ง  
1. ผูบริหารสํานักอนามัยมีนโยบายที่ชัดเจนและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
2. มีฐานขอมูลดานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
3. บุคลากรเปนทีมสหวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีลักษณะการทํางานแบบบู รณาการ

ครอบคลุมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน บําบัดรักษา ฟนฟูฯ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนและสุขาภิบาลเมือง  มีคานิยมที่เขมแข็ง ไดแก การมีจิตอาสา ชอบชวยเหลือ ทํางานเปนทีม 
มากดวยประสบการณเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานตางๆ 

4. มีอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีพรอมใหบริการในชุมชนครอบคลุมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 50 เขต 

5. อาสาสมัครสาธารณสุขมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง เปนทุนทางสังคมที่สําคัญของการพัฒนา
สาธารณสุขและเปนรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนที่สําคัญ 

6. การทํางานเชิงพ้ืนที่กระจายครอบคลุม เขาใจชุมชน มีเวลา เขาถึงกลุมเปาหมาย ทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง 

7. มีเครือขายเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอ ระดับพ้ืนที่สํานักงานเขตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ภาคประชาชนสังคมมีสวนรวม ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การสงตอ อยางเปนระบบ  

8. มีแผนยุทธศาสตร เปนทิศทางในการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีแผนระยะยาว 
แผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป (พ.ศ.2562 – 2565) และระยะสั้น (แผนรายป) ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ.2556 - 2575) และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ มีคูมือการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และคําแนะนําสําหรับผูปฏิบัติงาน มีการใช
เทคโนโลยใีนการทํางานรวมกับเครือขาย เชนเครือขายเฝาระวัง , เครือขายเอดส 

9. การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักอนามัยมีคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศสํานักอนามัย ในการพิจารณา ใหขอเสนอแนะรวมถึงควบคุมกํากับ ติดตามใหเปนไปตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 – 2575) และแผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป  ประกอบกับมีผูบริหาร
สารสนเทศระดับสูงประจะสํานักอนามัย (CIO) และ สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขมีภารกิจในดานการ
ขับเคล่ือนภารกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคท้ังในดานการบริหารจัดการสวนกลางและทีมงานท่ีสามารถปฏิบัติงานเชิง
พ้ืนที่เพ่ือการสอบสวน ควบคุมจัดการจํากัดวงในพ้ืนที่ไดอยางรวดเร็ว ครอบคลุม  
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จุดออน  
1. ปริมาณคนไขที่มารับบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้นทําใหปญหาในเร่ืองของความลาชาในการสืบคนแฟม

ประวัติ การตรวจสอบสิทธิการรักษา รวมถึง การทําบัตรคนไขซ้ําซอน 

2. ขาดการวางแผนดานบุคลากรระยะยาว บุคลากรไมเพียงพอตอภาระงาน ดานการเฝาระวัง ปองกัน 
สอบสวน ควบคุมโรคติดตอ มีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอยเนื่องจากภาระงานท่ีหนักและไมมีคาตอบแทนเพ่ิม 

3. อาสาสมัครสาธารณสุขบางสวน ยังขาดองคความรู สมาชิกยังไมกระจายทุกกลุมอาชีพ กลุมอายุ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนผูสูงอายุ 

4. การสรางกลไกการประสานงานระดับพ้ืนที่เขต การสรางภาคีเครือขาย เพ่ือใหพ้ืนที่เห็นปญหาของ
ตน เกิดการเชื่อมตอการดําเนินงานกับภาคีตางๆในพ้ืนที่ยังขาดความเขมแข็ง 

5. กระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมในกลุมสถานประกอบการ ผูนําชุมชน สถานศึกษา ผูปกครอง 
เพ่ือหนุนเสริมในการดําเนินงาน ยังไมครอบคลุม 

6. ขาดจุดยืน ไดรับมอบหมายงานมากจากหลากหลายหนวยงาน 

7. สํานักอนามัยมีหนวยบริการที่กระจายอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ ทั้งศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง หนวยบริการทางการแพทย กทม.1 และ กทม.2 รวมถึงสวนราชการ
อ่ืนๆที่จัดบริการใหกับประชาชน  ทําใหยากตอการบริหารจัดการจากสวนกลางอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
เสียเวลาในการเดินทางเพ่ือประสานงานในการแกไขปญหา ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญมีสาเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการบริการประชาชนน้ันไดรับการแกไขหรือไดรับการสนับสนุนจาก
สวนกลางอยางลาชา   

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบางสวนยังขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน เชน 
ระบบคนหาผูเสพผูติดยาเสพติด ตองอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน ควบคูกับการสรางความตระหนัก
ใหกับผูเสพผูติดยาเสพติด ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานยาเสพติดหลายระบบ แตยังไมสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลการใชประโยชนของขอมูลไดอยางเต็มที่ 

9. สถานที่ปฏิบัติงานบางแหงคับแคบ ไมเอ้ือตอการใหบริการ ไมสามารถขยายเพ่ือรองรับการ
จัดบริการที่เพ่ิมข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โอกาส  
1. ผูบริหารกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการมีสุขภาพที่ดี คุณภาพชีวิต ที่ดี  ของคน

กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ  คือ
นโยบาย : คุณภาพชีวิตดี (CARE) 

2. มีพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2559 และนโยบายตางๆที่เอ้ือตอการทํางานดานการแพทยและ
สาธารณสุข 

3. การเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณปญหาสุขภาพในชุมชนท่ีปรากฎมีโรคเรื้อรังและความเส่ียงดาน
สุขภาพที่แตกตางไปจากเดิมเปนโอกาสสําคัญที่จะพัฒนารูปแบบองคกรอาสาสมัครสาธารณสุขที่เหมาะสมกับ
สถานการณ รวมถึงการปองกันและควบคุมสถานการณโรคติดตอและไมติดตอ 

4. การเกิดขึ้นและการเติบโตของรูปแบบอาสาสมัครและการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เนนบทบาทของ 
ภาคพลเมือง สถานการณความจําเปนใหมๆ ที่ตองการงานอาสาสมัคร เชน การเกิดภัยธรรมชาติตางๆ ความ
ตองการความชวยเหลือเพ่ือดูแลปญหาทางสังคมและการสังคมสงเคราะหตางๆ 

5. รัฐจําเปนตองพ่ึงพาอาสาสมัครสาธารณสุขในการขับเคลื่อนสุขภาพภาคประชาชน 

6. มีงบประมาณในการดําเนินงาน และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ) และเงินนอกงบประมาณในการดําเนินงานใหเครือขายภาคประชาสังคม จากระดับประเทศ สามารถ
ชวยดําเนินงานบริการดานสุขภาพใหแกประชาชนได 

7. กรุงเทพมหานครและสํานักอนามัยใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนา ดําเนินการและ
บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ทําใหงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักอนามัยเปนไปอยาง
ตอเนื่อง มีการพัฒนางานใหทันสมัยตอสถานการณปจจุบัน  ประกอบกับบุคลากรในสวนราชการตางๆ ของ
สํานักอนามัยท้ังในหนวยปฏิบัติและหนวยวิชาการมีความสนใจและเขาใจในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชงาน รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะดานระบบเทคโนโลยีใหกับบุคลากรมากย่ิงขึ้น 

8. มีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลประเมินสถานพยาบาลเพ่ือการรับรองคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

อุปสรรค  
1. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองตองใชชีวิตท่ีแขงขันกับเวลา ยังไมตระหนักในเรื่องการ

ดูแลสุขภาพเทาที่ควร มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เผชิญกับมลภาวะอยูทุกวัน มีคาใชจายท่ีสูง กินอาหารที่ไม
เหมาะสม ขาดการ ออกกําลังกาย สงผลใหคนกรุงเทพมหานครเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคอวน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปญหาดานสุขภาพจิต เชน ภาวะซึมเศรา     

ผลจากการสํารวจพฤตกิรรมสุขภาพ พบวา รอยละ 32.96 ของคนกรุงเทพฯไมออกกําลังกาย รอยละ 17       
มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากหรือนอยกวามาตรฐาน และเกินกวารอยละ 10 สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล ไมตรวจ
สุขภาพ บริโภคอาหาร ไมถูกตอง และเครียด                                                                                                   

2. ผูเสพ ผูติดรายใหมมีแนวโนมสูงขึ้น ใชยาเสพติดมากกวา 1 ชนิด มีวิธีการเสพซับซอนมากขึ้นทําให
การบําบัดรักษายากยิ่งข้ึน การเสพซํ้ามีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับผูเขารับการบําบัดบางรายปฏิเสธการ
ติดตามหลังการบําบัดรักษา เมื่อกลับสูชุมชน และสภาพแวดลอมเดิม มักกลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ํา บุคคลใน
ครอบครัว ชุมชนของผูรับการบําบัด ไมสนับสนุน สังคมไมยอมรับ ไมใหโอกาสผูที่ผานกระบวนการบําบัด ฟนฟู 
ขาดความม่ันคงทางสังคม บางรายขยายตัวเปนเครือขายการคายาเสพติด  

3. ความรุนแรงของโรคติดตอที่เพ่ิมมากขึ้น การเติบโตของชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ซึ่งไมสามารถ
ครอบคลุมการจัดระเบียบผังเมือง สงผลตอความทาทายในการปองกันและควบคุมโรคตอ 

4. มีการใชประโยชนทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น ซึ่งการแทรกแซงทาง
การเมืองจะทําใหกระบวนการอาสาสมัครสาธารณสุขมีความออนแอในระยะยาว 

5. กลุมแรงงานขามชาติไมสามารถเขาถึงขอมูลทั้งดานการปองกันและการรักษาอยางท่ัวถึง และยังไม
มีระบบการดูแลรักษาและการประสานสงตอที่ชัดเจน 

6. ทัศนคติของสังคม ผูบริหาร และประชาชนบางสวนยังออนไหวกับสื่อในบางประเด็นดานสุขภาพ 
สงผลใหเปนอุปสรรคในการผลักดันการสอนทักษะในการควบคุมปองกันโรคติดตอ เชน โรคเอดส เพศศึกษา 
เปนตน  

7. ระบบเครือขายโทรคมนาคมของสํานักอนามัยที่ใชสําหรับเชื่อมโยง ติดตอสื่อสาร และรับสงขอมูล
ระหวางกัน มีความเร็วต่ํา รวมถึง ระบบเครือขายของศูนยบริการสาธารณสุขและสวนราชการที่เชื่อมตอผาน
ระบบเครือขายกลางของกรุงเทพมหานครไมเสถียรและมีหนวยงานรับผิดชอบหลายหนวยงานทําใหการใชงาน
ระบบสารสนเทศตางๆของภายในสํานักอนามัยและภายรอกสํานักอนามัยไมสะดวกและไมตอเนื่อง 

8. งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน ในกรณีที่มีสถานการณฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ความขัดแยงในพ้ืนที่ เชน เรื่องการเมือง สถานการณทางการเมือง 
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 สถานการณของพ้ืนที่/ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 

สถานการณและการประเมิน 

ยาเสพติด 

 

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ยังคงมีสภาพเปนพ้ืนที่การคา พักเก็บ แพรระบาด และลําเลียงผานไปยังพ้ืนที่
อ่ืนอยางตอเนื่องโดยเห็นไดจากขอมูลทางการสืบสวนหาขาว การจับกุม และการบําบัดรักษาบงชี้สถานการณ
เปนพ้ืนทีต่ลาดรองรับยาเสพติดขนาดใหญโดยเฉพะยาบา และไอซ ทั้งในมิติการคาและแพรระบาดกระจาย
คลอบคลุม  พบการลักลอบนําเขายาเสพติดมาพักคอยรอการสงมอบในเขตปริมณฑล และลําเลียงตอทางรถยนต
สงกลุมเครือขายพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตัวยาเสพติดท่ีแพรระบาดทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานครไดแก ยาบา 
และไอซ รองลงมาครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ รอยละ 70 - 90 ไดแก กัญชา คีตามีน และพืชกระทอม รองลงมา 
ไดแก สารระเหยและเอ็กซตาซี่ (ยาอี) ซึ่งครอบคลุมรอยละ 50 - 60 ของพ้ืนที่ และต่ํากวารอยละ 50 ของ
พ้ืนที่เปนกลุมวัตถุออกฤทธิ์ฯ โคเคน และเฮโรอีน นอกจากนี้ยังมีกลุมยารักษาโรคที่พบการใชในทางที่ผิด  
เชน ทรามาดอล  โปรโคดิล เปนตน มีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดลงสูพ้ืนที่ภาคใต  โดยพบการลักลอบลําเลียง
ยาบาหลักหมื่นเม็ด และการลักลอบลําเลียงไอซหลายกิโลกรัม คดีที่ลําเลียงผานยาเสพติดสวนใหญจะอยูในพ้ืนที่
เขตตลิ่งชัน และพ้ืนที่ใกลเคียงรอยตอกับพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และสมุทรสาคร ซึ่งพบวาวิธีการสวนใหญใชการ
โดยสารรถประจําทาง เห็นไดจากผูตองหาถูกจับกุมพรอมยาเสพติดที่สถานีขนสงกรุงเทพ (สายใตใหม) อยาง
ตอเนื่อง 

สถานการณการคา  
จากขอมูลสถิติการจับกุมระบบ POLIS BI (ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ) พบวาปงบประมาณ 2560

สามารถจับกุมคดียาเสพติดได 29,178 คดี ผูตองหา 31,996 คน โดยที่เปนการจับกุมในขอหาคา (ครอบครอง
เพ่ือจําหนายข้ึนไป) เพ่ิมสูงขึ้นเปน 7,892 คดี ผูตองหา 9,417 คน (ปงบประมาณ 2559 จํานวน 7,684 คดี 
ผูตองหา 9,246 คน) มีปริมาณของกลางยาเสพติดสําคัญที่ยึดไดเพิ่มสูงขึ้น ยาบา 21,333,844 เม็ด  
(จากเดิม 7,324,396 เม็ด) ไอซ 91,8.74 กก. (จากเดิม 256.37 กก.) คีตามีน 8,367 ขวด และ 87.46 กก.(จาก
เดิม 189 ขวด) กัญชา 1,728.62 กก. (จากเดิม 878.68 กก.) เฮโรอีน จับกุมไดลดลงจากเดิม ซึ่งป 2559 จับกุม
ได 48.0 กก. ลดลงเหลือ 4.60 กก.  

ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - 6 พ.ค. 2561) จับกุมยาเสพติดไดปริมาณสูงมากบงชี้ถึงปริมาณ
ยาเสพติดมีอยางไมจํากัดสามารถจัดหายาบาทดแทนไดรวดเร็ว มีการใชพื้นที ่กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล   เปนแหลงพักเก็บ จากการขยายผลการสืบสวนจับกุมตอเนื่องเครือขายเดียวกัน โดยเจาหนาที่
ตํารวจ กก.สส. 2 กก.สส.บช.น. และกก.สส.บก.น. 8 ในพ้ืนท่ี กทม. 2 คดี 20.5 ลานเม็ด สมุทรปราการ 2 คดี 
11.31 ลานเม็ด นนทบุรี 1 คดี 5.3 ลานเม็ด สุพรรณบุรี 1 คดี 4.96 ลานเม็ด และรวมยาบา 45.14 ลานเม็ด  
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รูปแบบแผนประทุษกรรมท่ีพบสวนใหญผูสั่งการใชวิธีการเชาบานพักใหผูรับจางนํายาเสพติดไปพัก
เก็บและใหคาจางกระจายยาเสพติด โดยใชบานเชาลักษณะทาวนเฮาส หรืออาคารชุด (คอนโดมีเนียม) เปนจุด
พักเก็บยาเสพติด เพ่ือลําเลียงและกระจายสงใหกับลูกคา ซึ่งเจาของยาเสพติดเปนผูเชาให และใชชื่อผูอ่ืนใน
การทําสัญญาการเชาแทนซึ่งพื้นที ่พักเก็บและแบงกระจายยาเสพติดสวนใหญอยู ในพื้นที ่เขตซึ่งเปน
รอยตอปริมณฑล เชน เขตหนองแขม บางขุนเทียนบางนา สะพานสูง ลาดกระบัง และสายไหม พื้นที่รับสงยา
เสพติดสวนใหญปรากฏอยูในจังหวัดปริมณฑล ไดแก จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และ
นครปฐม 

วิธีการสงยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังผูรับเพื่อลําเลียงไปพื้นที่อื่น ๆ โดยผูสั่งการจะโทรศัพทสั่ง
การ  ใหนํายาเสพติดไปวางไวใหกับลูกคาตามจุดตางๆซึ่งสวนใหญจะเปนเขตพ้ืนที่เดียวหรือใกลเคียงกับสถานท่ี
พักเก็บยาเสพติดและการจายคาจางสวนใหญจะใชวิธีการหักจากเงินที่ไดรับจากลูกคา หรือโอนเงินผานบัญชี
เงินฝากปจจุบันการใชรูปแบบการคาและแพรกระจายยาเสพติด โดยการใชชองทางสื่อสังคมออนไลน  
แอพพลิเคชั่นไลน ในการติดตอซื้อขายยาเสพติด ตลอดจนการชําระเงินคายาเสพติดโดยการโอนผานทาง
โทรศัพทมือถือ เปนที่นิยมอยางแพรหลายในกลุมนักคายาเสพติด เนื่องจากสะดวกรวดเร็ว และสามารถคัดกรอง
ผูเขารวมกลุมไดงายโดยที่กลุมผูคาปลีกติดตอเจรจาจําหนายยาเสพติดผานสื่อสังคมออนไลนและสงมอบยาเสพ
ติดดวยการใชบริการฝากสงทางไปรษณียและบริการสงสินคาของบริษัทเอกชน ซึ่งพบผูคาในพ้ืนที่เขตมีนบุรี 
ประเวศ และคันนายาว ซึ่งสวนใหญจะเชาหองพัก และแบงบรรจุยาเสพติดหลายประเภท โดยเฉพาะกัญชาลง
กลองไปรษณียสงกลุมลูกคาในเขตบึงกุม บางกะป และลาดกระบัง  

สถานการณการแพรระบาด 

ขอมูลการขาวและการจับกุม โดยเฉพาะผูตองหาในคดีเสพ/ครอบครอง และผูเขาบําบัดรักษา 
พบวาปงบประมาณ 2560 มีผูตองหาเสพ/ครอบครอง จํานวน 22,524 คน ลดลงจากป 2559 ซึ่งมีจํานวน 24,793 
คน เปนไปในทิศทางเดียวกับสถิติผูเขารับการบําบัดรักษา ซึ่งมีจํานวน 11,618 คน (สมัครใจ 4,498 คน 
บังคับบําบัด 4,981 คน และตองโทษ 2,139 คน) ลดลงจากปงบประมาณ 2559 ซึ่งมีผูเขาบําบัด  12,422  
คน  

โดยที่เปนผูเขาบําบัดรายใหม 9,819 คน หรือรอยละ 84.52 (จากเดิม 7,310 คน หรือรอยละ 58.85) 
ยาเสพติดที่ใชคร้ังแรก สวนใหญรอยละ 54.99 คือ ยาบา รองลงมา รอยละ 16.64 ใชกัญชา และรอยละ 13.14 
ใชไอซ ใชยาครั้งแรกมีอายุ 15 - 19 ป รอยละ 45.11 รองลงมา อายุ 20 - 24 ป รอยละ 19.48  

การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชนจากการสํารวจสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นท่ี              
กรุงเทพมหานคร ระดับชุมชนท้ังหมด 2,037 แหงเปรียบเทียบผลสํารวจประเมิน 3 ครั้ง ในหวงปงบประมาณ 2560                       
และปงบประมาณ 2561 พบวา สถานการณปญหายาเสพติดในชุมชนมีระดับสถานการณปญหาลดลง
ตามลําดับ  

โดยการประเมิน ครั้งที่ 1 มีชุมชนมีปญหา รวม 681 แหง (รอยละ 33) และการประเมิน ครั้งที่ 2 
พบชุมชน มีปญหา รวม 633 แหง (รอยละ 31) ซึ่งภาพรวมสถานการณปญหายาเสพติดมีทิศทางแนวโนมดีขึ้น 
การประเมิน รอบท่ี1/2560 มีชุมชนที่ไมมีปญหายาเสพติด 1,356 ชุมชน มีปญหานอย 275 ชุมชน มีปญหา
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ปานกลาง 63 ชุมชน และมีปญหามาก 343 ชุมชน และการประเมิน รอบที่2/2560 มีชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด 
1,404 ชุมชน มีปญหานอย 281 ชุมชน มีปญหา ปานกลาง 68 ชุมชน และมีปญหามาก 284 ชุมชน 

และการประเมิน รอบท่ี 1/2561 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 2,066 ชุมชน พบวาชุมชนที่
ไมมีปญหายาเสพติด 1,527 ชุมชน (รอยละ 73.9) ชุมชนท่ีมีปญหานอย 231 ชุมชน (รอยละ 11.2) ชุมชนท่ีมี
ปญหาปานกลาง 65 ชุมชน (รอยละ 3.1) ชุมชนท่ีมีปญหามาก 243 ชุมชน (11.8) 

ตัวยาที่ตองเฝาระวังเพ่ิมมากข้ึน คือ เฮโรอีน และคีตามีนมีขอบงชี้แนวโนมปญหาเริ่มมีแนวโนมสูงขึ้น 
ดังนี้ 

- เฮโรอีน พบพฤติกรรมของผูเสพเฮโรอีนเปนกลุมเด็กและเยาวชนเสพมากข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนที่
เขตดินแดง หวยขวาง พญาไทและราชเทวี ที่มีเด็กและเยาวชนเขามารับการบําบัดรักษาในศูนยบริการ
สาธารณสุข ดินแดงเพ่ิมมากข้ึน จากขาวสารปรากฏวากลุมเยาวชนที่เขามาบําบัดเนื่องจากเกิดอาการลงแดงจึง
จะเขามาบําบัดและเมื่อกลับไปในชุมชนก็จะกลับไปมีพฤติกรรมเสพอีก ซึ่งจะเขามาเมื่อไมมีเงินซื้อหรือหา
เฮโรอีนในพื้นที่ไมได  จึงเขามาใชเมทาโดนทดแทนเฮโรอีนหลังจากนั้นก็จะกลับไปเสพเฮโรอีนอีกสวนใหญใช
วิธีการนัตถุหรือเรียกกันในกลุมวา “ดมแปง” และในปจจุบันเริ่มพบมีแนวโนมใชวิธีการเสพโดยการผสมนํ้าแลว
ฉีด เนื่องจากพบวาออกฤทธิ์นานกวาการนัตถุ 

ขอมูลบงชี้ที่ชัดเจนจากการสัมภาษณผูเสพเฮโรอีน ในศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง   
หวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 กลุมผูเสพสวนใหญเปนชายอายุระหวาง 15 - 19 ป อาชีพสวนใหญ คือ 
วางงาน และรับจางทั่วไปยาเสพติดที่เสพครั้งแรกสวนใหญ คือ กัญชา และเฮโรอีน จะไดเฮโรอีนมาจากกลุม
เพ่ือนหรือคนรูจักใหเปลา นิยมเรียกเฮโรอีน “แปง” โดยในปจจุบันยังไมพบการเปลี่ยนแปลงราคา สวน
ใหญผูเสพยังเห็นวาหาซื้องาย เนื่องจากพักอาศัยอยูใกลสถานท่ีจําหนาย วิธีการซ้ือสวนใหญใชวิธีการโทรศัพท 
นัดพบซื้อขายแบบมือตอมือ ชําระคายาเสพติดเปนเงินสด 

- คีตามีน พฤติกรรมของผูเสพเริ่มมีจํานวนมากขึ้น จากผลการจับกุมในพื้นที่กรุงเทพตอนใน 
ซึ่งมีสถานบันเทิงเปดใหบริการกระจายในพ้ืนที่ พบกลุมวัยรุนที่เขาไปใชบริการในสถานบันเทิงนิยมเสพคีตามีน 
ยาอี และอิริมีนไฟวเนื่องจากเชื่อวาสารเสพติดในคีตามีนจะหมดไปจากรางกายในเวลาประมาณ  2-3 วัน รวมทั้ง
เชื่อวาเจาหนาท่ีไมสามารถตรวจพบสารเสพติดได เนื่องจากเจาหนาที่ใชชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีน หรือ
กัญชาเทานั้น ไมมีชุดตรวจสารเสพติดประเภทคีตามีน ในอดีตที่ผานมานั้นคีตามีนจะจัดจําหนายใน
รูปแบบขวดชนิดนํ้า ขนาดปริมาณ 10 มิลลิลิตร ผูเสพนําไปผานความรอน เพ่ือทําใหกลายเปนผลึกผงสีขาว โดย
ใชวิธีอบในเตาไมโครเวฟ สวนใหญผูเสพเปนกลุมนักทองเท่ียวในสถานบันเทิง วิธีการเสพท่ัวไปตองนํามาบรรจุใน
ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท บดละเอียด จากนั้นมวนเปนแทงและเสพดวยวิธีการดม ซึ่งปจจุบันพฤติกรรมการ
เสพไมเปลี่ยนแปลง 

แนวโนมสถานการณในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1. ยังคงเปนพ้ืนที่การคาและแพรระบาด มีกลุมผูเสพและนักคารายยอยในพ้ืนที่ และยังคงเปน

พ้ืนที่พักรอ และลําเลียงผานไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  
2. ยาบา ไอซ ยังคงเปนยาเสพติดที่แพรระบาดหลักในพื้นที่พบคีตามีนมีการแพรระบาดเพิ่ม

สูงขึ้น นอกจากน้ีพบการใชยาในทางที่ผิด เชน โปรโคดิล ทรามาดอล เพ่ิมขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน และมี
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แนวโนมไปใชยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรง เชน เฮโรอีน วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ปญหาอาชญากรรมอ่ืน 

3. พบกลุมผูจําหนายกัญชาใชวิธีการสงกัญชาใหกับผูเสพผานทางไปรษณียเอกชนกรณีการ
จับกุมรายสําคัญ พบวากลุมผูลําเลียงนํายาเสพติดพักเก็บในบานพัก ซึ่งพบการจับกุมในพื้นที่เขตที่มีการ
ติดตอกับเขตปริมณฑล เชน เขตดอนเมือง บางเขน สายไหม ลาดพราว ประเวศ บางขุนเทียน และหนองแขม 
เปนตน 

 

โรคซึมเศรา 
โรคซึมเศราเปนโรคทางจิตเวชท่ีเปนปญหาสุขภาพจิตที่สําคัญ เนื่องจากเปนความเจ็บปวยทางจิต

ที่มีความรุนแรง สงผลตอคุณภาพชีวิตและกอใหเกิดความสูญเสีย กลาวคือเปนโรคท่ีสามารถนําไปสูการทําราย
ตนเองและฆาตัวตาย หากไมไดรับการรักษา จากการสํารวจระดับประเทศพบอัตราความชุกรอยละ 2.7 สําหรับ
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบอัตราความชุกรอยละ 5.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนสังคมเมืองที่มีความเจริญ
อยางตอเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวตอการใชชีวิตมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล 
ความเครียด นําไปสูโรคซึมเศราได หากไมไดรับการดูแลชวยเหลือ มีแนวโนมฆาตัวตายไดในที่สุด ทั้งนี้การ
เขาถึงบริการของกลุมเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศรานอยมีเพียงรอยละ 31.98 ทําใหกลุมเสี่ยงหรือผูปวยซึมเศราไมได
รับการดูแลชวยเหลือ ทําใหนําไปสูการฆาตัวตายได 

 

โรคไมติดตอ (NCDs)  
กลุมโรคไมติดตอ (NCDs) องคการอนามัยโลก ไดใหคําจํากัดความโรค NCDs (Non-

Communicable diseases : NCDs) ประกอบดวย กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี  และ
สภาพแวดลอมที่สงผลตอชีวิตและกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแกการบริโภคอาหารท่ีไมสมดุล 
(รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไปและรับประทานผัก ผลไมนอย)  มีการเคลื่อนไหวรางกายนอย มี
การบริโภคยาสูบ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึ่ง
หากไมหยุดพฤติกรรมดังกลาว จะสงผลใหเกิดการเจ็บปวย ดวยโรควิถีชีวิต พิการ เสียชีวิตตามมา นอกจากน้ียัง
สรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษา ซึ่งเปนปญหาใหญที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลจึงไดเรงรัดการ
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง เพ่ือลดอัตราปวยและอัตราตายจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยไดกําหนด
เปนแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ซึ่งมีเปาประสงคสูงสุด คือประชาชน ชุมชน สังคม 
และประเทศมีภูมิคุมกันและศักยภาพในการสกัดก้ันภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สําคัญได เปาหมายหลัก
คือลดโรควิถีชีวิตที่สําคัญ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคมะเร็ง ดวยหลักการ 5 ดานคือ ลดการเกิดโรค  ลดภาวะแทรกซอน ลดความพิการ ลดการตาย และลด
ภาระคาใชจาย ดวยการเพ่ิมวิถีชีวิตพอเพียงใน 3 ดานคือ การบริโภคที่เหมาะสม การออกกําลังที่เพียงพอ และ
การจัดการอารมณท่ีเหมาะสม จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.
2557 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 8.9 ความชุกในผูหญิงสูงกวาใน
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ผูชาย (รอยละ 9.8 และ 7.9 ตามลําดับ) ในผูชายกรุงเทพฯ (7.7) ในผูหญิง (7.0) รอยละ 43.1 ของผูที่เปน
เบาหวานไมทราบวาตนเองเปนเบาหวานมากอนสวนผูที่เคยไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวานมีรอย
ละ 2.7 ไมไดรับการรักษา รอยละ 43 ของผูเปนเบาหวานท่ีไดรับการรักษาสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดใน
เกณฑ <130 มก./ดล. (หรือรอยละ 23.5 ของผูที่เปนเบาหวานทั้งหมด) ทั้งนี้ ผูหญิงมีสัดสวนของการไดรับการ
วินิจฉัยการรักษาและการควบคุมนํ้าตาลไดตามเกณฑไดมากกวาในผูชายเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจฯ 
ครั้งที่ 4 ความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป  ในป 2557 สูงกวาความชุกในป 2552 (ซึ่งมีรอย
ละ 6.9) 

ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอยละ 24.7 ผูชายรอยละ 25.6 และ
ผูหญิงรอยละ 23.9 ในกรุงเทพฯ (22.8) สําหรับความครอบคลมุในการตรวจวินิจฉัยเปนความดันโลหิตสูง รอย
ละ 54.2 ในชาย และรอยละ 35.2 ในหญิง ไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน รอยละ 6.1 ของคนท่ีเปนความดัน
โลหิตสูงไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรักษา ประมาณ 1 ใน 5 ของ ผูปวยท้ังหมดไดรับการรักษาแตควบคุมความดัน
โลหิตไมไดตามเกณฑ (<140/90 มม.ปรอท) และอีกรอยละ 29.7 ของผูที่เปนความดันโลหิตสูง ไดรับการรักษา
และควบคุมความดันโลหิตได ผูชายมีสัดสวนของการไดรับการวินิจฉัย รักษาและควบคุมความดันโลหิตไดตาม
เกณฑนอยกวา ในผูหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจฯ ครั้งท่ี 4 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในป 
2557 นี้ สูงกวาป 2552 ซึ่งพบ ความชุกรอยละ 22.0 (ชายรอยละ 23.3 และหญิงรอยละ 20.9) แตการเขาถึง
ระบบบริการดีขึ้น 

 จากผลการดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 21 ปขึ้น
ไป ของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ป 2561 ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 172 ,281 คน พบวา มีผูที่มีความเส่ียงตอ
โรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 24.0 และมีความเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 29.2 

 

โรคอุบัติใหม และอุบัติเกา  
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม และอุบัติเกาจากการอพยพยายถิ่น และการเขาสูประชาคม

อาเซียน โรคอุบัติใหม ไดแก ไขหวัดสายพันธุใหม SAR โรคเมอรส (Middle East Respiratory Syndrome: 

MERS) หรือ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุมโคโรนา (Coronavirus) มือปากเทา
เปอย ฯลฯ และอุบัติเกา เชน ทองรวง ไขเลือดออก มาลาเรียและวัณโรคด้ือยา เปนตน การอพยพยายถิ่นท้ัง
ภายในประเทศ ตางประเทศ และประเทศเพ่ือนบานที่ตลอดจนการเขาสูประชาคมอาเซียน ทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายของประชากร หากไมสามารถควบคุมติดตามไดอยางมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดปญหาการแพร
ระบาดของโรคอุบัติใหมและเกาอยางกวางขวาง และสงผลตอการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

 

โรคมะเร็ง 
ปจจุบันโรคมะเร็งไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกเปนสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับ

แรกของประชาชนทั่วโลก องคการอนามัยโลกคาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา จะมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ประมาณ  11 ลานคนทั่ว โลก ซึ่ งถือวาเปนตัวเลข ท่ีสู งมาก ในสวนของประเทศไทยพบวาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูปวยมะเร็งรายใหมสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยมะเร็งที่พบมากที่สุด คือ มะเร็ง
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เตานม มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญ และมะเร็งปากมดลูก ตามลําดับ และเมื่อแยกเฉพาะสวนของมะเร็งสตรี 
พบวา มะเร็งที่พบผูปวยรายใหมมากท่ีสุด คือ มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก ตามลําดับ ซึ่งเปนสาเหตุของ
การเสียชีวิตของสตรีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นทุกป โดยการปองกันที่ดีที่สุด 
คือการเฝาระวังและคัดกรองโรคมะเร็งใหแกสตรี ซึ่งพบวาการคัดกรองและคนหามะเร็งปากมดลูกโดยการ
ตรวจ Pap smear สามารถตรวจพบความผิดปกติของเซลลไดในระยะเร่ิมแรก กอนที่จะลุกลามเปนโรคมะเร็ง 

 

โรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ  
ตั้งแตป พ.ศ. 2557 สํานักอนามัยไดจัดทําเปนแผนพัฒนาการดําเนินงานปองกันโรคอวนและ

ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนขึ้น เพ่ือใหหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ถือ
เปนนโยบายปฏิบัติและวางกรอบแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แตยังดําเนินการไดไมครบทุกแหงเนื่องจากไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครไมเต็มที่เทาที่ควร จึงจําเปนตองปรับแผนการดําเนินงานใหเหมาะสม ซึ่งการดําเนินงาน
กิจกรรมดังกลาวตองมีกลไกการสรางเครือขายการทํางาน อันจะนําไปสูสุขภาพทีดีของกลุมเปาหมายอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตอไปโดยมียุทธศาสตรการดําเนินงานแบบบูรณาการที่เ ปนรูปธรรมเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคนักเรียนมีสุขภาพดีและเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพแข็งแรงจนกาวสูวัยผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิต
ตอไป  

สภาพในป พ.ศ. 2565 โรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรคอวน
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นและเด็กในโรงเรียนพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ที่เขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนท้ังในและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรบัการเฝาระวังภาวะโภชนาการมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน 

ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
ผลการดําเนินงานมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจําป 2560  
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จํานวน 437 แหง  
- โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จําวน 84 แหง 
- โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 132 แหง 
ผลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2560 ใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 สังกัด จํานวน 446,119 พบวา 
เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน รอยละ 69.35 ภาวะโภชนาการอยูในเกณฑดี (คอนขางผอม สมสวน 
ทวม) รอยละ 80.91 มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวน และอวน) คิดเปนรอยละ 14.93 และเม่ือเทียบภาวะ
โภชนาการของเด็กนักเรียนทั้ง 3 สังกัด พบวา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวนและอวน) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.18 รองลงมา คือเด็ก
นักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช . ) และโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร (กทม.) คิดเปนรอยละ 14.34 และ 13.39  และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
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สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวนมากที่สุด รอยละ 70.81 รองลงมานักเรียน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.)และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) มีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน รอยละ 70.51 และ 65.64 ตามลําดับ 

กลุมวัยทํางานเปนกลุมประชากรท่ีอยูในชวงวัย 15-60 ป เปนวัยท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนา 
ประเทศชาติอยางมาก เพราะตองรับผิดชอบครอบครัว ตองหารายได การแบกภาระในการเล้ียงดูเด็ กและ 
ผูสูงอายุ ขณะเดียวกันก็พบวากลุมวัยทํางานเปนกลุมท่ีตองเผชิญกับปญหาตางๆ รอบดานไมวาจะเปนปญหา 
สุขภาพ ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของวัยทํางาน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม และในป พ.ศ. ๒๕61 จาก
การตรวจสุขภาพของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานครของสํานักอนามัย จํานวน 3,590 คน มีคาBMI 

อวนระดับ 3 จํานวน 425 คน คิดเปนรอยละ 11.83 มีคาBMI อวนระดับ 2 จํานวน 981 คน คิดเปนรอยละ 
27.33 มีคาBMI อวนระดับ 1 จํานวน 710 คน คิดเปนรอยละ 19.78 มีคาBMI ผอม จํานวน 129 คน คิดเปน
รอยละ 3.60 มีคาBMI ปกติจํานวน 1,345 คน คิดเปนรอยละ 37.47 ปญหาสุขภาพดังกลาวเกิดจากพฤติกรรม
ดานสุขภาพท่ีไมถูกตองเหมาะสมทําใหกรุงเทพมหานครตองสูญเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในแตละป 
เปนจํานวนเงินไมนอย 

 

โรคขาดสารไอโอดีน  
เปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยมากวา 50 ป ซึ่งมีผลตอสุขภาพและคุณภาพ

ของประชาชน เพราะนอกจากจะทําใหเกิดโรคคอพอกแลว ยังมีผลตอการเจริญเติบโตของรางกายและสมอง 
ในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ ถาขาดสารไอโอดีนจะเสี่ยงตอการแทงตายกอนคลอด และที่สําคัญที่สุด
คือ ทารกจะขาดสารไอโอดีนไปดวย  ทําใหการเจริญเติบโตทางรางกายและสมองชาผิดปกติปญญาออน ใบ      
หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล มีรูปรางแคระแกรน ชวยเหลือตัวเองไมได หรือท่ีเรียกวา “เออ” นอกจากนี้มี
การศึกษาวิจัยมากมายทั่วโลก พบวาเด็กที่อยูในพ้ืนที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับสติปญญาต่ํากวาเด็กที่อยูใน
พ้ืนที่ที่ไมขาดสารไอโอดีนอยูถึง 10-15 จุด และจากการศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อป พ.ศ. 
2552  พบวาเด็กไทยมีไอคิวอยูที่ 91 ต่ํากวาคาเฉลี่ยที่องคการอนามัยโลกแนะนํา อยูที่ 90-110 และยังตํ่ากวา
ระดับเฉลี่ยของสติปญญาเด็กในประเทศพัฒนาแลวประเทศอ่ืนๆในโลก อยูที่ 104 ขณะเดียวกันผลการสํารวจ
พัฒนาการตามวัยในเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 5 ป ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบมีพัฒนาการสมวัยลดลง
เรื่อยๆ ที่รอยละ 72, 71 และ 67 ในป พ.ศ. 2547, 2550 และ 2553 ตามลําดับ สวนผูใหญที่ไมไดรับสาร
ไอโอดีนอยางพอเพียงจะอิดโรยและออนเพลียงาย ซึ่งทําใหความสามารถในการทํางานและการเล้ียงดู
ครอบครัวลดลง สงผลกระทบตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สํานักอนามัย ไดสํารวจการใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ตั้งแตปพ.ศ. 2554 - 2559 
ครอบคลุมทั้ง 50 เขต พบวา มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนเพียงรอยละ 76.8, 78.9, 75.5, 80.5, 81.6 และ 83.3  
ซึ่งมีแนวโนมดีขึ้นแตยังคงตํ่ากวาเกณฑที่องคการอนามัยโลกกําหนดไวที่รอยละ 90 ขึ้นไป และในปเดียวกันได
สํารวจไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภพบหญิงตั้งครรภขาดไอโอดีน รอยละ 40.8, 32.1, 45.9, 59.1 และ 
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70.1 ตามลําดับ และในปพ.ศ. 2556 ,2558 ไดสํารวจขอมูลพ้ืนฐานและปริมาณไอโอดีนในปสสาวะของเด็ก
กอนวัยเรียน 3-6 ป และเด็กอายุ 0-2 ป พบเด็กมีภาวะขาดสารไอโอดีนรอยละ 7.83 และ 8.53 ตามลําดับ 

 

สภาวะการดูแลสุขภาพในชุมชน  
กรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีบทบาทสําคัญในการดําเนินกิจกรรมสุขภาพ 
ในชุมชน แตอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนยังไมครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมาย อีกท้ังภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังมีสวนรวมนอย ดังนั้น การสรางและพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ใหมีจํานวนมากพอในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุมเปาหมาย  
และพัฒนาใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมสุขภาพ ตลอดจนสนับสนุนให ภาคีเครือขายอ่ืนๆ 
เขามามีสวนรวมมากข้ึน จําเปนตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

การดําเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสูการเปนเมือง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมลอมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งเชื่อมโยงระหวางสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพ่ือลดความ
เส่ียงตอสุขภาพกอนเกิดความเจ็บปวย ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการ 
และความเดือดรอนรําคาญตามมา ขอมูลสถิติเหตุรําคาญในกรุงเทพมหานคร ป 2557-2559 มีจํานวน 3,672  
8,882 และ 8,093 เรื่อง ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น จําแนกเปนเหตุรําคาญหรือเรื่องรองเรียนมากที่สุด
อันดับแรก คือ เรื่องเสียง เฉลี่ยรอยละ 40.1 รองลงมาคือเรื่องกลิ่น รอยละ 25.3 (ขอมูลป 2559 จากสํานักงาน
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอม สํานักอนามัย) โดยแหลงท่ีกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือเหตุอันกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ
สวนใหญเกิดจากการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2559   
และจากการตรวจประเมินสุขลักษณะหองนํ้าสาธารณะในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560  ตามเกณฑมาตรฐานสวม
สาธารณะระดับประเทศ (HAS) ในสถานที่สาธารณะ จํานวน 12 กลุมเปาหมาย ไดแก ศาสนสถาน สถานี
บริการนํ้ามันเชื้อเพลิง ตลาดสด รานอาหาร โรงพยาบาล หางสรรพสินคา/ศูนยการคา สถานท่ีราชการ แหลง
ทองเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนสง และสวมริมทาง จํานวน 2,874 แหง จากสวมสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครทั้งหมดจํานวนประมาณ 5,010 แหง พบวาผานเกณฑ ฯ จํานวน 1,549 แหง คิดเปนรอยละ 
53.90 จากจํานวนหองน้ําสาธารณะท่ีสํารวจได หรือคิดเปนรอยละ 30.92 ของจํานวนหองน้ําสาธารณะทั้งหมด 

สถานการณการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในชวงป 2554 – 2558  พบวา 
สวนใหญเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด เฉลี่ยรอยละ 28.90 ตอป สาเหตุที่ทําใหประสบอันตรายสูงสุด 
คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เฉลี่ยรอยละ 22.96 ตอป สิ่งท่ีทําใหประสบอันตรายสูงสุด คือ วัตถุหรือ
สิ่งของ เฉล่ียรอยละ 44.95 ตอป กลุมอายุที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ กลุมอายุระหวาง 30 - 34 ป เฉลี่ยรอย
ละ 18.24 ตอป ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจางมากกวา 1,000 คน มีการประสบอันตรายสูงสุด เฉลี่ยรอย
ละ 19.24 ตอปประเภทกิจการที่มีลูกจางประสบอันตรายสูงสุด คือ กิจการกอสราง เฉลี่ยรอยละ 7.59 ตอป 
และตําแหนง หนาที่ที่มีจํานวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักร 
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ผูปฏิบัติงานดาน การประกอบ เฉลี่ยรอยละ 32.73 ตอป (ขอมูลจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน) 

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประมาณ 42,000 แหง ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานในระบบ (Formal Sector) ที่ไดรับการ
ดูแลจากภาครัฐ แตในขณะเดียวกันมีคนงานท่ีสําคัญอีกกลุมหนึ่ง คือ แรงงานนอกระบบ (Informal Sector) ที่
ยังไมสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐ รวมถึงการจัดบริการดานอาชีวอนามัย ทั้งนี้ ผลการสํารวจขอมูลของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2559 พบวา จากจํานวนผูมีงานทํา 38.3 ลานคน เปนแรงงานนอกระบบ 21.3   

ลานคน (รอยละ 55.6) และเปนในระบบ 17.0 ลานคน (รอยละ 44.4) เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา 
กรุงเทพมหานครมีจํานวนแรงงานนอกระบบนอยท่ีสุดคือ 1.5 ลานคน  สําหรับปญหาจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ที่แรงงานนอกระบบประสบมากท่ีสุด คือ อิริยาบถใน การทํางาน (ไมคอยไดเปลี่ยนลักษณะทาทางในการ
ทํางาน) รอยละ 46.8 มีฝุน ควัน กลิ่นรอยละ 23.8 และมีแสงสวางไมเพียงพอรอยละ 13.9 ปญหาจากความไม
ปลอดภัยในการทํางาน สวนใหญ ไดรับสารเคมีเปนพิษรอยละ 60.6 เครื่องจักร เครื่องมือ ที่เปนอันตรายรอยละ 
22.1 และไดรับอันตรายตอระบบหู / ระบบตารอยละ 4.6 

 

โรคเอดส วัณโรค และ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดทําการคาดประมาณวามีผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยูในป 2561 จํานวน 

77,034 คน เปนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม จํานวน 2,086 คน ในจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม เปนกลุม
เยาวชนที่มีอายุนอยกวา 25 ป จํานวน 1,151 คน (คิดเปนรอยละ 55.2) และมีผูเสียชีวิตภายในป 2561 
จํานวน 3,022 คน  ขอมูลจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (NAP Program) ในป พ.ศ.2560 พบวา 
มีผูที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี และมีชีวิตอยู จํานวน 67,087 คน  ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัสและ
มีชีวิตอยู จํานวน 37,627 คน และมีผลการตรวจพบวามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดนอยกวา 1,000 
copies/mL จํานวน 28,700 คน 

ผลการเฝาระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวี พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ป 2560 พบวา กลุมพนักงาน
บริการทางเพศหญิงในสถานท่ีสาธารณะ  (FSW-Nonvenue) ติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 2.8 พนักงานบริการทาง
เพศหญิงในสถานบริการ (FSW-Venue) รอยละ 0.6 กลุมชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) รอยละ 5.8 
และกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด (PWID) รอยละ 11.0 ในขณะที่การติดเชื้อเอชไอวี กลุมหญิงต้ังครรภ (ANC) 

ตัวแทนของกลุมประชากรท่ัวไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 0.7 และในป 2559  ทําการเฝาระวังใน
กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย พบวามีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูงกวากลุมประชากรอื่น ไดแก กลุมชายมี
เพศสัมพันธกับชาย (MSM) รอยละ 19.5 กลุมชายขายบริการ (MSW)  รอยละ 13.3 และกลุมสาวประเภทสอง
(TG) รอยละ12   

จากขอมูลผลการเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมนักเรียนในสถานศึกษา
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2558 ในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 และนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา
ชั้นปที่ 2 ยังคงมีพฤติกรรมเส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวี พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 เพศหญิง มี
ประสบการณการมีเพศสัมพันธเพ่ิมมากข้ึนจากรอยละ 12.3 ในป 2556 เปนรอยละ 16.6 ในป 2558 นักเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 เพศชาย และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 มีประสบการณการมีเพศสัมพันธคงที่ อยูที่
รอยละ 21 – 40 และพบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  และนักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 มีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกอายุนอยกวา 15 ป รอยละ 16 ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ีภาพรวมของการใชถุงยางอนามัย
ครั้งสุดทายของนักเรียนมีแนวโนมสูงข้ึนเล็กนอยอยูที่รอยละ 62  

พฤติกรรมทางเพศของประชากรท่ัวไปและพนักงานในสถานประกอบการอายุ 15 -49 ป พบวา
พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยครั้งสุดทายเม่ือมีเพศสัมพันธ ของพนักงานในสถานประกอบการ และประชากร
ทั่วไป ไมถึงรอยละ 50 โดยที่พนักงานในสถานประกอบการ ใชถุงยางอนามัย รอยละ 26.1 และ ประชาชน
ทั่วไปใชถุงยางอนามัย รอยละ 25.8  

จากการเฝาระวังผูปวยเอดส โดยการรายงานดวยบัตรรายงาน  506/1 และ 507/1 จาก
สถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน ตั้งแต พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
พบวามีจํานวนผูปวยเอดสสะสม 47,502 ราย ยังมีชีวิตอยู 37,386 ราย เสียชีวิต 10,116 ราย ผูปวยเอดสสวน
ใหญพบเพศชายมากกวาเพศหญิง ในอัตราสวน 3 : 1  

ปจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีสวนใหญเกิดจากการมีเพศสัมพันธรอยละ 80.22 และอยูในกลุม
ที่อยูในวัยทํางาน มีอายุระหวาง 25-49 ป รอยละ 74.38 และมีอาชีพรับจางท่ัวไป รอยละ 39.08 รองลงมาคือ
ผูวางงานรอยละ 14.82 กลุมอายุที่พบวามีการเสียชีวิตมากท่ีสุดคือ 30 -34 ป คิดเปนรอยละ 22.09 สําหรับ
กลุมเด็กอายุ 0-4 ป ปวยเปนเอดส 1,107 ราย เสียชีวิตแลว 280 ราย คิดเปนรอยละ 2.77 ของ ผูเสียชีวิต
ทั้งหมด  

จํานวนประชากร จากสถิติกรุงเทพมหานคร ป 2559 (ลานคน) 5.68 

จํานวนประชากรขามชาติที่ไดรับอนุญาตทํางานจากกระทรวงแรงงาน มีนาคม 2560  (ลานคน) 0.22 

การคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ยังมีชีวิตอยู ป 2560 (ราย)# 77,970 

การคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม ป 2560 (ราย)# 2,205 

การคาดประมาณผูเสียชีวิตภายในป 2560# 2,844 

ผูที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีและมีชีวิตอยู ป 2560  (ราย)* 67,087 
ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัสและยังมีชีวิตอยู ป 2560 (ราย)* 37,627 

ผลการตรวจพบวามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดนอยกวา 1,000copies/mL ป 2560(ราย)* 28,700 
ตารางที่ 1 สรุปสถานการณเอดสในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2560 

ผลการดําเนินงาน และความสําเร็จตามเปาหมายการดําเนินงานดานเอดส Fast Track Cities 

90:90:90 (Edding AIDS) ภายในป พ.ศ. 2563 ไดแก 90 แรก คือ 90% ของผูที่ติดเอชไอวีทราบสถานะตนเอง 
90 ที่สอง คือ 90% ของผูทราบสถานะไดรับยาตานไวรัส  90 ที่สาม คือ 90% ของผูไดรับยาตานไวรัสกดไวรัส
ไดสําเร็จ  ผลการดําเนินงาน ณ เดือน กันยายน 2560 คือ 

 90% ของผูที่ติดเอชไอวีทราบสถานะตนเอง  ปจจุบันทําได 87.1 % 

 90% ของผูทราบสถานะไดรับยาตานไวรัส  ปจจุบันทําได 56.1 %  

 90% ของผูไดรับยาตานไวรัสกดไวรัสไดสําเร็จ  ปจจุบันทําได 76.3 %    
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โรควัณโรค  

วัณโรคเปนโรคติดเชื้อ (Infectious  disease) แพรกระจายจากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง โดยทั่วไป
เกิดจากการ ไอ จามของผูปวยวัณโรคปอดในระยะแพรกระจายเชื้อ ซึ่งทําใหละอองฝอยของเสมหะท่ีมีเชื้อวัณ
โรคลอยอยูในอากาศ หากละอองฝอยของเสมหะอยูในสถานท่ีที่มีอากาศถายเทไมสะดวกหรือในบริเวณเมืองใหญ 
ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรคได ทําใหวณัโรคเปนปญหาสําคัญดานสาธารณสุขในอันดับตน  

ในป พ.ศ. 2559 องคการอนามัยโลกไดคาดประมาณการวัณโรคท่ัวโลกวามีผูปวยวัณโรคทุก
ประเภทประมาณ 10.4  ลานคน  เปนวัณโรครายใหม 6.3 ลานคน(เพ่ิมขึ้นจากป 2558 จํานวน 6.1 ลานคน) เปนผู
ที่มีอายุมากกวา 15 ป จํานวน รอยละ 90 เปน เพศ(รอยละ 65 เพศหญิง รอยละ 35 วัณโรคในเด็กรอยละ10 
ผูปวยวัณโรคท่ีติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) 1.2 ลานคน (รอยละ 11) ผูปวยเสียชีวิตจากวัณโรค 1.3 ลานคน ซึ่ง
เปนผูเสียชีวิตที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมดวย 374,000 คน ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) 490,000 คน 
และผูปวยจํานวนอีก 100,000 คน ที่พบวาเปนผูปวยวัณโรคดื้อยา Rifampicin Resistant (RR-TB)   

จากรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ที่รวบรวมไดในป พ.ศ. 2559 พบผูปวยวัณโรค
จํานวน 6.3 ลานคน  ซึ่งจํานวนเกือบ 4 ลานคน หายไปจากระบบการรายงาน  

ประเทศไทยมีจํานวนผูปวยวัณโรคมากในกลุม 30 ประเทศ สําหรับสถานการณวัณโรคในประเทศ
ไทยอยูในชวงการแพรเชื้อ องคการอนามัยโลกคาดประมาณวาใน ป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผูปวยวัณโรค  

รายใหมทุกประเภท 119,000 คน ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จํานวน 2,770 ราย ผูป วยวัณโรคด้ือยา 
Rifampicin Resistant (RR-TB) จํานวน 6,889 ราย เสียชีวิตจากวัณโรค ประมาณ 12,000 คน 

 

ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณวัณโรคในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2559 

สถานการณวัณโรค คาดประมาณการ ไดรับรายงาน 
ผูปวยที่ควร
คนพบ(GAP) 

ผูปวยวัณโรครายใหม (คน) 14,284 11,746 2,538 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB (คน)   260 24 236 

ผูปวยวัณโรคดื้อยาทุกขนาน    XDR-TB (คน)   13 ไมไดรับ
รายงาน 

 

ผูปวยวัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี TB/HIV (คน)   1,410 1104 965 

ผูปวยวัณโรคท่ีเปนประชากรขามชาติ (คน)   3,900 833 3,067 

 

ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยวัณโรคท่ีพบในสถานพยาบาลแตละสังกัด 

สังกัด 
ผูปวยวัณโรคทุกประเภท ผลการรักษา 

(%) จํานวน % 

กรุงเทพมหานคร 2,192 19.30 89.76 

กระทรวงศึกษาธิการ 1,240 10.92 72.85 

กระทรวงสาธารณสุข 1,595 14.05 72.92 
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กระทรวงกลาโหม  795 7.00 78.99 

กระทรวงมหาดไทย 218 1.92 67.44 
กระทรวงยุติธรรม (ราชทัณฑ) 217 1.91 88.99 
กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ) 7 0.06 75.00 

เอกชน 5,089 44.83 76.56 

รวม 11,353 100.00 79.54 

 

โรคไขเลือดออก 

จากสถานการณการระบาดโรคไขเลือดออกในประเทศไทย ป 2560 (1 มกราคม – 25 
พฤศจิกายน 2560) พบผูปวยจํานวน 7,897 ราย คิดเปนอัตราปวย 138.87 ตอประชากรแสนคน สถานการณ
การระบาดโรคไขเลือดออกและพบวาโรคไขเลือดออกเปนปญหาที่สําคัญอันดับ 1 ใน 5 โรคติดตอที่สําคัญ และ
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกรุงเทพมหานคร ถือเปนนโยบายสําคัญ  โดยได
ดําเนินการอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือที่จะตองลดปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครทุกพ้ืนที่ทั้ง 50 เขต ยังคงเผชิญกับสภาพปญหาการระบาดและมีแนวโนมการระบาดของโรค
ไขเลือดออกตอเน่ืองเพ่ิมข้ึน อยางตอเนื่อง กลุมอายุที่พบมากท่ีสุดในกลุมเด็ก (10 – 14 ป จํานวน 319.67 ตอ
ประชากรแสนคน) เยาวชน (15 - 24 ป จํานวน 262.41 ตอประชากรแสนคน) และวัยทํางาน (25 - 34 ป 
จํานวน 205.72 ตอประชากรแสนคน)  

นโยบายของคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร ไดมุงเนนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือแกไขปญหา
เรงดวนของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก ถือเปนปญหาที่สอดคลองกับนโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (CARE) คือดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชน สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ เนื่องจากโรคไขเลือดออก เปนโรคที่ยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ทั้งในดานการเจ็บปวย เสียชีวิต สูญเสียคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไขเลือดออกมี
ปจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแนน แออัด และการเคล่ือนยายของประชากร โดยยังไมสามารถจัดการกับ
ภาชนะขังน้ําแหลงเพาะพันธุยุงลายไดตามเปาหมาย จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในป 
2558 ซึ่งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีจํานวนผูปวยและอัตราปวยสูงท่ีสุดในประเทศ และสูงที่สุดในรอบ 10 ป โดย
มีรายงานผูปวยจํานวน 28,177 ราย เสียชีวิต 5 ราย อัตราปวยเปนอันดับ 1 ของประเทศ และจากระยะเวลาท่ี
ผานมา การระบาดของโรคไขเลือดออกสวนใหญจะระบาดทุก 2-3 ป แมวาการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ทั้งนี้ การแกไขปญหาโรคไขเลือดออกจะ
ประสบความสําเร็จได จะตองจัดการกับยุงลายท่ีเปนพาหะนําโรค ทั้งตัวยุง ลูกน้ําและแหลงเพาะพันธุยุงลายอยาง
จริงจัง ซึ่งจําเปนตองอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคสวน ทั้งองคกรเครือขาย ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล 
รวมทั้งนําแนวทางบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดลอมมาแกไขปญหาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนั้น ในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 9 จึงไดมีการรับรองมติ“สานพลังปราบยุงลาย โดยใชพ้ืนที่เปนฐาน”เพ่ือใหเกิดการ
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แกปญหาเรื่องไขเลือดออกอยางยั่งยืนเร่ิมจากในครัวเรือน ชุมชน ทําทุกคน ทําทุกท่ี โดยเนนใหมีการบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ 

สํานักอนามัยโดยกองควบคุมโรคติดตอ จึงไดจัดทําโครงการตางๆข้ึน โดยบูรณาการการ
ดําเนินงานพ้ืนที่ปลอดลูกนํ้า ยุงลาย โดยใชวิธีการบูรณาการรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เนนการใชกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานการควบคุม ปองกัน แกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกใหสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนที่ ทั้งนี้ การดําเนินการปองกัน ควบคุมลูกน้ํายุงลาย 
รวมทั้งการกําจัดยุงตัวเต็มวัยเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคและตัดวงจรการแพรกระจายเชื้อในบานเรือน
และชุมชนท่ีเกิดโรคไขเลือดออกรวมทั้งการพัฒนาระบบการเฝาระวังโรค การดําเนินงานใหครอบคลุมทุกมิติ 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันโรคติดตอนําโดยแมลงที่พบปญหาทั้งโรคไขเลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัส
ซิกาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอชาวกรุงเทพมหานครอยางสูงสุด 

 

โรคไขหวัดใหญ 
สถานการณโรคไขหวัดใหญของประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 – 30 ตุลาคม 2560 มี

ผูปวยสะสมจํานวน 173,227 ราย คิดเปนอัตราปวยสะสม 262.74 รายตอประชากรแสนคน ผูเสียชีวิตสะสม 
50 ราย โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราปวยสูงสุดของประเทศ ซึ่งพบผูปวยสะสมจํานวน 45,738 ราย คิดเปน
อัตราปวยสะสม 804.31 รายตอประชากรแสนคน ไมพบผูเสียชีวิต อัตราปวยจําแนกตามกลุมอายุสูงสุด คือ 5–

9 ป (รอยละ 16.02) รองลงมาไดแก 0-4 ป (รอยละ 12.73) และ 10-14 ป (รอยละ 9.73) ตามลําดับ พ้ืนที่
เขตท่ีมีอัตราปวยมากที่สุด คือ พญาไท (1,356.41 ตอประชากรแสนคน) รองลงมาไดแกราชเทวี (1,332.21 ตอ
ประชากรแสนคน) และหวยขวาง (1,321.59 ตอประชากรแสนคน) ตามลําดับ  

ในป 2560 ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม จํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2559 พบวาสูงขึ้น 1.07 เทา และเมื่อเปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง พบวาสูงกวา 3.03 เทา 
ในชวงเวลาเดียวกัน ดวยความสําคัญของปญหาดังกลาว กองควบคุมโรคติดตอจึงไดมุงเนนสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรค การใหบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน การสงเสริมใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับไขหวัดใหญ รวมถึง
การสรางมาตรฐานการปองกันควบคุมโรคติดตอในสถานศึกษา เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมี
ภูมิคุมกันตอโรคไขหวัดใหญ       
 

โรคจากสัตว 
พนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคสัตว หรือตรวจเนื้อสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 โดยผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนพนักงานตรวจโรคสัตวตอง
ดําเนินการควบคุมและตรวจเน้ือสัตว ณ โรงฆาสัตวที่กรุงทพมหานครกํากับดูแล เพ่ืออนุญาตใหนําเนื้อสัตวนั้น
ไปจําหนายไดตามกฎหมายน้ี ทั้งนี้เพ่ือใหเนื้อสัตวที่ผานการชําแหละและนําไปจําหนายตามสถานท่ีจําหนาย
เนื้อสัตว มีความปลอดภัยเหมาะสมตอการนําไปบริโภค โดยในปงบประมาณ 2560 สํานักงานสัตวแพทย
สาธารณสุข ไดดําเนินการตามเปาหมายเพ่ือจะทําใหไดอาหารเน้ือสัตวที่มีความเหมาะสมตอการนําไปบริโภค 
และปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยควบคุมและตรวจเนื้อสัตวในโรงฆา
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สัตวที่กรุงเทพมหานคร กํากับดูแล รวมสัตวที่แจงเขาฆาทั้งสิ้น  2,191,457 ตัว ซึ่งเปนสัตวที่ผานการตรวจ
สุขภาพสัตวกอนฆาและตรวจเนื้อสัตวหลังฆา รวม 2,177,495 ตัว คิดเปนรอยละ 99.36 และเปนสัตวตายเอง รวม 
13,962 ตัว คิดเปนรอยละ 0.64        

 

อาหารปลอดภัย 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (2556-2575) กําหนดวิสัยทัศนใหกรุงเทพมหานครเปน 

“มหานครแหงเอเชีย” ภายในป พ.ศ.2575 โดยยุทธศาสตรที่ 1 “มหานครปลอดภัย” ใหความสําคัญกับการเปนมหา
นครที่มีอาหารปลอดภัยสําหรับการบริโภค มีเปาหมาย คือ “ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (2560 - 2579) 
ที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ครอบคลุมความรอบรูดานสุขภาพ การควบคุมและ
ปองกันปจจัยเสี่ยงที่คุกคามตอสุขภาพ การสรางสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี  

สถานการณการเจ็บปวยดวยโรคอาหารเปนพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุข ในรอบ 5 ปลาสุด (ป พ.ศ. 2557-2561) พบวาอัตราการปวยตอแสนประชากรเทากับ 54.1 68.2  
87.8  91.1 และ 100.6 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น บงชี้วากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปญหา
ความไมปลอดภัยดานอาหาร ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนศูนยรวมของวัตถุดิบอาหาร เปนแหลงกระจาย
สินคา วัตถุดิบอาหารสวนใหญมีการนําเขามาจากตางจังหวัดและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุม
กํากับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัว
ของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดสถานประกอบการอาหาร
เพ่ิมจํานวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐใน
ผูประกอบการรายยอย อีกทั้งยังสงผลใหรูปแบบการประกอบธุรกิจดานอาหารมีการปรับเปล่ียนใหเขากับวิถีชีวิต
คนเมืองที่มีแตความเรงรีบตองการบริการท่ีความสะดวกสบาย เชน การเพ่ิมจํานวนของธุรกิจจําหนายอาหาร
แบบออนไลนและบริการสงถึงที่ (Ready-to-Eat Food Delivery) การจําหนายอาหารในลักษณะของ Food 

Truck รถเรขายอาหารแบบใหบริการเขาถึงชุมชน ประกอบกับการเคลื่อนยายและเพ่ิมจํานวนแรงงานตางดาวที่
ขาดความรูดานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการดานอาหาร สิ่งเหลานี้สงผลตอสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารท่ีมีเปนจํานวนมากนั้น อาจสงผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูโดยปกติสุขของประชาชนได เชน เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไมวา
จะเปนกล่ิน เสียง ความรอน การระบายนํ้าเสีย หรือฝุนละออง หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและระบบ
ตรวจสอบควบคุมกํากับของเจาหนาที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไมสามารถควบคุมกํากับใหสถานประกอบการ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของไดอยางทั่วถงึและสมํ่าเสมอ 

 

การพยาบาล 
ศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral 

Center) ดําเนินการตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน มีผูปวยในระบบจํานวน 61,768 ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีผูสูงอายุ
กวา 42,690 ราย สถานการณของโรคและสาเหตุการตายเปล่ียนแปลงไป พบวาสาเหตุการตายของโรคอันดับ
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ตนของกรุงเทพมหานคร คือ โรคมะเร็ง เมื่อโรคเขาสูระยะทายจะตองกลับมาดูแลตอเนื่องที่บาน รวมท้ัง
นโยบายการลดอัตราการครองเตียงของโรงพยาบาล ทําใหจํานวนผูปวยติดเตียงที่ตองไดรับการพยาบาล
ตอเนื่องที่บาน รวมไปถึงผูปวยระยะทายมีเพ่ิมมากขึ้น โดยผูปวยท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาล เปนผูปวยที่มี
โรคและอุปกรณทางการแพทยติดตัวที่ตองการการพยาบาลท่ีมีความซับซอนและเปนการพยาบาลเฉพาะทาง
เพ่ิมข้ึน  

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระบบการพยาบาลที่บานดุจ
โรงพยาบาล (Hospital in Home) เพ่ือใหการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองการการดูแลตอเนื่องที่บานใน
ลักษณะ Home Ward เปนการสงตอผูปวยและผูสูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับศูนยบริการ
สาธารณสุข และระดับโรงพยาบาล ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบานดุจโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) เปนศูนยกลาง
ประสานการสงตอฯ ปพ.ศ. 2561 ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือคายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน โดยเปนศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหงและ
โรงพยาบาลเครือคายฯจํานวน 68 แหง รวม 136 แหง จากจํานวนท้ังหมดโรงพยาบาล 91 แหง และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง (รวมเปน 159 แหง) คิดเปนรอยละ 85.53 เพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน  

(BMA Home Ward Referral Center) ในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ให
ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

โรงพยาบาลที่เขารวมเปนเครือขายในการสงตอผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี
บาน  มีการสงตอผูปวยและผูสูงอายุผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward 

Referral Center) ระหวางเดือนตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 15,845 คน ทั่งนี้ผูปวยและ
ผูสูงอายุไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑ จํานวน 14,833 คน คิดเปนรอยละ 93.61 (ขอมูลระหวาง 
1 ต.ค.60-31 ส.ค.61) 

จํานวนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดความตองการในระบบสุขภาพเพ่ิมขึ้น จากสถิติการ
เสียชีวิตพบวาโรคมะเร็งเปนสาเหตุของการเสียชีวิตเปนอันดับหนึ่งของโรคเรื้อรัง (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2558) นอกจากน้ียังมีโรคเรื้อรังอ่ืนๆ เชน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไต
วายระยะสุดทายที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได รวมถึงผูปวยสูงอายุที่เปราะบาง (Frail Elderly) จําเปนตอง
ไดรับการดูแลแบบประคับประคองที่บานการดูแลผูปวยกอนเสียชีวิตจึงเปนสิ่งจําเปนที่บุคลากรทางการแพทย
ควรตระหนักเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลเพ่ือบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการตางๆ จนเสียชีวิตอยางสงบ 
การดําเนินงานการดูแลผูปวยระยะสุดทายหรือระยะประคับประคอง (Palliative Care) ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตรการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิตที่บานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  (ระยะ 5 ป 
2559-2563) ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดนําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการแมบทการดูแลผูปวย
ระยะทายของชีวิตที่บานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ระยะ 5 ป 2559-2563) โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขนํา
รองในการนําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการแมบทการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิตที่บานฯ ไปใชดูแล
ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง จํานวน 12 แหง ทําใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข จนผูปวยเสียชีวิตที่บานอยางสงบ (Good Death) ใน
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ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดําเนินการขยายเครือขายการดูแลผูปวยแบบประคับประคองใหครอบคลุม
ศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 68 แหง สํานักอนามัยโดยศูนยบริการสาธารณสุขมีการใหบริการผูปวยระยะทาย
ของชีวิต ซึ่งใชรูปแบบการดูแลที่บาน (Home-based Care) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพ (Nurse Care Manager) ทําหนาที่ในการควบคุม กํากับ ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพและญาติผูปวย 
เพ่ือใหการดูแลผูปวยไดรับการดูแลแบบประคับประคองท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ และเสียชีวิตที่บานอยาง
สงบ (Good Death)   

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล เปนกลไกท่ีสําคัญท่ีเปนเปาหมายและความ
ตองการของท้ังผูใหและผูรับบริการทางสาธารณสุข สํานักอนามัยเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก ในการดูแล
สุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีหนวยบริการประชาชน คือ ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมาอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) รวมพัฒนามาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย (PHCA) ตั้งแต
ปงบประมาณ 2554 จนถึงปจจุบัน ใชเปนมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข ในการประเมินและรับรองหนวย
บริการสุขภาพจากองคกรภายนอก จากการดําเนินการที่ผานมาทําใหศูนยบริการสาธารณสุข ไดเขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุขโดยผานกระบวนการเรียนรู ครบท้ัง 68 แหง ใน
ปงบประมาณ 2559 และ เขารับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขจากองคกร
ภายนอกมาอยางตอเน่ือง ปจจุบันไดรับการรับรองคุณภาพแลว จํานวน 12 แหง มีเปาหมายสูงสุด คือ 
ศูนยบริการสาธารณสุขไดรับรองคุณภาพครบท้ัง 68 แหง โดยในปงบประมาณ 2561 ดําเนินการประเมินและ
รับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข และจัดระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหคําแนะนํากับศูนยบริการสาธารณสุขที่ยังไม
ผานการรับรองคุณภาพ ประชุมเพ่ือวางแผน ชี้แจงและจัดทีมในการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุข อยางตอเนื่องตามประเด็นสําคัญ 6 ดาน ของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 25 แหง และ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพจากองคการภายนอก จํานวน 15 แหง 
ไดแก  

1) ศูนยบริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง  
2) ศูนยบริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย  
3) ศูนยบริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี  
4) ศูนยบริการสาธารณสุข 24 บางเขน         
5) ศูนยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก  
6) ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค  
7) ศูนยบริการสาธารณสุข 41คลองเตย  
8) ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา           
9) ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  
10) ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ  
11) ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ  
12) ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม-พิมเสน               
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13) ศูนยบริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัศนารมย        
14) ศูนยบริการสาธารณสุข 62 ตวงรัฐ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปญญา  
15) ศูนยบริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง  
ผลการดําเนินงานจาก สรพ. ดังนี้ ผานการรับรอง Reaccreditation จํานวน 2 แหง ไดแก ศบส. 

61 และ 68 และ คาดวาไดรับการรับรอง accreditation 1 แหง คือ ศบส.9 และอีก 7 แหง รอผลการ Focus  

จากการดําเนินการพัฒนาดังกลาว ทําใหเกิดการพัฒนาระบบบริการการแพทยและสาธารณสุข
ของศูนยบริการสาธารณสุขเปนอยางมาก จนสามารถตอบสนองตอความคาดหวัง ความตองการ และความพึง
พอใจของประชาชนในระดับมากท่ีสุด ทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่นเปนหลักประกันทางสุขภาพใหกับ
ประชาชนที่จะไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีปลอดภัย 

 

 

ดานที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน 

สถานการณและการประเมิน 

 

ผูสูงอาย ุสวัสดิการสังคมสงเคราะห ฟนฟู  
สืบเนื่องจากองคการสหประชาชาติไดเปดเผยสถานการณผูสูงอายุโลกวามีแนวโนมจะเพ่ิมเปน 1 

ใน 5 ภายในป ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) โดยในชวงป 2001-2100 จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ กลาวคือมี
ประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด หรือ มีประชากร อายุ 65 ป ขึ้นไป
มากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งหมด จึงนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรโลกท่ีจํานวนประชากรของ
ผูสูงอายุทั่วโลกจะมีสัดสวนมากกวาประชากรเด็ก และจะมีประชากรผูสูงอายุวัยปลาย (Extreme Old Age) 

เพ่ิมมากข้ึนกวาศตวรรษที่ผานมา ประกอบกับองคการอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ
วาในปพ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จํานวนประชากรของผูสูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไป จะเพ่ิมสัดสวนเปน
เทาตัว จาก 605 ลานคน หรือ รอยละ 11 ของจํานวนประชากรโลกทั้งหมด เปน 2 พันลานคนหรือรอยละ 22 

กลาวโดยสรุปคือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป นั่นหมายความวา สังคมโลกกําลังจะ
กลายเปนสังคมแหงผูสูงอายุทั้งนี้ กระบวนการเกิดสังคมผูสูงอายุในแตละประเทศจะเกิดขึ้นในชวงเวลาแตกตาง
กัน ขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอม อาทิความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และการแพทย ดานสุขาภิบาล ดานโภชนาการ และดานการศึกษา เปนตน ซึ่งลวนสงผลตอสุขภาพ (Health) 

และการมีอายุยืนยาว (Longevity) ของประชาชนท้ังสิ้น พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ของประเทศไทย
กําหนดใหบุคคลท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณและมีสัญชาติไทย เปนผูสูงอายุหรือท่ีเรียกกันวา "ผูสูงวัย" (สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ, 2552) โดยแบงกลุมผูสูงอายุได 3 กลุม ดังนี้ 

1. ผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป) เปนชวงวัยที่ยังชวยเหลือตนเองได  
2. ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79ป) เปนชวงวัยที่เริ่มมีอาการเจ็บปวย รางกายเร่ิมออนแอ มีโรค

ประจําตัวหรือโรค เรื้อรัง  
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3. ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ป ขึ้นไป) เปนชวงวัยที่เจ็บปวยบอยขึ้น อวัยวะเส่ือมสภาพ อาจมี
ภาวะทุพพลภาพ  

จากสถิติกรุงเทพมหานคร ของสํานักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุ
วาในปพ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานครมีประชากร จํานวน 5,584,835 คน ในจํานวนน้ีมีผูสูงอายุ จํานวน 
985,883 คนคิดเปนรอยละ 17.65 ของประชากร (ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560) 

ดวยเหตุนี้ กองสรางเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ
เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข จึงไดสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุของสํานัก
อนามัย เพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานชมรมผูสูงอายุใหบริการตรวจคัดกรองสุขภาพแกสมาชิก เพ่ือผูสูงอายุที่
ไดมารวมกิจกรรมจะมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสนุกสนานสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจและมี
ศักดิ์ศร ี

การพัฒนาการดูแลผูปวยในรูปแบบการพยาบาลท่ีบานดุจโรงพยาบาล (Home ward) ขึ้นโดยการ
พัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ตั้งแตป 
2559 เปนตนมา โดยในปงบประมาณ 2559, 2560 เพ่ือการจัดการดูแลที่บานดุจโรงพยาบาลในผูปวยที่อยูใน
ระบบสารสนเทศ BMA Home Ward Referral จึงไดผลิตแกนนําผูดูแล (Caregiver) จํานวน 1,183 คน และ 
1,190 คน รวม 2,373 คน มีการจัดการดูแลผูสูงอายุที่จําเปนตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ในอัตราสวน
โดยประมาณ 1:1-5 โดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพของศูนยบริการสาธารณสุขเปนผูจัดแผนการดูแลที่บานดุจ
โรงพยาบาล ในป 2561 สรางแกนนําผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวย และผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแล
ตอเนื่องที่บาน มีผูผานการการอบรม 1191 คนจากท้ังหมด 1200 คนคิดเปนรอยละ 99.25  

ผูปวยและผูสูงอายุมีผูดูแล (Caregiver) ที่ผานการอบรมหลักสูตรการสรางแกนนําผูดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน โดยการประเมิน
ภาวะสุขภาพดวยแบบประเมิน ADL TAI 2Q และรายงานผลการดูแลของ ผูดูแล (Caregiver) ในโปรแกรม BMA 

Home Ward Referral  

ผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ที่ไดรับการเฝาระวังภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซอนจาก
ผูดูแล (Caregiver) จํานวน 17,570 คน จํานวนผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward  ประเภทไรความสามารถ
เล็กนอย จํานวน  10,305 ราย ประเภทมีความพิการรุนแรง 6,226 ราย ประเภทระยะทาย 815 ราย ประเภท
กลุมโรคเฉพาะ 2,491 ราย มีการจัดผูดูแลเฝาระวังภาวะแทรกซอน สงบันทึกรายงานใหพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพเปนรายเดือน พบวา ผูปวยและผูสูงอายุ มีปญหาความสะอาด ปากและฟน รอยละ 10.34 พบ
ภาวะแทรกซอนไดแก หอบเหนื่อย  รอยละ 15.41 ทองผูก รอยละ 8.14 ขาดสารอาหาร รอยละ 4.25 แผลกด
ทับ รอยละ 6.14 และยังพบวา ผูปวยและผูสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับยาละลายล่ิมเลือดไมถูกตอง รอย
ละ 5.77 และผูปวยและผูสูงอายุโรคมะเร็ง 450 ราย มีความทุกขทรมานเร่ืองความเจ็บปวด รอยละ 11.6 หอบ
เหนื่อย รอยละ 6.4 คลื่นไส รอยละ6.9 
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ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
สถานการณและการประเมิน 

 

การพัฒนาเมือง/มหานครท่ัวโลกในปจจุบันอาศัยการจัดแผนท่ีดีเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพ่ือการแกไขปญหาหรือการพัฒนาเรื่องตาง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกร ซึ่งในการ
บริหารราชการของสํานักอนามัยในฐานะองคกรบริหารจัดการดานสาธารณสุข การจัดทําแผนของสํานักอนามัย
ตองนําภารกิจของสํานักอนามัยที่มีอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 ไปสูการปฏิบัติ     
ดวยการดําเนินการจัดทําแผนดังกลาวที่เชื่อมโยงสัมพันธกันทั้งมิติของภารกิจ เนื้อหา เปาหมาย พ้ืนที่ และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของรวมกัน จะชวยทําใหเกิดการกระจายตัวของการพัฒนากรุงเทพมหานครและการไดรับประโยชนของ
ประชาชนและ/หรือผูเกี่ยวของ รวมทั้งผลกระทบจากการพัฒนา ฯลฯ ที่สอดคลองกันระหวางความตองการ     
ในการแกไขปญหา/การพัฒนาของแตละพ้ืนที่ ความตองการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ        
ในสังคม อยางสมดุลและมีความยั่งยืนมากข้ึน  

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของ ผลักดันใหมีแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนตาง ๆ ของสํานักอนามัย เชน แผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 
ป (พ.ศ.2562-2565) แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน รวมท้ังการประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งอีกประการหน่ึงของการใชแผนเปน
เครื่องมือชี้นําในการพัฒนาบริการและการใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารราชการของสํานักอนามั ย 
เนื่องจากการประเมินผลทําใหทราบสถานะของการดําเนินการตามแผนวา การดําเนินการเรื่องนั้น ๆ ที่กําลัง
ดําเนินการอยูจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถควบคุมไดทําใหการ
ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย หรือหากดําเนินการตอไปจะไดผลไมคุมคาหรือเกิดผลกระทบตอสังคมอยาง
รุนแรง ควรยุติการดําเนินการน้ัน เปนตน นอกจากน้ัน การประเมินผลการดําเนินการตามแผนตาง ๆ ที่มีขอมูล
สนับสนุนอยางชัดเจน เปนที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ ยังเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหการตัดสินใจของผูบริหาร 
เชน การแกไขปญหา  ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และ/หรือภายในองคกรกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้น สํานักอนามัยจึงไดใหความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการดําเนินการตามแผนของ
สํานักอนามัย 

สํานักอนามัยมีภารกิจในการบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนยบริการ
สาธารณสุข 68 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง และหนวยบริการทางการแพทย 2 แหง รวมถึง   
สวนราชการในระดับกองและสํานักงาน จํานวน 13 สวนราชการ ที่ทําหนาที่ดูแลและสนับสนุนการดําเนินการ
ดานตางๆ โดยมีสถานท่ีติดตั้งกระจายตัวอยูในพ้ืนที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานครเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ใหบริการแกประชาชน ใน 4 มิติ ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟู รวมทั้งการบริหารจัดการในดานการบริการสาธารณสุข รวมกับหนวยงานตางๆ ของ
กรุงเทพมหานคร และหนวยงานภายนอกท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกันดวย 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สํานักอนามัยไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การใหบริการดานสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแกประชาชน โดย
ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) เพ่ือตอบสนองตอภารกิจ จํานวน 10 ระบบงาน  
และปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 ไดพัฒนาระบบฯ เพ่ิมขึ้นอีก จํานวน 13 ระบบงาน รวมเปน 23 
ระบบงาน ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข ระยะท่ี 2 ซึ่งไดติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร และระบบงานสารสนเทศใหกับศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา หนวย
บริการทางการแพทย และคลินิกสัตวแพทย รวมทั้ง หองระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง สํานักงานพัฒนาระบบ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ซึ่งระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) ถูกติดต้ังไวบนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ของแตละศูนยบริการสาธารณสุข และหองระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง โดย
เชื่อมโยงและเรียกใชขอมูลรวมกัน ผานโครงขาย Virtual Private Network (VPN) แบบเชาใชบริการจาก     
ผูใหบริการเอกชน จํานวน 151 วงจร 
 สํานักอนามัยมีการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้นในหลายลักษณะ ทั้งการใหบริการ  
ในลักษณะเชิงตั้งรับ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา หนวยบริการทางการแพทย 
คลินิกสัตวแพทย และลักษณะเชิงรุกในพ้ืนที่ ซึ่งมีการเขาไปปฏิบัติงานและใหบริการเพ่ิมมากขึ้น แตเนื่องจาก
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่ติดต้ังในแตละศูนยบริการสาธารณสุข หนวยบริการทางการแพทย  
และหองคอมพิวเตอรสวนกลางเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มีศักยภาพในระดับกลาง มีอายุการใชงานมา
นาน ไมสามารถเรียกใชงานระบบสารสนเทศผานระบบเครือขาย แบบ Public ไดโดยตรง และเจาหนาที่ที่เขา
ไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ไมไดรับความสะดวกโดยตองใชเอกสารแบบฟอรมกระดาษเพ่ือนํากลับมาบันทึกเขาสู
ระบบงาน รวมถึงขาดแคลนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับสนับสนุน ควบคุม 
ตรวจสอบและแกปญหาที่เกิดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่อยูในแตละสถานที่ 

ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสาร ( ICT) หรือเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มีความกาวหนามากข้ึนทําใหสามารถเขาถึงเพ่ือบริหารจัดการและใชงานบริการตางๆ ไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไมถูกจํากัดในเร่ืองสถานท่ีและอุปกรณเครื่องมือที่นํามาใช เทคโนโลยี Cloud Computing 
หรือคลาวด (Cloud) เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชงานกับระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของสํานักอนามัย เพ่ือแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย การเขาถึงและเรียกใชงาน
ระบบสารสนเทศฯ รวมถึงความเสถียรภาพของระบบ สําหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการและใหบริกา รแก
ประชาชน และยกระดับบริการสาธารณสุขของศูนยบริการสาธารณสุขและสวนราชการตางๆ ของสํานักอนามัย
อีกทางหน่ึงดวย 
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วิสัยทัศน (Vision)   
 
 มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแหงปลอดโรค  
 Accomplishing Health For Citizen And City 

 

 

พันธกิจ (Mission) 

 

 ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งบทบาทดานการสรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค  บําบัดการรักษาพยาบาล  ชวยฟนฟู ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด  จัดการสุขาภิบาลเมืองและส่ิงแวดลอมใหปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสรางความรูความ
ตระหนักดานกาย ใจ อารมณ และสังคมที่เหมาะสม ลดปญหาสุขภาพคนเมือง  พัฒนาเครือขายสาธารณสุขที่
สนับสนุนการเปนมหานครแหงสุขภาพในระดับภูมิภาค  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ทั้งในดานบุคลากร 
องคกร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือรองรับพันธกิจหลักในการ
สงเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สูความเปนมหานครนาอยูอยางยั่งยืน 

 

 

วัตถุประสงค (Objective) 

 

 1. มุงสรางสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี    
 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 

 

จุดมุงหมาย (Goal) 

 

 1. ดานคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง พึ่งตนเองได 
 1.1 ประชาชนตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพสําคัญ ตามสถานการณและบริบทมหานคร

ใหกับประชาชนในวงกวาง 
 1.2 สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพของประชาชนจากโรคที่ปองกันได โรคระบาด  และ

โรคอุบัติใหม 
 1.3 การบริการสังคมและสังคมสงเคราะหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส (ของศูนยบรกิารสาธารณสุขทุกแหง) ที่มีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจ 



30 

 

 1.4 กําจัดแหลงเพาะพันธุ การจัดการสุขาภิบาลท่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะและผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน 

 1.5 เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบตางๆ มุงเปนมหา
นครแหงความปลอดภัย รองรับ AEC 

 1.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานสุขภาพอยางครบวงจรและเทียบเคียงสากลใน
ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
  1.7 พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข 

 2. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.1 สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกรุงเทพฯ ในการพัฒนาชุมชน/พื้นท่ี/เมือง 
2.2 สํานักอนามัยจัดทํากรอบงบประมาณไดสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 

2.3 นําแนวทางการบริหารความเสี่ยงประกอบการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
2.4 บุคลากรของสํานักอนามัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน การดําเนินงาน

ตามแผน การติดตามและการประเมินผลแผนในเชิงยุทธศาสตร 
2.5 บุคลากรของสํานักอนามัยมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่ ก.ก. กําหนด  
2.6 โครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายสุขภาพมีประสิทธิภาพ 

2.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

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

 ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 

 มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

  เปาหมายที่ 1.2.2  เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการ 
       บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

   เปาประสงคท่ี 1.2.2.1  เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด 

   เปาประสงคท่ี 1.2.2.2  สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจ 

      แกเด็ก เยาวชนและประชาชนในการปองกันการใชยาและ 
      สารเสพติด 

   เปาประสงคท่ี 1.2.2.3  บําบดัรักษาฟนฟ ูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติด 

      ใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม 
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 มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

  เปาหมายที่ 1.6.1  คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
     ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบ 

    อาชีพ 

   เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
   เปาประสงคที่ 1.6.1.2  ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศราเขาสูระบบ 

      บริการ 
   เปาประสงคที่ 1.6.1.3  คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอ 

      โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
   เปาประสงคที่ 1.6.1.4  สตรีในชวงอายุ 30-70 ป ไดรับการตรวจคัดกรอง 
      มะเร็งสตรี 

   เปาประสงคที่ 1.6.1.5  สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และ 

      อาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ เพื่อใหมีสุขอนามัย 

      ที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

  เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมให 
     ระบาดไปในวงกวาง 
   เปาประสงคที่ 1.6.2.1  ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มี 
      พฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน 

   เปาประสงคที่ 1.6.2.2  คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 

   เปาประสงคที่ 1.6.2.3  พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม 

      โรคติดตอที่สําคัญ 

   เปาประสงคที่ 1.6.2.4  เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว  
  เปาหมายที่ 1.6.3  คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและ 

     สาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

   เปาประสงคที่ 1.6.3.1  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความ 

      เปนเลิศ 
   เปาประสงคที่ 1.6.3.2  สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการ 
      สาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  เปาหมายที่ 1.6.5  ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและ 
     สารปนเปอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
   เปาประสงคที่ 1.6.5.1  ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือมั่นในความ 

      ปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 

   เปาประสงคที่ 1.6.5.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตว 
      ปลอดภัย 
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 ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 

 มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพ
ใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  

  เปาหมายที่ 3.1.2  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยาง 
     มีศักดิ์ศรี 
   เปาประสงคที่ 3.1.2.1  ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิต 

      ไดอยางมีศักดิ์ศรี 
  เปาหมายที่ 3.1.3  ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยาง 
     ครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   เปาประสงคที่ 3.1.3.2  ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร  
 

 ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
 มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

  เปาหมายที่ 7.2.1  กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความกาวหนา 
     ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป 

   เปาประสงคที่ 7.2.1.2  หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนา 
      กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 

 มิติที่ 7.3 การบริหารทรัยพากรบุคคล 

  เปาหมายที่ 7.3.1  บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ  
     มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน  

   เปาประสงคที่ 7.3.1.1  การพัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะ ความรู ความสามารถ  
      มีความเปนมืออาชีพท่ีเหมาะสมกับการบริหารมหานคร 
      และเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 มิติที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เปาหมายที่ 7.5.1  กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว  
     ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสารที่ทันสมัยฯ 

   เปาประสงคท่ี 7.5.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน 

      การปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร 
      และสนบัสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 
      กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
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ผลการดําเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร) 
 

ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร  40  ตัว 

1. จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด : 1,000 ชุมชน (ผลผลิต) 

2. ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแก ไขปญหายา
เสพติด : รอยละ 65 (ผลลัพธ) 

3. จํานวนของสถานศึกษาท่ีรวมดําเนินการ : 34 แหง (ผลลัพธ) 
4. จํานวนของสถานประกอบการที่รวมดําเนินการ : 75 แหง (ผลลัพธ) 
5. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด : รอยละ 25 (ผลลัพธ) 
6. จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนินการ : 109 แหง (ผลลัพธ) 
7. จํานวนเขตปลอดบุหร่ี : 6 เขต (ผลผลิต)  
8. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล : รอยละ 70 (ผลผลิต) 
9. รอยละการบําบัดของผูที่เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด  : >รอยละ 65 

(ผลลัพธ) 
10. รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรมไดรับการติดตามหลังการบําบัดตามเกณฑที่

กําหนด : >รอยละ 65 (ผลลัพธ) 
11. รอยละของผูเขารวมโครงการฯท่ีอวนลงพุงมีรอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย  (BMI) เกิน ลดลง

จากเดิม : รอยละ 75 (ผลลัพธ) 
12. ผูสูงอายุและวัยทํางาน (อายุ 45-59 ป) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการทํา

ความสะอาดชองปาก : รอยละ 85 (ผลลัพธ) 
13. เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สํานัก

อนามัย มีจํานวนเพิ่มขึ้น : ไมนอยกวารอยละ 10 (ผลผลิต) 
14. รอยละของกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล : รอยละ 65 (ผลลัพธ)   
15. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการดูแลตามเกณฑ : >รอยละ 70 (ผลลัพธ) 
16. รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลตามเกณฑ : >รอยละ 70 (ผลลัพธ) 
17. สตรีในชวงอายุ 30 – 70  ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม : >12,500 คน (ผลผลิต)  
18. สตรีในชวงอายุ 30 – 60  ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : >7,500 คน (ผลผลิต) 
19. รอยละของหองน้ําสาธารณะมีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑในระดับมาตรฐาน : รอยละ 60 

(ผลลัพธ)  
20. ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส : 

>รอยละ 90 (ผลลัพธ) 
21. อัตราการปวยโรคไขเลือดออก : < เปอรเซ็นไทล ที่ 80 ของ 5 ปยอนหลัง (ผลลัพธ) 
22. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอท่ีสําคัญตามฤดูกาล : รอยละ 

80 (ผลผลิต) 
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23. รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ : รอยละ 60  (ผลผลิต) 
24. รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. : รอยละ 10 

(ผลลัพธ) 
25. รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือคายสามารถเขาถึงบริการและ

ประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน : รอยละ 85 (ผลลัพธ)  
26. จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ไดรับการ

ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ : 3 แหง (ผลผลิต) 
27. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค : รอยละ 78 (ผลลัพธ)  
28. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ : รอยละ 95 (ผลลัพธ)  
29. รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ์ในการเลือกซ้ือกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม 

: รอยละ 100 (ผลลัพธ) 
30. รอยละของสถานประกอบการท่ีไดรับการตรวจคุณภาพนํ้า/น้ําแข็งทางหองปฏิบัติการ และ

ผานเกณฑมาตรฐาน : รอยละ 70 (ผลลัพธ) 
31. รอยละของสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพกอนเขาฆาและผานการตรวจเน้ือสัตวหลังฆาเพ่ือ

อนุญาตใหนําเน้ือน้ันไปจําหนายไดตามกฎหมาย : >รอยละ 93 (ผลลัพธ) 
32. รอยละของจํานวนสัตวปกที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเช้ือโรคไขหวัดนก : >รอยละ 95 

(ผลลัพธ) 
33. รอยละของตัวอยางเน้ือสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ (S.aureas  และ

หรือ  Salmonella spp.) : >รอยละ 70 (ผลลัพธ) 
34. รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพตกคาง  : >รอยละ 85 

(ผลลัพธ) 
35. รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีขอรับการชวยเหลือไดรับอุปกรณชวยในการ

ดํารงชีวิตประจําวันตามท่ีจําเปน : >รอยละ 80 (ผลลัพธ) 
36. รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยไดรับการคัดกรองสุขภาพ

หรือตรวจสุขภาพประจําป : >รอยละ 80 (ผลลัพธ) 
37. หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป : รอยละ 

100 (ผลผลิต)  
38. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความเปนมืออาชีพ : รอยละ 

80 (ผลลัพธ) 
39. รอยละของความสําเร็จของการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานและบริหาร

จัดการ : รอยละ 80 (ผลลัพธ) 
40. รอยละของหนวยบริการที่ไดรับการติดต้ังระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) 

ของสํานักอนามัย บน Cloud สําหรับการปฏิบัติงานบริหารจัดการ และใหบริการแกประชาชน : รอยละ 100 
(ผลผลิต)  
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ตัวช้ีวัดเจราจรตกลง  10  ตัว 

1. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมเฝาระวัง
ภัยและยาเสพติดตามภารกิจ : รอยละ 60 (ผลลัพธ) 

2. รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน : รอยละ 66 (ผลลัพธ) 
3. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง : 

200,000 ราย (ผลผลิต)   
4. รอยละของสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่มีความเสี่ยง

สูง ไดรับการแนะนําดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือจัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานให
สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย สงเสริมการมีสุขภาพที่ดี : รอยละ 60 (ผลผลิต) 

5. รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน  : ≥รอยละ 80 

(ผลลัพธ)  
6. รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค : >รอยละ 85 (ผลลัพธ) 
7. ดัชนีลูกน้ํายุงลายของกลุมเปาหมายอยูในเกณฑที่กําหนด : รอยละ >70 (ผลลัพธ) 
8. รอยละผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA Home Ward Referral Center ไดรับ

การพยาบาลตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ : รอยละ 85 (ผลลัพธ) 
9. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วดับูรณาการ) : รอยละ 100 (ผลลัพธ)  
10. รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและ

ภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver) : รอยละ 100 (ผลลัพธ) 
 

 

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 

 

สวนที่ 1 การบริการสาธารณะ  
 

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาหมายท่ี 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด (ผลผลิต) 1,000 ชุมชน 
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2 ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงาน
แกไขปญหายาเสพติด (ผลลัพธ) 

รอยละ 65 

3 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ) 

รอยละ 60 

4 จํานวนของสถานศึกษาที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 34 แหง 
5 จํานวนของสถานประกอบการที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 75 แหง 
6 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด (ผลลัพธ) รอยละ 25 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของ “ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด”  

ตัวชี้วัดมาตรการ  
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 1,000 ชุมชน 
2 ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงาน

แกไขปญหายาเสพติด 
รอยละ 65 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานชุมชนในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

- สนข.  
สยส. 

1. โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน 710,800  

(ดําเนินการ) 
สยส. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 สนับสนุนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 

ตัวชี้วัดมาตรการ  
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ) 

รอยละ 60 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพ
ติด 

2,714,200 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดมาตรการ  
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนของสถานศึกษาที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 34 แหง 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 1,042,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติดในสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัดมาตรการ  
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนของสถานประกอบการที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 75 แหง 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการเฝาระวังภัยและยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ  

- 

 

สยส. 

 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 5 สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด (มาตรการหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ  
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด (ผลลัพธ) รอยละ 25 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร เพื่อการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชน 

478,600 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 
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เปาประสงคท่ี 1.2.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในการปองกันการใชยาและสารเสพติด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 109 แหง 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะชีวิตใหแกนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี 2 พัฒนาทักษะชีวิตผานสื่อสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 มาตรการท่ี 3 สงเสริมการปองกันยาเสพติดโดยกระบวนการทูบีนัมเบอรวัน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 109 แหง 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร  

833,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส.  

2. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานการใชแบบประเมิน
ภูมิคุมกันยาเสพติดและสารเสพติดสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามโปรแกรมผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเนท  

- สยส. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 สนับสนุนกิจกรรมจังหวัดปลอดบุหรี่  
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนเขตปลอดบุหร่ี (ผลผลิต) 6 เขต 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 1,451,200 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 5 สนับสนุนกิจกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ผลผลิต) รอยละ 70 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ในชวงวันสําคัญตางๆ 

452,400 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 

 

 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.3 บําบัดรักษาฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตได
ตามปกติในสังคม 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละการบําบัดของผูที่เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 65 

2 รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรมไดรับการติดตามหลังการ
บําบัดตามเกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 65 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาการบริการดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเขาถึงงาย มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  

 มาตรการท่ี 3 พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ครอบครัว และสังคม ในการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละการบําบัดของผูที่เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด ≥ รอยละ 65 

2 รอยละของผูเขารับการบําบัดไดรับบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
(ผลผลิต) 
รอยละของผูรับบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดไดรับการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี (ผลลัพธ) 

รอยละ 70 

 

รอยละ 60 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยา
เสพติด 

269,300 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 

2. โครงการพัฒนาบริการบําบัดยาสูบในศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย  

88,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 

3. โครงการพัฒนาการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดในชุมชน  185,400 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 

 

โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 
1. กิจกรรมการลดอันตรายจากการใชยาและสารเสพติด - สยส. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูผาน
การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2 รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรมไดรับการติดตามหลังการ
บําบัดตามเกณฑที่กําหนด 

≥ รอยละ 65 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตามดูแล
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูในชุมชน  

78,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
สยส. 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายท่ี 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจาก
โรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีระดับความรูความตระหนักใน
ประเด็นสุขภาพสําคัญ 

≥รอยละ 65 

2 รอยละความครอบคลุมสื่อประชาสัมพันธในเร่ืองโรคคนเมืองและอาหาร
ปลอดภัย 

≥รอยละ 40 

3 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับ
การเฝาระวังภาวะโภชนาการ (ผลผลิต) 
รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผลลัพธ) 

รอยละ 90 

 

รอยละ 66 

4 รอยละของผูเขารวมโครงการฯที่อวนลงพุงมีรอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย 
(BMI) เกิน ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) 

รอยละ 75 

5 ผูสูงอายุไดรับการฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปาก 18,000 ราย/ป 
6 ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะ

การทําความสะอาด 

25,500 ราย/ป 

7 รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ) 

≥รอยละ 80 

8 จํานวนเครือขายที่เพ่ิมข้ึน (ผลลัพธ) 12 เครือขาย 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 สงเสริมประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในเร่ืองโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุก
รูปแบบทุกชองทาง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสื่อ/ชองทางที่ผลิตไดรับเผยแพร (ผลผลิต) 
รอยละของประชาชนท่ีไดรับสื่อ/ชองทางมีความพึงพอใจ (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ  
 

- สพธ. 
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2. โครงการจัดทําวารสารสุขภาพสํานักอนามัย 1,260,000 บาท 
(เงินนอกงบ) 

สพธ. 

3. โครงการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน 2,900,000 บาท 

(เงินนอกงบ) 
สพธ. 

4. กิจกรรมสาระสุขภาพทางส่ือสาธารณะ 
 

- สพธ. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงตอโรคอวน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเขารวมโครงการฯที่อวนลงพุงมีรอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย 
(BMI) เกิน ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) 

รอยละ 75 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ 615,100 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพ่ือลดพฤติกรรมเส่ียงตอโรคอวน 

 มาตรการท่ี 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเขารวมดําเนินมาตรการ
ปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทุกแหง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (ผลลัพธ) รอยละ 66 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน - กสภ. 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 สงเสริมทันตสุขภาพและปองกันโรคในชองปากในสถานบริการและชุมชน  

 



43 

 

 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ผูสูงอายุและวัยทํางาน (อายุ 45-59 ป) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
และฝกทักษะการทําความสะอาดชองปาก (ผลลัพธ) 

รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน (เพ่ือผูสูงวัยฟนดี) 1,000,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กทส. 

 
2. โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานทันตกรรมผูสูงอายุและการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

177,200 บาท 

(ดําเนินการ) 
กทส. 

 
 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2  รอยละของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ที่ไดรับการตรวจฟนไดรับ
การเคลือบหลุมรองฟน (ผลผลิต) 

รอยละของฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนที่ไมมีรอยโรคฟนผุ (ผลลัพธ) 

รอยละ 50 

รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมเคลือบหลุมรองฟน - กทส. 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 5 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 มาตรการท่ี 6 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในการดําเนินกิจกรรมสุขภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติงาน (ผลผลิต) 
รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ) 

12,000 คน 

≥ รอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจขจัด
ภัยสุขภาพ 

  2,179,700 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในงานสาธารณสุข 

     153,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 7 เพ่ิมภาคีเครือขายอื่นๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสุขภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย มีจํานวนเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ) 

ไมนอยกวารอยละ 
10 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมประเมินและรับรองรานยาเครือขายความรวมมือ ใน
การเฝาระวังความปลอดภัย  ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
สํานักอนามัย 

- 
 

กภก. 

 

 

เปาประสงคที่ 1.6.1.2 ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศราเขาสูระบบบริการ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ) ≥ รอยละ 65 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 คนหา เฝาระวัง และดูแลชวยเหลือกลุมท่ีมีภาวะซึมเศรา 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ) ≥ รอยละ 65 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน 1,149,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

 

2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน - กสภ. 
 

 

 

เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)   

200,000 คน 

2 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ) 
 

≥ รอยละ 70 

3 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลตามเกณฑ 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 70 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 เพ่ิมจํานวนการตรวจคัดกรองโดยจัดบริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก  
 มาตรการท่ี 2 กลุมเสี่ยงไดรับการเฝาระวังติดตามและใหคําแนะนําตามกําหนด 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต)   

200,000 คน 

2 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ) ≥ รอยละ 70 

3 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลตามเกณฑ 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 70 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป* 

61,025 บาท  
(เงินนอกงบ) 

กสภ. 

2. โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง - กสภ. 
3. โครงการกรุงเทพฯหวงใย ใสใจสุขภาพ 

 
2,000,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

 
4. โครงการไทยนิยมย่ังยืน เพื่อชุมชนอยูดีมีสุข 5,703,500 บาท 

(เงินนอกงบ) 
กสภ. 

 
หมายถึง : * โครงการ 100 Resilient Cities (100RC)  
 

 

เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ 30 - 70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 สตรีในชวงอายุ 30 – 70  ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
(ผลผลิต)   

>12,500 คน  
 

2 สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(ผลผลิต) 

>7,500 คน  
 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 เพ่ิมการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีอายุ 30-70 ป ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 สตรีในชวงอายุ 30 – 70  ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 
(ผลผลิต)   

>12,500 คน  
 

2 สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
(ผลผลิต) 

>7,500 คน  
 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการรณรงคคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก
มดลูก 

73,000 บาท 

(เงินนอกงบ) 
กสภ. 
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เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ 
เพ่ือใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนในการเสริมความรูความเขาใจ 
เพ่ือการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยอยางถูกตองเหมาะสม (ผลลัพธ) 

รอยละ 20 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 3 สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดโรค ปลอดภัย  
มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535   ที่มีความเสี่ยงสูง ไดรับการแนะนําดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเพื่อจัดการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหสะอาด   
ปลอดโรค ปลอดภัย สงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี (ผลผลิต) 

รอยละ 60 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมสงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานอาชีวอนามัยใน
การทํางาน และการคุมครองผูบริโภคของกรุงเทพมหานคร 
(ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี 
สะอาด ปลอดภัย)  

1,737,300 บาท 

(ดําเนินการ) 
 

สสว. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 สรางเสริมความรู การวิจัยและพัฒนา 
 มาตรการท่ี 5 สรางเสริมความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวม 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของหองนํ้าสาธารณะมีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑในระดับ
มาตรฐาน (ผลลัพธ) 

รอยละ 60 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี 
สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาสุขลักษณะ
หองน้ําสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุมเปาหมาย : 
377,550 บาท)  

1,737,300 บาท 

(ดําเนินการ) 
 

สสว. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการที่ 6  มาตรการบังคับใชทางกฎหมายและสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย (มาตรการ
หนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของเร่ืองรองเรียนเหตุรําคาญท่ีไดรับการรองขอจากสํานักงานเขต 

ไดรับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต) 
รอยละของเจาหนาที่สํานักงานเขตที่รับบริการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุ
รําคาญจากสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีความพึงพอใจระดับมากข้ึน
ไป (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

 

รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 
 

สสว. 

 

เปาหมายท่ี 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคที่ 1.6.2.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุม
เยาวชน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ) 

>รอยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค  
 มาตรการท่ี 2 พัฒนาตนแบบการทาใหการตรวจเอชไอวีเปนเรื่องปกติ (Normalize HIV) 
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 มาตรการท่ี 3 พัฒนาระบบการติดตามการดําเนินการตามเปาหมายโดยสามารถจําแนกตามกลุมประชากร
หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ) 

> รอยละ 90 

2 รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณ
ปองกัน (ผลผลิต) 

> รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการดานการดูแลรักษาและการ
รายงานขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส  

391,600 บาท 

(เงินอุดหนุน รัฐบาล) 
กอพ. 

2. โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 353,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กอพ. 

3. กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก - กอพ. 
4. กิจกรรมติดตามการดําเนินงาน โดยระบบ Single 

Monitoring and Evaluation 
- กอพ. 

 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2 จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม (ผลผลิต) 
รอยละของพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรมไดรับการตรวจ
เลือดหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ (ผลลัพธ) 

400 คน 
รอยละ 50 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ืนที่เปาหมาย 

 
239,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กอพ. 

 

 

 

 

 



50 

 

เปาประสงคที่ 1.6.2.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (ผลลัพธ) >รอยละ 87 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 คนหาผูปวยวัณโรคเชิงรุก เชิงรับ 

 มาตรการท่ี 2 คนหาผูปวยในกลุมเสี่ยง กลุมตาง ๆ 

 มาตรการท่ี 3 ปองกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม 
 มาตรการท่ี 4 คนหาผูสัมผัสใกลชิด 

 มาตรการท่ี 5 ประสานเครือขายควบคุมวัณโรค 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละผลสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค (ผลลัพธ) >รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยาระยะสั้นภายใตการ
สังเกตโดยตรง (DOT) 

- กอพ. 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายการควบคุมวัณโรคใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

400,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กอพ. 

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร  

495,000 บาท 

(เงนิอุดหนุน รัฐบาล) 
กอพ. 

4. ศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB Referral Center) 

 

- กอพ. 

 

 

เปาประสงคที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคท่ีสําคัญ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ) ไมเกินเปอรเซ็นไทล ที่ 80 
ของ 5 ปยอนหลัง 

2 ดัชนีลูกนํ้ายุงลายของกลุมเปาหมายอยู ในเกณฑที่กําหนด 
(ผลลัพธ) 

รอยละ >70 
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3. อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ) (ผลลัพธ) ไมเกินเปอรเซ็นตไทลที่ 80 

ของขอมูล 5 ปยอนหลัง 
 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาความเขมแข็งของภาคีเครือขายเปาหมายที่กําหนดของกรุงเทพมหานคร  
 มาตรการท่ี 2 พัฒนาระบบการเฝาระวังโรคติดตอ 

  มาตรการท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรคไขเลือดออก 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ) ไมเกินเปอรเซ็นไทล ที่ 
80 ของ 5 ปยอนหลัง 

2 ดัชนีลูกน้ํายุงลายของกลุมเปาหมายอยูในเกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ) รอยละ >70 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

551,500 บาท 

(ดําเนินการ) 
กคร. สนข. 

 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเฝาระวัง สอบสวนและควบคุม
โรค* 

292,300 บาท 

(ดําเนินการ) 
กคร. 

 
หมายถึง : * โครงการ 100 Resilient Cities (100RC) 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 เสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญตามฤดูกาล 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 

 

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญ
ตามฤดูกาล (ผลผลิต) 

รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการคนเมืองยุคใหมปลอดภัยจากโรคติดตอตามฤดูกาล 

 
- กคร. 

2. โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ 396,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กคร. 
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3. โครงการการใหบริการวัคซีนไวรัสโรตาในสถานพยาบาล สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

8,250,000 บาท 

(เงินนอกงบ) 
กคร. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 5 เพ่ิมอัตราความครอบคุลมการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 

 

รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
(ผลผลิต) 

รอยละ 60 

 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน - กคร. 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 356,200 บาท 

(ดําเนินการ) 
กคร. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 6 ความทันเวลาของการไดรับรายงานผูปวยไขเลือดออก (มาตรการหนวยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของการไดรับรายงานผูปวยไขเลือดออกภายใน 3 วัน (ผลผลิต) 
รอยละของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็วดําเนินการสอบสวนโรค
ไขเลือดออก กรณีผูปวยเสียชีวิตและมีการระบาดเปนกลุมกอน 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 50  
รอยละ 70 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมรับแจงขาวการระบาดและทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว 

672,000 บาท 

(เงินนอกงบ) 
กคร. 
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เปาประสงคที่ 1.6.2.4 เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 อัตราปวยตายโรคพิษสุนัขบา (ผลลัพธ) ไมเกิน 0.2 ตอแสน
ประชากร 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ดําเนินการศูนยพักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี 2 ปฏิบัติการเชิงรุกทําหมันและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนสุนัขและสัตวเลี้ยงที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
(ผลผลิต) 
อัตราปวยตายโรคพิษสุนัขบา (ผลลัพธ) 

170,000 ตัว 
 

ไมเกิน 0.2 ตอแสน
ประชากร 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว - สสธ. 
2. กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว - สสธ. 
3. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบากับสัตว
เล้ียงในเขตกรุงเทพมหานคร 

500,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
สสธ. 

4. กิจกรรมพัฒนาศูนยควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัด - สสธ. 
 

 

เปาหมายท่ี 1.6.3 คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มี
คุณภาพ และมาตรฐาน 

เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพ
กับ สรพ. (ผลลัพธ) 

รอยละ 10 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 พัฒนาคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขาสูกระบวนการประเมินและ
รับรองคุณภาพจากองคกรภายนอก (ผลลัพธ) 

รอยละ 10 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพศูนยบริการ
สาธารณสุข 

1,927,600 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

 

2. โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข สํานัก
อนามัย ป 2562  

900,000 บาท  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2 รอยละของผูเขารับการอบรม มีผลการทดสอบความรูผานเกณฑที่
กําหนดตามเปาหมาย(ผลผลิต) 

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวมโครงการและผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด (ผลลัพธ)  

รอยละ 80 

รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตรโรค 
สํานักอนามัย 

103,600 บาท  

(ดําเนินการ) 
สชส. 

2. กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ (Proficiency Testing) 

ของเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และ
สํานักงานเขต ในการตรวจคัดกรองหายาบา 
(Methamphetamine) ในปสสาวะ 

- สชส. 
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เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA Home Ward 

Referral Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑ (ผลลัพธ) 
≥ รอยละ 80 

2 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือคายสามารถ
เขาถึงบริการและประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน 

≥ รอยละ 80 

3 จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา  สํานัก
อนามัย ไดรับการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต) 

3 แหง 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 3 พัฒนารูปแบบการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA Home Ward 

Referral Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑ (ผลลัพธ) 
รอยละ 85 

2 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือคายสามารถ
เขาถึงบริการและประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องที่บาน 

รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการการพัฒนาเครือขายศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาล
ตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward Referral Center) 

326,600 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

 

2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิตท่ี
บานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

982,300 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

 

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 216,052,700 บาท 

(ดําเนินการ) 
สพธ. 

 
 

 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

3 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home 

Ward) (ผลผลิต) 
รอยละ 85 
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รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home 

Ward) มีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป (ผลลัพธ) 
รอยละ 60 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการพยาบาลตอเนื่องท่ีบานดุจโรงพยาบาล (BMA 

Home Ward) เพ่ือการดูแลผูปวยและผูสูงอายุ 
- กพส. 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 ปรับปรุงกายภาพศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย 

 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานัก
อนามัย ไดรับการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต) 

3 แหง 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. ปรับปรุงสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิตใจ) 
(1 ป) 

8,240,000 บาท 

(ลงทุน) 
สยส. 

2. กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลําผักชี 
หนองจอก (1 ป) 

3,077,000 บาท 

(ลงทุน) 
ศบส. 44 

3. ปรับปรุงหองนํ้าศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ (1 ป) 3,057,000 บาท 

(ลงทุน) 
ศบส.59 

4. ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ สาขา ทุงครุ 
2 (1 ป) 

1,990,000 บาท 

(ลงทุน) 
ศบส.59 

5. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร และศูนยบริการ
สาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค (ตอเน่ือง 3 ป 2562-2564) 
(ป 2562 = 12,330,000 บาท ป 2563 = 141,735,000 บาท ป 
2564 = 141,735,000 บาท) 

295,800,000 บาท 

(ลงทุน) 
สชส. 

6. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 
(ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564) (ป 2562 = 4,100,000 บาท ป 
2563 = 37,575,000 บาท ป 2564 = 37,575,000 บาท) 
 

79,250,000 บาท 

(ลงทุน) 
ศบส.39 
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7. โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลอง
ขวาง (ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564) (ป 2562 = 6,510,000 บาท 
ป 2563 = 65,095,000 บาท ป 2564 = 65,095,000 บาท) 

136,700,000 บาท 

(ลงทุน) 
ศบส.47 

8. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม)  
(ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564) (ป 2562 = 7,740,000 บาท ป 
2563 = 49,580,000 บาท ป 2564 = 49,580,000 บาท) 

106,900,000 บาท 

(ลงทุน) 
ศบส.30 

9. โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคศูนยบริการสาธารณสุข 8 

บุญรอด รุงเรือง  
1,167,801.72 บาท  

(เงินนอกงบ) 
ศบส.8 

 

 

เปาหมายท่ี 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน ที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเช่ือม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
(ผลลัพธ) (ตัวชี้วัดบูรณาการ) 

รอยละ 100 

2 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 60 

3 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารเคมี
อันตราย (ผลลัพธ) 

รอยละ 90 

4 ผูบริโภคมีความรูในการเลือกซื้ออาหารและทราบถึงสิทธิของผูบริโภค 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 60 

5 เจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอาหารปลอดภัย (ผลลัพธ) รอยละ 70 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ควบคุม กํากับ ใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี 2 ควบคุม กํากับ ใหผูประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปน
โรคติดตอ ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  

 มาตรการท่ี 3 ควบคุม กํากับ ใหผูประกอบการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองผานการ
อบรมตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
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ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
(ผลลัพธ) (ตัวชี้วัดบูรณาการ) 

รอยละ 100 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 78 

2 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 95 

3 รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจคุณภาพน้ํา/น้ําแข็งทาง
หองปฏิบัติการ และผานเกณฑมาตรฐาน (ผลลัพธ) 

รอยละ 70 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 5 ผูบริโภครูจักพิทักษสิทธิคุมครองความปลอดภัยใหแกตนเอง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธ์ิในการเลือกซ้ือกระเชาของขวัญ
ในชวงเทศกาลปใหม (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 13,410,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสอ. 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร 5,750,500 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสอ. 

3. โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของน้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทและนํ้าแข็งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   

456,000 บาท  
(เงินอุดหนุน รัฐบาล) 

สชส. 

4. กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหารเพ่ือสนับสนุนการแกไข
ปญหาของขอรองเรียน 

- สชส. 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 6 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการ
สุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
รอยละของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารผานเกณฑ
การประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

 

รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร 

571,300 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสอ. 

2. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร 

273,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสอ. 

 

เปาประสงคที่ 1.6.5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวปลอดภัย 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพกอนเขาฆาและผานการตรวจ
เนื้อสัตวหลังฆาเพ่ืออนุญาตใหนําเนื้อนั้นไปจําหนายไดตามกฎหมาย 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 93   

2 รอยละของตัวอยางสัตวปกท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 95 

3 รอยละของตัวอยางเน้ือสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคอาหาร
เปนพิษ (S.aureas และหรือ Salmonella spp.) (ผลลัพธ)  

≥ รอยละ 70 

4 รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพ
ตกคาง (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 85 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ควบคุมและตรวจเน้ือสัตว ณ โรงฆาสัตวที่กรุงเทพมหานครกํากับดูแลเพ่ืออนุญาตใหนําเนื้อนั้น
ไปจําหนายไดตามกฎหมาย 
 มาตรการท่ี 2 การสุมตรวจเชื้อโรคและสารเคมีอันตรายเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว 
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ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพกอนเขาฆาและผานการตรวจ
เนื้อสัตวหลังฆาเพ่ืออนุญาตใหนําเนื้อนั้นไปจําหนายไดตามกฎหมาย 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 93   

2 รอยละของตัวอยางสัตวปกท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก 
(ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 95 

3 รอยละของตัวอยางเน้ือสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคอาหาร
เปนพิษ (S.aureas และหรือ Salmonella spp.) (ผลลัพธ)  

≥ รอยละ 70 

4 รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพ
ตกคาง (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 85 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตวในโรงฆาสัตวที่กรุงเทพมหานคร 
กํากับดูแล 

- สสธ. 

2. กิจกรรมการเฝาระวังและสอบสวนโรคไขหวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- สสธ. 

3. กิจกรรมตรวจเฝาระวังเชื้อโรคอาหารเปนพิษในเน้ือสัตว 
 

- สสธ. 

4. กิจกรรมตรวจเฝาระวังยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตว 
 

- สสธ. 

 

 

ดานท่ี 3 มหานครสําหรับทุกคน 

มิติที่ 3.1 จัดส่ิงอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส 

เปาหมายท่ี 3.1.2 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
เปาประสงคที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ขอรับการชวยเหลือ
ไดรับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิตประจําวันตามท่ีจําเปน (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 80 

 



61 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 จัดสวัสดิการดานอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ขอรับการชวยเหลือ
ไดรับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิตประจําวันตามท่ีจําเปน (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการเคล่ือนไหวแก
คนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่ประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว  

1,909,000 บาท  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 
 

 

เปาหมายท่ี 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
เปาประสงคที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป (ผลผลิต) 

≥ รอยละ 80 

 
2 รอยละของผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการดูแล

พยาบาลที่บานเพ่ิมข้ึน  (ผลลัพธ) 
รอยละ 20 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 สงเสริมการเขาถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจําปอยางทั่วถึง 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป (ผลผลิต) 

≥ รอยละ 80 

 
 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 890,500 บาท 

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ - กสภ. 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการดูแลพยาบาลที่บาน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ไดรับการเฝาระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver)  (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน 

21,849,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

 
 

สวนที่ 2 การบริหารจัดการ  
ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

เปาหมายท่ี 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป 
เปาประสงคที่ 7.2.1.2 หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาศักยภาพนักวิเคราะหนโยบายและแผนและผูรับผิดชอบในการทําแผนของหนวยงาน  

 มาตรการท่ี 2 จัดทําแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงาน  

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน 

- สพธ. 
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัยพากรบุคคล 

เปาหมายท่ี 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน
ที่เชื่อม่ันของประชาชน   

เปาประสงคที ่7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสม
กับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสู
ความเปนมืออาชีพ (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการใหบริการในแตละ
สายงาน ใหมุงสูความเปนมืออาชีพและสอดคลองกับการเปนมหานครแหงเอเชีย  

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสู
ความเปนมืออาชีพ (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุนที่ 1  814,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
สพธ. 

2. โครงการสัมมนาและดูงานดานการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวดานสาธารณสุข 

780,000 บาท  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะหดานการสงเสริม
ศักยภาพและการปองกันปญหาทางสังคม  

333,500 บาท 

(เงินนอกงบ) 
สพธ. 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวระหวางเครือขายทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน  

901,700 บาท 

(เงินนอกงบ) 
 

สพธ. 

5. โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ดาน
บริหารอนามัย) รุนที่ 19  

1,265,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

6. โครงการการฝกอบรมบุคลากรสายงานพยาบาล เพ่ือพัฒนา
ความรูความเขาใจ เสริมสรางประสบการณ และทัศนคติในการ
ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

352,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 
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7. โครงการการฝกอบรมขาราชการสายงานพยาบาล เพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

222,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

8. โครงการการอบรมการปฏิบัติการพยาบาลดานหัตถการใน
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย  

380,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
กพส. 

9. โครงการการฝกอบรมขาราชการสายงานพยาบาล เพ่ือการสราง
งานวิจัยทางการพยาบาลและการนําผลการวิจัยทางการพยาบาลไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

657,700 บาท 
(ดําเนินการ) 

กพส. 

10. โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการสุขภาพในการ
ดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน (Nurse care manager in 

home ward) 

1,083,000 บาท 

(ดําเนินการ) 
 

กพส. 

11. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
เด็กในสถานศึกษา 

148,000 บาท  
(เงินนอกงบ) 

กสภ. 

 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

2 ผูเขารวมโครงการ มีความรู ทักษะ และความเขาใจในหัวขอที่จัด
ประชุม (ผลผลิต) 

ศูนยบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาบริการดานเภสัชกรรมสอดคลอง
กับหัวขอการจัดประชุม (ผลลพัธ) 

ไมนอยกวารอยละ 90 

 

ไมนอยกวารอยละ 80 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมประจํา งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม 149,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
กภก. 
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มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปาหมายท่ี 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยฯ 

เปาประสงคที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสําหรับผูบริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการและมี
ฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับหนวยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

1 ระบบ 

 

มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 3  พัฒนาระบบสารสนเทศสวนกลางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร  
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ลําดับที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของความสําเร็จของการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

2 รอยละของหนวยบริการที่ไดรับการติดต้ังระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS) ของสํานักอนามัย บน Cloud สําหรับการ
ปฏิบัติงานบริหารจัดการ และใหบริการแกประชาชน (ผลผลิต) 

รอยละ 100 

 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข  7,949,200 บาท 

(ดําเนินการ) 
สพธ. 

2. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนยบริการ-สาธารณสุข
ของสํานักอนามัยเขาสู Cloud  

6,800,000 บาท 
(เงินนอกงบ) 

สพธ. 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตรตามลําดับความสําคัญ 
ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน
ชุมชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (มาตรการท่ี 
1.2.2.1.1) 

- - สนข. สยส. 

2 โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดใน
ชุมชน (มาตรการท่ี 1.2.2.1.1) 

710,800  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

3 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝา
ระวังภัยและยาเสพติด (มาตรการท่ี 
1.2.2.1.2) 

2,714,200  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

4 โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา (มาตรการท่ี 1.2.2.1.3) 

1,042,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

5 กิจกรรมสนับสนุนการเฝาระวังภัยและยาเสพ
ติดในสถานประกอบการ (มาตรการที่ 
1.2.2.1.4) 

- - สยส. 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครเพ่ือการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน (มาตรการที่ 
1.2.2.1.5) 

478,600  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

7 โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันยา
เสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบ
ครบวงจร (มาตรการที่ 1.2.2.2.1) 

833,800 กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

8 กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานการใชแบบ
ประเมินภูมิคุมกันยาเสพติดและสารเสพติด
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตาม
โปรแกรมผานระบบเครือขายอินเตอรเนท
(มาตรการที่ 1.2.2.2.2) 

 

- - สยส. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

9 โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 
(มาตรการที่ 1.2.2.2.4) 

1,451,200 

 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

10 โครงการรณรงค ลด เลิก การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงวันสําคัญตางๆ 

(มาตรการที่ 1.2.2.2.5) 

452,400 กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดฟนฟู
ผูเสพผูติดยาเสพติด (มาตรการที่ 1.2.2.3.1) 

269,300  

 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

12 โครงการพัฒนาบริการบําบัดยาสูบใน
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย  
(มาตรการที่ 1.2.2.3.1) 

88,800  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

13 โครงการพัฒนาการบําบัดฟนฟูผูติด 

ยาเสพติดในชุมชน (มาตรการที่ 1.2.2.3.3) 
185,400 กทม.  

(ดําเนินการ) 
สยส. 

14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู
ในชุมชน (มาตรการที่ 1.2.2.3.2) 

78,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สยส. 

15 โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจสุขภาพ 
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.2) 

615,100  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสภ. 

16 กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน (มาตรการท่ี 1.6.1.1.3) 

- - กสภ. 

17 โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน (เพ่ือผูสูงวัยฟน
ดี) (มาตรการท่ี 1.6.1.1.5) 

1,000,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กทส. 

18 โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานทันตกรรม
ผูสู งอายุและการดูแลผูสู งอายุระยะยาว 
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.5) 

177,200  
 

กทม.  
(ขอบัญญัติฯ 07) 

กทส. 

19 กิจกรรมประเมินและรับรองเครือขายความ
รวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย 
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.8) 

- - กภก. 

20 โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน 
(มาตรการท่ี 1.6.1.2.1) 

1,149,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสภ. 

21 กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน (มาตรการท่ี 
1.6.1.2.1) 

- - กสภ. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

22 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป 
(มาตรการท่ี 1.6.1.3.1) 

61,025  (เงินนอกงบ) กสภ. 

23 โครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง (มาตรการท่ี 1.6.1.3.1) 

- - กสภ. 

24 โครงการกรุงเทพฯหวงใย ใสใจสุขภาพ 

(มาตรการท่ี 1.6.1.3.1) 
2,000,000  กทม.  

(ดําเนินการ) 
กสภ. 

25 โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพ่ือชุมชนอยูดีมีสุข 

(มาตรการท่ี 1.6.1.3.1) 
5,703,500  
 

 (เงินนอกงบ) กสภ. 

26 โครงการรณรงคคัดกรองมะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก (มาตรการท่ี 1.6.1.4.1) 

73,000   (เงินนอกงบ) กสภ. 

27 โครงการกรุงเทพฯเมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด ปลอดภัย (มาตรการ
ที่ 1.6.1.5.3) 

1,737,300  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สสว. 

28 โครงการพัฒนาระบบบบริการดานการดูแล
รักษาและการรายงานขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวี/
ผูปวยเอดส (มาตรการท่ี 1.6.2.1.2-3) 

391,600 

 

เงินอุดหนุน 

รัฐบาล 
กอพ. 

29 โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 
รายใหม (มาตรการท่ี 1.6.2.1.2-3) 

353,000 

 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

กอพ. 

30 กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อเอดสจากแมสู
ลูก (มาตรการที่ 1.6.2.1.2-3) 

- - กอพ. 

31 กิจกรรมติดตามการดําเนินงาน โดยระบบ 

Single Monitoring and Evaluation 
(มาตรการท่ี 1.6.2.1.2-3) 

- - กอพ. 

32 กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยาระยะ
สั้นภายใตการสังเกตโดยตรง (DOT) 
(มาตรการท่ี 1.6.2.2.1-5) 

- - กอพ. 

33 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายการ
ควบคุมวัณโรคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(มาตรการท่ี 1.6.2.2.1-5) 

400,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กอพ. 

34 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรค
ในกรุงเทพมหานคร (มาตรการที่ 1.6.2.2.1-5) 

495,000 

 

เงินอุดหนุน 

รัฐบาล 
กอพ. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

35 ศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB 

Referral Center) (มาตรการท่ี 1.6.2.2.1-5) 
- - กอพ. 

36 โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (มาตรการท่ี 1.6.2.3.1) 

551,500  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กคร. 

37 โครงการพัฒนากระบวนการเฝาระวัง 
สอบสวนและควบคุมโรค (มาตรการที่ 
1.6.2.3.3) 

292,300 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กคร. 

38 โครงการคนเมืองยุคใหมปลอดภัยจาก
โรคติดตอตามฤดูกาล (มาตรการท่ี 
1.6.2.3.4) 

- - กคร. 

39 โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ 
(มาตรการท่ี 1.6.2.3.4) 

396,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กคร. 

40 โครงการการใหบริการวัคซีนไวรัสโรตาใน
สถานพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
(มาตรการท่ี 1.6.2.3.4) 

8,250,000  
 

(เงินนอกงบ) กคร. 

41 กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน 
(มาตรการท่ี 1.6.2.3.5) 

- - กคร. 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (มาตรการที่ 1.6.2.3.5) 

356,200 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กคร. 

43 โครงการการพัฒนาประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข (มาตรการท่ี 
1.6.3.1.4) 

1,927,600 

 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

44 โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ป 2562 
(มาตรการท่ี 1.6.3.1.4) 
 

900,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

45 โครงการการพัฒนาเครือขายศูนยสงตอเพ่ือ
การพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (BMA Home 

Ward Referral Center) (มาตรการที่ 
1.6.3.2.3) 

326,600  
 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

46 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะ
ทายของชีวิตที่บานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(มาตรการที่ 1.6.3.2.3) 

982,300  

 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

47 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร 

216,052,700  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

48 ปรับปรุงสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
(บานพิชิตใจ) (1 ป) (มาตรการที่ 1.6.3.2.4) 

8,240,000  กทม.  
(ลงทุน) 

สยส. 

49 กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการ
สาธารณสุข 44 ลําผักชี หนองจอก (1 ป) 
(มาตรการที่ 1.6.3.2.4) 

3,077,000  กทม.  
(ลงทุน) 

ศบส. 44 

50 ปรับปรุงหองน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 59 
ทุงครุ (1 ป) (มาตรการที่ 1.6.3.2.4) 

3,057,000  กทม.  
(ลงทุน) 

ศบส.59 

51 ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 59 
ทุงครุ สาขา ทุงครุ 2 (1 ป) (มาตรการที่ 
1.6.3.2.4) 

1,990,000  กทม.  
(ลงทุน) 

ศบส.59 

52 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตร 
และศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราช
รังสรรค (ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564)  
(ป 2562 = 12,330,000 บาท  
ป 2563 = 141,735,000 บาท  
ป 2564 = 141,735,000 บาท) (มาตรการที่ 
1.6.3.2.4) 

295,800,000 กทม.  
(ลงทุน) 

สชส. 

53 โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ  
(ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564)   
(ป 2562 = 4,100,000 บาท  
ป 2563 = 37,575,000 บาท  
ป 2564 = 37,575,000 บาท)  
(มาตรการที่ 1.6.3.2.4) 

79,250,000 กทม.  
(ลงทุน) 

ศบส.39 

54 โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข 47 คลองขวาง (ตอเนื่อง 3 ป 
2562-2564)  
(ป 2562 = 6,510,000 บาท  
ป 2563 = 65,095,000 บาท  
ป 2564 = 65,095,000 บาท) 
(มาตรการที่ 1.6.3.2.4) 

136,700,000 กทม.  
(ลงทุน) 

ศบส.47 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

55 โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 
(แหงใหม) (ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564)  (ป 
2562 = 7,740,000 บาท  
ป 2563 = 49,580,000 บาท  
ป 2564 = 49,580,000 บาท) 
(มาตรการที่ 1.6.3.2.4) 

106,900,000 
 

กทม.  
(ลงทุน) 

ศบส.30 

56 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค
ศูนยบริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง 

1,167,801.72 (เงินนอกงบ) ศบส.8 

57 โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(มาตรการท่ี 1.6.5.1.1-5) 

13,410,800  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสอ. 

58 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สุขาภิบาลอาหาร (มาตรการท่ี 1.6.5.1.1-4) 

5,750,500  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสอ. 

59 โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของนํ้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและนํ้าแข็ง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (มาตรการที่ 
1.6.5.1.4) 

456,000  
 

เงินอุดหนุน  
รัฐบาล 

 

สชส. 

60 กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหารเพ่ือสนับสนุน
การแกไขปญหาของขอรองเรียน (มาตรการ
ที่ 1.6.5.1.4) 

- - สชส. 

61 กิจกรรมการตรวจเน้ือสัตวในโรงฆาสัตวที่
กรุงเทพมหานคร กํากับดูแล (มาตรการท่ี 
1.6.5.2.1) 

- - สสธ. 

62 กิจกรรมการเฝาระวังและสอบสวนโรค
ไขหวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรการ
ที่ 1.6.5.2.2) 

- - สสธ. 

63 กิจกรรมตรวจเฝาระวังเชื้อโรคอาหารเปนพิษ
ในเนื้อสัตว (มาตรการท่ี 1.6.5.2.2) 

- - สสธ. 

64 กิจกรรมตรวจเฝาระวังยาตานจุลชีพตกคาง
ในเนื้อสัตว (มาตรการท่ี 1.6.5.2.2) 

- - สสธ. 

65 โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูที่
ประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว (มาตรการ
ที่ 3.1.2.1.4) 

1,909,000  

 
กทม.  

(ดําเนินการ) 
สพธ. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

66 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 
(มาตรการท่ี 3.1.3.2.1) 

890,500  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสภ. 

67 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ 
(มาตรการท่ี 3.1.3.2.1) 

- - กสภ. 

68 โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุ ที่
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน (มาตรการท่ี 
3.1.3.2.2) 

21,849,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

69 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําแผนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน (มาตรการท่ี 7.2.1.2.1-2) 

- - สพธ. 

70 โครงการฝกอบรมนักบริหารสุขภาวะเขต
เมือง รุนที่ 1 (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

814,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

71 โครงการสัมมนาและดูงานดานการปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ดานสาธารณสุข (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

780,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

72 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห
ดานการสงเสริมศักยภาพและการปองกัน
ปญหาทางสังคม (มาตรการที่ 7.3.1.1.1) 

333,500 

 

 (เงินนอกงบ) สพธ. 

73 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว
ระหวางเครือขายทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

901,700 

 

 (เงินนอกงบ) สพธ. 

74 โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการ
พยาบาล (ดานบริหารอนามัย) รุนที่ 19 
(มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

1,265,800 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

75 โครงการการฝกอบรมบุคลากรสายงานพยาบาล 
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ เสริมสราง
ประสบการณ และทัศนคติในการปฏิบัติการ
พยาบาลสาธารณสุขของสํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร (มาตรการที่ 7.3.1.1.1) 

352,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

76 โครงการการฝกอบรมขาราชการสายงาน
พยาบาล เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในการพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

222,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

77 โครงการการอบรมการปฏิบัติการพยาบาล
ดานหัตถการในศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักอนามัย (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1)  

380,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

78 โครงการการฝกอบรมขาราชการสายงาน
พยาบาล เพ่ือการสรางงานวิจัยทางการ
พยาบาลและการนําผลการวิจัยทางการ
พยาบาลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

657,700  
 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

79 โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่
บาน (Nurse care manager in home ward)  
(มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

1,083,000  กทม.  
(ดําเนินการ) 

กพส. 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพเด็กในสถานศึกษา 
(มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

148,000  (เงินนอกงบ) กสภ. 

81 กิจกรรมบํ า รุ ง รั กษาระบบสารสนเทศ
ศูนย บ ริ กา รสาธารณ สุข  (มาตรการ ท่ี 
7.5.1.2.3) 

7,949,200 กทม.  
(ดําเนินการ) 

สพธ. 

  947,829,927    

รวมโครงการ/กิจกรรม      จํานวน  81  โครงการ/กิจกรรม     

โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ    จํานวน  60  โครงการ/กิจกรรม     
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ    จํานวน  21  โครงการ/กิจกรรม    
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สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

โครงการ/กิจกรรมภารกิจประจําตามลําดับความสําคัญ 
ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการลดอันตรายจากการใชยาและ
สารเสพติด (มาตรการท่ี 1.2.2.3.1) 

- - สยส. 

2 กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ 
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.1) 

- - สพธ. 

3 โครงการจัดทําวารสารสุขภาพสํานักอนามัย 
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.1) 

1,260,000  (เงินนอกงบ) สพธ. 

4 โครงการจัดพิมพหนังสือการดูแลสุขภาพ
สําหรับประชาชน (มาตรการท่ี 1.6.1.1.1) 

2,900,000  (เงินนอกงบ) สพธ. 

5 กิจกรรมสาระสุขภาพทางส่ือสาธารณะ
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.1) 

- - สพธ. 

6 กิจกรรมการใหบริการเคลือบหลุมรองฟน 

(มาตรการท่ี 1.6.1.1.4) 
- - กทส. 

7 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัยสุขภาพ 

(มาตรการท่ี 1.6.1.1.5-6) 

  2,179,700 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสภ. 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน
พัฒนาศักยภาพชุมชนในงานสาธารณสุข 
(มาตรการท่ี 1.6.1.1.5-6) 

153,000 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสภ. 

9 กิจกรรมตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มาตรการ
ที่ 1.6.1.5.6) 

- - สสว. 

10 โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ืนที่
เปาหมาย (มาตรการท่ี 1.6.2.1.2-3) 

239,000 

 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

กอพ. 

11 กิจกรรมรับแจงขาวการระบาดและทีมเฝา
ระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว 

672,000 (เงินนอกงบ) กคร. 

12 กิจกรรมพัฒนาศูนยควบคุมและพักพิงสุนัข
จรจัด (มาตรการท่ี 1.6.2.4.1) 

- 
 

- สสธ. 

13 กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
สุนัขและแมว (มาตรการที่ 1.6.2.4.2) 

- - สสธ. 
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ลําดับ 

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

(เรียงลําดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงงบประมาณ 

กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 
สวนราชการ 
ที่รับผิดชอบ 

14 กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว 
(มาตรการท่ี 1.6.2.4.2) 

- - สสธ. 

15 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา
ใหกับสัตวเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
(มาตรการท่ี 1.6.2.4.2) 

500,000  
 

กทม.  
(ดําเนินการ) 

สสธ. 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หองปฏิบัติการชันสูตรโรค สํานักอนามัย 
(มาตรการท่ี 1.6.3.1.4) 

103,600 กทม.  
(ดําเนินการ) 

สชส. 

17 กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ 
(Proficiency Testing) ของเจาหนาท่ี
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย และ
สํานักงานเขต ในการตรวจคัดกรองหายาบา 
(Methamphetamine) ในปสสาวะ 
(มาตรการที่ 1.6.3.1.4) 

- - สชส. 

18 กิจกรรมการพยาบาลตอเนื่องที่บานดุจ
โรงพยาบาล (BMA Home Ward) เพ่ือการ
ดูแลผูปวยและผูสูงอายุ (มาตรการที่ 
1.6.3.2.3) 

- - กพส. 

19 โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่เพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(มาตรการท่ี 1.6.5.1.6) 

571,300 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสอ. 

20 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ี
ตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร (มาตรการท่ี 1.6.5.1.6) 

273,800 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กสอ. 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงาน
เภสัชกรรม (มาตรการท่ี 7.3.1.1.1) 

149,800 กทม.  
(ดําเนินการ) 

กภก. 

      9,002,200    

 

รวมโครงการ/กิจกรรม      จํานวน  14  โครงการ/กิจกรรม     

โครงการ/กิจกรรมที่ใชงบประมาณ    จํานวน  11  โครงการ/กิจกรรม     
โครงการ/กิจกรรมที่ไมใชงบประมาณ    จํานวน  10  โครงการ/กิจกรรม    
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การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2561 

 

มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

เปาประสงคที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด (ผลผลิต) 
 

1,000 ชุมชน 

2 ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติดไดรับการสนับสนุนและสามารถขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพติด (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 65 

3 จํานวนของสถานศึกษาที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 
 

34 แหง 

4 จํานวนของสถานประกอบการที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 
 

75 แหง 

5 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 25 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของ “ชุมชนรวมใจ
ระวังภัยยาเสพติด”  

 

1. จํานวนชุมชนมีความสามารถ
ในการปองกันแกไขปญหายา
เสพติด (ผลผลิต) 

นิยาม  
ชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

หมายถึง ชุมชนมีการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดตามเกณฑของกรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ใน 10 ขอ ซึ่ง
สอดคลองตามเกณฑการประเมินดัชนีชี้วัดความเขมแข็งของ
หมูบาน/ชุมชนระดับประเทศ ไดแก 
1. มีกลุมดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่
หมูบาน/ชุมชน เชน คณะกรรมการชุมชน 

2. มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชน 

3. มีขอตกลง/กติการวมกันเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด และมีการประกาศใหทราบโดยทั่วกัน เชน ธรรมนูญหมูบาน 
ประกาศชุมชน 

4. การจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติด เชน กองทุน
แมของแผนดิน กองทุนหมูบาน/ชุมชน และการระดมทรัพยากร 
หรือ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนํามาใชแกไขปญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

5. มีการใชทรัพยากรในการดําเนินงานแกไขปญหา 
ยาเสพติดในชุมชน 

6. มีการประชาคม หรือประชุมเพื่อคนหาและตรวจสอบผูที่

1. กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ดําเนินงานชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร / สนข. สยส.  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
เกี่ยวของกับยาเสพติด 

7. มีการนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูหรือดูแลฟนฟู
โดยชุมชน 

8. มีการติดตามผลและใหความชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติดใน
ชุมชน เชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การใหคําปรึกษาแนะนํา 
การเยี่ยมบาน 

9. มีการควบคุมดูแลไมใหมีแหลงมั่วสุมในพื้นที่  
10. มีการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดรวมกับกิจกรรม
สาธารณประโยชนอื่นๆ หรือ จัดกิจกรรมเชิงปองกันยาเสพติด เชน 
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ กีฬาตานยาเสพติด การใหความรู เสียงตาม
สาย 

คาเปาหมาย     
1,000 ชุมชน  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนชุมชนที่มีการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดตามเกณฑของกรุงเทพมหานคร อยางนอย 6 ขอ 

 
 

 

 



80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เสริมสรางความ
เขมแข็งของ “ชุมชนรวมใจ
ระวังภัยยาเสพติด”  

 

2. ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพ
ติดไดรับการสนับสนุนและ
สามารถขับเคลื่อนงานแกไข
ปญหายาเสพติด (ผลลัพธ) 

นิยาม   ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด หมายถึง ชุมชนจด
ทะเบียนในกรุงเทพมหานครที่ไดรับการสนับสนุน เชน งบประมาณ 
สื่อ องคความรู เปนตน และสามารถขับเคลื่อนงานแกไขปญหายา
เสพติด ไดแก การประชุม/ประชาคม คนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
การดูแลหรือการสงบําบัด และติดตามชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดในชุมชน 

คาเปาหมาย    รอยละ 65 

วิธีการคํานวณ    ชุมชนรวมใจฯ ที่ไดรับการสนับสนุนฯ x 100 / 

ชุมชนจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 

1. โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยา
เสพติดในชุมชน / 710,800 บาท 

(ดําเนินการ) / สยส. 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 3 เสริมสรางความ
เขมแข็งของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครใน
สถานศึกษา 

3. จํานวนของสถานศึกษาที่รวม
ดําเนินการ (ผลผลิต) 

นิยาม   สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 
รวมดําเนินการ หมายถึง อาสาสมัครฯ มีการดําเนินการใหความรู/
เผยแพรสื่อ/จัดกิจกรรม/รณรงคดานการปองกันยา/สารเสพติด 
คาเปาหมาย  34 แหง 
วิธีการคํานวณ  จํานวนสถานศึกษาที่มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษารวมดําเนินการ  

1. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา / 
1,042,000 บาท (ดําเนินการ) / 
สยส. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเฝาระวังภัยและ
ยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 

4. จํานวนของสถาน
ประกอบการที่รวมดําเนินการ 
(ผลผลิต) 

นิยาม    สถานประกอบการที่รวมดําเนินการ หมายถึง สถาน
ประกอบการมีกิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติด เชน การตรวจคน
การพกพายาเสพติด การสังเกตพฤติกรรม การตรวจปสสาวะเพื่อหา
สารเสพติด เปนตน 
คาเปาหมาย   75 แหง 
วิธีการคํานวณ   จํานวนสถานประกอบการที่รวมดําเนินการ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการเฝาระวังภัย
และยาเสพติดในสถานประกอบการ 
/ (ไมใชงบประมาณ) / สยส. 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 5 สนับสนุน
อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า รณ สุ ข
กรุ ง เ ทพมหานคร ใ นกา ร
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (มาตรการหนวยงาน) 

 

5. ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเฝาระวัง 
ยาเสพติด (ผลลัพธ) 

นิยาม    ประชาชน หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครที่เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการปองกัน
และแกไขปญหา 
ยาเสพติดในชุมชน  
ระดับการมีสวนรวม หมายถึง การเขารวม หรือ การดําเนินการให
ความรู/เผยแพรสื่อ/จัดกิจกรรม/รณรงคดานการปองกันยาเสพติด 
คาเปาหมาย    รอยละ 25 

วิธีการคํานวณ  อาสาสมัครฯ ที่เขารวม หรือ ดําเนินการฯ x 100 / 

อาสาสมัครฯ ที่เขารวมโครงการฯ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการ
ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในชุมชน/ 478,600 บาท 

(ดําเนินการ) / สยส. 
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เปาประสงคที่ 1.2.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในการปองกันการใชยาและสารเสพติด 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนของโรงเรียนที่รวมดําเนินการ (ผลผลิต) 
 

109 แหง 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เสริมสรางทักษะชีวิต
ใหแกนักเรียนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 พัฒนาทักษะชีวิตผาน
สื่อสารสนเทศที่ทันสมัย 
มาตรการที่ 3 สงเสริมการปองกันยา
เสพติดโดยกระบวนการทูบี 
นัมเบอรวัน 
 
 

1. จํานวนของโรงเรียนที่รวม
ดําเนินการ (ผลผลิต)  

นิยาม 

โรงเรียนที่รวมดําเนินการ หมายถึง โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
คาเปาหมาย    109 แหง 
วิธีการคํานวณ โรงเรียนที่รวมดําเนินการ 
 

1. โครงการพัฒนาการเสริมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร / 
833,800 บาท (ดําเนินการ) / สยส. 

ศบส.รวมดําเนินการ 
2. กิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน
การใชแบบประเมินภูมิคุมกันยาเสพ
ติดและสารเสพติดสําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามโปรแกรมผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเนท / (ไมใช
งบประมาณ) / สยส. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 สนับสนุนกิจกรรม
จังหวัดปลอดบุหรี่ 
 

 

 

 

2. จํานวนเขตปลอดบุหรี่ 
(ผลผลิต) 

นิยาม   เขตปลอดบุหรี่ หมายถึง พื้นที่เขตที่มีการบูรณา
การการดําเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบหรือดําเนินการตามยุทธศาสตรควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ 

คาเปาหมาย    6 เขต 
วิธีการคํานวณ จํานวนพื้นทีเ่ขตที่ดําเนินการเขตปลอดบุหรี่ 

1. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่ / 1,451,200 บาท (ดําเนินการ) 
/ สยส. ศบส.รวมดําเนินการ 
 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 5 สนับสนุนกิจกรรม 
ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

 

3. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
(ผลผลิต) 

นิยาม    ผูเขารวมกิจกรรม หมายถึง ผูที่เขารวมโครงการ
รณรงค ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงวัน
สําคัญตางๆ มีความรูถึงโทษ พิษภัย พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551  
คาเปาหมาย    รอยละ 70  

วิธีการคํานวณ  ผูเขารวมกิจกรรมที่มีความรูเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล x 100 / ผูเขารวมโครงการรณรงค ลด เลิก 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงวันสําคัญตางๆที่
ตอบแบบประเมินความรู 

1. โครงการรณรงค ลด เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงวัน
สําคัญตางๆ /452,400 บาท 

(ดําเนินการ) / สยส. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
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เปาประสงคที่ 1.2.2.3 บําบัดรักษาฟนฟ ูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละการบําบัดของผูที่เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด (ผลลัพธ) 
 

≥ รอยละ 65 

2 รอยละของผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรมไดรับการติดตามหลังการบําบัดตามเกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ) 
 

≥ รอยละ 65 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการ
บริการดานการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพที่เขาถึงงาย มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 

มาตรการที่ 3 พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ครอบครัว และสังคม ใน
การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
 

1. รอยละการบําบัดของผูที่เขา
โปรแกรมการบําบัดรักษาแบบ
ครบกําหนด (ผลลัพธ) 

นิยาม 
ผูที่เขาโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบครบกําหนด หมายถึง ผูติด
ยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัดที่เขา
โปรแกรมการบําบัดรักษาแบบ BMA  Matrix Model หรือฟนฟู
สมรรถภาพตามโปรแกรมหลัก ไดรับการบําบัดครบตามโปรแกรม
กําหนด และผานเกณฑการประเมิน  
คาเปาหมาย  ≥ รอยละ 65 

วิธีการคํานวณ 

ผูติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัดที่
ไดรับการบําบัดครบกําหนดและผานเกณฑการประเมิน x 100  

หารดวย ผูเขารับการบําบัดโปรแกรมการบําบัดรักษาแบบ BMA  

Matrix Model หรือฟนฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมหลักทั้งหมด 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด / 

269,300 บาท (ดําเนินการ) / สยส. 

ศบส.รวมดําเนินการ 
2. โครงการพัฒนาบริการบําบัด
ยาสูบในศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักอนามัย / 88,800 บาท 

(ดําเนินการ) / สยส. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
3. โครงการพัฒนาการบําบัดฟนฟูผู
ติดยาเสพติดในชุมชน / 185,400 

บาท (ดําเนินการ) / สยส. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 พัฒนา
กระบวนการในการติดตาม 
ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับ 

ผูผานการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพ 

2. รอยละของผูผานการ
บําบัดรักษาตามโปรแกรม
ไดรับการติดตามหลังการ
บําบัดตามเกณฑที่กําหนด 
(ผลลัพธ) 

นิยาม   ผูผานการบําบัดรักษาตามโปรแกรม หมายถึง ผูติดยา/สาร
เสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัดที่ผานโปรแกรมการ
บําบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model หรือฟนฟูสมรรถภาพตาม
โปรแกรมหลัก ไดรับการติดตามหลังการบําบัดตามเกณฑที่กําหนด 

คาเปาหมาย  ≥ รอยละ 65 

วิธีการคํานวณ     ผูผานการบําบัดฯ ที่ไดรับการติดตามหลังการบําบัด
ตามเกณฑที่กําหนด x 100  หารดวย ผูผานการบําบัดฯ ทั้งในระบบ
สมัครใจและระบบบังคับบําบัดที่ครบกําหนดและผานเกณฑการประเมิน 
ทั้งหมด 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามดูแลชวยเหลือผู
ผานการบําบัดฟนฟูในชุมชน / 
78,000 บาท (ดําเนินการ) / สยส. 

ศบส.รวมดําเนินการ 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเขารวมโครงการฯทีอ่วนลงพุงมีรอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกินลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) รอยละ 75 
2 ผูสูงอายุและวัยทํางาน (อายุ 45-59 ป) ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการทําความสะอาดชองปาก 

(ผลลัพธ) 
รอยละ 85 

3 จํานวนเครือขายที่เพิ่มขึ้น (ผลลัพธ) 12 เครือขาย 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 สงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคอวน 

 

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการฯที่อวนลงพุงมีรอบเอว
หรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 
ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ) 

นิยาม     
(1) ผูเขารวมโครงการ หมายถึง บุคลากรของกรุงเทพมหานครสังกัด
สํานักงานเขตและหนวยงานสํานัก 

(2) อวนลงพุง หมายถึง ผูที่มีรอบเอวมากกวา 90 เซนติเมตร(36 นิ้ว)
ในเพศชาย และมากกวา 80 เซนติเมตร (32 นิ้ว) ในเพศหญิง 
(3) คาดัชนีมวลกาย(BMI) คํานวณไดจาก BMI=น้ําหนัก (กิโลกรัม)
หารดวย สวนสูง(เมตร)2 
คาเปาหมาย  รอยละ 75 
วิธีการคํานวณ   ผูเขารวมโครงการฯที่มีรอบเอวหรือคาดัชนีมวล
กาย(BMI)เกนิลดลง หารดวย จํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด คูณ
ดวย 100 

1. โครงการวัยทํางานสดใส ใสใจ
สุขภาพ / 615,100 บาท 

(ดําเนินการ) / กสภ. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 สงเสริมทันต
สุขภาพและปองกันโรคในชอง
ปากในสถานบริการและชุมชน 

2.  ผู สู งอายุและวัย ทํางาน 
(อายุ  45-59 ป )  ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปากและฝก
ทักษะการทําความสะอาดชอง
ปาก (ผลลัพธ) 
 

 

 

นิยาม 

- กลุมเปาหมาย หมายถึง ผูสูงอายุและวัยทํางาน (45-59 ป) ที่มารับ
บริการที่ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ทั้ง 68 แหง คลินิก
บริการทันตกรรมที่ กทม.1 และกทม.2 โรงพยาบาลสังกัดสํานัก
การแพทย ชมรมผูสูงอายุและในชุมชน จํานวน 30,000 คน 

- การตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะการทําความสะอาดชอง
ปาก หมายถึง การที่กลุมเปาหมายไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
โดยทันตบุคลากรไดรับทราบผลการตรวจ พรอมทั้งไดรับการฝก
ทักษะการใชอุปกรณ ในการทําความสะอาดชองปาก เชน แปรงสี
ฟน หรือไหมขัดฟนหรือแปรงซอกฟน (ที่เหมาะสมกับสภาพชองปาก
แตละคน) 
คาเปาหมาย   รอยละ 85 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะ
การทําความสะอาดชองปาก หารดวย จํานวนกลุมเปาหมายทั้งหมด 
คูณดวย 100  
 

1. โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน 
(เพื่อผูสูงวัยฟนดี) / 1,000,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กทส. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
2. โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูดาน
ทันตกรรมผูสูงอายุและการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว / 177,200 บาท 

(ดําเนินการ) / กทส. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 7 เพิ่มภาคี
เครือขายอื่นๆ ใหเขามามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม
สุขภาพ 

3. เครือขายความรวมมือใน
การเฝาระวังความปลอดภัย
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  
สํานักอนามัยมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
ไ ม น อ ย ก ว า ร อ ย ล ะ  1 0 
(ผลลัพธ) 

นิยาม 

เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยา และ 

ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย มีจํานวนเพิ่มขึ้น หมายถึง รานยาที่ 
ไดรับการรับรองเปนเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความ 

ปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย มีจํานวน
เพิ่มขึ้นจากป 2561 

คาเปาหมาย    ไมนอยกวารอยละ 10 

วิธีการคํานวณ 

(จํานวนรานยาเครือขายฯป2562 – 

จํานวนรานยาเครือขายฯป 2561) x 100 

จํานวนรานยาเครือขายฯ ป 2561 

หมายเหตุ : จํานวนรานยาเครือขายฯ ป 2562 นับรวมรานยา
เครือขายฯ จากปกอนหนาที่ยังคงสถานะเปนเครือขายฯ 

 

1. กิจกรรมประเมินและรับรองราน
ยาเครือขายความรวมมือ ในการเฝา
ระวังความปลอดภัย  ดานยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักอนามัย / 
(ไมใชงบประมาณ) /กภก. 
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เปาประสงคที่ 1.6.1.2 ดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงที่พบภาวะซึมเศราเขาสูระบบบริการ 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ) 
 

≥ รอยละ 65 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 คนหา เฝาระวัง
และดูแลชวยเหลือกลุมที่มี
ภาวะซึมเศรา  
 

1. รอยละของกลุมเสี่ยงภาวะ
ซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ) 

นิยาม   - กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา หมายถึง ผูรับบริการในคลินิก
ครอบครัวอบอุนของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง ของสํานัก
อนามัย คัดกรองภาวะซึมเศราดวย 2Q แลวมีผลเปนบวก  
          - การดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา หมายถึง การ
ดูแลชวยเหลือตามสภาพปญหา เชน การใหคําปรึกษา การสงตอเพื่อ
รักษา การเยี่ยมติดตาม เปนตน 
คาเปาหมาย   ≥ รอยละ 65 

วิธีการคํานวณ  
จํานวนผูรับบริการคลินิกครอบครัวอบอุนเสี่ยงภาวะซึมเศรา 

           ที่ไดรับการดูแลชวยเหลือ X 100       . 
จํานวนผูรับบริการที่เสี่ยงภาวะซึมเศราทั้งหมด 

1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
ชุมชน /1,149,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กสภ. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน / 
ไมใชงบประมาณ /กสภ. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ  (ผลลัพธ) ≥ รอยละ 70 

2 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ  (ผลลัพธ) ≥ รอยละ 70 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เพิ่มจํานวนการ
ตรวจคัดกรองโดยจัดบริการ
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

 

2. รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานไดรับการดูแลตาม
เกณฑ (ผลลัพธ)  
3. รอยละของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ไดรับการดูแลตาม
เกณฑ (ผลลัพธ)    

นิยาม  
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่อยูในความดูแลของ
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ไดรับการดูแล ประเมินตาม
เกณฑของสํานักอนามัย เกณฑการใหบริการดูแลและประเมิน
ภาวะแทรกซอน 

ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง เกณฑการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูง สํานักอนามัย ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง สํานักอนามัย 

ผูปวยโรคเบาหวานและผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูที่มา
รับบริการในคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ
ศูนยบริการสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
คาเปาหมาย (ผลลัพธ) ≥ รอยละ 70 

วิธีการเก็บขอมูล รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานจากรายงาน

1. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง / (ไมใชงบประมาณ) 
/ กสภ. ศบส. รวมดําเนินการ 
2. โครงการกรุงเทพฯหวงใย ใสใจ
สุขภาพ / 2,000,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กสภ. ศบส. รวม
ดําเนินการ  
3. โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อ
ชุมชนอยูดีมีสุข / 5,703,500 บาท 
(เงินนอกงบ) / กสภ. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
ประจําเดือน 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูปวยที่มารับการรักษาโรคเบาหวาน 

ที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ  x 100 

จํานวนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคเบาหวานทั้งหมด 

จํานวนผูปวยที่มารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
ที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ  x 100 

จํานวนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษาโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด 
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เปาประสงคที่ 1.6.1.4 สตรีในชวงอายุ 30 - 70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 สตรีในชวงอายุ 30 – 70 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม (ผลผลิต)   
 

> 12,500 คน 

2 สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต) 
 

> 7,500 คน 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 เพิ่มการตรวจคัด
กรองมะเร็งสตรีอายุ 30-70 ป 
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

1. สตรีในชวงอายุ 30 – 70 ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม (ผลผลิต)   
 

2. สตรีในชวงอายุ 30 – 60 ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก (ผลผลิต) 

นิยาม  
สตรีไดรับบริการตรวจมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก หมายถึง 
สตรีอายุ 30 – 70 ป ที่ไดรับบริการตรวจมะเร็งเตานม และสตรีอายุ 
30 - 60 ปที่ไดรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เชิงรับที่ศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 68 แหง ในคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด
และคลินิกสงเสริมสุขภาพวัยทอง หรือการออกหนวยเชิงรุก ของ
ศูนยบริการสาธารณสุขออกหนวยคัดกรองในชุมชนหรือการออก
หนวยคัดกรองเชิงรุกรวมกับรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่  
คาเปาหมาย (ผลผลิต) 
มะเร็งเตานม > 12,500 คน 

มะเร็งปากมดลูก > 7,500 คน 

 

1. โครงการรณรงคคัดกรองมะเร็ง
เตานมและมะเร็งปากมดลูก / 
73,000 บาท (เงินนอกงบ) / กสภ. 
ศบส. รวมดําเนินการ 
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เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพเพื่อใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย  
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของหองน้ําสาธารณะมีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑในระดับมาตรฐาน (ผลลัพธ) รอยละ 60 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 สรางเสริม
ความรู การวิจัยและพัฒนา 
(มาตรการหนวยงาน)  
มาตรการที่ 5 สรางเสริมความ
ตระหนักและสงเสริมการมี
สวนรวม (มาตรการ
หนวยงาน) 
มาตรการที่ 6 บังคับใชทาง
กฎหมายและสนับสนุนการ
บังคับใชกฎหมาย (มาตรการ
หนวยงาน) 

1. รอยละของหองน้ําสาธารณะ
มีสุขลักษณะเปนไปตามเกณฑ
ในระดับมาตรฐาน (ผลลัพธ) 

นิยาม 

หองน้ําสาธารณะ  หมายถึง  หองน้ําสาธารณะในที่สาธารณะสถาน
ประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไวใหประชาชนทั่วไปใช
บริการ ใน 12 กลุมเปาหมาย ไดแก ศาสนสถาน  สถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง  ตลาดสด  รานอาหาร  โรงพยาบาล  
หางสรรพสินคา/ศูนยการคา  สถานที่ราชการ  แหลงทองเที่ยว 
สวนสาธารณะ  สถานศึกษา  สถานีขนสง  และหองน้ําริมทาง 
เกณฑ หมายถึง เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 

คาเปาหมาย 

รอยละ 60 (ผลลัพธ) 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนหองน้ําสาธารณะ 12 กลุมเปาหมายที่ผานเกณฑ × 100 / 
จํานวนหองน้ําสาธารณะ 12 กลุมเปาหมาย 

 

1. กิจกรรมที่ 3 (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย / 
1,737,300 บาท (ดําเนินการ) / 
สสว. ศบส.รวมดําเนินการ 
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เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคที่ 1.6.2.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1 ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ) 

 

> รอยละ 90 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 พัฒนา
ตนแบบการทาใหการตรวจ
เอชไอวีเปนเรื่องปกติ 
(Normalize HIV) 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบ
การติดตามการดําเนินการ
ตามเปาหมายโดยสามารถ
จําแนกตามกลุมประชากร
หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับ
บริการ ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุข ไดรับการ
รักษาดวยยาตานไวรัส 

(ผลลัพธ) 

นิยาม  ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนยบริการสาธารณสุขนํารอง
ที่ใหบริการยาตานไวรัส จํานวน 5 แหง ไดแก 20, 26, 28, 36, 64 และ
เขาเกณฑการรักษาดังนี้ 
1. สมัครใจรับยาตานไวรัส 

2. สิทธิการรักษา 
 - ของศูนยบริการสาธารณสุขนํารอง 5 แหง 
 - ตางจังหวัดที่อยูในระหวางการยายสิทธิการรักษา 
 - แรงงานขามชาติที่ไมมีสิทธิการรักษา (สิทธิประกันสังคม , บัตร
ประกันสุขภาพ) 
3. ผูติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาตานไวรัสตองมีระดับ CD4 > 350 และ ไมมี
อาการเขาไดกับโรคเอดส หรือไมมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

คาเปาหมาย   > รอยละ 90 (ผลลัพธ) 
วิธีคํานวณ  
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขาเกณฑการรักษาไดรับยาตานไวรัส 
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขาเกณฑการรักษาทั้งหมด  

1. โครงการพัฒนาระบบบบริการ
ดานการดูแลรักษาและการรายงาน
ขอมูลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส / 
391,600 บาท / (เงินอุดหนุน 
รัฐบาล) / กอพ. ศบส.รวมดําเนินการ 
2. โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอ
วีรายใหม / 353,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กอพ. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
3. กิจกรรมการปองกันการ 
ติดเชื้อเอดสจากแมสูลูก / ไมใช
งบประมาณ / กอพ. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
 

X 100 
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เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ) ไมเกินเปอรเซ็นไทลที่ 80  
ของ 5 ปยอนหลัง 

2 อัตราปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไขหวัดใหญ) (ผลลัพธ) ไมเกินเปอรเซ็นตไทลที่ 80 

ของขอมูล 5 ปยอนหลัง 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาความ
เขมแข็งของภาคีเครือขาย
เปาหมายที่กําหนดของ
กรุงเทพมหานคร 
 

มาตรการที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการเฝา
ระวังสอบสวนควบคุมโรค
ไขเลือดออก  

1. อัตราการปวยโรค
ไขเลือดออก (ผลลัพธ)  

นิยาม 

อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง หมายถึง อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลงเมื่อเทียบกับเปอรเซ็นตไทลที่ 80 ของขอมูล 5 ป 
ยอนหลังตามปปฏิทิน 

1. โรคไขเลือดออก หมายถึง โรคที่ไดรับการวินิจฉัย ตามเกณฑผูปวยทาง
คลินิกและ/หรือนิยามเฝาระวังและรายงานผูปวย ไดแก Dengue Fever 

(DF), Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock 

Syndrome (DSS) 

2. อัตราปวยโรคไขเลือดออก หมายถึง จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก 
(DF+DHF+DSS) ป 2562 คูณ 100,000 หาร จํานวนประชากรกลางป 
3. คาเปอรเซ็นตไทล หมายถึง อัตราปวย ณ เปอรเซ็นตไทลที่ 80 ของ
ขอมูล 5 ปยอนหลัง  (ป 2556 – 2560) ตามปปฏิทิน คํานวณโดยใช

1. กิจกรรม........................(ภายใต
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไข
เลือกออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / 
551,500 บาท (ดําเนินการ) / กคร. 
ศบส. รวมดําเนินการ 
2. โครงการพัฒนากระบวนการเฝา
ระวัง สอบสวนและควบคุมโรค / 
292,300 บาท (ดําเนินการ) / กคร. 
ศบส. รวมดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ลดลง หมายถึง อัตราปวยโรคไขเลือดออกในป 2562นอยกวาคา
เปอรเซ็นตไทลที่ 80 ของขอมูล 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน 

คาเปาหมาย 
<  เปอรเซ็นตไทลที่ 80 ของขอมูล 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน 
วิธีการคํานวณ 

คํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อหาคาเปอรเซ็นตไทล 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 เสริมสรางความรู
เรื่องโรคติดตอที่สําคัญตาม
ฤดูกาล 
 

2. รอยละของผูเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอ
ที่สําคัญตามฤดูกาลมีความรู
เรื่องโรคติดตอที่สําคัญตาม
ฤดูกาล (ผลผลิต) 

นิยาม  
เสริมสรางความรูเรื่องโรคติดตอที่สําคัญตามฤดูกาล หมายถึง 
การเขาไปสงเสริม ถายทอดความรูหรือการจัดกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับโรคติดตอที่สําคัญตามฤดูกาลตางๆ เชนโรค
ไขหวัดใหญซึ่งมีการระบาดในฤดูฝนและฤดูหนาว 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ  

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่มีความรูเรื่องโรคติดตอ 

              ที่สําคัญตามฤดูกาล × 100            . 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

1. โครงการคนเมืองยุคใหมปลอดภัยจาก
โรคติดตอตามฤดูกาล / (ไมไดรับ
งบประมาณ) / กคร.  
2. โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ / 
396,000 บาท (ดําเนินการ) / กคร. 
3. โครงการการใหบริการวัคซีนไวรัสโรตา
ในศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย / 

8,250,000 บาท 

(เงินนอกงบ) / กคร. ศบส. รวมดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 5 เพิ่มอัตราความ
ครอบคุลมการไดรับวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญ 

3. รอยละความครอบคลุมของ
การไดรับวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ (ผลผลิต) 

นิยาม   
      การสรางเสริมภูมิคุมกันตอโรคไขหวัดใหญดวยการฉีดวัคซีน
ใหกับประชาชนเปนกลวิธีการปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและ
คุมคามากที่สุด เมื่อไดรับวัคซีนครอบคลุมภูมิคุมกันตอโรคในชุมชน
จะสูงขึ้น สงผลใหการระบาดของโรคที่ไขหวัดใหญมีแนวโนมลดลง  
     ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
หมายถึง กลุมเปาหมายจากการสํารวจไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญ  
คาเปาหมาย   รอยละ 60 

วิธีการคํานวณ    
รอยละความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

จํานวนผูรับบริการฉีดวัคซีน × 100 

จํานวนกลุมเปาหมายจากการสํารวจ 

1. กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันได
ดวยวัคซีน / ไมใชงบประมาณ / 
กคร. ศบส. รวมดําเนินการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
/ 356,200 บาท (ดําเนินการ) / 
กคร. 
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เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพกับ สรพ. (ผลลัพธ) รอยละ 10 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 พัฒนา
คุณภาพศูนยบริการ
สาธารณสุขตามมาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุข 
(PHCA)  

1. รอยละของ
ศูนยบริการสาธารณสุขที่
เขาสูกระบวนการรับรอง
คุณภาพกับ สรพ. 
(ผลลัพธ) 

นิยาม  

ศูนยบริการสาธารณสุขที่ไดรับการประเมินและรับรองคุณภาพจาก
องคกรภายนอก หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุขและเขาสูกระบวนการประเมิน
และรับรองคุณภาพจากองคกรภายนอกทั้งศูนยบริการสาธารณสุขที่
ผานการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข (Accredit) และศูนยบริการสาธารณสุขที่ไดรับการตออายุ
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (Re-

accredit) 
คาเปาหมาย   รอยละ 10 

วิธีการคํานวณ 
ศูนยบริการสาธารณสุขที่ไดรับการประเมินและ 
รับรองคุณภาพจากองคกรภายนอก x 100 

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขเปาหมายทั้งหมด 

1. โครงการการพัฒนาประเมินและรับรอง
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข / 1,927,600 
บาท (ดําเนินการ) / กพส. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
2. โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สํานักอนามัย ป 2562 / 900,000 
บาท (ดําเนินการ) / สพธ. 
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เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือคาย สามารถเขาถึงบริการและประสานงานผานศูนยสงตอ
เพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน (ผลลัพธ) 

รอยละ 85 

2 จํานวนของศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ไดรับการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ 
(ผลผลิต) 

3 แหง 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 3 พัฒนา
รูปแบบการพยาบาลผูปวย
และผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน 

1. รอยละของศูนยบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือคายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอ
เพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน 
(ผลลัพธ) 

นิยาม    ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคเีครือขาย
สามารถเขาถึงบริการและ ประสานงานผานศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่องที่บาน  หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุข สํานัก
อนามัย และโรงพยาบาลภาคีเครือขาย ทุกสังกัดใน
กรุงเทพมหานคร ที่เปนเครือขายการสงตอผูปวยและผูสูงอายุ ของ
ศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward 

Referral Center) และดําเนินการประสานงานการสงตอผูปวย
และผูสูงอายุฯ ผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
ผูปวยผานในระบบ ศูนยสงตอผูปวยและผูอายุเพื่อการพยาบาล
ตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward Referral Center)    

คาเปาหมาย   รอยละ 85  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลภาคีเครือขาย ทุก

1. กิจกรรม...................(ภายใต
โครงการการพัฒนาเครือขายศูนยสง
ตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน 
(BMA Home Ward Referral 

Center) / 326,600 บาท 

(ดําเนินการ) / กพส. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
2. กิจกรรม.................(โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะทาย
ของชีวิตที่บานในพื้นที่กรุงเทพ มหา
นคร / 982,300 บาท (ดําเนินการ) / 
กพส. ศบส. รวมดําเนินการ 
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
สังกัดในกรุงเทพมหานคร ที่เปนเครือขายในระบบสงตอดําเนินการ
สงตอผูปวยและผูสูงอายุ × 100 / จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลภาคีเครือขาย ทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร ที่เปน
เครือขายการสงตอผูปวยและผูสูงอายุทั้งหมด 

 

สุขภาพกรุงเทพมหานคร / 
216,052,700 บาท (ดําเนินการ) / 
สพธ. ศบส. รวมดําเนินการ 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 ปรับปรุง
กายภาพศูนยบริการ
สาธารณสุข ศูนยบริการ
สาธารณสุขสาขา สํานัก
อนามัย 

2. จํานวนของศูนยบริการ
ส า ธ า รณสุ ข  ศู นย บ ริ ก า ร
ส า ธ า รณ สุ ขส าข า  สํ า นั ก
อนามัย ไดรับการปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพ (ผลผลิต) 

นิยาม     

ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการ
สาธารณสุขสาขา สํานักอนามัย ไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ  หมายถึง 
ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการ
สาธารณสุขสาขา สังกัดสํานักอนามัย 
รวมถึงอาคาร สถานที่ภายในสํานักงาน กอง 
สังกดัสํานักอนามัย ที่ไดรับการปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพ เพื่อประโยชนในงาน
ราชการทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 
งานบริการประชาชน และหรือสิ่ง
อํานวยการความสะดวกสําหรับประชาชน 

1. ปรับปรุงสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (บานพิชิต
ใจ) (1 ป) / 8,240,000 บาท (ลงทุน) /  สยส. 
2. กอสรางโรงจอดรถยนต ศูนยบริการสาธารณสุข 44 ลํา
ผักชี หนองจอก (1 ป) / 3,077,000 บาท (ลงทุน) / ศบส.44 

3. ปรับปรุงหองน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ (1 ป) / 
3,057,000 บาท (ลงทุน) / ศบส.59 

4. ปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 59 ทุงครุ สาขา 
ทุงครุ 2 (1 ป) / 1,990,000 บาท (ลงทุน) / ศบส.59 

5. โครงการกอสรางอาคารสํานักงานชันสูตรสาธารณสุข และ
ศูนยบริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค (ตอเนื่อง 3 
ป 2562-2564) / 295,800,000 บาท (ลงทุน) (ป 2562 = 
12,330,000 บาท ป 2563 = 141,735,000 บาท ป 2564 = 

141,735,000 บาท / สชส.  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
คาเปาหมาย    

3 แหง  
วิธีการคํานวณ 

นับจํานวนศูนยบริการสาธารณสุข 
ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา สังกัดสํานัก
อนามัย รวมถึงอาคารสํานักงาน กอง สังกัด
สํานักอนามัย ที่ไดรับการปรับปรุงพัฒนา
ศักยภาพแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด  
 

6. โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 39 ราษฎรบูรณะ 
(ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564) / 79,250,000 บาท (ลงทุน) (ป 
2562 = 4,100,000 บาท ป 2563 = 37,575,000 บาท ป 
2564 = 37,575,000 บาท / ศบส.39 

7.  โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลอง
ขวาง (ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564) / 136,700,000 บาท 
(ลงทุน)  (ป 2562 = 6,510,000 บาท ป 2563 = 
65,095,000 บาท ป 2564 = 65,095,000 บาท / ศบส.47 
8 . โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 30 (แหงใหม) 
(ตอเนื่อง 3 ป 2562-2564) / 106,900,000 บาท (ลงทุน) (ป 
2562 = 7,740,000 บาท ป 2563 = 49,580,000 บาท ป 
2564 = 49,580,000 บาท / ศบส.30 

9. โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงคศูนยบริการ
สาธารณสุข 8 บุญรอด รุงเรือง / 1,167,801.72 บาท  
(เงินนอกงบ) / ศบส.8 
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เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 78 

2 รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 95 

3 รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝาระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการอาหาร 

 

1. รอยละของตัวอยางอาหารที่
ไดรับการสุมตรวจไมพบการ
ปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ) 

นิยาม 
1. ตัวอยางอาหาร หมายถึง ตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม

ตรวจจากแผงลอย ตลาด รานอาหาร ซูเปอรมารเก็ต และมินิ
มารท ในพื้นที่ 50 เขต 

2. เชื้อโรค หมายถึง เชื้อโรคที่เปนอันตรายในระบบทางเดิน
อาหาร  4 ชนิด ไดแก Salmonella, E.coli, S. aureus และ 
V. cholerae 

3. ไมพบการปนเปอนเชื้อโรค หมายถึง ไมพบการปนเปอน
เชื้อโรคเกินเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาตามประกาศ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับปจจุบัน 

1. กิจกรรมที่ 2 (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท (ดําเนินการ) / กสอ. 
สนข. 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สุขาภิบาลอาหาร / 5,750,500 บาท 

(ดําเนินการ) / กสอ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
กรณี พบการปนเปอนเชื้อโรคใหออกคําสั่ง เจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือคําแนะนําใหผูประกอบการอาหาร ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความปลอดภัย โดยสุมตรวจ
วิเคราะหซ้ํา 
ผลผลิต  จํานวนตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจหาการ
ปนเปอนเชื้อโรค 

ผลลัพธ  รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบ    
การปนเปอนเชื้อโรค 

คาเปาหมาย รอยละ 78 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนตัวอยางอาหารที่ตรวจวิเคราะหไมพบการปนเปอน
เชื้อโรค คูณดวย 100 หารดวยจํานวนตัวอยางอาหารที่ทําการ
ตรวจวิเคราะห 
สูตรการคํานวณ 

(จํานวนตัวอยางอาหารที่ตรวจวิเคราะหไมพบการปนเปอน
เชื้อโรค  x 100) / จํานวนตัวอยางอาหารที่ทําการตรวจ
วิเคราะห 
 

 



104 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝาระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการอาหาร 
 

 

2. รอยละของตัวอยางอาหาร
ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการ
ปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ) 

นิยาม 
1. ตัวอยางอาหาร หมายถึง ตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุม

ตรวจจาก   แผงลอย ตลาด รานอาหาร ซูเปอรมารเก็ต และ
มินิมารท ในพื้นที่  50 เขต 

2. สารพิษ หมายถึง สารบอแรกซ สารฟอรมาลิน สารฟอก
ขาว สารกันรา สีสังเคราะห กรดแรอิสระในน้ําสมสายชู ยาฆา
แมลง สารไอโอเดท และสารโพลารในน้ํามันทอดอาหาร โดย
การสุมตรวจดวยชุดทดสอบเบื้องตน (Test-kit) 

3. ไมพบการปนเปอนสารพิษ หมายถึง ผลตรวจตัวอยาง
อาหารตองอยูในเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด ดังนี้ 

- ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ สาร
ฟอรมาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหารที่หามการใชสี 
- ตองไมพบกรดแรอิสระในน้ําสมสายชู 
- ตองไมพบยาฆาแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร

ในน้ํามันทอดอาหาร เกินเกณฑคุณภาพอาหารที่กําหนด 
กรณี พบการปนเปอนสารพิษใหออกคําสั่งเจาพนักงาน

ทองถิ่น หรือคําแนะนําใหผูประกอบการอาหารดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความปลอดภัย โดยสุมตรวจ
วิเคราะหซ้ํา 

1. กิจกรรมที่ 1 และ 2  (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท (ดําเนินการ) / กสอ. 
สนข. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
ผลผลิต 

จํานวนตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจวิเคราะหหาการ
ปนเปอนสารพิษ 

ผลลัพธ 
รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการ
ปนเปอนสารพิษ 

คาเปาหมาย   รอยละ 95 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนตัวอยางอาหารที่ตรวจวิเคราะหไมพบการปนเปอน
สารพิษ คูณดวย 100 หารดวยจํานวนตัวอยางอาหารที่ทําการ
ตรวจวิเคราะห 
สูตรการคํานวณ 

(จํานวนตัวอยางอาหารที่ตรวจวิเคราะหไมพบการปนเปอน
สารพิษ  x 100) / จํานวนตัวอยางอาหารที่ทําการตรวจ
วิเคราะห 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝาระวัง
คุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการอาหาร 

 

3. รอยละของสถาน
ประกอบการที่ไดรับการตรวจ
คุณภาพน้ํา/น้ําแข็งทาง
หองปฏิบัติการ และผานเกณฑ
มาตรฐาน (ผลลัพธ) 

นิยาม  สถานประกอบการที่ไดรับการตรวจคุณภาพน้ํา/น้ําแข็ง
ทางหองปฏิบัติการ หมายถึง สถานประกอบการที่ผลิตน้ํา
บริโภคบรรจุขวดปดสนิท และน้ําแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ไดรับการสุมตรวจคุณภาพน้ําและน้ําแข็งทางหองปฏิบัติการ 
คาเปาหมาย   : ผลผลิต รอยละ 70   

                   : ผลลัพธ รอยละ 70 
วิธีการคํานวณ :   
ผลผลิต :   รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจ
คุณภาพน้ํา/น้ําแข็งทางหองปฏิบัติการ เทากับ จํานวนรวมของ
สถานประกอบการน้ําดื่ม/น้ําแข็งที่ไดรับการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา/น้ําแข็ง หารดวยจํานวนรวมของสถานประกอบการ
น้ําดื่ม/น้ําแข็งตามเปาหมาย คูณดวย 100 

ผลลัพธ :   รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการตรวจ
คุณภาพน้ํา/น้ําแข็งทางหองปฏิบัติการ และผานเกณฑ
มาตรฐาน เทากับ จํานวนรวมของสถานประกอบการน้ําดื่ม/
น้ําแข็งที่ไดรับการตรวจวิเคราะหคุณภาพและผานเกณฑ
มาตรฐานทางหองปฏิบัติการ หารดวยจํานวนรวมของสถาน
ประกอบการน้ําดื่ม/น้ําแข็งที่ไดรับการตรวจคุณภาพน้ําและ
น้ําแข็ง คูณดวย 100 

1. โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของ
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและ
น้ําแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
456,000 บาท (เงินอุดหนุน รัฐบาล) / 
สชส. 
2. กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหารเพื่อ
สนับสนุนการแกไขปญหาของขอ
รองเรียน (ไมใชงบประมาณ) / สชส. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 5 ผูบริโภครูจัก
พิทักษสิทธิคุมครองความ
ปลอดภัยใหแกตนเอง 
 

4. รอยละของผูบริโภคไดรับ
การพิทักษสิทธิ์ในการเลือกซื้อ
กระเชาของขวัญในชวง
เทศกาลปใหม (ผลลัพธ) 

นิยาม 
1. ผูบริโภค หมายถึง ประชาชนผูเลือกซื้อ หรือผูที่ไดรับกระเชา
ของขวัญปใหม 
2. การพิทักษสิทธิผูบริโภค หมายถึง กรณีผูบริโภคไมพึงพอใจใน
คุณภาพสินคาในกระเชาของขวัญสามารถนํามาแลกเปลี่ยนหรือ
คืนไดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 

3. เทศกาลปใหม หมายถึง ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 
2561 ถึง 28 กุมภาพันธ 2562 

4. กระเชาของขวัญ หมายถึง กระเชาของขวัญปใหมที่จําหนาย
ในสถานประกอบการที่เขารวมโครงการการควบคุมคุณภาพ
สินคาของกรุงเทพมหานครในชวงเทศกาลปใหม ป 2562 

คาเปาหมาย   รอยละ 100 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูบริโภคที่ไดรับการพิทักษสิทธิคูณดวย 100 หารดวย
จํานวนผูบริโภคทั้งหมดที่พิทักษสิทธิตนเอง 
สูตรการคํานวณ 

(จํานวนผูบริโภคที่ไดรับการพิทักษสิทธิ x 100) / จํานวน
ผูบริโภคทั้งหมดที่พิทักษสิทธิตนเอง 

1. กิจกรรมที่ 9  (ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท (ดําเนินการ) / กสอ. 
สนข. 
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เปาประสงคที่ 1.6.5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดบริโภคเนื้อสัตวปลอดภัย 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพกอนเขาฆาและผานการตรวจเนื้อสัตวหลังฆาเพื่ออนุญาตใหนําเนื้อนั้นไป
จําหนายไดตามกฎหมาย (ผลลัพธ) 

≥ รอยละ 93   

2 รอยละของตัวอยางสัตวปกที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก (ผลลัพธ) 
 

≥ รอยละ 95 

3 รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ (S.aureas และหรือ Salmonella spp.) 

(ผลลัพธ) 
≥ รอยละ 70 

4 รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพตกคาง (ผลลัพธ) 
 

≥ รอยละ 85 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 ควบคุมและตรวจ
เนื้อสัตว ณ โรงฆาสัตวที่
กรุงเทพมหานครกํากับดูแล เพื่อ
อนุญาตใหนําเนื้อนั้นไปจําหนายได
ตามกฏหมาย 
มาตรการที่ 2 การสุมตรวจเชื้อโรค
และสารเคมีอันตรายเพื่อความ
ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว 

1. รอยละของสัตวที่ผานการตรวจ
สุขภาพกอนเขาฆาและผานการ
ตรวจเนื้อสัตวหลังฆาเพื่ออนุญาตให
นําเนื้อนั้นไปจําหนายไดตาม
กฎหมาย (ผลลัพธ) 

นิยาม   
กรุงเทพมหานครมีโรงฆาสัตวของเอกชนประเภท 

1. สุกร  
2. โค 

3. กระบือ  
4. แพะ 
5. แกะ  
6. ไก  

1. กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตวในโรง
ฆาสัตวที่กรุงเทพมหานคร กํากับ
ดูแล / ไมใชงบประมาณ / สสธ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
 ที่ไดรับใบอนุญาต ฆจส 2. ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีหนาที่สงพนักงานตรวจโรคสัตวเขาประจําการตรวจ
เนื้อสัตวตามกฎหมายควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ณ โรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาต   
ฆจส 2. ดังกลาว  
คาเปาหมาย 

ผลผลิต = 700,000 ตัว  
ผลลัพธ = ≥ รอยละ 93  
วิธีการคํานวณ  
(ผลผลิต)  
จํานวนสัตวที่แจงขออนุญาตทําการฆาตามกฎหมาย x 
100 หารดวย 700,000   
(ผลลัพธ) 
จํานวนสัตวที่ผานการตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาและตรวจ
เนื้อสัตวหลังฆา คูณดวย 100 หารดวยจํานวนสัตวทั้งหมด
ที่แจงขอทําการฆาตามกฎหมาย 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 การสุมตรวจเชื้อ
โรคและสารเคมีอันตรายเพื่อ
ความปลอดภัยในการบริโภค
เนื้อสัตว 
 

2. รอยละของตัวอยางสัตวปก
ที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อ
โรคไขหวัดนก (ผลลัพธ) 

นิยาม   
สัตวปกที่ไดรับการสุมตรวจหาเชื้อโรคไขหวัดนก ตามแผนการ
ควบคุมปองกัน เฝาระวัง และสอบสวนโรคไขหวัดนกพื้นที่กรุงเทพฯ  

พรอมทั้งดําเนินการสรางเครือขายเฝาระวังโรคไขหวัดนก  แก
ผูประกอบการตลาดคาสัตวปกมีชีวิต  โดยสัตวปกที่ตรวจพบเชื้อ
ไขหวัดนกอาจเปนพาหะที่มีผลคุกคามตอสุขภาพของมนุษย  ซึ่งอาจ
ทําใหผูที่ไดรับเชื้อปวยเปนโรคไขหวัดนก  และอาจทําใหถึงแกความ
ตายได 
คาเปาหมาย 

ผลผลิต = 4,000 ตัว ผลลัพธ = ≥ รอยละ 95  
วิธีการคํานวณ  
(ผลผลิต) 
จํานวนสัตวปกที่ไดรับการสุมตรวจหาเชื้อโรคไขหวัดนก คูณดวย 
100 หารดวย 4,000  

(ผลลัพธ) 
จํานวนสัตวปกที่ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก  คูณดวย 
100 หารดวยจํานวนสัตวปกที่ทําการสุมตรวจทั้งหมด 

 

1. กิจกรรมการเฝาระวังและ
สอบสวนโรคไขหวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร / ไมใช
งบประมาณ / สสธ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 การสุมตรวจเชื้อโรค
และสารเคมีอันตรายเพื่อความ
ปลอดภัยในการบริโภคเนื้อสัตว 
 

3. รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวที่
ไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อโรค
อาหารเปนพิษ (S.aureas  และ
หรือ  Salmonella spp.) 
(ผลลัพธ) 

นิยาม  
S.aureas  และหรือ  Salmonella spp.  ที่ปนเปอนใน
เนื้อเปนเชื้อโรคที่กอใหเกิโรคอาหารเปนพิษตอผูบริโภคได  
คาเปาหมาย   
ผลผลิต = 2,000 ตัวอยาง 
ผลลัพธ = ≥ รอยละ 70 

วิธีการคํานวณ  
ผลผลิต  จํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการตรวจ
วิเคราะหเชื้อโรคอาหารเปนพิษ คูณดวย 100 หารดวย 
2,000  
ผลลัพธ  จํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการตรวจไมพบ
เชื้อโรคอาหารเปนพิษ คูณดวย 100 หารดวย หารดวย
จํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ทําการสุมตรวจทั้งหมด 

 

1. กิจกรรมตรวจเฝาระวังเชื้อโรค
อาหารเปนพิษในเนื้อสัตว / ไมใช
งบประมาณ / สสธ.  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 การสุมตรวจเชื้อ
โรคและสารเคมีอันตรายเพื่อ
ความปลอดภัยในการบริโภค
เนื้อสัตว 
 

4.  ร อ ย ล ะ ข อ ง ตั ว อ ย า ง
เนื้อสัตวที่ไดรับการสุมตรวจไม
พบ ย า ต า น จุ ล ชี พ ต ก ค า ง 
(ผลลัพธ) 

นิยาม   การบริโภคเนื้อสัตวที่มียาตานจุลชีพตกคางสูงเกินคาความ
ปลอดภัยสําหรับการบริโภคจะทําใหผูบริโภคไดรับสารตานจุลชีพเขา
ไปในรางกาย  กอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและชีวิตของผูบริโภคได 
ผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดขึ้นจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับชนิดและ
ปริมาณของสารตานจุลชีพชนิดนั้นๆ  และขึ้นอยูกับแตละบุคคลซึ่ง
ไมเหมือนกัน  ยาตานจุลชีพบางอยางสามารถสะสมอยูในรางกายได
และจะแสดงอาการเปนพิษเมื่อปริมาณที่สะสมไวที่ละนอยๆนั้นสูง
พอ  ผลเสียที่เกิดจากยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
ตอผูบริโภคที่พบ ไดแก ทําใหเกิดการแพ (hypersensitivity 

effect)  โดยยาบางชนิดอาจโนมนํากอใหเกิดมะเร็งได และทําใหเชื้อ
บางชนิดดื้อตอยา  
คาเปาหมาย   
ผลผลิต = 1,400 ตัวอยาง  
ผลลัพธ = ≥ รอยละ 85 

วิธีการคํานวณ  
ผลผลิต  จํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ไดรับการตรวจคัดกรองหายา
ตานจุลชีพตกคาง คูณดวย 100 หารดวย 1,400  

ผลลัพธ  จํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ตรวจคัดกรองไมพบยาตานจุล
ชีพตกคาง คูณดวย 100 หารดวยจํานวนตัวอยางเนื้อสัตวที่ทําการ
สุมตรวจทั้งหมด 

1. กิจกรรมตรวจเฝาระวังยาตาน
จุลชีพตกคางในเนื้อสัตว / ไมใช
งบประมาณ / สสธ. 
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 

มิติที่ 3.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  

เปาหมายที่ 3.1.2 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
เปาประสงคที่ 3.1.2.1 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ขอรับการชวยเหลือไดรับอุปกรณชวยในการดํารงชีวิตประจําวัน
ตามที่จําเปน 

≥ รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 จัดสวัสดิการดาน
อุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวแกคนพิการ 
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

 

1. รอยละของผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาสที่
ขอรับการชวยเหลือไดรับ
อุปกรณชวยในการดํารงชีวิต
ประจําวันตามที่จําเปน
(ผลลัพธ) 

นิยาม  
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสที่ประสบปญหาทางการ
เคลื่อนไหว ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการชวยเหลืออุปกรณชวยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหว ณ ศูนยบริการสาธารณสุข ผานการ
ประเมินความตองการจําเปน และแนวทางการคัดเลือกผูมีสิทธิ์
ไดรับการสงเคราะหรถเข็นหรืออุปกรณชวยเหลือทางการ
เคลื่อนไหวอื่นๆ  
คาเปาหมาย   ≥ รอยละ 80 

วิธีการคํานวณ   
จํานวนผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสที่ประสบปญหา
ทางการเคลื่อนไหวที่ไดรับอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหว
ที่ผานการประเมินความตองการจําเปน และแนวทางการ

1. โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ 
และผูที่ประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว 
/ 1,909,000 บาท (ดําเนินการ) / สพธ. 
ศบส. รวมดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
คัดเลือกผูมีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะหรถเข็น หารดวยจํานวน
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสที่ประสบปญหาทางการ
เคลื่อนไหว ที่ขึ้นทะเบียนขอรับการชวยเหลืออุปกรณชวยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหว ณ ศูนยบริการสาธารณสุข คูณดวย 100 

 

 

 

เปาหมายที่ 3.1.3 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
เปาประสงคที่ 3.1.3.1  พัฒนาคลินิกผูสูงอายุคุณภาพ 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป  
(ผลผลิต) 

≥รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 สงเสริมการ
เขาถึงบริการทางสุขภาพ
และการตรวจสุขภาพ
ประจําปอยางทั่วถึง 
 

1. รอยละของผูสูงอายุที่
เปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุของสํานัก
อนามัยไดรับการคัด
กรองสุขภาพหรือตรวจ

นิยาม  
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจาปเพิ่มขึ้น หมายถึง ผูสูงอายุ
ที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือ
ตรวจสุขภาพมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2560 โดยกําหนดให
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย ไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ

1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุ / 890,500 บาท (ดําเนินการ) 
/ กสภ. ศบส. รวมดําเนินการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม
ผูสูงอายุ / (ไมใชงบประมาณ) / กสภ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
สุขภาพประจําป 
(ผลผลิต) 
    

สุขภาพ รอยละ 80 ของสมาชิกที่มีความประสงคและยินยอมรับการคัด
กรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพในปงบประมาณ 2561 

ชมรมผูสูงอายุ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุที่แจงขึ้นทะเบียนกับสํานักอนามัย
โดยผานศูนยบริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แหง 
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ หมายถงึประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่
สมัครเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย และมารวมกิจกรรมของ
ชมรมอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
การคัดกรองสุขภาพ หมายถึง การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดโดยวิธีการ
เจาะปลายนิ้ว การวัดความดันโลหิต การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ประเมิน
ภาวะซึมเศราดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศราชนิด 2 คําถาม และประเมิน
ภาวะสมองเสื่อมดวยแบบ MMSE-THAI 2002 

การตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง การตรวจ FBS การวัดความดันโลหิต 
การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และตรวจLipid Profile เฉพาะรายที่มีความเสี่ยง 
คาเปาหมาย   >รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ 
(ผลผลิต) จํานวนสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัยที่ไดรับการคัด
กรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจําป x 100 หารดวย จํานวนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของสํานักอนามัย และมารวมกิจกรรมชมรมอยางนอย 4 ครั้ง
ตอป ทั้งหมด 

ศบส. รวมดําเนินการ 
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ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

เปาหมายที่ 7.2.1 กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
เปาประสงคที่ 7.2.1.2 หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (ผลลัพธ) 
 

รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
และผูรับผิดชอบในการทําแผน
ของหนวยงาน 

มาตรการที่ 2 จัดทําแผน
ยุทธศาสตรระดับหนวยงาน 

 

1. หนวยงานมีแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป 
(ผลลัพธ) 

นิยาม 

แผนยุทธศาสตรของหนวยงานทีส่อดคลองกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  หมายถึง แผนยุทธศาสตร
ระดับสํานัก/สํานักงาน/กอง  แผนพัฒนาสํานักอนามัย 4 ป 
แผนปฏิบัติราชการประจําป  แผนผูสูงอายุ  แผนยุทธศาสตร
ดานสุขภาพและสาธารณสุขตางๆที่เกี่ยวของ ตองกําหนดดาน
(ยุทธศาสตร)  มิติ(ประเด็นยุทธศาสตร)  มาตรการ(กลยุทธ)  
ตัวชี้วัด  และคาเปาหมายใหมีความสอดคลอง ตอบสนอง 
สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป   
การดําเนินงาน  โดยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน รายงานผล และติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนของสวนราชการ รวมหารือ ประชุม 

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนงาน / สพธ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
ระดมสมอง กําหนดประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ ชี้แจงแนวทาง 
ดําเนินการ รายงานผล ฯลฯ  
คาเปาหมาย   รอยละ 80  
วิธีการคํานวณ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 
สํานักอนามัย ที่สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป สามารถดําเนินการใหเกิดผลลัพธ คูณดวย 100 

หารดวย จํานวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสํานัก
อนามัยในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปทั้งหมด 
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มิติที่ 7.3 การบริหารทรัยพากรบุคคล 

เปาหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน   

เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความเปนมืออาชีพ (ผลลัพธ) รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
และคุณภาพการใหบริการ
ในแตละสายงานใหมุงสู
ความเปนมืออาชีพและ
สอดคลองกับการเปนมหา
นครแหงเอเชีย 

1. รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเปนมือ
อาชีพ )ผลลัพธ(  

นิยาม 

1. ความสําเร็จ หมายถึง กลุมเปาหมาย
ของโครงการไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูตามวัตถุประสงค/
เปาหมายของโครงการ 
2. โครงการ หมายถึง โครงการที่มี
เปาหมายพัฒนาสมรรถนะขาราชการหรือ
เปนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนา
งานตามขอบัญญัติงบประมาณ สํานัก
อนามัย ป พ.ศ.2562  
คาเปาหมาย   รอยละ 80 

วิธีการคํานวณ 

  ความสําเร็จของโครงการฯ x 100  . 
โครงการตามขอบัญญัติฯ 

1. โครงการฝกอบรมนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุนที่ 1 / 814,000 
บาท (ดําเนินการ) / สพธ. 

2. โครงการสัมมนาและดูงานดานการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวดานสาธารณสุข / 780,000 บาท (ดําเนินการ) 
/ สพธ. 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะหดานการสงเสริม
ศักยภาพและการปองกันปญหาทางสังคม / 333,500 บาท (เงิน
นอกงบ) / สพธ. 

4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ในครอบครัวระหวางเครือขายทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน / 
901,700 บาท (เงินนอกงบ) / สพธ. 

5. โครงการการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ดาน
บริหารอนามัย) รุนที่ 19 / 1,265,800 บาท (ดําเนินการ) / กพส. 

6. โครงการการฝกอบรมบุคลากรสายงานพยาบาล เพื่อพัฒนาความรู 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
 ความเขาใจ เสริมสรางประสบการณ และทัศนคติในการ

ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุขของสํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร / 352,000 บาท (ดําเนินการ) / กพส. 

7. โครงการการฝกอบรมขาราชการสายงานพยาบาล เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / 222,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กพส. 
8. โครงการการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลดานหัตถการใน

ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย / 380,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กพส. 
9. โครงการการฝกอบรมขาราชการสายงานพยาบาล เพื่อการสราง

งานวิจัยทางการพยาบาลและการนําผลการวิจัยทางการพยาบาล
ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน / 657,700 บาท 

(ดําเนินการ) / กพส. 
10. โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการสุขภาพในการดูแล

ผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องที่บาน (Nurse care maneger in 

home ward)  / 1,083,000 บาท (ดําเนินการ) / กพส. 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ

เด็กในสถานศึกษา / 148,000 บาท (เงินนอกงบ) / กสภ. 
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มิติที ่7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เปาหมายที่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยฯ 
เปาประสงคที่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนการบริหารงานและ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) 

1 ระบบ 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร  
 

1. รอยละของความสําเร็จของ
การบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการ (ผลลัพธ) 

นิยาม     ความสําเร็จของการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ  หมายถึง 
ระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุขของหนวยบริการที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดตามปกติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การใหบริการ และ
การบริหารจัดการ 
หนวยบริการ หมายถึง หนวยบริการของสํานักอนามัยที่สามารถ
ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุขได ประกอบดวย 

1. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง  
2. ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง  
3. หนวยบริการทางการแพทย 2 แหง ไดแก หนวยบริการ กทม.1 และ 
กทม. 2 

4. คลินิกสัตวแพทย 9 แหง ไดแก  
     -    คลินิกสัตวแพทยในศูนยบริการสาธารณสุข 6 แหง คือ  

1. กิจกรรมบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข / 7,700,000 บาท 

(ดําเนินการ) / สพธ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
          ศูนยบริการสาธารณสุข 21,23,24,29,32 และ 33 

- คลินิกในสังกัดสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 2 แหง คือ 
คลินิกสัตวแพทยกรุงเทพมหานคร 7 บางกอกนอย และคลินิก
สัตวแพทย ดินแดง 

- สถานพักพิงสุนัข ประเวศ 

5. สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 1 แหง 
รวมทั้งหมด 156 แหง 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ    ระยะเวลาเฉลี่ยที่ระบบสารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการที่ปฏิบัติงานไดตามปกติ หารดวย ระยะเวลา
เฉลี่ยที่ระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุขของหนวยบริการตอง
สนับสนุนการปฏิบัติงานการใหบริการ และการบริหารจัดการทั้งหมด คูณ
ดวย 100 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร  

2. รอยละของหนวยบริการที่
ไดรับการติดตั้งระบบ
สารสนเทศศูนยบริการ
สาธารณสุข (HCIS) 

นิยาม    หนวยบริการ หมายถึง หนวยบริการของสํานักอนามัยทั้งหมด 
ที่ตองมีการติดตั้งระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS)  
ของสํานักอนามัย บน Cloud สําหรับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ  
และใหบริการแกประชาชน ประกอบดวย 

1. โครงการปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศศูนยบริการ-
สาธารณสุขของสํานักอนามัยเขา
สู Cloud / 6,800,000 บาท 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
 ของสํานักอนามัย บน Cloud 

สําหรับการปฏิบัติงาน  
บริหารจัดการ และใหบริการ
แกประชาชน (ผลผลิต) 

1. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง  
2. ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง  
3. หนวยบริการทางการแพทย 2 แหง ไดแก หนวยบริการ กทม.1  
และ กทม. 2 

4. คลินิกสัตวแพทย 9 แหง ไดแก  
     -    คลินิกสัตวแพทยในศูนยบริการสาธารณสุข 6 แหง คือ  
          ศูนยบริการสาธารณสุข 21,23,24,29,32 และ 33 

- คลินิกในสังกัดสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 2 แหง คือ 
คลินิกสัตวแพทยกรุงเทพมหานคร 7 บางกอกนอย และคลินิก
สัตวแพทย ดินแดง 

- สถานพักพิงสุนัข ประเวศ 

5. สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 1 แหง 
รวมทั้งหมด 156 แหง 
คาเปาหมาย   รอยละ 100 
วิธีการคํานวณ    จํานวนหนวยบริการไดรับการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) ของสํานักอนามัย บน Cloud หารดวย 
จํานวนหนวยบริการทั้งหมดที่ตองมีการติดตั้งระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) ของสํานักอนามัย บน Cloud คูณดวย 
100 

(เงินนอกงบ) / สพธ. 
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ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจํา 
ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 

มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

เปาประสงคที่ 1.2.2.3 บําบัดรักษาฟนฟู ติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดําเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเขารับการบําบัดไดรับบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (ผลผลิต) 
รอยละของผูรับบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดไดรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ผลลัพธ) 

รอยละ 70 

รอยละ 60 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาการ
บริการดานการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพที่เขาถึงงาย มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

1. รอยละของผูเขารับการ
บําบัดไดรับบริการลดอันตราย
จากการใชยาเสพติด (ผลผลิต) 
 

รอยละของผูรับบริการลด
อันตรายจากการใชยาเสพติด
ไดรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
(ผลลัพธ) 

นิยาม  
ผูเขารับการบําบัด หมายถึง ผูเสพผูติดยา/สารเสพติดที่เขารับ
บริการบําบัดรักษา ในศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง และคลินิก
บําบัดยาเสพติด 2 ลาดพราว สํานักอนามัย 

ไดรับบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด หมายถึง ผูเขารับการ
บําบัดรักษาไดรับบริการตามแนวทางการลดอันตราย 

การลดอันตรายจากการใชยาเสพติด หมายถึง การลดปญหาหรือ
ภาวะเสี่ยงอันตราย การแพรระบาดของโรคติดตอ การสูญเสียจาก
ยาเสพติดที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสังคม เปนการปองกัน
อันตรายโดยการทําใหเกิดพฤติกรรมที่เปนอันตรายลดลง ในขณะที่
ยังไมสามารถหยุดใชยา/สารเสพติดได โดยจัดใหมีชุดบริการลด

1. กิจกรรมการลดอันตรายจากการ
ใชยาและสารเสพติด / (ไมใช
งบประมาณ) / สยส. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
อันตรายจากยาเสพติดแบบรอบดาน (ตามคําสั่งศอ.ปส.แหงชาติที่ 
2/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 เรื่องแนวทางการดําเนินงาน
ลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm  

Reduction)  
คาเปาหมาย     
ผลผลิต  รอยละ 70  
ผลลัพธ  รอยละ 60 

วิธีการคํานวณ 

ผลผลิต  ผูเขารับการบําบัดไดรับบริการลดอันตรายจากการใชยา
เสพติด x 100 / ผูเขารับการบําบัดรายใหม ปงบฯ พ.ศ.2562 
ผลลัพธ  ผูเขารับการบําบัดไดรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี x 100/ ผู
เขารับการบําบัดรายใหม ปงบฯ พ.ศ.2562 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของสื่อ/ชองทางที่ผลิตไดรับเผยแพร (ผลผลิต) 
รอยละของประชาชนที่ไดรับสื่อ/ชองทางมีความพึงพอใจ (ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

รอยละ 80 

2 รอยละของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ที่ไดรับการตรวจฟนไดรับการเคลือบหลุมรองฟน (ผลผลิต) 
รอยละของฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนที่ไมมีรอยโรคฟนผุ (ผลลัพธ) 

รอยละ 50 

รอยละ 80 
3 จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน (ผลผลิต) 

รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ) 
12,000 คน 
≥ รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 สงเสริม
ประชาสัมพันธใหความรูแก
ประชาชนในเรื่องโรคคนเมือง
และอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบ
ทุกชองทาง 

1. รอยละของสื่อ/ชองทางที่ผลิต
ไดรับเผยแพร (ผลผลิต) 
 

 

รอยละของประชาชนที่ไดรับ
สื่อ/ชองทางมีความพึงพอใจ 
(ผลลัพธ) 

นิยาม    
สื่อ/ชองทาง หมายถึง วารสาร หนังสือ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ  
สาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ 
ประชาชน  หมายถึง ประชาชนที่ไดรับสื่อ/ชองทางผานทาง
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง สํานักงานเขต 50 เขต หนวยงาน
ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป 
คาเปาหมาย  

- รอยละ 100 (Output)                            
- รอยละ 80 (Outcome) 

1. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ           
คนกรุงเทพฯ / (ไมใชงบประมาณ) / 
สพธ. 
2. โครงการจัดทําวารสารสุขภาพ
สํานักอนามัย / 1,260,000 บาท 
(เงินนอกงบ) / สพธ. 
3. โครงการจัดพิมพหนังสือการดูแล
สุขภาพสําหรับประชาชน  / 
2,900,000 บาท (เงินนอกงบ) / 
สพธ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
วิธีการคํานวณ   
ใชแบบประเมินความพึงพอใจที่สรางขึ้นตามมาตรวัด Likert 

Scale ประเมินความพึงพอใจผูไดรับสื่อ/ชองทาง โดยคํานวณคา
รอยละของประชาชนที่ไดรับสื่อ/ชองทาง ดังนี้ 
จํานวนผูตอบแบบประเมินที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป × 100 

จํานวนผูตอบแบบประเมินทั้งหมด 

ระดับความพึงพอใจที่ใชวัดมี 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจ
มาก พอใจปานกลาง พอใจนอย และพอใจนอยที่สุด โดยแทนคา
ระดับความพึงพอใจในแตละระดับจากมากไปนอยดวย 5 4 3 2 
และ 1 

ความหมายของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูไดรับสื่อ/ชองทาง 
มีดังนี ้

1.00 – 1.80  พอใจระดับ  “นอยที่สุด” 

1.81 – 2.60  พอใจระดับ  “นอย” 

2.61 – 3.40  พอใจระดับ  “ปานกลาง” 

3.41 – 4.20  พอใจระดับ  “มาก” 

4.21 – 5.00  พอใจระดับ  “มากที่สุด” 

 

4. กิจกรรมสาระสุขภาพทาง            
สื่อสาธารณะ / (ไมใชงบประมาณ) /
สพธ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 สงเสริมทันต
สุขภาพและปองกันโรคใน
ชองปากในสถานบริการและ
ชุมชน 

2. รอยละของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-2 ที่ไดรับ
การตรวจฟนไดรับการเคลือบ
หลุมรองฟน (ผลผลิต) 

 

 

 

 

 

   รอยละของฟนที่ไดรับการ
เคลือบหลุมรองฟนที่ไมมีรอย
โรคฟนผุ (ผลลัพธ) 

นิยาม   
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1-2 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการตรวจฟน 

กลุมเปาหมาย  หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 ที่ไดรับการ
ตรวจฟนและเขาเกณฑที่มีฟนที่ตองไดรับการเคลือบหลุมรองฟน  

คาเปาหมาย     รอยละ 50 
วิธีการคํานวณ   จํานวนเด็กนักเรียนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน หาร
ดวย จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2  ที่ไดรับการตรวจทั้งหมด 
คูณดวย 100 

นิยาม   

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
2-3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนเมื่อป
การศึกษาที่ผานมา 
กลุมเปาหมาย  หมายถึง  รอยละ 10 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-
3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนเมื่อป
การศึกษาที่ผานมา  
คาเปาหมาย     รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ  จํานวนซี่ฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนและตรวจไม
พบรอยโรคฟนผุหารดวยจํานวนซี่ฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนที่
ไดรับการตรวจทั้งหมด คูณดวย 100 

1. กิจกรรมการใหบริการเคลือบ
หลุมรองฟน / ไมใชงบประมาณ / 
กทส. ศบส.รวมดําเนินการ  
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 5 ประชาชนมีสวน
รวมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

 

มาตรการที่ 6 พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ในการ
ดําเนินกิจกรรมสุขภาพ 

 

3. จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
(ผลผลิต) 
 

 

 

 

 

 

 

 
   รอยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ผลลัพธ) 

นิยาม   

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ ประชาชนที่สมัคร
หรือไดรับการคัดเลือกจากศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย ใน
การขึ้นทะเบียนเปนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โดย
จะตองผานการฝกอบรมภาคบังคับตามหลักสูตรที่สํานักอนามัย
กําหนด และสามารถปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนตามความรูและบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

คาเปาหมาย   12,000 คน   
วิธีการคํานวณ 

จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน 

ในปงบประมาณ 2562 

นิยาม   

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพปฏิบัติงาน 
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน คือ การไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
-   การอบรมฟนฟูความรู เปนการอบรมวิชาการแกอาสาสมัคร

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน  
-   การอบรมเฉพาะเรื่อง เปนการอบรมตามปญหาสาธารณสุขที่

1. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัย
สุขภาพ / 2,179,700 บาท 

(ดําเนินการ) / กสภ. ศบส. รวม
ดําเนินการ 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชนในงาน
สาธารณสุข / 153,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กสภ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 

คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ การอบรมตามนโยบายตางๆ ในการพัฒนา
สาธารณสุขทั้งในระดับของกรุงเทพมหานครและระดับพื้นที่  

-  การประชุมติดตามผลการ ดํา เนินงาน  เปนการประชุม
ประจําเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ศูนยบริการสาธารณสุข
จัดขึน้ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ รวมทั้งเทคนิควิชาการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ 

คาเปาหมาย   รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ 

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ไดรับการพัฒนา 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานคูณดวย 100 หารดวย อาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน 
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เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผูประกอบการอาชีพเพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญที่ไดรับการรองขอจากสํานักงานเขตไดรับการตรวจสอบและรายงานผล (ผลผลิต) 
รอยละของเจาหนาที่สํานักงานเขตที่รับบริการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญจากสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ) 

รอยละ 80 

รอยละ 85 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 6 บังคับใชทาง
กฎหมายและสนับสนุนการ
บังคับใชกฎหมาย (มาตรการ
หนวยงาน) 

1. รอยละของเรื่องรองเรียน
เหตุรําคาญที่ไดรับการรองขอ
จากสํานักงานเขตไดรับการ
ตรวจสอบและรายงานผล
(ผลผลิต) 
 

    รอยละของเจาหนาที่
สํานักงานเขตที่รับบริการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุ
รําคาญจากสํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมมีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป (ผลลัพธ) 

นิยาม   เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ หมายถึง เรื่องรองเรียนเหตุ
รําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขที่สํานักงานเขตมีหนังสือ
ประสานสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมไปตรวจสอบ 

คาเปาหมาย 

รอยละ 80 (ผลผลิต) 

วิธีการคํานวณ - การคํานวณผลผลิต 
(จํานวนเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญที่สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ไดดําเนินการประสานงานหรือตรวจสอบ และมีหนังสือแจงสํานักงาน
เขตทองที่เพื่อดําเนินการตอไป x 100) / (จํานวนเรื่องรองเรียนเหตุ
รําคาญทั้งหมดที่สํานักงานเขตมีหนังสือประสานสํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมไปตรวจสอบ) 
คาเปาหมาย 

รอยละ 85 (ผลลัพธ) 
วิธีการคํานวณ  - การคํานวณผลลัพธ  

1. กิจกรรมตรวจสอบเรื่องรองเรียน
เหตุรําคาญประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 / ไมใชงบประมาณ / 
สสว. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
ใชแบบสํารวจความพึงพอใจที่สรางขึ้นตามมาตรวัด  Likert  Scale  
สํารวจความพึงพอใจเจาหนาที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
สํานักงานเขต โดยคํานวณคารอยละของเจาหนาที่ที่ไดรับบริการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญจากสํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ดังนี้  
(จํานวนผูตอบแบบสํารวจที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป x 100) 
/ (จํานวนผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด) 
    ระดับความพึงพอใจที่ใชวัดมี 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด  พอใจ
มาก  พอใจปานกลาง  พอใจนอย  และพอใจนอยที่สุด  และแทนคา
ระดับความพึงพอใจในแตละระดับจากมากไปนอยดวย 5  4  3  2  
และ  1  ความหมายของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูตอบแบบ
สํารวจ  ดังนี้  
1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจระดับ “นอยที่สุด”    
1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจระดับ “นอย”  
2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจระดับ “ปานกลาง” 

3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจระดับ “มาก” 

4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจระดับ “มากที่สุด 
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เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคที่ 1.6.2.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม (ผลผลิต) 
รอยละของพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรมไดรับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ (ผลลัพธ) 

400 คน 

รอยละ 50 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 2 พัฒนาตนแบบ
การทาใหการตรวจเอชไอวี
เปนเรื่องปกติ (Normalize 

HIV) 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบ
การติดตามการดําเนินการ
ตามเปาหมายโดยสามารถ
จําแนกตามกลุมประชากร
หลักไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  จํานวนพนักงานบริการ
หญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม 
(ผลผลิต) 
 

 

   รอยละของพนักงานบริการ
หญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับการตรวจเลือดหาเชื้อ 
HIV โดยความสมัครใจ 
(ผลลัพธ) 

นิยาม    จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม 
คาเปาหมาย   400 คน 

วิธีคํานวณ   นับจํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวม
กิจกรรม 
 

นิยาม    รอยละของพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม
ไดรับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ 

คาเปาหมาย   รอยละ 50 

วิธีคํานวณ 

จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรม 

ไดรับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ X 100 

จํานวนพนักงานบริการหญิง-ชายที่เขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

 

1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พื้นที่เปาหมาย / 239,000 บาท 

(ดําเนินการ) / กอพ.  
 

 

 

 

 

 



133 

 

เปาประสงคที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของการไดรับรายงานผูปวยไขเลือดออกภายใน 3 วัน (ผลผลิต) 
รอยละของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วดําเนินการสอบสวนโรคไขเลือดออก กรณีผูปวยเสียชีวิตและมีการ
ระบาดเปนกลุมกอน (ผลลัพธ) 

รอยละ 50  
รอยละ 70 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 6 ความทันเวลาของ
การไดรับรายงานผูปวย
ไขเลือดออก (มาตรการ
หนวยงาน) 
 

1. รอยละของการไดรับรายงาน
ผูปวยไขเลือดออกภายใน 3 วัน 
(ผลผลิต) 
 

 

 

 

 

 

 

    
รอยละของทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วดําเนินการ
สอบสวนโรคไขเลือดออก กรณี

นิยาม   รายงานผูปวยไขเลือดออก หมายถึง รายงานผูปวย
ไขเลือดออกที่สถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครสงใหกับ
กองควบคุมโรคติดตอ ตามแบบฟอรมรายงานผูปวยแบบ รง.506 
ตามชองทางตางๆ ไดแก โทรสาร ไปรษณีย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส(E-Mail) และระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา 
(Epi-Net) โดยสถานพยาบาลตองสงภายใน 3 วันนับจากวันที่
สถานพยาบาลพบผูปวย 
คาเปาหมาย   รอยละ 50 

วิธีคํานวณ 

จํานวนรายงานผูปวยไขเลือดออกที่ไดรับภายใน 3 วัน  x 100 

จํานวนรายงานผูปวยไขเลือดออกที่ไดรับทั้งหมด 
นิยาม 

1. ผูปวยโรคไขเลือดออก หมายถึง ผูปวยสงสัย /ผูปวยยืนยัน 
โรคไขเด็งกี่ ไขเลือดออก และไขเลือดออกช็อค ที่ไดรับรายงานใน

1. กิจกรรมรับแจงขาวการระบาด
และทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว / 672,000 บาท (เงินนอกงบ) 
/ กคร. ศบส.รวมดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
ผูปวยเสียชีวิตและมีการระบาด
เปนกลุมกอน (ผลลัพธ) 

ระบบเฝาระวังโรคติดตอทุกราย    
2. ผูปวยเสียชวีิต หมายถึง ผูปวยโรคไขเลือดออกเสียชีวิตที่ไดรับ
รายงานในระบบเฝาระวังโรคติดตอ  

3. การระบาดเปนกลุมกอน หมายถึง  
- มีผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวนมากขึ้น ผิดปกติในพื้นที่
เดียวกัน ชวงเวลาเดียวกัน 
- มีผูปวยโรคไขเลือดออกตอเนื่องจากผูปวยรายแรกในชวง 2 
ระยะฟกตัวของโรค ในพื้นที่เดียวกัน  

คาเปาหมาย  รอยละ 70 

วิธีคํานวณ 

จํานวนเหตุการณที่มีผูปวยที่ไดดําเนินการสอบสวนควบคุมx100 

จํานวนเหตุการณที่มีผูปวยเสียชีวิตและการระบาดในพื้นที่
ทั้งหมด 
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เปาประสงคที่ 1.6.2.4 เฝาระวังและควบคุมโรคติดตอจากสัตว 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 จํานวนสุนัขและสัตวเลี้ยงที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ผลผลิต) 
อัตราปวยตายโรคพิษสุนัขบา (ผลลัพธ) 

170,000 ตัว 
ไมเกิน 0.2 ตอแสนประชากร 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 ดําเนินการ
ศูนยพักพิงสุนัข
กรุงเทพมหานคร  
มาตรการที่ 2 ปฏิบัติการเชิง
รุกทําหมันและฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  
 

 

1. จํานวนสุนัขและสัตว
เลี้ยงที่ไดรับการฉีดวัซีน 
(ผลผลิต) 
 

อัตราปวยตายโรคพิษสุนัข
บา (ผลลัพธ) 

นิยาม     
โรคพิษสุนัขบาเปนโรคสัตวสูคนที่มีอันตราย  คนและสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมที่แสดงอาการจะเสียชีวิตทุกราย โดยมีสุนัขและแมวเปนพาหะของ
โรคที่สําคัญ (อัตราปวยตาย 100%) 
คาปาหมาย      

ผลผลิต = 170,000 ตัว 
ผลลัพธ = ไมเกิน 0.2 ตอแสนประชากร 
วิธีการคํานวณ   
(ผลผลิต)   จํานวนสุนัขและสัตวเลี้ยงที่ไดรับการฉีดวัคซีน   

     ปองกันโรคพิษสุนัขบา x 100    . 
170,000 

(ผลลัพธ)   จํานวนประชากรกรุงเทพมหานครที่ปวยตาย 

     ดวยโรคพิษสุนัขบา x 100,000    . 
ประชากรกรุงเทพมหานครตามทะเบียนราษฎร 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมว / ไมใชงบประมาณ / 
สสธ. ศบส.รวมดําเนินการ 
2. กิจกรรมผาตัดทําหมันสุนัขและแมว / 
ไมใชงบประมาณ / สสธ. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
3. โครงการรณรงคฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข
บาใหกับสัตวเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
/ 500,000 บาท (ดําเนินการ) / กสภ.
สสธ. ศบส.รวมดําเนินการ 
4. กิจกรรมพัฒนาศูนยควบคุมและพักพิง
สุนัขจรจัด / สสธ. 
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เปาประสงคที่ 1.6.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูเขารับการอบรมมีผลการทดสอบความรูผานเกณฑที่กําหนดตามเปาหมาย (ผลผลิต) 

รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวมโครงการและผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ผลลัพธ)  
รอยละ 80 

รอยละ 80 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 4 พัฒนาคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุขตาม
มาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข (PHCA) 

1. รอยละของผูเขารับการ
อบรม มีผลการทดสอบความรู
ผานเกณฑที่กําหนดตาม
เปาหมาย(ผลผลิต) 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของศูนยบริการ
สาธารณสุขที่เขารวมโครงการ
และผานเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด (ผลลัพธ) 

นิยาม  
รอยละของผูเขารับการอบรม มีผลการทดสอบความรูผาน
เกณฑที่กําหนดตามเปาหมาย คือ รอยละ 80 

กลุมเปาหมาย หมายถึงเจาหนาที่หองปฏิบัติการชันสูตรโรค
ของศูนยบริการสาธารณสุข กองสรางเสริมสุขภาพ และ
สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักอนามัย 
คาเปาหมาย   รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูเขารับการอบรมที่มีผลการทดสอบผานเกณฑตาม
เปาหมาย คูณดวย 100 หารดวย จํานวนผูเขารับการอบรม
ทั้งหมด 

นิยาม   
ศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวมโครงการผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนด หมายถึง ศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวม
โครงการ ในแตละกิจกรรม และผานเกณฑการประเมินของแต

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หองปฏิบัติการชันสูตรโรคสํานักอนามัย 
/ 103,600 บาท (ดําเนินการ) / สชส. 
ศบส.รวมดําเนินการ 
2. กิจกรรมการทดสอบความชํานาญ 
(Proficiency Testing) ของเจาหนาที่
ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย 
และสํานักงานเขต ในการตรวจคัดกรอง
หายาบา (Methamphetamine) ใน
ปสสาวะ / ไมใชงบประมาณ / สชส. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
 ละกิจกรรม (จํานวนกิจกรรมทั้งหมด เทากับ 5 กิจกรรม) 

คาเปาหมาย   รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ    
- การคํานวณรอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวม
โครงการและผานเกณฑการประเมินที่กําหนดในแตละกิจกรรม 

เทากับ  
จํานวนศูนยฯ ที่ผานเกณฑในแตละกิจกรรม คูณดวย 100 หาร
ดวยจํานวนศูนยฯ ที่เขารวมโครงการในแตละกิจกรรม    
การคํานวณรอยละของศูนยบริการสาธารณสุขที่เขารวม
โครงการผานเกณฑที่กําหนด เทากับผลรวมรอยละของศูนยฯ 
ที่ผานเกณฑประเมินในแตละกิจกรรมหารดวย 5 
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เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward) (ผลผลติ) 
รอยละของผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home Ward) มีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป (ผลลัพธ) 

รอยละ 85 

รอยละ 60 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 3 พัฒนา
รูปแบบการพยาบาลผูปวย
และผูสูงอายุตอเนื่องที่
บาน 

 

 

1. รอยละของผูปวยและ
ผูสูงอายุที่ไดรับการดูแล
ตอเนื่องที่บาน (BMA 

Home Ward) (ผลผลิต) 
 

รอยละของผูปวยและ
ผูสูงอายุที่ไดรับการดูแล
ตอเนื่องที่บาน (BMA 

Home Ward) มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
(ผลลัพธ) 

นิยาม 

ผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บาน (BMA Home 

Ward) หมายถึงจํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่อยูในระบบสงตอ (BMA 

Home Ward Referral Center) ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บาน 
(BMA Home Ward) 

 
คาเปาหมาย 
รอยละ 85  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่อยูในระบบสงตอ (BMA Home 
 Ward Referral Center) ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บาน X 100   

จํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่อยูในระบบสงตอ 

(BMA Home Ward Referral Center) ทั้งหมด 

นิยาม   
ผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน (BMA Home 

1. กิจกรรมการพยาบาลตอเนื่องที่บานดุจ
โรงพยาบาล (BMA Home Ward) เพื่อการ
ดูแลผูปวยและผูสูงอายุ / (ไมใช
งบประมาณ) / กพส. ศบส. รวมดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
Ward) หมายถึง ผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการสงตอผานระบบ 
BMA Home Ward Referral Center ในปงบประมาณ 2562 

ไดรับการดูแลตอเนื่องที่บานจากศูนยบริการสาธารณสุข มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับดีขึ้นไป 
คาเปาหมาย 

รอยละ 60  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่อง 
ที่บานมีคุณภาพชีวิตในระดับดีขึ้นไป X 100 

จํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลตอเนื่อง 
ที่บานทั้งหมด 
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เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
รอยละของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารผานการประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร 
(ผลลัพธ) 

รอยละ 100 

รอยละ 80 

 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 6 เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล
อาหารมีศักยภาพในการ
ดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัย  

1. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาศั กยภ าพ เจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาล
อาหาร (ผลผลิต) 
 

 

   รอยละของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาล
อาหารผานเกณฑการประเมิน
ความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร 
(ผลลัพธ) 
 
 

นิยาม 
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารของสํานักงาน
เขต และสํานักอนามัย ในตําแหนง ดังนี้ 

1) นักวิชาการสุขาภิบาล 

2) เจาพนักงานสาธารณสุข 

2. การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การจัดอบรมและการประเมิน
ความรูเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน 3 ขั้นตอนหลักไดครบถวน คือ 
การเตรียมการ การดําเนินการ และการประเมินผลและรายงาน
ผล ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบดวย การจัดทําหลักสูตร
และกําหนดการฝกอบรม กําหนดคุณสมบัติของผู เขารวม
โครงการ จัดทําแผนการดําเนินโครงการ จัดทําแบบประเมิน

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยใน
กรุงเทพมหานคร / 571,300 บาท 

(ดําเนินการ) / กสอ. 
2. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร / 273,800 บาท 

(ดําเนินการ) / กสอ. 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
ความรู เสนอขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ เทากับ
รอยละ 30 
   ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการ ประกอบดวย ประสานการ
ดําเนินงานกับผูที่ เกี่ยวของ เสนอขออนุมัติ ใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครเขารวมโครงการ จัดทําเอกสารวิชาการ/
เอกสารประกอบการฝกอบรม จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ จัดการฝกอบรมตามแผนที่กําหนดใหแลวเสร็จ เทากับ
รอยละ 30 

   ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลและรายงานผล ประกอบดวย      
การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความรูความเขาใจกอนและ
หลังการฝกอบรม รวบรวมขอมูลวิเคราะห ประมวลผล จัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร ตามแผนที่
กําหนดใหแลวเสร็จ เทากับรอยละ 40 
3. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่
ผูปฏิบัติ งานดานการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง รอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานการสุขาภิบาลอาหารสามารถพัฒนาศักยภาพดานการ
สุขาภิบาลอาหารมากยิ่งขึ้น 

คาเปาหมาย รอยละ 100 

วิธีการคํานวณ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
คํานวณคาคะแนนความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหาร จําแนกตามขั้นตอนของการ
บริหารจัดการฯ ดังนี้ 
ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 เทากับรอยละ 30 

ดําเนินการขั้นตอนที่ 2 เทากับรอยละ 30 

ดําเนินการขั้นตอนที่ 3 แลวเสร็จภายใน  
- วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เทากับรอยละ 40 

- วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เทากับรอยละ 50 

- วันที่  5 สิงหาคม 2562 เทากับรอยละ 60 

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทากับรอยละ 70 

นิยาม 
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารของสํานักงานเขต 
และสํานักอนามัย ในตําแหนง ดังนี้ 

1) นักวิชาการสุขาภิบาล 

2) เจาพนักงานสาธารณสุข 

2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภบิาลอาหารผานเกณฑการ
ประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
และผานเกณฑการประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
คาเปาหมาย รอยละ 80 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารที่ผาน
เกณฑการประเมินความรูดานการสุขาภิบาลอาหาร  คูณดวย 
100 หารดวย จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาล
อาหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

สูตรการคํานวณ 

จํานวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารที่ผานการ
ประเมินความรูตามเกณฑที่กําหนด  x 100 /จํานวนเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหารที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
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ดานที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

เปาหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน   

เปาประสงคที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ มีความเปนมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ลําดับที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1 ผูเขารวมโครงการ มีความรู ทักษะ และความเขาใจในหัวขอที่จัดประชุม (ผลผลิต) 

ศูนยบริการสาธารณสุข มีการพัฒนาบริการดานเภสัชกรรมสอดคลองกับหัวขอการจัดประชุม (ผลลัพธ) 
ไมนอยกวารอยละ 90 

ไมนอยกวารอยละ 80 
 

มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
มาตรการที่ 1 พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร ยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ และคุณภาพ
การใหบริการ  ในแตละสายงาน
ใหมุงสูความเปนมืออาชีพและ
สอดคลองกับการเปนมหานคร
แหงเอเชีย 

1. ผูเขารวมโครงการ มีความรู 
ทักษะ และความเขาใจในหัวขอที่
จัดประชุม (ผลผลิต) 

 

   ศูนยบริการสาธารณสุข มีการ
พัฒนาบริการดานเภสัชกรรม
สอดคลองกับหัวขอการจัดประชุม 
(ผลลัพธ) 

นิยาม   ผูเขารวมโครงการ มีความรู ทักษะ และความเขาใจ
ในหัวขอที่จัดประชุม หมายถึง ผูเขารวมประชุม ผานการ
ทดสอบความรูหลังการประชุมดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป 

คาเปาหมาย    ไมนอยกวารอยละ 90 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูเขารวมประชุมที่ผานการทดสอบความรู 
ดวยคะแนนรอยละแปดสิบขึ้นไป x 100 

จํานวนผูทําแบบทดสอบ 

นิยาม   การพัฒนาบริการดานเภสัชกรรมสอดคลองกับหัวขอ
การจัดประชุม หมายถึง งานเภสัชกรรมศูนยบริการ
สาธารณสุขนําความรูจากการประชุมไปพัฒนาบริการดาน
เภสัชกรรมที่ตนเองปฏิบัติงาน หรือดําเนินการอยู โดยสง

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
งานเภสัชกรรม / 149,800 บาท 

(ดําเนินการ) / กภก. ศบส.รวม
ดําเนินการ 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯของหนวยงาน) 

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย/วิธีการคํานวณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สวนราชการที่รับผิดชอบ 
เอกสาร/หลักฐานตามที่กองเภสัชกรรมกําหนด 
คาเปาหมาย    ไมนอยกวารอยละ 80 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขที่สงเอกสาร/หลักฐาน 
การพัฒนาบริการดานเภสัชกรรมฯ  x 100 

จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
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ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562 

ดานที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที ่1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 

เปาหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

เปาประสงคที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวังยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
นิยามและวิธีการคํานวณ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

1. อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝาระวัง
ภัยและยาเสพติดในชุมชน
มีการดําเนินกิจกรรมเฝา
ระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ (ผลลัพธ) 

รอยละ 60 นิยาม    อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยาเสพ
ติดในชุมชน หมายถึง อาสาสมัครฯ ที่คงสถานะจากการสํารวจ
ในตนป งบประมาณ พ.ศ. 2562  
กิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ หมายถึง 
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
 1. เฝาระวังภัยและการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
 2. คนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และสงเขารับการบําบัดรักษา  
 3. ติดตามดูแลชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ผานการ
บําบัดรักษา  
 4. ใหความรูและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ 
วิธีการคํานวณ 

อาสาสมัครฯ ที่มีการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังภัยและยาเสพ
ติดตามภารกิจ x 100 / อาสาสมัครฯ ที่คงสถานะจากการ
สํารวจในตนป งบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรการที่ 2 

สนับสนุน
อาสาสมัคร
กรุงเทพมหานคร
เฝาระวังภัยและ
ยาเสพติดใน
ชุมชน 
 

1. โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝา
ระวังภัยและยาเสพติด / 

2,714,200 บาท 

(ดําเนินการ)  

สยส. 
(กลุม...................) 

ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคที่ 1.6.1.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

2. รอยละของเด็กวัยเรียน
สูงดีสมสวน (ผลลัพธ) 

รอยละ 66  
 

นิยาม 
(1) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 437 แหง 
(2) โรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน ที่เขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 

(3) เฝาระวังภาวะโภชนาการ หมายถึง นักเรียนไดรับการ
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ประเมินภาวะโภชนาการโดยเทียบ
กับเกณฑมาตรฐาน ตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 

(4) ภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน หมายถึง มีสวนสูงตาม
เกณฑอายุ อยูในระดับ สูงตามเกณฑ, คอนขางสูง, สูง และ
มีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง อยูในระดับ สมสวน ในคน
เดียวกัน ประเมินภาวะโภชนาการโดยเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน ตามเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรม

มาตรการที่ 2 
สงเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพที่ดีเพื่อ
ลดพฤติกรรม
เสี่ยงตอโรคอวน 

 

มาตรการที่ 3 
โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
และนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร
เขารวมดําเนิน
มาตรการ
ปองกันโรคอวน
และภาวะทุพ
โภชนาการใน

1. กิจกรรมปองกันโรค
อวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน / 

(ไมใชงบประมาณ) / กสภ. 
 

 

กสภ.  
(กลุมงาน
โภชนาการ) 
ศบส. รวม
ดําเนินการ 
สนข. 
สนศ. 
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อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2543 
(5) มาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียน 9 มาตรการ ดังนี้ 

1. งดจําหนายน้ําอัดลม น้ําหวาน และเครื่องดื่มที่มี
น้ําตาลเกินรอยละ 5 และใหผูคาลดน้ําตาลในเครื่องดื่มที่
ขายภายในโรงเรียนเหลือไมเกินรอยละ 5 

2. จัดหาน้ําสะอาดใหดื่มฟรีอยางเพียงพอ 

3. งดจําหนายขนมกรุบกรอบ และขนมที่ไมมีประโยชน
ตอรางกายแกนักเรียนภายในโรงเรียน 

4. หามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่ไมมี
ประโยชน 
ภายในโรงเรียน ดูแลอาหารภายในโรงเรียนไมใหเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

5. จัดกิจกรรมออกกําลังกายแกนักเรียนอยางนอยวัน
ละ 30 นาที สามารถทําสะสมไดอยางนอยครั้งละ 10 นาที   

6. จัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการแกไขปญหาโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการทั้งดานอาหารและการออกกําลังกาย  

7. จัดอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการโดยมีผัก
ทุกมื้อและมีผลไมสัปดาหละ 3 วัน 

8. เฝาระวังและประเมินภาวะโภชนาการอยาง
สม่ําเสมอ โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ปละ 2 ครั้ง 

9. ประสานความรวมมือดานการสรางเสริมสุขภาพของ

โรงเรียนทุกแหง 
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นักเรียนกับผูปกครอง ชุมชน และผูประกอบการรานคา 
ผลผลิต   เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการ (รอยละ 90) 
วิธีการคํานวณ     จํานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. 
และนอกสังกัด กทม. ที่ไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ 
และเขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน  X  100 / จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. ที่เขารวม
ดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน
โรงเรียน 

ผลลัพธ   รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (รอยละ 66) 
วิธีการคํานวณ   จํานวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. 
และนอกสังกัด กทม. ที่มีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน และ
เขารวมดําเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียน  X  100 /  จํานวนนักเรียนทั้งหมด
ในโรงเรียนสังกัด กทม. และนอกสังกัด กทม. ที่ไดรับการ
เฝาระวังภาวะโภชนาการ และเขารวมดําเนินมาตรการ
ปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคที่ 1.6.1.3 คัดกรองและลดปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

3. ประชาชนอายุ 15 ปขึ้น
ไป ไดรับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิตสูง (ผลผลิต) 
 

200,000 
ราย 

นิยาม    

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปไดรับบริการตรวจคัด
กรอง สุขภาพเพื่อคนหาความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

วิธีการคํานวณ 

จํานวนประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปที่อยูในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิต 

มาตรการที่ 1   เพิ่ม
จํานวนการตรวจคัด
กรองโดยจัดบริการ
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

มาตรการที่ 2   กลุม
เสี่ยงไดรับการเฝา
ระวังติดตามและให
คําแนะนําตาม
กําหนด 

1. โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 

ปขึ้นไป / 61,025 บาท (เงิน
นอกงบ)  
2. โครงการกรุงเทพฯหวงใย 
ใสใจสุขภาพ / 2,000,000 
บาท (ดําเนินการ) / กสภ. 
3. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
เพื่อชุมชนอยูดีมีสุข / 
5,703,500 บาท (เงินนอกงบ) 
/ กสภ.  

กสภ. 
(กลุมสรางเสริม

สุขภาพ) 
ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

เปาหมายที่ 1.6.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคที่ 1.6.1.5 สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่และอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพเพื่อใหมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
นิยามและวิธีการคํานวณ 

เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

4. รอยละของสถาน
ประกอบการตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535   ที่มี
ความเสี่ยงสูง ไดรับการ
แนะนําดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพื่อจัดการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม        
ในการทํางานใหสะอาด   
ปลอดโรค ปลอดภัย สงเสริม
การมีสุขภาพที่ดี (ผลผลิต) 

รอยละ 60 นิยาม 

1. สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

2. ความเสี่ยงสูง หมายถึง สถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย
จากการทํางาน  
กลุมเปาหมาย  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 : 

กิจการผลิตน้ําแข็ง และกิจการสวนสนุก  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการแนะนําฯ  

X 100 / จํานวนสถานประกอบการกลุมเปาหมาย 

 

มาตรการที่ 3 

สนับสนุน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนจัด
สภาพแวดลอมใน
การทํางานให
ปลอดโรค 
ปลอดภัย มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
 

1. กิจกรรมสงเสริม และ
พัฒนาการดําเนินงานอาชีวอนา
มัยในการทํางาน และการ
คุมครองผูบริโภคของ
กรุงเทพมหานคร (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี 
สะอาด ปลอดภัย) / 1,737,300 

บาท (ดําเนินการ) 
 

สสว. 
(กลุมอาชีว-
อนามัยฯ) 
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เปาหมายที่ 1.6.2 โรคติดตอที่สําคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
เปาประสงคที่ 1.6.2.1 ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเปาหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงรวมทั้งกลุมเยาวชน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

5. รอยละของชายมี
เพศสัมพันธกับชายเขาถึง
ขอมูลความรูและอุปกรณ
ปองกัน (ผลผลิต) 

≥รอยละ 80 นิยาม 

ชายมีเพศสัมพันธกับชายไดรับขอมูลความรูและ
อุปกรณปองกัน ดังนี้ 
1. ไดรับความรูในการปองกันเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
2. ไดรับอุปกรณปองกันที่ปลอดภัย เชน ถุงยาง
อนามัย สารหลอลื่นฯ 

3. ไดรับขอมูลสถานที่ที่จะไปรับบริการตรวจเอช
ไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
4. ไดลงทะเบียนรับบริการ โดยมีหมายเลขระบุ
ตัวบุคคล UIC (Unique Identifier Code)  
วิธีการคํานวณ 

จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถึงขอมูล
ความรูและอุปกรณปองกัน 

จํานวนชายมีเพศสัมพันธกับชายที่ตั้งเปาหมายให
เขาถึงขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน (ป 2562 
จํานวน 37,000 คน) 

มาตรการที่ 1 เพิ่มการ
เขาถึงการปองกันใน
กลุมเปาหมายที่มีความ
เสี่ยงสูง 
มาตรการที่ 2 พัฒนา
ตนแบบการทาใหการ
ตรวจเอชไอวีเปนเรื่อง
ปกติ (Normalize 

HIV) 
มาตรการที่ 3 พัฒนา
ระบบการติดตามการ
ดําเนินการตาม
เปาหมายโดยสามารถ
จําแนกตามกลุม
ประชากรหลักไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมติดตามการ
ดําเนินงาน โดยระบบ 

Single Monitoring and 

Evaluation / (ไมใช
งบประมาณ) / กอพ. 

กอพ. 
(กลุมงาน

.........................) 
 

 

X 100 
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เปาประสงคที่ 1.6.2.2 คนหาและรักษาผูปวยวัณโรคใหหายขาด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

6. รอยละผลสําเร็จของการ
รักษาผูปวยวัณโรค (ผลลัพธ) 

> รอยละ 85 นิยาม    
ผูปวยวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดทั้งผูปวย
รายใหมและกลับเปนซ้ํา ทั้งผูปวยเสมหะพบเชื้อ
และไมพบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียนในสถานพยาบาลของ
สํานักอนามัยจากรายงานการขึ้นทะเบียนรักษา 
(TB03) ทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ป) 
เกณฑการรักษา  
  - สมัครใจเขารับการรักษา 
  - รับรักษาทั้งมีสิทธิ์การรักษาและไรสิทธิการรักษา 
วิธีคํานวน 

ผูปวยวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดทั้งผูปวย 

รายใหมและกลับเปนซ้ําทั้งผูปวยเสมหะพบเชื้อ 

และไมพบเชื้อที่รักษาสําเร็จ 

ผูปวยวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดทั้งผูปวย 

รายใหมและกลับเปนซ้ําทั้งผูปวยเสมหะพบเชื้อ 

และไมพบเชื้อทีข่ึ้นทะเบียนทั้งหมดรักษาใน
สถานพยาบาลของสํานักอนามัย 

 

มาตรการที่ 1 
คนหาผูปวยวัณ
โรคเชิงรุก เชิงรับ 

มาตรการที่ 2 
คนหาผูปวยใน
กลุมเสี่ยง กลุม
ตาง ๆ 

มาตรการที่ 3 
ปองกันการเกิด
วัณโรคดื้อยา
หลายขนานราย
ใหม 
มาตรการที่ 4 
คนหาผูสัมผัส
ใกลชิด 

มาตรการที่ 5 
ประสานเครือขาย
ควบคุมวัณโรค 

1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค 
ดวยระบบยาระยะสั้นภายใต
การสังเกตโดยตรง (DOT) 

(ไมใชงบประมาณ) / กอพ. 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
เครือขายการควบคุมวัณโรคใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร / 
400,000 บาท (ดําเนินการ) 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร / 495,000 
บาท (เงินอุดหนุน รัฐบาล) / 
กอพ. 
4. ศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณ
โรค (TB Referral Center) / 
(ไมใชงบประมาณ) / กอพ. 

กอพ. 
(กลุมงานวัณโรค) 

ศบส. รวม
ดําเนินการ 

 

X 100 
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เปาประสงคที่ 1.6.2.3 พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

7. ดัชนีลูกน้ํ ายุ งลายของ
กลุมเปาหมายอยูในเกณฑที่
กําหนด (ผลลัพธ) 
 

>รอยละ 70 นิยาม    

1. ชุมชน ไดแก ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานครและชุมชนไมขึ้นตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร(จํานวนชุมชน   จากการสํารวจแบบ
ปฐมภูมิ จํานวนชุมชน ณ กุมภาพันธ 2561 = 4,076  
ชุมชนโดยขนาดประชากรชุมชน  4,076 ชุมชน ขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ = 364 แหง*2) 
2. สถานศึกษา คือ โรงเรียนทุกสังกัดในเขต
กรุงเทพมหานคร 
(จํานวนโรงเรียนจากการสํารวจแบบปฐมภูมิ  ณ 
พฤษภาคม 2561 = 1,547 โรงเรียน โดยขนาด
ประชากรสถานศึกษา ..1,547 แหง ขนาดของกลุม
ตัวอยางที่ = 318 แหง*2) 
3. สถานพยาบาล คือ สถานพยาบาลที่อยูในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร(จํานวนสถานพยาบาลขอมูลจากกอง
ยุทธศาสตรและแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ณ มกราคม 2561 =  1,070 แหง โดย
ขนาดประชากรสถานพยาบาล 1,070 แหง ขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ = 287 แหง*2) 

มาตรการที่ 1 
พัฒนาความ
เขมแข็งของภาคี
เครือขาย
เปาหมายที่
กําหนดของ
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 

พัฒนาระบบการ
เฝาระวัง
โรคติดตอ 

1. กิจกรรม.............(ภายใต
โครงการบูรณาการเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
แกไขปญหาโรคไขเลือกออก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / 
551,500 บาท (ดําเนินการ) 
2. โครงการพัฒนา
กระบวนการเฝาระวัง 
สอบสวนและควบคุมโรค / 
292,300 บาท (ดําเนินการ) 

กคร. 
(กลุมโรคระบาด) 

ศบส. รวม
ดําเนินการ 
สนข. 

(ฝายสิ่งแวดลอม) 
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เกณฑที่กําหนด 

คือ ชุมชน/สถานศึกษา/สถานพยาบาล ตาม
กลุมเปาหมายมีคาดัชนีลูกน้ํายุงลายตามเกณฑที่
กําหนด>รอยละ 70  ดังนี้ 
ชุมชน มีคา HI < 10*1 คือ ภาวะความเสี่ยงตอการ
เกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก ในระดับความ
เสี่ยงต่ํา 
สถานศึกษา/สถานพยาบาล มีคาCI = 0*1 คือ รอย
ละของภาชนะขังน้ําที่พบลูกน้ํายุงลายระดับปลอดภัย 
**เกณฑอางอิงจากสํานักระบาดวิทยา  
(www.cupamnat.com/files/DHFเกณฑ.pdf) 
กลุมเปาหมาย  
1. ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สุมสํารวจ*3 มีคา

ดัชนีลูกน้ํายุงลาย ( HI <10) 
2. โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สุมสํารวจ*3 มี

คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย ( CI = 0) 
3. สถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่  สุม

สํารวจ*3 มีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย (CI = 0) 
ดัชนีลูกน้ํายุงลาย  
        คา HI (House Index) คือ รอยละของบานที่
สํารวจพบลูกน้ํายุงลาย 

        คา CI (Container Index) คือ รอยละของ
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ภาชนะขังน้ําที่พบลูกน้ํายุงลาย 

วิธีการคํานวณ 

1 คา  HI 
1.1)  HI = จํานวนบานทีพ่บลกูน้ํายุงลาย X 100 

         จํานวนบานที่สํารวจทัง้หมด 

1.2)  รอยละของชุมชนที่สุมสํารวจฯ มีคา HI <10 

         = จํานวนชุมชนที่มีคา HI <10 X 100  
จํานวนชุมชนทั้งหมดที่ไดรับการสุมสํารวจ 

คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 

2 คา  CI  
2.1) CI =   จํานวนภาชนะขังน้ําที่พบลูกน้ํา 
                           ยุงลาย x 100 

    จํานวนภาชนะที่สํารวจคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 

รอยละของสถานศึกษาและสถานพยาบาล  
2.1.1) รอยละของสถานศึกษาที่มีคา CI = 0  

=  จํานวนสถานศึกษาที่มีคา CI = 0 X 100  
จํานวนศึกษาทั้งหมดที่สํารวจคาดัชนี 

ลูกน้ํายุงลาย 

2.1.2) รอยละของสถานพยาบาลที่มีคา CI = 0  

=  จํานวนสถานพยาบาลที่มีคา CI = 0 X 100  
จํานวนสถานพยาบาลทั้งหมดที่สํารวจ 

คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 
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หมายเหตุ 

* 1  คาแปลผล  HI คาแปลผล    CI 

ระดับปลอดภัย  = 0 ระดับปลอดภัย = 0 

ระดับเสี่ยงต่ํา < 10  ระดับเสี่ยงต่ํา  < 5 

ระดับเสี่ยงสูง < 10 – 50 ระดับเสี่ยงสูง  5-9 

ระดับเสี่ยงสูงมาก > 50    ระดับเสี่ยงสูงมาก < 10 

* 2 ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Taro 

Yamane  ขนาดความคลาดเคลื่อน (e) ± 5% 

1. ขนาดประชากรชุมชน ..4,076 ชุมชน ขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ = 364 แหง 
2. ขนาดประชากรสถานศึกษา ..1,547 แหง ขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ = 318 แหง 
3. ขนาดประชากรสถานพยาบาล 1,070 แหง ขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ = 287 แหง 
*3 การเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified 

Random Sampling)โดยวิธกีารสุมเปนระดับชั้นอยาง
เปนสัดสวน 
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เปาหมายที่ 1.6.3 คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่เทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

เปาประสงคที่ 1.6.3.2 สงเสริมการเขาถึงระบบบริการและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

8. รอยละของผูปวยและ
ผูสูงอายุไดรับการสงตอ
จาก BMA Home Ward 

Referral Center ไดรับ
การพยาบาลตอเนื่องที่
บานตามเกณฑ (ผลลัพธ) 

รอยละ 85 นิยาม 

   ผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA Home 

Ward Referral Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
ตามเกณฑ  หมายถึง ผูปวยและผูสูงอายุในระบบสงตอ 

BMA Home Ward Referral Center ไดรับการพยาบาล
ตอเนื่องที่บานตามเกณฑกําหนดระยะเวลาในการเยี่ยม
ผูปวยและจํานวนวันที่รับ case จากศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่องที่บาน 

สีเขียว = (ยังอยูในเวลาการเยี่ยม/รอผลการเยี่ยม) 
สีหลือง = ใกลครบกําหนดการเยี่ยม ตองทําการติดตาม 

สีแดง = ครบกําหนด/เลยเกณฑการเยี่ยม 
โดยมีการแบงกําหนดเวลาในการแจงเตือน ตามกลุมผูปวย 
6 กลุม  

1. กลุมผูปวยที่สามารถรักษาใหหายขาดได 
(Curable) กลุมผูปวยที่มีการเจ็บปวยดวยโรคที่ไมรุนแรง
มากใชเวลาในการดูแลเพียงระยะสั้น รักษาใหหายขาดได 

2. กลุมผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง (Long-term 

chronic) ที่ไมสามารถควบคุมอาการได ผูปวยที่เจ็บปวย

มาตรการที่ 3 
พัฒนารูปแบบ
การพยาบาล
ผูปวยและ
ผูสูงอายุตอเนื่อง
ที่บาน 

1. กิจกรรม........................
(ภายใตโครงการการพัฒนา
เครือขายศูนยสงตอเพื่อการ
พยาบาลตอเนื่องที่บาน 
(BMA Home Ward 

Referral Center) / 
326,600 บาท (ดําเนินการ) 
 

กพส. 
(กลุมงาน............) 

ศบส. รวม
ดําเนินการ 



159 

 

เรื้อรังที่มีการดําเนินของโรค ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาด
ไดไมใชโรคคุกคามชีวิตและไมรบกวนตอการดําเนินชีวิตมาก
นัก 

3. กลุมผูปวยเจ็บปวยเรื้อรังและมีการไร
ความสามารถเล็กนอย (Long-term with mild 

disabilities) ผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังซึ่งไมสามารถ
รักษาใหหายขาดไดและมีการดําเนินของโรค หรือพยาธิ
สภาพของโรคมีผลกระทบตอวิถีชีวิตปกติ (Life style) และ
อาจจําเปนตองไดรับการดูแลชวยเหลือในระยะยาวในเรื่อง
ของการทํากิจวัตร (activity daily living) บางสวน 

4. กลุมผูปวยเจ็บปวยเรื้อรังและมีความพิการอยาง
รุนแรง (Long-term Extreme disabilities) ผูปวยโรค
เรื้อรัง ซึ่งมีการดําเนินโรคที่มากขึ้นตามพยาธิสภาพของโรค 
มีปญหาการเจ็บปวยที่ยุงยาก ซับซอน และบางครั้งไม
สามารถคาดการณ ลวงหนาไดทําใหเกิดความพรอง
ความสามารถในการ 

5. กลุมผูปวยระยะสุดทาย (Terminally ill with 

independent/ partial dependent) โรคเรื้อรังที่มี
การดําเนินโรคกาวไกลจนกระทั่ง ไมสามารถรักษาไดและ
เขาสูระยะสุดทาย หรือโรคที่มีภาวะคุกคามชีวิต (Life 

threatening) รักษาตามอาการของโรคเพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บปวดทุกข ทรมาน ความไมสุขสบายตางๆ เปนการดูแล
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แบบประคับประคอง จนกระทั่งระยะสุดทายของชีวิต 
ผูปวยอาจจะมีชีวิตอยูไดไมเกิน 6 เดือน 

6. กลุมผูปวยเฉพาะ (Special Group) ผูปวยที่มี
ความตองการการดูแลตอเนื่องที่บานเปนกรณีพิเศษ 
เนื่องจากมีปญหาทางจิต/สังคม/เศรษฐกิจ ตองการการดูแล
ใกลชิด เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมและสภาพ
ที่เปนอยู 
ยกตัวอยางเชน 

กลุมที่ 1 กลุมผูปวยที่สามารถรักษาใหหายขาดได 
(Curable) กําหนดการเยี่ยมครั้งแรกเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 
และภายใน 4 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล 

- สีเขียว 1 – 4 วัน 

- สีเหลือง 5 – 6 วัน 

- สีแดง 7 วันขึ้นไป 
วิธีการคํานวณ 

จํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการสงตอไดรับการ
พยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑระยะเวลาการเยี่ยมทั้ง 6 

กลุม x 100 

จํานวนผูปวยและผูสูงอายุที่ไดรับการสงตอจากศูนยสงตอฯ
ทั้งหมด 
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เปาหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอน ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
เปาประสงคที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 

ฝายที่รับผิดชอบ 

9. รอยละความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ)  
 

รอยละ 100 นิยาม 

1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่
จําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด 
ซูเปอรมารเก็ต และมินิมารท ในพื้นที่ 50 เขต ที่ไดรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ตามกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุข 

2. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑที่ใชตรวจประเมิน
สถานประกอบการอาหารเพื่อขอรับปายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ด ีประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก ดาน
อาคารสถานที่ ดานความปลอดภัยของอาหาร และดาน
บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ดังนี้ 

2.1 ดานอาคารสถานที่ ตองผานเกณฑสุขลักษณะ
สถานประกอบการอาหาร  

2.2 ดานความปลอดภัยของอาหาร ตองผานเกณฑ
ดานความปลอดภัย ดังนี้ 

(1) อาหารและวัตถุดิบ สุมตรวจดวยชุดทดสอบ

มาตรการที่ 1 

ควบคุม กํากับ ให
สถาน
ประกอบการ
อาหารผานเกณฑ
ดานสุขลักษณะ
ทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ 2 

ควบคุม กํากับ ให
ผูประกอบการ ผู
ไดรับใบอนุญาต/
หนังสือรับรอง
การแจง ตองไม
เปนโรคติดตอ ไม
เปนโรคที่สังคม
รังเกียจ หรือไม
เปนพาหะนํา

1. กิจกรรมที่ 3 (ภายใต
โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 
13,410,800 บาท 

(ดําเนินการ) 
 

กสอ. 
(กลุมงาน............) 

(บูรณาการ) 
สนข. 

(ฝายสิ่งแวดลอม
ฯ) 

ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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เบื้องตน (Test kit) ทางดานเคมี อยูในเกณฑคุณภาพ
อาหารที่กําหนด ดังนี้ 

- ตองไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ สาร
ฟอรมาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ตองไมพบสีสังเคราะหในอาหาร ที่หามการใชสี 
- ตองไมพบกรดแรอิสระในน้ําสมสายชู 
- ตองไมพบยาฆาแมลง สารไอโอเดท และสารโพ

ลารในน้ํามันทอดอาหารเกินเกณฑคุณภาพอาหารที่
กําหนด 

(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพรอมบริโภค 

ภาชนะอุปกรณ มือผูสัมผัสอาหาร โดยใชชุดตรวจหา
โคลิฟอรมแบคทีเรียเบื้องตน (SI-๒) พบการปนเปอน 
ไมเกินรอยละ 10 

     กรณี พบการปนเปอนสารเคมีอันตราย หรือโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย ใหออกคําสั่ง เจาพนักงานทองถิ่น 
หรือคําแนะนําใหผูประกอบการอาหาร ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหผานเกณฑความปลอดภัย โดยสุม
ตรวจวิเคราะหซ้ํา 

2.3 ดานบุคลากรผูสัมผัสอาหาร ตองผานการอบรม
หรือการเรียนรูดวยตนเอง ตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร และผานการทดสอบ
ความรู โดยไดรับหนังสือรับรองและบัตรประจําตัวผู

โรคติดตอ 

มาตรการที่ 3 

ควบคุม กํากับ ให
ผูประกอบการ ผู
ไดรับใบอนุญาต/
หนังสือรับรอง
การแจง ตองผาน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่
กรุงเทพมหานคร 
กําหนด 

มาตรการที่ 4 

ตรวจเฝาระวัง
คุณภาพอาหารใน
สถาน
ประกอบการ
อาหาร 
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สัมผัสอาหาร 
3. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนา  ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง รอย
ละความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานสถานประกอบการอาหารใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ผลผลิต   - จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ไดรับ
การสงเสริมใหมีการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ  - รอยละสถานประกอบการอาหารที่ผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ   จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร คูณดวย 100 หารดวยจํานวนสถาน
ประกอบการอาหารทั้งหมด ในพื้นที่เขต 

สูตรการคํานวณ   จํานวนสถานประกอบการอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร x 100 / จํานวนสถานประกอบการ
อาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 
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ดานที่ 3 มหานครสําหรับทุกคน 

มิติที่ 3.1 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการและการสงเคราะห และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  

เปาหมายที่ 3.1.2 ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 
เปาประสงคที่ 3.1.3.2 ดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางครบวงจร 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย นิยามและวิธีการคํานวณ 
เชื่อมโยงกับ
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
สวนราชการ/ 
ฝายที่รับผิดชอบ 

10. รอยละของผูปวย
และผูสูงอายุใน 
Home Ward ไดรับ
การเฝาระวังภาวะ
เสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนจาก
ผูดูแล (Caregiver)  
(ผลลัพธ) 

รอยละ 100 นิยาม 

1. Home Ward หมายถึง ผูปวยและผูสูงอายุที่มีผูดูแล (Caregiver) 

ที่ผานการอบรมหลักสูตรการสรางแกนนําผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บานและมีพยาบาลผูจัดการสุขภาพดูแล
ตอเนื่องที่บานในโปรแกรม BMA Home Ward Referral 

2. การเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน หมายถึง ผูปวยและ
ผูสูงอายุที่ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพดวยแบบประเมิน ADL หรือ 
TAI หรือ 2Q 

ผลผลิต   - จํานวนผูดูแลที่เขารับการอบรมในหลักสูตรการอบรมสราง
แกนนําผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน 

ผลลัพธ   - รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ไดรับการ
เฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver) 

วิธีการคํานวณ    จํานวนผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ที่ไดรับ
การเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแล (Caregiver)  x  
100 / จํานวนผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward ทั้งหมด 

 

มาตรการที่ 2 
ผูปวยทุพพล
ภาพและ
ผูสูงอายุติดเตียง
ไดรับการดูแล
พยาบาลที่บาน 

1. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลเพื่อ
ชวยเหลืองานพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุที่
ตองไดรับการดูแล
ตอเนื่องที่บาน / 
21,849,000 บาท 

(ดําเนินการ) 

กพส. 
(กลุมงาน............) 

ศบส. รวม
ดําเนินการ 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน (มิติที่ 
2.1.1 ของ สงม.) 

ตามที่ สงม. กําหนด 1. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
(ความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน) /สก.สนอ. 
 

2. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม (มิติที่ 2.1.2 ของ สงม.) 
 

ตามที่ สงม. กําหนด 2. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
(ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม) /
สก.สนอ. 

3. รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป (มิติที่ 2.1.3 ของ สง
ม.) 
 

ตามที่ สงม. กําหนด 3. กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 
(รอยละของเงินกันไวเหลื่อมป) /สก.สนอ. 

4. รอยละของความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน 
(มิติที่ 2.2 ของ สนค.) 
 

ตามที่ สนค. กําหนด 

 
4. กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัดทํางบ
การเงินของสํานักอนามัย /สก.สนอ. 

5. รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (มิติที่ 2.3 ของ สตน.) 

ตามที่ สตน. กําหนด 5. กิจกรรมการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน /สก.สนอ. และทุก สนง./กอง 
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มิติที่ 3 คุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ (มิติที่ 3.1 ของกองกลาง) 
 

ตามที่กองกลาง สนป. กําหนด 1. กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนของทุก
สวนราชการ /สก.สนอ. 

2. รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการ
ที่ดีที่สุด (Best Service) (มิติที่ 3.2 ของ สกก.) 
 

ตามที่ สกก. กําหนด 2. กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อใหบริการที่ดีที่สุด / กสภ. 
กอพ.  

3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มิติที่ 3.3 ของ 
ผตร.) 
 

ตามที่ คณะผูตรวจราชการฯ และ กงต. กําหนด 3. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจ /สพธ. 
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มิติที่ 4 การพัฒนาองคการ 
 

ตัวชี้วัด นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรมและ 
สวนราชการที่รับผิดชอบ 

1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (มิติที่ 4.1 
ของ สกก.) 
 

ตามที่ สกก. และ สตน. กําหนด 1. กิจกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรการเสริมสราง    
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน /สก.สนอ./ทุกสวน
ราชการ 
 

2. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of Work Life)  
    ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน (มิติที่ 4.2.1 ของ สนอ.) 
 

ตามที่ สสว. สนอ. กําหนด 1. กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 
/สสว./ทุกสวนราชการ 
 

3. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน (มิติที่ 4.2.2 ของ 
สกก. 
 

ตามที่ สกก. กําหนด 1. กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน /กสภ./ทุกสวนราชการ 
 

 


