
 

    
 

แผนปฏบิตัริาชการประจำป พ.ศ. 2565 
สำนักอนามัย 

 
 

 

                                                                         

        

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 สำนักอนามัย จัดทำขึ ้นเพื ่อเปนกรอบทิศทาง          
การดำเนินงานภายใตการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีความเชื่อมโยงสอดคลองตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในยุคปจจุบันแผนยุทธศาสตรในระดับตางๆ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564  นโยบายและ
แผนความมั ่นคงฯ  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 - 2575 แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำ ป พ.ศ. 
2565 รวมถึงนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ณ ปจจุบัน 

 
จากผลการดำเนินงานในปที่ผานมา สำนักอนามัยมีภารกิจหนาที่ในการใหบริการดานการแพทย

และสาธารณสุข  ครอบคลุมทั้งดานการสรางเสริมสุขภาพ  การปองกันโรคการบำบัด  การรักษาพยาบาล    
การฟนฟูสุขภาพ  การปองกันและบำบัดการติดยาเสพติด ความปลอดภัยของอาหารตลอดจนการจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยมีการบูรณาการ
แผนงานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกสำนักอนามัย รวมทั้งภาคีเครือขายตางๆ ใหมี
การเสริมสรางสุขภาพท่ีดีปฏิบัติงานในลักษณะองครวม (Holistic ซ่ึงผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเปาหมาย
ที่กำหนดไวดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานของสำนักอนามัย สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ผูรับบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการเปลี ่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สำนักอนามัยจึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 256๕ โดยการพัฒนางานดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ใหมีทิศทาง 
การดำเนินงานท่ีชัดเจนปฏิบัติไดจริงและปรากฎผลเปนรูปธรรม  โดยยึดกรอบแนวทางกำหนดการจัดทำแผนท่ี
สามารถเชื่อมโยงภารกิจเขากับดาน มิติ เปาประสงค และมาตรการกับแผนในระดับตางๆพรอมทั้งกำหนด
ประเด็นการพัฒนาและบรรจุโครงการ/กิจกรรมท่ีจำเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
สำนักอนามัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2565 สำนักอนามัย จะเปน

เครื่องมือใหทุกสวนราชการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยางยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
 
 หนา
  
  

คำนำ 
สารบัญ 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป 1 

o ขอมูลท่ัวไป/สถานการณ 1 
o วิสัยทัศน 3๔ 
o พันธกิจ 3๔ 
o เปาหมาย 3๖ 
o ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก ๔๐ 

มาตรการและโครงการยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  
ประจำป พ.ศ. 2565  

o สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ ๔๑ 
o สวนท่ี ๒ การบริหารจัดการ ๕๒ 

โครงการสำคัญตามภารกิจของหนวยงาน ๕๓ 
สรุปโครงการและงบประมาณท่ีหนวยงานจะดำเนนิการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o โครงการยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565  ๕๘ 
o โครงการสำคัญตามภารกิจของหนวยงาน  ๖๐ 
o บัญชีรายการ/โครงการประจำพ้ืนฐาน ๖๒ 

รายละเอียดโครงการท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณ (แยกรายโครงการ  
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป 
 
ขอมูลท่ัวไป/สถานการณของพ้ืนท่ี 
 
 ขอมูลท่ัวไป 

 
สำนักอนามัย  มีสวนราชการท้ังสิ้น 8๒ สวนราชการ  ประกอบดวย  
1. สำนักงาน 5 สำนักงาน  ไดแก  สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  สำนักงานปองกันและ

บำบัดการติดยาเสพติด  สำนักงานชันสูตรสาธารณสขุ  สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข  สำนักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

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

3. ศูนยบริการสาธารณสุข 6๙ ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 7๓ 
สาขากระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
มีบุคลากรครองตำแหนงในปจจุบัน จำนวน 3,734 คน ไดรับจัดสรรงบประมาณประจำป 

งบประมาณ 2563 จำนวน 2,474,279,800 ลานบาท ปงบประมาณ 2564 จำนวน 2,423,991,000 
ลานบาท และปงบประมาณ 2565 จำนวน .............................. ลานบาท 

 
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค

และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางดานพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การใหบริการในระดับ
ศูนยบริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวของ การวิจัย 
พัฒนาความรู และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การเผยแพรความรูและถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การควบคุมสิ่งแวดลอมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยใหบริการ
ดานการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลท่ีดี สงเสริมให
ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดจากการรวมมือกับภาคสวนตางๆ โดยมี
การบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหวางหนวยงานภายในสำนักอนามัยและหนวยงานภายนอก 
รวมทั้งภาคีเครือขายใหมีการเสริมสรางภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองครวม 
(Holistic)  สามารถแบงภารกิจพื้นฐานตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการทั้งหมด 7 ภารกิจพื้นฐาน 
ดังตอไปนี้ 
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ภารกิจพ้ืนฐานของสำนักอนามัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภารกิจพ้ืนฐาน 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 

สรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันและควบคุมโรค 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 

รักษาพยาบาลปฐมภูมิ 
ฟนฟูสุขภาพ 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 

สาธารณสุขมูลฐาน
และเครือขายสุขภาพ 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 

ปองกัน บำบัดรักษา 
และฟนฟูการติดยา

เสพติดและสารเสพติด 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5

สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 

สุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 

นโยบายและบริหาร
จัดการ 
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ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณเจ็บปวยและการตายดวยโรคที่เกิดจาก

พฤติกรรมเสี่ยงและโรคท่ีปองกันไดลดลง โดยจัดใหมีการสงเสริมอนามัยทุกกลุมวัย การสงเสริมสุขภาพจิต และ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ปองกัน  ควบคุม  และหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอภายในวงกวาง  
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค  

 
ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 2 รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 
ประชาชนเขาถึงระบบรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยจัดใหมีบริการบำบัดรักษาใน

ระดับปฐมภูมิท่ีไดมาตรฐาน ฟนฟูสุขภาพ ดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานอยางท่ัวถึง
พัฒนาการปฏิบัติงานการพยาบาล วางแผนและกำหนดยุทธศาสตรทางการพยาบาล เพื ่อจัดระบบและ
ใหบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขาทุกแหง พัฒนาและกำหนด
รูปแบบระบบบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 6๙ แหง และ 7๓ ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
ภายใตภารกิจของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบสงตอผูปวยอยางครบวงจร (BMA Home Ward 
ReferralCenter ระหวางโรงพยาบาล บาน และศูนยบริการสาธารณสุข พัฒนาฐานขอมูลการพยาบาลผูปวย
ตอเนื ่องที ่บาน (Home Health Care สราง ระบบการดูแลแบบ  Home Ward  ในลักษณะศูนยบริการ
สาธารณสุขเปน  Ward  ครัวเรือนเปนเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาลท่ีบาน (Supervise Nurse Home 
Ward เพ่ือการควบคุมกำกับและดูแลการปฏิบัติการพยาบาลใหถูกตองตามมาตรฐานการพยาบาลศูนยบริการ
สาธารณสุข กำหนดและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล สำนักอนามัย  สนับสนุน
ศูนยบริการสาธารณสุขเขาสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PHCA สนับสนุนการนิเทศงานของสำนักอนามัย 
สรางผูดูแล (Care Giver) ที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนผูปวยที่จะเกิดมีขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีระบบ
การบริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาล สำนักอนามัย เกิดผลงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และเผยแพรในระดับประเทศและสากล  
 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 3 สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 
ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานเนนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน โดยจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อทำหนาที่ในการใหคำปรึกษาแนะนำ และเผยแพร
ความรูดานสุขภาพการปฐมพยาบาล การเฝาระวังโภชนาการในเด็กและผูใหญ การสังเกตพัฒนาการเด็ก การ
เฝาระวังโรคติดตอในชุมชน การดูแลสุขภาพในชองปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บปวย มีศูนยสุขภาพชุมชน
เปนสถานท่ีใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน เปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูเก่ียวของในชุมชน
ตลอดจนสนับสนนุเครือขายสุขภาพอ่ืนใหมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 
 

ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 4 ปองกัน บำบัดรักษา และฟนฟูการติดยาเสพติดและสารเสพติด 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ไดรับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยการ
ประสานความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับกลุมเปาหมาย รวมท้ังเปนศูนยขอมูลดานยาเสพติดสำหรับการเฝาระวัง 
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ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 5 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
มีระบบสนับสนุนบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสำนักอนามัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

ระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายาเวชภัณฑ การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การบริการสุขภาพและ
สรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชนและการใหการสงเคราะหทางดานสาธารณสุขแกผูที่มีปญหาทางสุขภาพ 
หรือไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ บริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สายงานพยาบาล 

 
ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 6 สุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม 
ประชาชนไดบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค สารปนเปอนที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ โดยการสงเสริมดานสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ 
และในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไมกอมลพิษสิ่งแวดลอมและสิ่งคุกคามตอสุขภาพ 

 
ภารกิจพ้ืนฐานท่ี 7 นโยบายและบริหารจัดการ 
มีการจัดทำแผน การบริหารจัดการแผน ขอเสนอเชิงนโยบาย เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร 

ดานสุขภาพ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานการวิจัยและการพัฒนา เพื่อใหการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเปนการสนับสนุนการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
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 โครงสรางหนวยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักอนามัย 

สำนักงานปองกันและบำบัด 
การติดยาเสพติด 

สำนักงานเลขานุการ 

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 

สำนักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข 

กองควบคุมโรค 

กองการพยาบาลสาธารณสุข 

กองเภสัชกรรม ศูนยบริการสาธารณสุข 69 แหง 

กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 

กองสรางเสริมสุขภาพ 

กองทันตสาธารณสุข 

กองสุขาภิบาลอาหาร 

ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 7๓ แหง 
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 การวิเคราะห สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของกรุงเทพมหานคร 
  
สภาพแวดลอมภายใน 

S : Strength W : Weakness 

1.   สำนักอนามัย มีแผนยุทธศาสตรเปนทิศทางใน

การปฏิบัติ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมี

แผนระยะยาว แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 - 2575 แผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 

2561– 2565 และระยะสั้น แผนปฏิบัติ

ราชการกรุงเทพมหานครประจำป ท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 

12 (พ.ศ. 2560 -2564 และแผนอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

2.   สำนักอนามัย มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน

ภารกิจสําคัญ ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี โดยมี

ศูนยบริการสาธารณสุขและศูนยบริการ

สาธารณสุขสาขากระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัว

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการจัดใหบริการสาธารณะ

แกประชาชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีลักษณะ

เปนการกระจายอำนาจจากศูนยกลางไปสูพ้ืนท่ี 

(Decentralization) 

3.   สำนักอนามัย มีทีมสหวิชาชีพ ทำใหสามารถ

จัดการใหบริการ 4 มิติ (สงเสริม ปองกัน รักษา 

และฟนฟู ท่ีมีความเหมาะสมสำหรับทุก

กลุมเปาหมาย  

4.   บุคลากรของสำนักอนามัย มีความรูความ

เชี่ยวชาญ บุคลากรขององคกรมีความมุงม่ัน 

ทุมเท และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ ภายใตการสั่งสมประสบการณมาอยาง

ยาวนาน 

 

 

1.    โครงสรางองคกรไมรองรับ และไมเหมาะสมกับ

ภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

2.    ระบบมีการดำเนินงานท่ีซับซอน ซ้ำซอน (หลาย

หนวยงานท่ีหนาท่ีเหมือนกัน ขาดความยืดหยุน 

การดำเนินงานลาชา red tape ไมทันตาม

กำหนดเวลาท่ีตองการ เนื่องจากข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานมีจำนวนมาก 

3.    ระบบพ้ืนฐานท่ีสำคัญขาดการบูรณาการ 

เชื่อมโยงขอมูลกัน เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร การประชาสัมพันธ 

เปนตน 

4.    การทำงานตามนโยบายหรือคำสั่งเรงดวน ท่ีเปน

การแกไขปญหาเฉพาะหนา สงผลใหแทรกแซง

งานตามภารกิจหลัก โดยไมไดแกปญหาท่ีแทจริง  

5.    การบริหารงานมีลักษณะแยกสวนและขาดการ 

บูรณาการ สวนราชการยึดภารกิจเปนหลัก 

สงผลใหเกิดลักษณะตางคนตางทำ/ตางกองตาง

สั่ง 

6.    อัตรากำลังไมสอดคลองกับจำนวนประชาชน

ท่ีมารับบริการในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สงผล

ตอประสิทธิภาพการใหบริการ 

7.    การพัฒนาบุคลากรไมทันตอการทดแทน

บุคลากรท่ีเกษียณอายุ/ลาออก 

8.    บุคลากรขาดทักษะท่ีเทาทันตอสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลง เชน โรคอุบัติใหม/เทคโนโลยี 

9.   ขาดการรวบรวมองคความรูจากภายนอกองคกร 

10. ขาดการทบทวนการบรรลุเปาหมายตามแผน

ยุทธศาสตร 

11. ขาดการนำขอมูลมาใชในการวางแผนยุทธศาสตร 

12. กลยุทธไมสามารถตอบสนองตอบริบทของพ้ืนท่ี

ได 
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S : Strength W : Weakness 

13.  การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ  

พ้ืนท่ียังขาดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

รวมกัน 

14. ขาดการกำหนดและการติดตามประเมินผลท่ี

ชัดเจน รวมถึงในมิติผลลัพธ (Outcome) ของ

องคกร 

15. ไมมีการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรท่ีสะทอน

ถึงการบรรลุตามคานิยมขององคกร เพ่ือใชใน

การวัดประเมินในการสงเสริมคานิยมองคกร 

16. ขาดการขับเคลื่อนการนำคานิยมรวมไปปฏิบัติ

จริง 

 
สภาพแวดลอมภายนอก 

O : Opportunities T : Threats 

1.   นโยบายภาครัฐท่ีมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ ถือเปนโอกาสใหองคกร

ประสบ ความสําเร็จในการดําเนินงาน เกิด

ความโปรงใส และตอบสนองตอความตองการ

ของประชาชน 

2.   กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ  ถือเปนโอกาสใหองคกรปรับเปลี่ยน

วิธีการคิดและแนวทาง การดําเนินงานไปสูการ

พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

3.   รัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาเพ่ือรองรับ

การ กาวเขาสูยุคดิจิทัล เอ้ือตอการพัฒนาการ

บริหารจัดการ องคกร/การใหบริการประชาชน

ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน 

4.   กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ

ของ องคกรไวอยางชัดเจน ซ่ึงเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน จากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และ.พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

1. นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงตามคณะรัฐมนตรี/รัฐบาล 

จนทำใหเกิดความไมตอเนื่องของการปฏิบัติงาน 

2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานกัญชา สงผลใหเกิด

การใชักัญชาไมเหมาะสม สงผลตอสุขภาพของ

ประชาชน 

3. ผูรับบริการมีจำนวนมากข้ึนไมสอดคลองกับ

ทรัพยากร จากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

พ.ศ. 2562 

4. ผูรับบริการมีความคาดหวังสูงตอการใหบริการของ

ศูนยบริการสาธารณสุขเทียบเทากับโรงพยาบาล

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 30 บาท รักษาทุกท่ี 

5. โรคระบาดจากการรวมกลุมจากสถานการณความ

ขัดแยง เกิดการชุมนุม 

6. มีแนวโนมความเครียดท้ังทาง กาย จิต สังคม    

เพ่ิมมากข้ึน จากสถานการณทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบจาก Covid–19 และสถานการณ

ทางการเมือง 

7. ประชาชนเกิดโรคเจ็บปวย เกิดความเครียดเขารับ

บริการเพ่ิมมากข้ึนจากผลกระทบจาก Covid–19 

เศรษฐกิจถดถอย-ตกต่ำ / รายไดนอยลง  
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O : Opportunities T : Threats 

5. ประชาชน สังคม ใหความสำคัญ และความสนใจ

กับปญหาดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนโอกาสในการ

สรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการรวม

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

8.   ประชาชนกลุมท่ีเคยใชบริการภาคเอกชนมารับ

บริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขมากข้ึน แต

อัตรากำลัง ทรัพยากรไมเพียงพอตอแนวโนมความ

ตองการท่ีสูงข้ึน 

9.   ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน จากการเคลื่อนยายของ

ประชากร ทำใหสำนักอนามัยตองรับภาระ

คาใชจายในการดูแลเพ่ิมมากข้ึน 

10.  องคกรตองขับเคลื่อนภารกิจสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมากข้ึน ผูสูงอายุ

ในภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมข้ึน ครอบครัวมีขนาดเล็กลง 

อัตราการเกิดลดลง จากการเขาสูสังคมสูงวัย 

11.  พฤติกรรมของประชาชน/ผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ทำใหเกิดการรวมตัวเพ่ือเรียกรองสิทธิ /         

การรองเรียนมากข้ึน 

12.  โรค NCDs มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากพฤติกรรมการ     

ใชชีวิต (การกิน นอน เปลี่ยนไป  

13.  ชองทางการสื่อสาร และการคาออนไลนท่ีเปด

กวาง ขาดการควบคุมท่ีดีสงผลใหเกิดการใชยาเสพ

ติดเพ่ิมมากข้ึน 

14.  เกิดคานิยมรุนแรง กาวราว ซึมเศรา เพ่ิมมากข้ึน 

จากภาวะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (ครอบครัว

เดี่ยว / ตางคนตางอยู / Free Sex  / ถูกทอดท้ิง 

/ ความรุนแรงในครอบครัว  

15.  การถูกทอดท้ิงมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน                

จากความสัมพันธท่ีหางเหิน ชองวางระหวางวัย 

16.  ชุมชนแนวดิ่ง(นิติบุคคล เพ่ิมมากข้ึน ทำใหการให

ความรวมมือยากยิ่งข้ึน และรูปแบบการใหบริการ

ท่ีมีอยูอาจไมเหมาะสม 

17.  มีการเชื่อถือขอมูลขาวสารดานสุขภาพจาก

ชองทางออนไลน ท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการมาก

ข้ึน สงผลใหการดูแลของบุคลากรทางการแพทย

ของสำนักอนามัย ดำเนินการไดยากยิ่งข้ึน 

18.  ผูรับขาวสารเกิดความสับสน จากการเกิด         

Fake News การรับขอมูลท่ียังไมผานการ

ตรวจสอบ มีความคลาดเคลื่อนขอมูล 
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O : Opportunities T : Threats 

19.  ขอจํากัดดานกฎหมาย และระเบียบเปนอุปสรรค

ตอการดําเนินงานและการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี 

จากพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 

2562 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 

20.  ปญหามลพิษกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ             

โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ และทำใหภาระงานมากข้ึน 

เชน การใหความรู การจัดหาอุปกรณปองกัน

สุขภาพการรักษาพยาบาล (จากปญหามลพิษท่ี

เพ่ิมข้ึน เชน ปญหาขยะ ปญหาฝุน PM 2.5) 

 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกท่ัวไป (External) ขององคกร Pestle Model 

สภาพแวดลอม ประเด็น โอกาส อุปสรรค 

การเมือง 
(Political) 

1. นโยบายท่ี
เปลี่ยนแปลงตามมติ
คณะรัฐมนตรี/การ
เปลี่ยนแปลง
ผูบริหาร 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลง
ตอรัฐสภา ทําใหองคกรมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ดังกลาวใหประสบความสําเร็จ 

นโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงตาม
คณะรัฐมนตรี/รัฐบาล ทำใหเกิด
ความไมตอเนื่องของการ
ปฏิบัติงานองคกร ขาดความ
ตอเนื่องในการขับเคลื่อนภารกิจ
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ท่ีกำหนด 

2. นโยบายดาน
สาธารณสุข  
(นโยบาย 30 บาท 
รักษาทุกโรค  

ความคาดหวังของประชาชน ท่ีมี
ตอการดําเนินงานขององคกรท่ี
เพ่ิมมากข้ึน เชน การใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย การ
พัฒนารูปแบบการใหบริการท่ี
หลากหลาย เปนตน ทําใหองคกร
ตองปรับปรุง การดําเนินงานให
สอดคลองกับความคาดหวัง 
ดังกลาว 

ผูรับบริการมีจำนวนมากข้ึน ไม
สอดคลองกับทรัพยากรท่ีมี  

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

ภาวะเศรษฐกิจโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เชน ภาวะเศรษฐกิจถือเปนโอกาส
ใหองคกรปรับเปลี่ยนวิธีการคิด
และแนวทางการดําเนินงานไปสู
การพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน       เพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน  

๑. ประชาชนเกิดโรคเจ็บปวย 
เกิดความเครียดเขารับบริการเพ่ิม
มากข้ึนจากผลกระทบจาก Covid 
– 19  เศรษฐกิจถดถอย-ตกต่ำ / 
รายไดนอยลง / คนวางงานเพ่ิม
มากข้ึน 
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สภาพแวดลอม ประเด็น โอกาส อุปสรรค 

๒. ประชาชนท่ีเคยใชบริการ
ภาคเอกชนมารับบริการท่ี
ศูนยบริการสาธารณสุขมากข้ึน 
แตอัตรากำลัง ทรัพยากรไม
เพียงพอตอแนวโนมความ
ตองการท่ีสูงข้ึน 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social) 

1. การเคลื่อนยาย
ของประชากร 

นโยบายภาครัฐท่ีมุงเนนใหเกิด
การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ 
ถือเปนโอกาสใหองคกรประสบ 
ความสําเร็จในการดําเนินงาน 
เกิดความโปรงใส และตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน 

ประชากรแฝงเพ่ิมข้ึน จากการ
เคลื่อนยายของประชากร ทำให
สำนักอนามัยตองรับภาระ
คาใชจายในการดูแลเพ่ิมมากข้ึน 

2. การเขาสูสังคม
สูงวัย 

การพัฒนารูปแบบการใหบริการท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุ อาทิเชน 
การใหบริการ Fast Track แก
ผูสูงอายุ การออกแบบอาคาร 
หองน้ำ สิ่งอำนวย   ความสะดวก
รองรับสังคมสูงวัย 

องคกรตองขับเคลื่อนภารกิจ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครมากข้ึน ผูสูงอายุ
ในภาวะพึงพิงเพ่ิมข้ึน ครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง อัตราการเกิดลดลง  

 เทคโนโลยี  
Technological 

การเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วดาน 
IT 

รัฐบาลใหความสําคัญตอการ
พัฒนาเพ่ือรองรับการ กาวเขาสู
ยุคดิจิทัล เอ้ือตอการพัฒนาการ
บริหารจัดการ องคกร/การ
ใหบริการประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน 

ผูรับขาวสารเกิดความสับสน จาก
การเกิด Fake News การรับ
ขอมูลท่ียังไมผานการตรวจสอบ 
มีความคลาดเคลื่อนขอมูล 

กฎหมาย 
(Legal) 

1. พระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐม
ภูมิ พ.ศ. 2562 
2.พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  

กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ี
ตามภารกิจของ องคกรไวอยาง
ชัดเจน ซ่ึงเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  

ขอจํากัดดานกฎหมาย และ
ระเบียบเปนอุปสรรค            
ตอการดําเนินงานและการบูรณา
การในระดับพ้ืนท่ี 

สิ่งแวดลอม 
Environmental 

ปญหามลพิษท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน 
ปญหาขยะ ปญหา
ฝุน PM 2.5 

องคกรตองปรับปรงุ การ
ดําเนินงาน พัฒนารูปแบบการ
ใหบริการตอบสนองตอความ
ตองการ และแกไขปญท่ีเกิดข้ึน 
ทำใหไดองคความรูใหมท่ีตอง
เรียนรูพรอมกับประชาชน 

ปญหามลพิษกอใหเกิดปญหาดาน
สุขภาพ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ 
และทำใหภาระงานมากข้ึน เชน 
การใหความรู การจัดหาอุปกรณ
ปองกันสุขภาพการรักษาพยาบาล 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร McKinsey ๗ S 

สภาพแวดลอม ประเด็น โอกาส อุปสรรค 

โครงสรางองคกร  
(Structure) 

Decentralization  
(มีลักษณะการ
กระจายอำนาจ  
 

สำนักอนามัย มีบทบาทหลักใน
การขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ 
ไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข
และศูนยบริการสาธารณสุข
สาขากระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ 
ท่ัวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการ
จัดใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนอยางท่ัวถึงและเทา
เทียม มีลักษณะเปนการ
กระจายอำนาจจากศูนยกลาง
ไปสูพ้ืนท่ี (Decentralization) 

๑.  องคกรมีภารกิจมาก 
หลากหลาย แตยังไมสอดคลอง
กับบริบทการพัฒนา ทรัพยากร
หรือความตองการของพ้ืนท่ี 
๒.  โครงสรางองคกรไมรองรับ 
และไมเหมาะสมกับภารกิจท่ี
เพ่ิมข้ึน และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

ระบบ  
(Systems) 

Bureaucracy 
(ระบบราชการ  
 
 

องคกรเปนระบบราชการ 
(Bureaucracy) มีกรอบการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยยึดถือ 
คานิยมองคกร “ซ่ือสัตย บริการ
ดี มีน้ำใจ” และการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการทรงงาน และ
แนวพระราชดําริมาเปน
แนวทางในการแกไขปญหา 
และพัฒนาพ้ืนท่ี 

๑.  การดำเนินงานระบบมีการ
ดำเนินงานท่ีซับซอน หลาย
หนวยงานท่ีหนาท่ีเหมือนกัน ขาด
ความยืดหยุน การดำเนินงาน
ลาชา red tape ไมทันตาม
กำหนดเวลาท่ีตองการ เนื่องจาก
ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีจำนวน
มาก 
๒. ระบบพ้ืนฐานท่ีสำคัญขาด
การบูรณาการ เชื่อมโยงขอมูลกัน 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ เปนตน 

รูปแบบ 
(Style) 

Hierarchy  
(ระบบสั่งการ
ตามลำดับชั้น/
ข้ันตอน  
-รูปแบบสั่งการ
แบบ    บน-ลาง 

มีระบบการสั่งการตามลำดับชั้น 
(Hierarchy) โดยมีสวนกลาง 
(กอง สำนักงาน  เปน
หนวยงานหลักในการ
ดำเนินงานบริหารจัดการขอมูล 

๑.  การทำงานตามนโยบายหรือ
คำสั่งเรงดวน ท่ีเปนการแกไข
ปญหาเฉพาะหนา สงผลให
แทรกแซงงานตามภารกิจหลัก 
โดยไมไดแกปญหาท่ีแทจริง 
๒.  การบริหารงานมีลักษณะแยก
สวนและขาดการบูรณาการ สวน
ราชการยึดภารกิจเปนหลัก สงผล
ใหเกิดลักษณะตางคนตางทำ/ตาง
กองตางสั่ง 
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สภาพแวดลอม ประเด็น โอกาส อุปสรรค 

บุคลากร  
(Staff) 

อัตรากำลัง  
-สหวิชาชีพ  

สำนักอนามัย มีทีมสหวิชาชีพ 
ทำใหสามารถจัดการบริการ 4 
มิติ (สงเสริม ปองกัน รักษา 
และฟนฟู ท่ี มีเหมาะสมสำหรับ
ทุกกลุมเปาหมาย 

๑.  อัตรากำลังไมสอดคลองกับ
จำนวนประชาชนท่ีมารับบริการ
ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบหมาย สงผล
ตอประสิทธิภาพการใหบริการ 
๒.  การพัฒนาบุคลากรไมทันตอ
การทดแทนบุคลากรท่ี
เกษียณอาย/ุลาออก 

ทักษะ 
ความสามารถ 
(Skills) 

ทักษะเชิงวิชาชีพ บุคลากรมีความรูความ
เชี่ยวชาญ บุคลากรขององคกร
มีความมุงม่ัน ทุมเท และเปน
มืออาชีพในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ภายใตการสั่งสม
ประสบการณมาอยางยาวนาน 

๑.  ขาดทักษะท่ีเทาทันตอ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง เชน 
โรคอุบัติใหม/เทคโนโลยี 
๒.  ขาดการรวบรวมองคความรู
จากภายนอกองคกร 

กลยุทธ  
(Strategy) 

การบริหารจัดการ องคกรมีกลไกการดําเนินงาน
ครอบคลุมและเชื่อมโยง ภายใต
แผนท่ีมีความสอดคลองกับแผน
ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และ
ความตองการของประชาชนใน
ระดับพ้ืนท่ี 

๑.  ขาดการทบทวนการบรรลุ
เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 
๒.  ขาดการนำขอมูลมาใชในการ
วางแผนยุทธศาสตร กลยุทธไม
สามารถตอบสนองตอบริบทของ
พ้ืนท่ีได 
๓.  การจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ียังขาด
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
รวมกัน 
๔.  ขาดการกำหนดและการ
ติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 
รวมถึงในมิติผลลัพธ (Outcome) 
ขององคกร 

คานิยมรวม  
(Shared Value) 
 

การกำหนดคานิยม
รวม 

มีการกำหนดคานิยมรวม เพ่ือ
ใชเปนสื่อกลางในการแสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีพึงประสงครวมกัน 

ไมมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
ขาดการนำคานิยมรวมไปปฏิบัติ
จริง 
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 สถานการณ 
 

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 

สถานการณและการประเมิน 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 
กรุงเทพมหานครมีข อบัญญัติกร ุงเทพมหานคร เร ื ่อง กิจการที ่ เป นอันตรายตอสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดประเภทกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ถูกควบคุมภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
การประกอบกิจการแตละประเภทตองจัดการสุขลักษณะสถานประกอบการใหถูกตอง เหมาะสม ปองกัน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของผูพักอาศัยใกลเคียง ที่แตกตางกันไปตามชนิดและประเภทกิจการ 
ตามขอบัญญัติขางตนมีกิจการท่ีกำหนดข้ึนใหม โดยเฉพาะในสวนของกิจการดานบริการ เชน กิจการใหบริการ
เลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ กิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน ดำเนินการในลักษณะที่จัดสง
พนักงานไปทำงานที่บานของผูรับบริการ เปนการใหบริการที่มีความเสี่ยงทั้งในดานสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูรับบริการ เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑหรือขอกำหนดสำหรับกิจการ ไมมีการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ในดานตางๆ เชน ดานอาคารสถานที่ ดานสุขลักษณะ ดานสภาพจิตใจ ตลอดจนความไววางใจของผูรับบริการ
ตอพนักงาน ผู ประกอบกิจการจึงจำเปนตองมีความรู  ความเขาใจในการดำเนินงานตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบการท้ังในดานชีวิตและทรัพยสินของ
ผูรับบริการ นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาในดานของฝุนละออง โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก สาเหตุสวนหนึ่ง
มาจากการเผาในที่โลง การจราจร และกระบวนการผลิตจากสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอาจ
ทำใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาวจึงจำเปนตองมีแนวทางใน
การควบคุมปองกันฝุนละอองจากสถานประกอบกิจการ โดยจะเนนเฉพาะสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพภายใตขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ กลุมกิจการ โดยใชการมีสวนรวมของสถานประกอบกิจการ
เปาหมายในการกำหนดแนวทางดังกลาว 

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทำงานของลูกจาง ป 2557 - 2561 พบวา  
สวนใหญเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด เฉลี่ยรอยละ 27.80 ตอป โดยในป 2561 กรุงเทพมหานคร 
มีสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจางกรณีรายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน 
และหยุดงานเกินสามวัน มีจำนวน 22 ,658 ราย ลดลงจากป 2560 ซ่ึงมีจำนวน 23,575 ราย คิดเปนรอย
ละ 3.89 โดยในป 2561 เม่ือพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบวา สวนใหญเปนกรณีหยุด
งานไมเกิน 3 วัน รอยละ 72.47 ตอป รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน รอยละ 26.16 ตอป กรณี
สูญเสียอวัยวะบางสวน รอยละ 0.81 ตอป และกรณีตายรอยละ 0.56 ตอป ตามลำดับ ซึ่งถือไดวาสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักอนามัย โดยมุนเนนการเสริมสราง
ศักยภาพของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และการสนับสนุนการดำเนินงานในพ้ืนท่ีเขตของกรุงเทพมหานคร สงผลให
สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจางกรณีรายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน และหยุดงานเกินสามวัน  ในป 2561 ลดลงอยางเปนรูปธรรม 

 
ยาเสพติด 
สถานการณยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในป 2563 ที่ผานมา ยังคงปรากฏขอมูลบงชี้เปน

พื้นที่แพรระบาดที่สำคัญ โดยมีการแพรระบาดครอบคลุมทั้ง 6 กลุมพื้นที่ พบการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ
อยางตอเนื่อง โดยกรุงเทพมหานคร ยังคงเปนพื้นที่ลำเลียงผาน และพื้นที่พักคอยยาเสพติดเพื่อรอลำเลียงไปยัง
พื้นที่อื่น และรอกระจายในพื้นที่ ซึ่งยานพาหนะที่ใชในการลำเลียงยาเสพติดสวนใหญเปนรถยนตสวนบุคคลใช
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โทรศัพทมือถือเปนชองทางการติดตอสื่อสาร และการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อติดตอซื้อขายยาเสพติด ปรากฏ
รูปแบบการจำหนายยาเสพติดออนไลน และการกระจายดวยวิธีสงพัสดุไปรษณียในคดีรายสำคัญ อีกทั้งยัง
ปรากฏขอมูลการลักลอบปลูกพืชเสพติด คือ พืชกัญชาในพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ยังพบวากลุมผูคายาเสพติด 
มีความพยายามในการนำเขาและสงออกยาเสพติดผานทางพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ โดยเฉพาะยาเสพติด
ชนิดไอซ และยาอีกลุมประชากรที่เขาไปเกี่ยวของทั้งมิติดานการคาและการเสพ อยูในกลุมอายุ 20 – 39 ป 
ประกอบอาชีพรับจาง และเปนผูใชแรงงาน ยาเสพติดท่ีแพรระบาด คือ ไอซ และยาบา ยาเสพติดท่ีตองเฝาระวัง
คือ เฮโรอีน กัญชา คีตามีน กระทอม และยาอี  

สถานการณดานการคา  
จากขอมูลการจับกุมคดียาเสพติดจากระบบทะเบียนคดียาเสพติด (NCR ในปงบประมาณ ๒๕๖3  

(ต.ค. 25๖2 – ก.ย. 25๖3  มีการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,490 คดี ผูตองหา 
2,547 คน ซึ่งพบวาเปนคดีคา (ครอบครองเพื่อจำหนายขึ้นไป รอยละ 43.1 คดีเสพ รอยละ 56.9 จะพบวา
ผู กระทำผิดสวนใหญอยู ในชวงเรียนและวัยทำงานอายุระหวาง 20 – 39 ป จำแนกเปนกลุ มอายุ 25 - 29 ป  
รอยละ 18.8 รองลงมาคือกลุ มอายุ 20 – 24 ป รอยละ 18.4 กลุ มอายุ 35 - 39 ป รอยละ 17.9  
และกลุ มอายุ 30 - 34 ป รอยละ 17.3 พื ้นที ่ที ่ม ีผลการจับกุมมากที ่ส ุด คือ กรุงเทพเหนือ กรุงธนใต  
และกรุงเทพตะวันออก และเขตท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ บางเขน บางบอน บางขุนเทียน หนองจอก และภาษีเจริญ 

ขอมูลจากการจับกุมคดีรายสำคัญ หวงปงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 
2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจับกุมจำนวน 52 คดี กระจายทุกกลุมพื้นที่ โดยพบการจับกุมในกลุม
พ้ืนท่ีกรุงเทพตะวันออก มากท่ีสุด รองลงมาคือ กรุงเทพเหนือ และกรุงธนใต ในจำนวนนี้เปนการจับกุมขณะท่ีมี
การลำเลียงยาเสพติดและเปนการพักคอยเพื่อรอกระจายในพื้นที่ ลำเลียงไปยังจังหวัดอื่น หรือตางประเทศ 
รวมถึงการตรวจยึดจากพัสดุไปรษณีย ของกลางที่ตรวจยึดได ไดแก ยาบา 9,040,908 เม็ด ไอซ ประมาณ 
1,839กิโลกรัม คีตามีน 192.57 กิโลกรัม เอ็กซตาซี่ 186,315 เม็ด เฮโรอีน 89 กิโลกรัม กัญชา 473 
กิโลกรัม และกระทอม 111 กิโลกรัม  

ในปงบประมาณ 2563 มีสถิต ิการจับกุมคดีรายสำคัญลดลง เนื ่องจากชวงไตรมาส 3 
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ทำใหรัฐบาลออกมาตรการสกัดก้ันคัดกรอง
การเขาออกตามแนวชายแดน และภายในประเทศ จึงทำใหการลำเลียงยาเสพติดในปริมาณมากทำดวยความ
ยากลำบาก จึงอาจสงผลใหการจับกุมลดลง เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของกลางในคดีรายสำคัญ จะพบวาป 
2563 มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกวาปงบประมาณ 2562 ไดแก ไอซ ยาอี กัญชา และเฮโรอีน สวนสัดสวนของ
กลางท่ีลดลง ไดแก ยาบา กระทอม และคีตามีนเกล็ด โดยยาบาลดลงกวารอยละ 30.44 

ยาเสพติดที ่แพรระบาดหลักในพื้นที่ เชน ยาบา และไอซ สวนใหญนำเขาจากชายแดนทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชการลำเลียงทางบกเขาสูพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สวนใหญเขาสูพ้ืนท่ี
ทางกลุมพื้นที่กรุงเทพเหนือโดยใชเสนทางถนนมิตรภาพ/สายเอเชีย หากเปนการลำเลียงมาจากภาคตะวันตก 
(กาญจนบุรี ใชเสนทางถนนกาญ จนาภิเษก ภาคตะวันออก(ชลบุรี ใชถนนบางนา -ตราด ถนนวงแหวนรอบนอก 
เชื่อมตอถนนกาญจนาภิเษก และเม่ือถูกลำเลียงตอไปยังพ้ืนท่ีภาคใต ทางถนนพระรามท่ี 2 

ขอมูลจากผูเสพระบุวาหวงท่ีผานมาผูเสพยังคงสามารถหาซ้ือยาเสพติดเพ่ือเสพ จากในชุมชนและ
แหลงซื้อขายไดทุกชวงเวลา โดยสวนใหญสามารถหาซื้อไดงายภายใน ๓๐ นาที – ๑ ชั่วโมง จากแหลงซื้อเดิม
โดยไมตองหาซื้อจากแหลงใหม และราคายาเสพติดยังไมพบการเปลี่ยนแปลงมากนัก การซื้อขายแบบปลีกใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบมีหลายระดับราคา ดังนี้ 
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ยาบา มีการซื้อขายราคาปลีกไดหลายระดับราคา ต่ำสุดเม็ดละ ๒๐ บาท สูงสุดเม็ดละ 200 บาท 
โดยราคาสวนใหญราคา เม็ดละ 5๐ บาท โดยราคาต่ำกวา ๑๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 72.2 และราคาตั้งแต 
๑๐๐ - ๒0๐ บาท คิดเปนรอยละ 27.8  

ไอซ พบการขายปลีก ต่ำสุดจีละ 200 บาท สูงสุดจีละ 80๐ บาท สวนใหญจำหนายจีละ  500 
บาท และพบผูคารายยอยแบงจำหนายแบบตัก ต่ำสุดตักละ ๑๐๐ - 300 บาท สวนใหญจำหนายตักละ 1๐๐ 
บาท และผูคารายยอยมีการแบงจำหนายตามจำนวนเงินเทาท่ีผูเสพมี  

กัญชา พบการจำหนายปลีก หอละ 40 – 500 บาทสวนใหญจะอยูท่ีราคา 100 บาทตอหอ 
กระทอม ใบละ 1 บาท หรือ 35 ใบ 100 บาท หรือ 100 ใบ 150 บาท 
เฮโรอีน หอละ 300 บาท  หลอดกาแฟละ 300 – 1,000 บาท กรัมละ 500 – 1,500 บาท 
เอ็กซตาซ่ี ราคาเม็ดละ 250 – 400 บาท 
สถานการณการแพรระบาด 
ขอมูลจากระบบการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด (บสต. พบวาหวงปงบประมาณ 2563                   

มีผู เขารับการบำบัด จำนวน 8,854 ราย จำแนกเปนระบบสมัครใจ 2,651 ราย บังคับบำบัด 5,015 ราย  
และตองโทษ 1,188 ราย ในจำนวนนี้เปนรายใหม คิดเปนรอยละ 61.1 และรายเกา คิดเปนรอยละ 38.9  
โดยในป 2563 ผูเขารับการบำบัด มีจำนวนลดลงกวารอยละ 61 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ 2562 เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง อยู ในกลุ มอายุ 25 – 29 ปมากที ่ส ุด ร อยละ 19.4 รองลงมาคือกลุ มอายุ  
20 – 24 ป รอยละ 18.0 และ 30 – 34 ป รอยละ 17.3 โดยมีรอยละ 0.2 อยูในกลุมอายุ 15 – 19 ป  
ผูเขาบำบัดยาเสพติดชนิดไอซมากที่สุด รอยละ 41.8 รองลงมาคือยาบา รอยละ 35.8 กัญชา รอยละ 8.3 
และเฮโรอีน รอยละ 5.8  ระดับการศึกษาของผูเขารับการบำบัด พบมีการศึกษาสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษา
มากที่สุด รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อพิจารณาสถานภาพการมีงานทำ 
พบวาเปนผูมีงานทำ รอยละ 80.0 วางงาน รอยละ 17.4 และยังเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 2.5 ในกลุม
ของผูมีงานทำ พบวาประกอบอาชีพรับจางมากท่ีสุด รอยละ 29.1 รองลงมาคือผูใชแรงงาน รอยละ 27.1 

และในหวงไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 2563 ปรากฏสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ที่เพิ ่มมากขึ ้นและมีการประกาศใชพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีการตั้งดานคัดกรองอยางตอเนื่อง มีการจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง แต
พบวายังคงปรากฏขอมูลการจับกุมคดียาเสพติดจำนวนมาก และการรวมกลุมมั่วสุมเสพยาเสพติดตามสถานท่ี
ตาง ๆ โดยเฉพาะลักษณะที่เปนหองพักหรือบานพัก และในสวนของผูคายาเสพติดก็มีการปรับตัวเชนเดียวกัน 
โดยเฉพาะชองทางการจำหนายผานสื่อสังคมออนไลน และการขนสงยาเสพติดผานพัสดุไปรษณีย หรือบริษัทขนสง
เอกชน ที่กลายเปนชองทางในการกระจายยาเสพติดที่สำคัญ ที่ไดรับความนิยมและขยายในวงกวางมากขึ้นตอเนื่อง 
กลุมผูคารายยอยในพ้ืนท่ียังคงหาชองทางและพยายามจำหนายยาเสพติดใหกับกลุมผูเสพ และหลังจากท่ีรัฐบาล
เริ่มประกาศผอนปรนมาตรการควบคุม กลุมนักคายาเสพติดในพื้นที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น จากขอมูลคดี
รายสำคัญชวงตนเดือนมิถุนายนท่ีปรากฏอยางตอเนื่อง และจากขอมูลการสัมภาษณผูเสพตามแบบสัมภาษณการเฝา
ระวังปญหาการแพรระบาดยาเสพติด (แบบ 315 พบวาการติดตอซื้อขายยาเสพติดระหวางผูคารายยอยและ
กลุมผูเสพ สวนใหญเปนการซ้ือขายโดยพบปะหนา รองลงมาคือ การซ้ือขายผานโทรศัพท และมีเพียงสวนนอย
ท่ีติดตอซ้ือขายผานแอปพลิเคชันติดตอสื่อสาร โดยผูเสพมักเลือกซ้ือยาเสพติดจากผูคารายยอยท่ีตนรูจักคุนเคย
กันอยูแลวซ้ือขายกันเปนประจำซ่ึงจะมียาเสพติดจำหนายอยูตลอด และอยูใกลกับท่ีพักหรือท่ีทำงานเพ่ือความ
สะดวกในการรับสงยาเสพติด  

การประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 2,067 
ชุมชน พบชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด จำนวน 1,847 ชุมชน ชุมชนมีปญหาเสพ จำนวน 139 ชุมชน ชุมชน
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มีปญหาคา จำนวน 22 ชุมชน และชุมชนที่มีคาและเสพ จำนวน 59 ชุมชน คิดเปนรอยละ 2.9 ซึ่งมีจำนวน
เพ่ิมข้ึนจากการประเมินฯ ครั้งท่ี 1/2563 จำนวน 8 ชุมชนหรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.4 มีชุมชนท่ีมีสถานะปญหา
ยาเสพติดมากคงท่ี 15 ชุมชน 

 
โรคซึมเศรา 

สังคมเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาอยางรวดเร็วเกิดปญหาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ                    
โรคซึมเศรา ซึ่งเปนปญหาสุขภาพจิตที่สำคัญ เนื่องจากเปนความเจ็บปวยทางจิตที่มีความรุนแรง สงผลตอ
คุณภาพชีวิตและกอใหเกิดความสูญเสีย หากไมไดรับการรักษาอาจนำไปสูการทำรายตนเองและฆาตัวตายไดใน
ที่สุด จากการสำรวจระดับประเทศ ป 2556 พบวาโรคซึมเศรามีอัตราความชุกรอยละ 2.7 สำหรับพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครพบอัตราความชุกรอยละ 5.1 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนสังคมเมืองที่มีความเจริญ            
อยางตอเนื่อง ประชาชนมีการปรับตัวตอการใชชีวิตมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เกิดความวิตกกังวล 
ความเครียด นำไปสูโรคซึมเศรา ขณะเดียวกันการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศราในกรุงเทพมหานคร             
ในป 2562 มีเพียงรอยละ 34.00 (ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศราโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                 
สวนหนึ่งเกิดจากประชาชนขาดการตระหนัก มีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับโรคซึมเศรา คิดวาเมื่อเปนแลว
หายเองไดและมีอคติตอการเจ็บปวยทางจิตเวช  

ดังนั้นสำนักอนามัยจึงใหความสำคัญกับการดำเนินงานสรางเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย 
โดยมีเปาหมายใหประชาชนสามารถดูแลและจัดการสุขภาพของตนเอง มีความรอบรูทางสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จึงมีการดำเนินงานคัดกรองกลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราเพ่ือเปนการสงเสริมปองกันไมใหนำไปสูการเปน
โรคซึมเศรา  

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

Communicable diseases : NCDs) ประกอบดวย กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดอุด
กั้นเรื ้อรัง และโรคมะเร็ง โดยเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยีและ
สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอชีวิตและกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ไดแก การบริโภคอาหารท่ีไมสมดุล 
(รับประทานอาหารหวานมันเค็มมากเกินไปและรับประทานผักผลไมนอย) มีการเคลื่อนไหวรางกายนอย มีการ
บริโภคยาสูบและดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในปริมาณท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซ่ึงหากไม
หยุดพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยดวยโรควิถีชีวิต พิการ และเสียชีวิตตามมา นอกจากนี้ยัง
สรางภาระคาใชจายในการดูแลรักษาซ่ึงเปนปญหาใหญท่ีกำลังทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ รัฐบาลจึงไดเรงรัดการ
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังเพื่อลดอัตราปวยและอัตราตายจากกลุมโรคไมติดตอจากรายงานการสำรวจ
สุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557 ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทย
อายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 8.9 ความชุกในผูหญิงสูงกวาในผูชาย (รอยละ 9.8 และ 7.9 ตามลำดับ) ในผูชาย
กรุงเทพฯ (7.7) ในผูหญิง (7.0) รอยละ 43.1 ของผูที่เปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนเบาหวานมากอน 
สวนความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 24.7 ผูชายรอยละ 25.6 และ
ผูหญิงรอยละ 23.9 ในกรุงเทพฯ (22.8) สำหรับความครอบคลุมในการตรวจวินิจฉัยเปนความดันโลหิตสูงรอย
ละ 54.2 ในชายและรอยละ 35.2 ในหญิงไมเคยไดร ับการวิน ิจฉัยมากอน และจากขอมูลสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2562 พบผูที่ไดรับการคัดกรอง
ความเสี่ยงเมตาบอลิก กลุมอายุ 15 ปขึ้นไป ทั้งหมด 1,366,717 ราย คิดเปนความครอบคลุมเพียงรอยละ 
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28.47 จากจำนวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 4.8 ลานคน ดังนั้นการ
เพิ่มการเขาถึงการตรวจคัดกรอง คนหาตั้งแตระยะเริ่มตน และใหคำแนะนำในการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อลด
และขจัดปจจัยเสี่ยง จะทำใหสามารถลดอัตราการเจ็บปวย ชะลอการดำเนินโรค ลดภาระของระบบบริการ 
คาใชจาย และลดอัตราการตายได  

จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 ผูที่เคย
ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวานมีรอยละ 2.7 ไมไดรับการรักษา รอยละ 43 ของผูเปนเบาหวานท่ี
ไดรับการรักษาสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดในเกณฑ <130 มก./ดล. (หรือรอยละ 23.5 ของผูที ่เปน
เบาหวานทั้งหมด ทั้งนี้ผู หญิงมีสัดสวนของการไดรับการวินิจฉัยการรักษาและการควบคุมน้ำตาลไดตามเกณฑ
ไดมากกวาในผูชาย รอยละ 6.1 ของคนท่ีเปนความดันโลหิตสูงไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรักษา ประมาณ 1 ใน 
5 ของผูปวยทั้งหมดไดรับการรักษาแตควบคุมความดันโลหิตไมไดตามเกณฑ (<140/90 มม.ปรอท มีเพียง
รอยละ 29.7 ของผูที่เปนความดันโลหิตสูงไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได ผูชายมีสัดสวนของ
การไดรับการวินิจฉัยรักษาและควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑนอยกวาในผูหญิง ซึ่งจากรายงานการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในปงบประมาณ 2563 มี
จำนวนผูปวยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษา 17,518 คน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
รักษา 23,315 คน  

ดังนั้นสำนักอนามัยจึงใหความสำคัญกับการดำเนินงานสรางเสริมสุขภาพของประชาชน โดยมี
เปาหมายใหประชาชนสามารถเขาถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และไดรับความรู
และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ รวมถึงมีการจัดบริการ
ดูแลผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเกณฑมาตรฐาน เพื่อควบคุมปองกันความรุนแรง หรือ
ชะลอภาวะแทรกซอน ในดานตางๆ 

 
โรคอุบัติใหมและอุบัติเกา 
การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและอุบัติเกาจากการอพยพยายถิ่นและการเขาสูประชาคม

อาเซียนโรคอุบัติใหมไดแกไขหวัดสายพันธุ ใหม SAR โรคเมอรส (Middle East Respiratory Syndrome: 
MERS) หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุมโคโรนา (Coronavirus) มือปากเทา
เป อยฯลฯและอุบัติเกาเชนทองรวงไขเลือดออกมาลาเรียและวัณโรคดื้อยาเปนตนการอพยพยายถิ ่นท้ัง
ภายในประเทศตางประเทศและประเทศเพื ่อนบานที่ตลอดจนการเขาสูประชาคมอาเซียนทำใหเกิดการ
เคลื่อนยายของประชากรหากไมสามารถควบคุมติดตามไดอยางมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดปญหาการแพร
ระบาดของโรคอุบัติใหมและเกาอยางกวางขวางและสงผลตอการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

 
โรคมะเร็ง 
ปจจุบันโรคมะเร็งไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกเปนสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 3 อันดับ

แรกของประชาชนทั่วโลก องคการอนามัยโลกคาดการณวาในอีก 10 ปขางหนา จะมีผูเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ประมาณ 11 ลานคนทั ่วโลก ซึ ่งถ ือว าเปนต ัวเลขท่ีส ูงมาก ในสวนของประเทศไทยพบวาในพื ้น ท่ี
กรุงเทพมหานครมีจำนวนผูปวยมะเร็งรายใหมสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ โดยมะเร็งที่พบมากที่สุด คือ 
มะเร็งเตานม มะเร็งปอด มะเร็งลำไสใหญ และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ และเมื่อแยกเฉพาะสวนของมะเร็ง
สตรี พบวา มะเร็งที่พบผูปวยรายใหมมากที่สุด คือ มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ ซึ่งเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตของสตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงที่สุด และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยการ
ปองกันที่ดีที่สุด คือการเฝาระวังและคัดกรองโรคมะเร็งใหแกสตรี ซึ่งพบวาการคัดกรองและคนหามะเร็งปาก
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มดลูกโดยการตรวจ Pap smear สามารถตรวจพบความผิดปกติของเซลลไดในระยะเริ่มแรก กอนที่จะลุกลาม
เปนโรคมะเร็ง 

 
โรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ  
ตั้งแตป พ.ศ. 2557 สำนักอนามัยไดจัดทำเปนแผนพัฒนาการดำเนินงานปองกันโรคอวนและ

ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนขึ้น  เพื่อใหหนวยงานหรือองคกรตางๆ  ที่เกี่ยวของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร    
ถือเปนนโยบายปฏิบัติและวางกรอบแนวทางการดำเนินงานดานการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ     
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตยังดำเนินการไดไมครบทุกแหงเนื่องจากไดรับความรวมมือจากหนวยงานนอก
สังกัดกรุงเทพมหานครไมเต็มท่ีเทาท่ีควร จึงจำเปนตองปรับแผนการดำเนินงานใหเหมาะสม ซ่ึงการดำเนินงาน
กิจกรรมดังกลาวตองมีกลไกการสรางเครือขายการทำงาน อันจะนำไปสูสุขภาพทีดีของกลุมเปาหมายอยาง
ทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพตอไปโดยมียุทธศาสตรการดำเนินงานแบบบูรณาการที่เปนรูปธรรมเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงคนักเรียนมีสุขภาพดีและเติบโตเปนผูใหญที่มีสุขภาพแข็งแรงจนกาวสูวัยผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิต
ตอไป  

สภาพในป พ.ศ. 2565 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขารวมดำเนินมาตรการปองกันโรคอวน 
และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นและเด็กในโรงเรียนพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครที่เขารวมดำเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนทั้งในและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน  

ผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา  
ผลการดำเนินงานมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจำป 2563 
- โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. จำนวน 437 แหง   
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ. จำวน 66 แหง  
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. จำนวน 148 แหง  
ผลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563        

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. โรงเรียนสังกั ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. 
และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. 3 สังกัด จำนวน 415,117 คน 
พบวา เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน รอยละ 66.50 ภาวะโภชนาการอยูในเกณฑดี (คอนขางผอม 
สมสวน ทวม รอยละ 79.80 มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวน และอวน คิดเปนรอยละ 15.74 

และเมื่อเทียบภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนทั้ง 3 สังกัด พบวา เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ. มีภาวะโภชนาการเกิน (เริ่มอวนและอวน มากที่สุด       
คิดเปนรอยละ 19.22 รองลงมา คือเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช. และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. คิดเปนรอยละ 15.02 และ 14.92 
ตามลำดับ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช. มีภาวะ
โภชนาการสูงดีสมสวนมากท่ีสุด รอยละ 69.20 รองลงมานักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม. และ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. มีภาวะโภชนาการสูงดีสมสวน 
รอยละ 66.37 และ 64.71 ตามลำดับ 

กลุมวัยทำงานเปนกลุมประชากรที่อยูในชวงวัย 15-60 ป เปนวัยที่มีความสำคัญตอการพัฒนา 
ประเทศชาติอยางมาก เพราะตองรับผิดชอบครอบครัว ตองหารายได การแบกภาระในการเลี้ยงดูเด็กและ 
ผูสูงอายุ ขณะเดียวกันก็พบวากลุมวัยทำงานเปนกลุมที่ตองเผชิญกับปญหาตางๆ รอบดานไมวาจะเปนปญหา 
สุขภาพ ซึ ่งสวนหนึ ่งเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงาน ดังนั ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
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กรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม และในปพ.ศ. 2562 
จากการประเมินคาดัชนีมวลกาย (BMI ของขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมโครงการวัยทำงาน
สดใส ใสใจสุขภาพ จำนวน 3,545 คน กอนเขารวมโครงการฯ มีคา BMI หรือรอบเอวเกิน จำนวน 2,031 คน 
คิดเปนรอยละ 57.29 และหลังเขารวมโครงการฯ มีคา BMI หรือรอบเอวเกิน ลดลง จำนวน 1,830 คน        
คิดเปนรอยละ 90.10 ปญหาสุขภาพดังกลาวเกิดจากพฤติกรรม ดานสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมทำให
กรุงเทพมหานครตองสูญเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาลในแตละป เปนจำนวนเงินไมนอย 

พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560         
จากขอมูลรายงานการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS 5th by UNICEF พ.ศ. 2558- 
2559) พบวา แมเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวถึง 6 เดือน มีรอยละ 23 แมท่ีสามารถใหนมแมไดถึง 1 ป 
มีรอยละ 33 แมที่สามารถใหนมลูกไดถึง 2 ปมีอัตรารอยละ 16 อุปสรรคสำคัญที่แมไมสามารถเลี้ยงลูกดวย
นมแมไดสำเร็จ คือ การเริ่มตนในโรงพยาบาล และระยะ 2 สัปดาหแรก หลังจากท่ีแมออกจากโรงพยาบาลและ
กลับมาอยู ที ่บ าน และอยู ในชุมชน เสนทางเพื ่อชวยใหแมใหนมแมไดสำเร็จ (Breaking the Barrierto 
Successful Breastfeeding) เริ ่มจากโรงพยาบาล ไปสูชุมชน และครอบครัวตองใหการสนับสนุน สงเสริม 
และปกปองใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดอยางเต็มท่ี ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติเมื ่อวันที่ 4 
เมษายน 2560 และประกาศบังคับใชในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 สำนักอนามัย       
มีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติฯกำหนดใหขาราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดยบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขของสำนักอนามัยไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฯดังกลาว จำนวน 
362 คน และเพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำนักอนามัยจึงจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ ในปงบประมาณ 2563 จำนวน 129 คน และใน
ปงบประมาณ 2564 จำนวน 138 คน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 
โรคขาดสารไอโอดีน 
เปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสำคัญของประเทศไทยมากวา 50 ป ซ่ึงมีผลตอสุขภาพและคุณภาพ

ของประชาชน เพราะนอกจากจะทำใหเกิดโรคคอพอกแลว ยังมีผลตอการเจริญเติบโตของรางกายและสมอง 
ในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ ถาขาดสารไอโอดีนจะเสี่ยงตอการแทงตายกอนคลอด และท่ีสำคัญท่ีสุด
คือ ทารกจะขาดสารไอโอดีนไปดวย  ทำใหการเจริญเติบโตทางรางกายและสมองชาผิดปกติปญญาออน ใบ      
หูหนวก ขาแข็ง กระตุก ตาเหล มีรูปรางแคระแกรน ชวยเหลือตัวเองไมได หรือที่เรียกวา “เออ” นอกจากนี้มี
การศึกษาวิจัยมากมายทั่วโลก พบวาเด็กที่อยูในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนจะมีระดับสติปญญาต่ำกวาเด็กที่อยูใน
พ้ืนท่ีท่ีไมขาดสารไอโอดีนอยูถึง 10-15 จุด และจากการสำรวจระดับความฉลาดทางสติปญญา หรือท่ีเรียกวา 
Intelligence quotient (IQ) ของเด็กไทย โดยกรมสุขภาพจิต ป 2559  พบวาเด็กไทยมีระดับ IQ ต่ำกวา 
100 โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีระดับ IQ อยูที่ 90.8 ซึ่งถือวายังต่ำอยูมากเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย อาทิ ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ที่พบวา เด็กๆในประเทศเหลานี้มีระดับ IQ สูงกวา 100 และ
จำนวนมากทีเดียวท่ีระดับเชาวนปญญาหรือ IQ สูงถึง 120-130 ซ่ึงถือวาจัดอยูในกลุมเด็กฉลาด ซ่ึงถา IQ สูง
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เกินกวา 140 ตองถือวาเปนเด็กกลุมอัจฉริยะ และยังต่ำกวาระดับเฉลี่ยของสติปญญาเด็กในประเทศพัฒนา
แลวประเทศอื่นๆในโลก อยูที่ 104 ขณะเดียวกันผลการสำรวจพัฒนาการตามวัยในเด็กที่มีอายุต่ำกวา 5 ป 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบมีพัฒนาการสมวัยลดลงเรื่อยๆ ที่รอยละ 72.8 และ 73.37 ในป 
พ.ศ. 2557 และ 2563 ตามลำดับ สวนผูใหญที่ไมไดรับสารไอโอดีนอยางพอเพียงจะอิดโรยและออนเพลีย
งาย ซึ่งทำใหความสามารถในการทำงานและการเลี้ยงดูครอบครัวลดลง สงผลกระทบตอการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

สำนักอนามัย ไดสำรวจการใชเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ตั้งแตปพ.ศ. 2554 - 
2563 ครอบคลุมทั้ง 50 เขต พบวา มีการใชเกลือเสริมไอโอดีนเพียงรอยละ 76.8, 78.9, 75.5, 80.5, 
81.6 ,83.3, 81.6, 79.5, 82.4 และ 83.5 ซึ่งมีแนวโนมดีขึ้นแตยังคงต่ำกวาเกณฑที่องคการอนามัยโลก
กำหนดไวที่รอยละ 90 ขึ้นไป และในป พ.ศ. 2563 ไดสำรวจไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภในคลินิก
ฝากครรภของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหงจำนวน 235 คนพบหญิงตั้งครรภขาดไอโอดีนจำนวน 189 คน 
คิดเปนรอยละ 80.4 ตามลำดับ 

 
สภาวะการดูแลสุขภาพในชุมชน  
กรุงเทพมหานครไดใหความสำคัญและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส. โดยมีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ดังนั้น การสรางและพัฒนา อสส. ใหเปนแบบอยางที่ดีทางดานสุขภาพแก
ประชาชน รวมท้ังมีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย เหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีเขตเมือง จะชวยใหประชาชนไดรับ
การบริการดานสุขภาพที่ดีจาก อสส. และมีความเชื่อมั่นในตัว อสส. มากยิ่งขึ ้น อีกทั้งการสนับสนุนใหภาคี
เครือขายอ่ืน ๆ ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเขามามีสวนรวมดานสุขภาพ จะสามารถชวยใหการ
ขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเปนตองมีการดำเนินการ
อยางตอเนื่อง 
 

โรคเอดส วัณโรค และ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดทำการคาดประมาณจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยูในป พ.ศ. 

2565  จากจำนวนประชากรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มีจำนวนกลุมประชากรท่ีเขาถึงยาก และเปนกลุมเสี่ยง
ท่ีมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี มากกวากลุมประชากรอ่ืน ไดแก ชายมีเพศสัมพันธกับชาย 74,232 คน (จำแนกเปน
กลุมเสี่ยงสูง 41,733 คน และกลุมเสี่ยงต่ำ 32,499 คน ชายขายบริการทางเพศ 6 ,092 คน กลุมสาว
ประเภทสอง 31,586 คน พนักงานบริการทางเพศหญิง 20,648 คน ผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 3,034 คน  มี
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยูใน ป พ.ศ. 2563 จำนวน 74,192 คน เปนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม จำนวน 
1,123 คน ในจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม เปนกลุมเยาวชนท่ีมีอายุนอยกวา 25 ป จำนวน 649 คน (คิด
เปนรอยละ 57.8 และมีผูเสียชีวิตภายในป 2565 จำนวน 2 ,434 คน (ที่มา: ผล AIDS Epidemic Model 
กทม.ป 2559 - 2573   

ผลการเฝ าระว ังความชุกการติดเช ื ้อเอชไอว ี พ ื ้นท ี ่กร ุงเทพมหานคร ป 2562 พบวา                     
กลุมพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานบริการ (FSW-Venue) ติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 0.2 กลุมชายที่มา
ตรวจรักษากามโรค (MSTD) รอยละ 8.9 และกลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด (PWID) รอยละ 17.2 ในขณะท่ีการ
ติดเชื้อเอชไอว ีกลุมหญิงตั้งครรภ (ANC) ตัวแทนของกลุมประชากรทั่วไปมีความชุกการติดเชื้อเอชไอว ีรอยละ 
1.0 ในป 2561 ทำการเฝาระวังในกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย พบวา กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM-
Hot Spot) ติดเชื้อเอชไอวี รอยละ 13.5 กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย(MSM-สถานศึกษา) รอยละ 7  
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กลุมชายขายบริการ (MSW)  รอยละ 4.7 และกลุมสาวประเภทสอง (TG) รอยละ17.3  
 
การดำเนินงานดานการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรยุติปญหาเอดสใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Ending AIDS) พ.ศ. 2560 - 2573 ในสวนของการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม 
การดำเนินงานในสวนของการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจะเนนใน 2 สวนหลักคือ สวนที่ดำเนินการกับ
กลุมเปาหมายโดยตรง และสวนที่เปนการสนับสนุนรวมถึงการผลักดัน สนับสนุนเรื่อง Normalize HIV และ 
Normalize Condom โดยมุงหวังใหกลุมเปาหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหปลอดภัยและสามารถ
เขาถึงสื่อ ถุงยางอนามัย ไดอยางท่ัวถึง โดยจัดบริการยาตานไวรัสเพ่ือการปองกันการติดเชื้อ (PrEP) และใหยา
ตานไวรัสสำหรับผูท่ีไมมีสิทธิการรักษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจัดบริการใหยาตานไวรัสกอนการสัมผัสเชื้อเอช
ไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis : PrEP) ในศูนยบริการสาธารณสุข 15 แหง และการใหยาตานไวรัสเอชไอวี
ในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีทุกรายโดยเร็วที่สุด และใหฟรีโดยไมคำนึงถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวซีดีโฟร (CD4 ทุก
สิทธ ิ โดยใหศ ูนยบร ิการสาธารณสุขสามารถใหยาต านไวรัสสำหรับผู ท ี ่ ไม ม ีส ิทธ ิการรักษาในพื ้น ท่ี
กรุงเทพมหานครได จำนวน 8 แหง ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จตามเปาหมายการดำเนินงานดานเอดส 
Fast Track Cities 90:90:90 (Ending AIDS ภายในป พ.ศ. 2563 ไดแก 90 แรก คือ 90% ของผูที่ติด
เอชไอวีทราบสถานะตนเอง 90 ที่สอง คือ 90% ของผูทราบสถานะไดรับยาตานไวรัส  90 ที่สาม คือ 90% 
ของผูไดรับยาตานไวรัสกดไวรัสไดสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ณ เดือน กันยายน 2561 คือ 

 90% ของผูท่ีติดเอชไอวีทราบสถานะตนเอง ปจจุบันทำได 92 % 
 90% ของผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัส ปจจุบันทำได 78 % 
 90% ของผูไดรับยาตานไวรัสกดไวรัสไดสำเร็จ ปจจุบันทำได 76 % 
 
โรควัณโรค 
วัณโรคเปนโรคติดตอท่ีสำคัญ เปนหนึ่งในสาเหตุการปวยและเสียชีวิตของประชากรท่ัวโลกรวมถึง

ประเทศไทย การที่วัณโรคกลับมาเปนปญหาสาธารณสุข เพราะการแพรระบาดของเอชไอวี ทำใหมีผูปวยวัณ
โรคเพิ่มขึ้น สงผลใหการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน สังคมเพิ่มมากขึ้นดวย กอปรกับผูปวยวัณโรคจำนวน
หนึ่ง ไมทราบวาตนเองกำลังปวยเปนวัณโรค จึงไมไดเขาสูระบบการรักษา นอกจากนี้กลุมผูปวยบางกลุมและ
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ประชากรบางกลุมท่ีเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค ยังไมมีมาตรการการคนหาผูปวยท่ีเขมแข็งเพียงพอ การกำกับ
การกินยาแบบมีพี่เลี้ยง (DOT  ยังมีคุณภาพและความครอบคลุมไมเพียงพอ ทำใหผูปวยสวนหนึ่งขาดยา และ
แนวโนมจำนวนการขาดยาสูงขึ้น สงผลกระทบใหวัณโรครุนแรงขึ้น ป 2559 องคการอนามัยโลกไดจัดให
ประเทศไทยเปน 1 ใน 14 ประเทศที่มีปญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรครวมกับการติดเชื้อเอชไอวี และ
วัณโรคดื ้อยาหลายขนาน ในรายงานขององคการอนามัยโลกป 2563 (Global report 2020 ไดคาด
ประมาณจำนวนผูปวยวัณโรครายใหมในประเทศไทยประมาณ 105,000 รายตอป ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน 2,500 ราย และผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก 238 ราย ซึ่งผู ปวยเหลานี ้จะมี
ผลการรักษาหายต่ำ และตองใชคายารักษามากกวา 1.2 ลานบาทตอราย สงผลกระทบที่รุนแรงทั้งเศรษฐกิจ
และสังคม  

ปงบประมาณ 2562 องคการอนามัยโลกไดคาดประมาณอัตราอุบัติการณประเทศไทย 150 ตอ
แสนประชากร เมื ่อนำมาคำนวณประชากรที ่อาศัยในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร จำนวน 8,358,000 คน                
(สารประชากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 คาดวาควรมีผูปวยวัณโรคเกิด
ใหม ในกรุงเทพมหานครปละ 12,537 ราย ขณะท่ีรายงานในภาพรวมป 2562 มีจำนวนผูปวยวัณโรคท่ีไดรับ
รายงาน 11,208 ราย แสดงใหเห็นวาผูปวยวัณโรคจำนวนเกือบ 1,329 ราย ยังไมเขาสูระบบการรักษา                   
สวนอัตราความสำเร็จของการรักษาในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2562 รอยละ 76.13     

 
ตารางท่ี 2  สรุปสถานการณวัณโรคในกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2563 

สถานการณวัณโรค คาดประมาณการ ไดรับรายงาน 
ผูปวยท่ีควร

คนพบ(GAP  
ผูปวยวัณโรครายใหม (คน  12,537 11,208 1,329 
ผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB (คน)   213 86 127 
ผูปวยวัณโรคดื้อยาทุกขนาน XDR-TB (คน)   10 1 9 
ผูปวยวัณโรคและติดเชื้อเอชไอวี TB/HIV (คน)   1,230 975 255 
ผูปวยวัณโรคท่ีเปนประชากรขามชาติ (คน)   2,200 764 1,436 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2563  
 
ตารางท่ี 3 จำนวนผูปวยวัณโรคทุกประเภท ปงบประมาณ 2563 จำแนกรายสังกัด  

สังกัด 
ผูปวยวัณโรคทุกประเภท 

จำนวน รอยละ 
กรุงเทพมหานคร 2,321 20.71% 
กลุมโรงเรียนแพทย 1,781 15.89% 
กระทรวงสาธารณสุข 1,473 13.14% 
กระทรวงกลาโหม  792 7.07% 
สำนักงานตำรวจแหงชาติ 22 0.20% 
กระทรวงยุตธิรรม (ราชทัณฑ  329 2.94% 
กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ  5 0.04% 
เอกชน 4,485 40.02% 
รวม 11,208 100 
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หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2563  
 
ตารางท่ี 4 ผลการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะพบเช้ือท่ีพบในปงบประมาณ 2562 

จำแนกรายสังกัด  
สังกัด ผลการรักษา (%  

กรุงเทพมหานคร 83.30 
กลุมโรงเรียนแพทย 60.62 
กระทรวงสาธารณสุข 70.70 
กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแหงชาติ 79.05 
กระทรวงยุตธิรรม (ราชทัณฑ  84.69 
กระทรวงการคลัง (รัฐวิสาหกิจ  100 
เอกชน 77.48 
ภาพรวมกรุงเทพมหานคร 76.13 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2563  
 
โรคติดตออุบัติใหม และอุบัติซ้ำ 
ปจจุบันแนวโนมของการเกิดโรคติดตออุบัติใหมอุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเคลื่อนยาย

ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเดินทางท่ีสะดวก กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงอันเปนศูนยกลางของประเทศและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในพ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครนครมีนักทองเที่ยวประมาณ 23 ลาน 6 แสนคน 
และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนทุกป ประกอบกับความเจริญอยางรวดเร็วท้ังดานชีวภาพเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร
เปนปจจัยสำคัญที่ทําใหมีการแพรระบาดของโรคเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงตอ
ระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทย ที ่ผ านมากรุงเทพมหานครพบ
สถานการณฉุกเฉินดานโรคติดตออุบัติใหมหลายโรค เชน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle 
East Respiratory Syndrome: MERS) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา นอกจากนี้ยังมีโรคอุบัติใหมที่มีความรุนแรง
และมีโอกาสเปนอยางมากท่ีจะเขามาสูพื้นที่กรุงเทพมหานครผานนักเดินทาง เชน โรคซาร (SARS),ไขหวัดนก 
(Avian Influenza), Viral Hemorrhagic fever, อีโบลา, ไขเหลือง ฯลฯ รวมไปถึงโรคติดตออุบัติซ้ำ เชน โรค
คอตีบ ไอกรน โรคหัด ฯลฯ การระบาดของโรคดังกลาวทำใหเกิดความเสี ่ยงของสถานการณฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ซึ่งอาจมีระดับความรุนแรงที ่สงผลกระทบกับชีวิตมนุษยและสิ ่งแวดลอมแตกตางกัน แตละ
เหตุการณอาจสงผลถึงเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ การวางมาตรการและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนจะ
ชวยใหแตละหนวยงานสามารถเตรียมความพรอมและจัดการสถานการณตางๆ ไดครอบคลุมทุกผลกระทบท่ี
ตามมา โรคหรือภัยสุขภาพท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลกระทบตอสุขภาพอยางรุนแรง สามารถแพรระบาดขยายวงกวาง
สูพื้นที่อื่น จึงตองจำกัดการเคลื่อนที่ของผูคนและสินคา สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่เปนอันตรายตอ
ชีวิตมนุษย นอกจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยแลว ยังมีอันตรายจาก โรคติดเชื้อ โรคติดตอระหวางสัตวสู คน 
อาหารที่ไมปลอดภัย อันตรายจากสารเคมี และอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร โดยเฉพาะโรค
ติดติดตอท่ีเปนเหตุการณการแพรระบาดอยางผิดปกติและเฉียบพลัน เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ไขหวัดนก 
โรคซารส โรคชิคุนกุนยา โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือแมแตโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและโรคประจำถิ่นที่มีการ
แพรระบาดอยางผิดปกติ เชน ไขเลือดออก ไขหวัดใหญตามฤดูกาล จากรายงานสถานการณโรคไขเลือดออก 
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกองควบคุมโรคติดตอ สำนักอนามัย ปพ.ศ.2555 - 2561 พบผูปวยโรค
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ไขเลือดออก จำนวน 5,080 ราย, 28,034 ราย, 7,482 ราย, 9,279 รายและ 9,016 ราย ตามลำดับ คิด
เปนอัตราปวยโรคไขเลือดออก 89.24 , 492.13 ,131.57, 163.29 ราย และ 158.66 รายตอประชากร
แสนคน เสียชีวิต ปพ.ศ. 2556 จำนวน 2 ราย ปพ.ศ.2558 จำนวน 4 ราย ปพ.ศ.2560 จำนวน 6 ราย และป
พ.ศ.2561 จำนวน 10 ราย เห็นไดวาการการระบาดของโรคไขเลือดออกมีแนวโนมเพิ่มความรุนแรงและการ
สูญเสียมากขึ้น การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำจึงตองจำเปนเตรียมทรัพยากรท่ี
จำเปน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูดานระบาดวิทยาและกระบวนการปองกันเฝาระวังสอบสวนควบคุม
โรค รวมไปถึงการฝกซอมการตอบโตสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุขอยางสม่ำเสมอ อันจะสามารถจำกัดวง
ของการระบาดไมใหแพรขยายลุกลามได  
 

โรคไขเลือดออก 
โรคไข เล ือดออกเปน 1 ใน 5 ของโรคติดต อท ี ่ เป นป ญหาสาธารณส ุขสำคัญในพื ้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณโรคไขเลือดออกในกรุงเทพมหานครในป 2563 (5 มกราคม 2562 –  5 
กันยายน 2563 พบวาผูปวยสะสมจำนวน 3 ,326 ราย อัตราปวย 59.33 ตอประชากรแสนคนโดยจำนวน
ผูปวยท่ีพบมากท่ีสุดเปนกลุมเด็กและเยาวชนอายุระหวาง 5 – 14 ป รองลงมา ไดแกกลุมอายุ 15 - 34 ป และ 0 
- 4 ป ตามลำดับ ซึ ่งอัตราปวยอยู  ในระดับส ูงและยังเปนปญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับตนๆ ของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งนโยบายของคณะผูบริหารกรุงเทพมหานครไดมุงเนนบทบาทในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือ
แกไขปญหาเรงดวนของกรุงเทพมหานครตลอดจนมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
การแกไขปญหาโรคไขเลือดออกถือเปนปญหาที่สอดคลองกับนโยบายที่ ๔ คุณภาพชีวิตดี (CARE) คือดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศเนื่องจากโรคไขเลือดออกเปนโรคท่ียังเปนปญหาสาธารณสุข
ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้งในดานการเจ็บปวยเสียชีวิตสูญเสียคาใชจาย
ในการรักษาพยาบาลของประชาชนและความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยรวมซึ่งโรค
ไขเลือดออกมีปจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแนนแออัด และการเคลื่อนยายของประชากรโดยยังไมสามารถ
จัดการกับภาชนะขังน้ำแหลงเพาะพันธุยุงลายไดตามเปาหมาย จากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออกในป ๒๕๕8 ซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผูปวยและอัตราปวยสูงที่สุดในประเทศและสูงที่สุด
ในรอบ 10 ป โดยมีรายงานผูปวยจำนวน ๒๘,177 รายเสียชีวิต ๕ รายอัตราปวยเปนอันดับ 1 ของประเทศ 
และจากระยะเวลาที่ผานมาการระบาดของโรคไขเลือดออกสวนใหญจะระบาดทุก ๒-๓ ป  แมวาการแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกดำเนินการมาอยางตอเนื่อง แตยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้การแกไขปญหา
โรคไขเลือดออกจะประสบความสำเร็จไดจะตองจัดการกับยุงลายที่เปนพาหะนำโรคทั้งตัวยุงลูกน้ำและแหลง
เพาะพันธุยุงลายอยางจริงจังซึ่งจำเปนตองอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคสวนทั้งองคกรเครือขายชุมชน
สังคมครอบครัวและบุคคลรวมทั้งนำแนวทางบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดลอมมาแกไขปญหาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องดังนั้นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 9 จึงไดมีการรับรองมติ“ สานพลังปราบยุงลายโดย
ใชพื้นที่เปนฐานเพื่อใหเกิดการแกปญหาเรื่องไขเลือดออกอยางยั่งยืนเริ่มจากในครัวเรือนชุมชนทำทุกคนทำทุก
ที่โดยเนนใหมีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ อยางไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังมีอัตราปวยอยูใน
ระดับสูงและยังเปนปญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับตนๆ โดยตลอดที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้งในดาน
การเจ็บปวยเสียชีวิตสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติโดยรวมซึ่งโรคไขเลือดออกมีปจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแนนแออัดวิถีชีวิตและการ
เคลื่อนยายของประชากรทำใหไมสามารถจัดการกับภาชนะแหลงเพาะพันธุยุงลายไดตามเปาหมายการแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกใหมีประสิทธิภาพจำเปนตองอาศัยความรวมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคสวนโดยให
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ความสำคัญกับการกำจัดแหลงเพาะพันธุ ยุงลายอยางตอเนื ่องเพื ่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ ่งเปน
มาตรการสำคัญในการปองกันควบคุมโรค 

สำนักอนามัย โดยกองควบคุมโรคติดตอจึงไดจัดทำโครงการตางๆ ขึ ้นโดยบูรณาการการ
ดำเนินงานใหพื้นที่เปาหมายในกรุงเทพมหานครเปนพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายใชกระบวนการมีสวนรวมในการ 
บูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งการใหความรู การฝกทักษะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางขวัญกำลังใจ
ทั ้งบุคลากรในหนวยงานภาคีเครือขายและภาคประชาชนโดยเนนการใชกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดำเนินงานการควบคุมปองกันแกไขปญหาโรคไขเลือดออกใหสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่ ทั้งนี้การ
ดำเนินการปองกันควบคุมลูกน้ำยุงลายรวมท้ังการกำจัดยุงตัวเต็มวัยเพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคและตัด
วงจรการแพรกระจายเชื้อในบานเรือน และชุมชนที่เกิดโรคไขเลือดออกอยางครอบคลุมทุกมิติเพื่อใหการ
ดำเนินงานดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยยุงลายท่ีเปนปญหาท้ังโรคไขเลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิ
กาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอชาวกรุงเทพมหานครอยางสูงสุด 

รูปท่ี 1 จำนวนผูปวยโรคไขเลือดออก ในกรุงเทพมหานคร สัปดาหท่ี  36  ป 2563 (ตั้งแตวันท่ี 
5  มกราคม – 12 กันยายน 2563  จำแนกรายเดือน  เปรียบเทียบคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง  (ป 255 8 – 
2562 และผูปวยพยากรณ  

 
 

รูปท่ี 2 แผนท่ีแสดงอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกจำแนกรายเขต พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สัปดาหท่ี 36   
(ตั้งแตวันท่ี 5 มกราคม  -  12 กันยายน 2563  
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โรคไขหวัดใหญ 
สถานการณโรคไขหวัดใหญในประเทศไทยของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ตั้งแตป 2557-2561 พบอัตราปวย 114.91, 119.66, 258.86, 304.09, 277.42 ราย
ตอประชากรแสนคนตามลำดับ สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 มีผูปวยสะสมจำนวน 294,983 ราย 
คิดเปนอัตราปวยสะสม 445.67 รายตอประชากรแสนคน ผูเสียชีวิตสะสม 19 ราย โดยกรุงเทพมหานครมี
อัตราปวยสูงสุดของประเทศ  สถานการณโรคไขหวัดใหญในกรุงเทพมหานครของกลุมงานระบาดวิทยา กอง
ควบคุมโรคติดตอ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตั้งแตป 2557-2561 พบอัตราปวย 358.52, 377.75, 
857.55, 933.22, 768.64 รายตอประชากรแสนคน ตามลำดับ สถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2562 มี
ผูปวยสะสมจำนวน 72,216 ราย คิดเปนอัตราปวยสะสม 1,270.87 รายตอประชากรแสนคน ผูเสียชีวิต
สะสม จำนวน 2 ราย จากกราฟพบวาอัตราปวยสูงกวาปที่ผานมาและสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง เม่ือ
จำแนกรอยละตามกลุมอายุ พบวาผูปวยในกลุมอายุ 5–9 ป มีอัตราปวยสูงสุด (รอยละ 21.48) รองลงมา
ไดแก 0-4 ป (รอยละ 14.31) และ 10-14 ป (รอยละ 11.82) ตามลำดับ เห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวย
สูงจะอยูในชวงวัยเด็กและวัยเรียน ปจจัยเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการระบาด ไดแก การรวมตัวกันของคนหมูมาก 
เชน โรงเรียน คายทหาร เรือนจำ และสถานที่ทำงาน การขาดความรูความเขาใจและความตระหนักในการ
ปองกันควบคุมโรคของประชาชน การปฏิบัติตนไมถูกตองตามหลักสุขอนามัย ประชาชนบางกลุมมีความเสี่ยงท่ี
จะติดโรคเนื่องจากมีความตานทานโรคต่ำ ประกอบกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและสถานการณปริมาณฝุน
ละอองเกินคามาตรฐานในชวงปลายปถึงชวงตนปสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพประชาชน ซ่ึงปญหานี้
อาจเปนปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนใหสถานการณโรคไขหวัดใหญมีแนวโนมสูงข้ึน การดำเนินงานตามมาตรการ 
Prevention Detection and Response ที่ผานมา มาตรการที ่ 1 การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตาม
ฤดูกาลแกกลุมเสี่ยงเปาหมาย ผลการดำเนินงานกลุมเสี่ยงที่สำรวจไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
รอยละ 75.13 มาตรการท่ี 2 เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขหวัดใหญในคนโดยจำนวนเหตุการณโรคไขหวัด
ใหญที่มีการระบาดไดรับการควบคุมโรคทันเวลาทุกเหตุการณ มาตรการที่ 3 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรม
ที่ถูกตองในการปองกันตนเองจากโรคไขหวัดใหญ มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและสงเสริมการมีสวนรวมการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอของสถานศึกษา โดยรอยละ 
93.3 ของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินผลสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ ท้ังนี้ยังไดดำเนินงานโครงการคน
เมืองยุคใหมปลอดภัยจากโรคติดตอตามฤดูกาล เพื่อใหประชาชนไดรับความรูในการปองกันตนเอง การดูแล
ตนเองเบื้องตนเม่ือเจ็บปวยจากโรคไขหวัดใหญ ซ่ึงผลการดำเนินงาน รอยละ 89.21 ของประชาชนมีความรูใน
เรื่องการปองกันโรคติดตอรวมถึงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญและ
โรคติดตอท่ีสำคัญในรูปแบบแอนิเมชั่น อินโฟกราฟก เผยแพรในสื่อโชเชียลมีเดียเพ่ือใหเขาถึงประชาชนมากข้ึน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงอัตราปวยไขหวัดใหญในกรงเทพมหานครเปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 
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โรคจากสัตว 
สถานการณโรคพิษสุนัขบาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร แมวาจะไมพบอัตราการตายดวยโรคพิษสุนัขบา 

แตกรุงเทพมหานครยังเปนพื้นที่เฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรคพิษสุนัขบาอยู เนื่องจากยังพบรายงานผล
ตรวจซากสุนัขและแมวที่สงสัยโรคพิษสุนัขบาที่สงตรวจอยู โดยพบสัตวมีเชื้อโรคพิษสุนัขบารวม ๖ ตัว (ขอมูล
ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๒ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนสุนัข ๔ ตัว และแมว ๒ ตัว ดังนี้  

- สุนัขเขตดอนเมือง ๑ ตัว 
- สุนัขเขตราษฎรบูรณะ๑ ตัว 
- สุนัขเขตบางแค ๑ ตัว 
- สุนัขเขตภาษีเจริญ ๑ ตัว 
- แมวเขตพญาไท ๑ ตัว 
- แมวเขตสายไหม ๑ ตัว 
 
อาหารปลอดภัย 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป (2556-2575 กำหนดวิสัยทัศนใหกรุงเทพมหานคร

เปน “มหานครแหงเอเชีย” ภายในป พ.ศ. 2575 โดยยุทธศาสตรท่ี 1 “มหานครปลอดภัย” ใหความสำคัญกับการ
เปนมหานครที่มีอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภค มีเปาหมาย คือ “ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย 
ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(2561 - 2580  ที่กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ครอบคลุมความรอบรูดานสุขภาพ 
การควบคุมและปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามตอสุขภาพ การสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

สถานการณการเจ็บปวยดวยโรคอาหารเปนพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ 5 ปลาสุด 
(ป พ.ศ. 2558 - 2562 พบวาอัตราการปวยตอแสนประชากรเทากับ 68.24  89.84  91.40 128.72 และ 
116.46 ตามลำดับ ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึนในป พ.ศ. 2558 - 2561 และลดลงในป พ.ศ. 2562 บงชี้วากรุงเทพมหานคร
ยังคงเผชิญกับสภาพปญหาความไมปลอดภัยดานอาหาร ท้ังนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนศูนยรวมของวัตถุดิบ
อาหาร เปนแหลงกระจายสินคา วัตถุดิบอาหารสวนใหญ มีการนำเขามาจากตางจังหวัดและตางประเทศ ซึ่งอยู
นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดสถาน
ประกอบการอาหารเพิ ่มจำนวนมากขึ ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐในผูประกอบการรายยอย อีกทั้งยังสงผลใหรูปแบบการประกอบธุรกิจดานอาหารมีการ
ปรับเปลี่ยนใหเขากับวิถีชีวิตคนเมืองท่ีมีแตความเรงรีบตองการบริการท่ีความสะดวกสบาย เชน การเพ่ิมจำนวน
ของธุรกิจจำหนายอาหารแบบออนไลนและบริการสงถึงที่ (Ready-to-Eat Food Delivery) การจำหนาย
อาหารในลักษณะของ Food Truck รถเรขายอาหารแบบใหบริการเขาถึงชุมชน ประกอบกับการเคลื่อนยายและ
เพิ่มจำนวนแรงงานตางดาวทีข่าดความรูดานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการดานอาหาร สิ่งเหลานี้สงผล
ตอสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเปนจำนวนมากนั้น 
หากขาดการบริหารจัดการที่ดี และระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจาหนาที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม
สามารถควบคุมกำกับใหสถานประกอบการดำเนินการใหเปนไปตามขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของไดอยาง
ทั่วถึงและสม่ำเสมอ อาจสงผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูโดยปกติสุขของประชาชนได เชน เกิดเหตุเดือดรอน
รำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไมวาจะเปนกลิ่น เสียง ความรอน การระบายน้ำเสีย หรือฝุนละออง  
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การพยาบาล 
ศูนยสงตอเพื ่อการพยาบาลตอเนื่องที ่บาน กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral 

Center) ดำเนินการตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน มีผูปวยในระบบจำนวน 61,768 ราย ซ่ึงในจำนวนนี้มีผูสูงอายุ
กวา 42,690 ราย สถานการณของโรคและสาเหตุการตายเปลี่ยนแปลงไปพบวาสาเหตุการตายของโรคอันดับ
ตนของกรุงเทพมหานคร คือ โรคมะเร็ง เมื ่อโรคเขาสูระยะทายจะตองกลับมาดูแลตอเนื่องที่บาน รวมท้ัง
นโยบายการลดอัตราการครองเตียงของโรงพยาบาล ทำใหจำนวนผูปวยติดเตียงที่ตองไดรับการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบาน รวมไปถึงผูปวยระยะทายมีเพ่ิมมากข้ึน โดยผูปวยท่ีจำหนายออกจากโรงพยาบาล เปนผูปวยท่ีมี
โรคและอุปกรณทางการแพทยติดตัวที่ตองการการพยาบาลที่มีความซับซอนและเปนการพยาบาลเฉพาะทาง
เพ่ิมข้ึน  

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลในพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร ระบบการพยาบาลที ่บ านดุจ
โรงพยาบาล (Hospital in Homeเพื่อใหการพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองการการดูแลตอเนื่องที่บานใน
ลักษณะ HomeWard เปนการสงตอผูปวยและผูสูงอายุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับศูนยบริการสาธารณสุข 
และระดับโรงพยาบาล ทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที่บาน
ดุจโรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร (BMA Home Ward Referral Center) เปนศูนยกลางประสานการสงตอฯ 
ปพ.ศ. 2561 ศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเครือคายสามารถเขาถึงบริการและประสานงานผาน
ศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน โดยเปนศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหงและโรงพยาบาลเครือคายฯ
จำนวน 68 แหง รวม 136 แหง จากจำนวนทั้งหมดโรงพยาบาล 91 แหง และศูนยบริการสาธารณสุข 68 
แหง (รวมเปน 159 แหง คิดเปนรอยละ 85.53 เ พื่อการพยาบาลตอเนื ่องที ่บาน (BMA Home Ward 
Referral Center) ในการดูแลผ ู ป วยและผู ส ูงอาย ุระยะยาว (Long Term Care ให ครอบคลุมพ ื ้น ท่ี
กรุงเทพมหานครและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

โรงพยาบาลที่เขารวมเปนเครือขายในการสงตอผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี
บาน มีการสงตอผู ปวยและผูสูงอายุผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องที ่บาน (BMA Home Ward 
Referral Center) ระหวางเดือนตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 15,845 คน ทั่งนี้ผูปวยและ
ผูสูงอายุไดรับการพยาบาลตอเนื่องที่บานตามเกณฑ จำนวน 14,833 คน คิดเปนรอยละ 93.61 (ขอมูล
ระหวาง 1 ต.ค.60-31 ส.ค.61  

จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ทำใหเกิดความตองการในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น จากสถิติการ
เสียชีวิตพบวาโรคมะเร็งเปนสาเหตุของการเสียชีวิตเปนอันดับหนึ ่งของโรคเรื ้อรัง (สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2558 นอกจากนี้ยังมีโรคเรื้อรังอื่นๆ เชน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไต
วายระยะสุดทายที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได รวมถึงผูปวยสูงอายุที่เปราะบาง (Frail Elderly) จำเปนตอง
ไดรับการดูแลแบบประคับประคองที่บานการดูแลผูปวยกอนเสียชีวิตจึงเปนสิ่งจำเปนที่บุคลากรทางการแพทย
ควรตระหนักเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลเพื่อบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการตางๆ จนเสียชีวิตอยางสงบ 
การดำเนินงานการดูแลผูปวยระยะสุดทายหรือระยะประคับประคอง (Palliative Care) ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ตามแผนยุทธศาสตรการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิตที่บานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ระยะ 5 ป 
2559-2563 ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดนำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการแมบทการดูแล
ผูปวยระยะทายของชีวิตท่ีบานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ระยะ 5 ป 2559-2563 โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข
นำรองในการนำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการแมบทการดูแลผูปวยระยะทายของชีวิตที่บานฯ ไปใชดูแล
ผูปวยท่ีตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 12 แหง ทำใหผูปวยและครอบครัวไดรับการดูแลจากทีมสห
สาขาวิชาชีพของศูนยบริการสาธารณสุข จนผูปวยเสียชีวิตที่บานอยางสงบ (GoodDeath) ในปงบประมาณ 
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พ.ศ.2561 ดำเนินการขยายเครือขายการดูแลผูปวยแบบประคับประคองใหครอบคลุมศูนยบริการสาธารณสุข
ทั้ง 68 แหง สำนักอนามัยโดยศูนยบริการสาธารณสุขมีการใหบริการผูปวยระยะทายของชีวิต ซึ่งใชรูปแบบการ
ดูแลท่ีบาน (Home-based Care) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีพยาบาลผูจัดการสุขภาพ (Nurse Care Manager)
ทำหนาท่ีในการควบคุม กำกับ ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพและญาติผูปวยเพ่ือใหการดูแลผูปวยไดรับการดูแล
แบบประคับประคองท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ และเสียชีวิตท่ีบานอยางสงบ (Good Death)  

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาล เปนกลไกที่สำคัญที่เปนเปาหมายและความ
ตองการของทั้งผูใหและผูรับบริการทางสาธารณสุข สำนักอนามัยเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแล
สุขภาพประชาชนในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีหนวยบริการประชาชน คือ ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
ไดใหความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมาอยางตอเนื่อง โดยความรวมมือจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน รวมพัฒนามาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ( PHCA) ตั้งแต
ปงบประมาณ 2554จนถึงปจจุบัน ใชเปนมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข ในการประเมินและรับรองหนวย
บริการสุขภาพจากองคกรภายนอก จากการดำเนินการที ่ผานมาทำใหศูนยบริการสาธารณสุข ไดเขาสู
กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุขโดยผานกระบวนการเรียนรู ครบท้ัง 68 แหง ใน
ปงบประมาณ 2559และเขารับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขจากองคกร
ภายนอกมาอยางตอเนื่อง ปจจุบันไดรับการรับรองคุณภาพแลว จำนวน 12 แหง มีเปาหมายสูงสุด คือ 
ศูนยบริการสาธารณสุขไดรับรองคุณภาพครบท้ัง 68 แหงโดยในปงบประมาณ 2561 ดำเนินการประเมินและ
รับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข และจัดระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหคำแนะนำกับศูนยบริการสาธารณสุขท่ียังไม
ผานการรับรองคุณภาพ ประชุมเพื่อวางแผน ชี้แจงและจัดทีมในการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุข อยางตอเนื่องตามประเด็นสำคัญ 6 ดานของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 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 ศู นยบริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก  
6 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค  
7 ศูนยบริการสาธารณสุข 41คลองเตย  
8 ศูนยบริการสาธารณสุข 45 รมเกลา           
9 ศูนยบริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง  
10 ศูนยบริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ  
11 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทั บเจริญ  
12 ศูนยบริการสาธารณสุข 58 ลอม -พิมเสน               
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  
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จากการดำเนินการพัฒนาดังกลาว ทำใหเกิดการพัฒนาระบบบริการการแพทยและสาธารณสุข
ของศูนยบริการสาธารณสุขเปนอยางมาก จนสามารถตอบสนองตอความคาดหวัง ความตองการ และความพึง
พอใจของประชาชนในระดับมากที่สุด ทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่นเปนหลักประกันทางสุขภาพใหกับ
ประชาชนท่ีจะไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีปลอดภัย 

 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ไดกำหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิ  ท่ี

มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม รวมท้ัง
กำหนดใหหลักเกณฑการดำเนินงานเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ มีความเปน
ธรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงมีกระบวนการในการประสานความรวมมือเพ่ือจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดย
การมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งการสงตอ
ผูรับบริการและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

สำนักอนามัยมีบทบาทหนาท่ีในการใหบริการการแพทยและสาธารณสุข ครอบคลุมท้ังในดานการ
สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค การบำบัด การรักษาพยาบาล การปองกันและการบำบัดยาเสพติดการ
จัดการสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลที่ดีใหกับประชาชน โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงาน
ภายในสำนักอนามัย และหนวยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือขายการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชนใน
ลักษณะองครวม (Holistic care ซึ ่งการดำเนินงานของสำนักอนามัยมียุทธศาสตรที่มุงเนนการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคเชิงรุก รวมท้ังการฟนฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะหแบบครบวงจร บนพ้ืนฐานขอมูลจริง 
จำแนกตามพื้นที่และกลุมเปาหมาย รวมถึงการสราง ขยายพัฒนา และจัดการเครือขายสนับสนุนบริการทาง
การแพทยการสาธารณสุขและสำนักอนามัยไดเริ่มการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวในปงบประมาณ 2561 
จำนวน 4 เขต ไดแกเขตลาดพราว ดอนเมือง บางกอกนอยและจอมทอง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุข 29 30 
60 และ66 ทำหนาท่ีเปนArea manager ในปงบประมาณ 2562 จำนวน 7 เขต ไดแก เขตบางขุนเทียน คัน
นายาว บางแค ดุสิต จตุจักร สวนหลวงและบางคอแหลม โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขจำนวน 11 แหงเขารวม
ดำเนินการ และในปงบประมาณ 2563 จำนวน 12 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดินแดง ประเวศ 
พญาไท ภาษีเจริญ  มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง และสายไหมซึ่งในการดำเนินงาน
ดังกลาวประกอบไปดวยทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนหัวหนาทีม และมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่ในลักษณะองครวม ตั้งแตแรก ตอเนื่องและผสมผสานครอบคลุมทั้งการ
สงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสุขภาพ     
มีการเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือขาย ชุมชน และหนวยบริการทางการแพทยและสาธารณสุขระดับทุติย
ภูมิและตติยภูมิ 

 
ทันตกรรม 
จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพชองปากกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2559 – 2560 พบวาดาน

สภาวะโรคฟนผุของกลุมอายุ 3 ป มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุรอยละ 43.86 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (dmft) 
2.34 ซี่ตอคน กลุมอายุ 12 ป มีความชุกในการเกิดโรคฟนผุรอยละ 41.15 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด (DMFT) 
0.94 ซี่ตอคนและในกลุมอายุ 60 - 74 ป รอยละ 99.41 มีประสบการณโรคฟนผุ คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 
18.78  ซ่ีตอคน พบมีฟนผุ ท่ีรากฟน รอยละ 47.16  คาเฉลี่ยการสูญเสียฟนในกลุมอายุ 60 – 74 ป เทากับ 
13.79 ซี่ตอคน มีผูสูญเสียฟน ทั้งปาก รอยละ 5.56 และผูท่ีมีฟนใชงานได 20 ซี่ขึ้นไปรอยละ 52.91 อีก
ประเด็นคือเรื่องคูสบฟนหลังเปนตัวชี้วัดสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการบดเค้ียว ซ่ึงการมีฟนคูสบครบ 4 คูถือ
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วาเพียงพอตอการบดเค้ียวอาหาร ซ่ึงจากการสำรวจมีเพียงรอยละ 39.13 ท่ีมีคูสบฟนหลังครบ 4 คู หรือเฉลี่ย
เหลือเพียง 2.87 คู/คน  

ดานสภาวะปริทันตของกลุมอายุ 12 ป พบวารอยละ 43.2 มีสภาพเหงือกปกติ กลุมอายุ 60 – 
74 ป พบมีสภาพเหงือกปกติเพียง รอยละ 25.72 และเปนโรคปริทันตอักเสบรอยละ 14.07 

ดานพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพและการไปรับบริการทันตกรรมของกลุมอายุ 12 ป รอยละ 
92.31 บอกวาแปรงฟนวันละ 2 ครั้งหรือมากกวา ซ่ึงสวนใหญจะแปรงตอนเชา รอยละ 93.31 รองลงมาคือ
แปรงกอนนอน รอยละ 86.76 และมีเพียงรอยละ 20.05 ที่แปรงหลังอาหารกลางวันดวย เรื่องการไปรับ
บริการทันตกรรม รอยละ 58.75 ไปพบทันตแพทยเพราะมีปญหาในชองปาก มีเพียงรอยละ 25.07 ไปตรวจ
สุขภาพชองปากทุก 6 เดือน หรือ 1 ป สำหรับกลุมอายุ 60 – 74 ป ในผูที่มีฟนในชองปาก รอยละ 79.68 
ทำความสะอาดดวยการแปรงฟนเพียง   อยางเดียว และรอยละ 19.03 แปรงฟนรวมกับใชอุปกรณเสริมอื่นๆ 
เรื่องการไปรับบริการทันตกรรม สวนใหญรอยละ 75.80 ไปเพราะมีปญหาในชองปาก มีเพียงรอยละ 24.20 
ไปตรวจสุขภาพชองปากประจำ 

 
เภสัชกรรม 
ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจเรื ่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น และบทบาทหนาที่ของเภสัชกร              

ในสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผูรับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนประเภทของยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีเพิ่มขึ้นอยางหลากหลาย ทำใหเภสัชกรมีเวลาจำกัดสำหรับผูปวยหรือประชาชนที่จำเปนตองไดรับ
คำแนะนำเรื่องยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สงผลใหอาจพลาดโอกาสในการรับขอมูลที่เปนประโยชน กองเภสัช
กรรม จึงเห็นความจำเปนที่ตองอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชนในการเชื่อมโยงงานบริการของศูนยบริการ
สาธารณสุข ไดแก รานยาในชุมชน เนื่องจากรานยาเปนสถานพยาบาลทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิท่ีอยูใกลชิด
ประชาชนและชุมชน เปนแหลงที่ประชาชนตัดสินใจเลือกไปใชบริการเบื้องตนเมื่อเกิดอาการเจ็บปวย โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหประชาชนปลอดภัยจากการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ประกอบกับกรุงเทพมหานคร
ไดรับการถายโอนภารกิจงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาในการสนับสนุนขอมูลขาวสาร และประสานสรางเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพของกอง
เภสัชกรรม และศูนยบริการสาธารณสุข 

นอกจากนั้น กองเภสัชกรรม มีหนาที่ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งสงเสริมให
ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง ซึ่งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม ใหมีความรู 
ทักษะในการสืบคนขอมูล จะชวยใหบุคลากรสามารถนำความรูและทักษะที่ไดไปใชในการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณและสามารถใหคำแนะนำแกประชาชนผูรับบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 

สถานการณและการประเมิน 
ผูสูงอายุ สวัสดิการสังคมสงเคราะห ฟนฟู  
จากรายงานสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวา ประชากร

สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2559 มีผูสูงอายุจำนวน 936,865 คน ในป พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนเปน 
978,455 คน และในป พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนเปน 1,020,917 คน คิดเปนรอยละ 16.4, 17.8 และรอยละ 
18.6 ตามลำดับ ของประชากรที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาประชากร
ผู สูงอายุของกรุงเทพมหานครมีแนวโนมสูงขึ ้นทุกป และกาวสู  “สังคมสูงอายุ” แลว ซึ ่งเมื ่อมนุษยเริ่ม
เปลี่ยนแปลงเขาสูวัยชรา ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นทางรางกายในระบบสรีระวิทยาสงผลหลายอยาง ตอการ
ดำเนินชีวิตประจำวันท่ีเห็นไดชัด คือ เดินชาลง ตามองไมชัดหูตึง ฟนเสียมากข้ึน มีปญหาท่ีกระดูกและขอเสื่อม 
รวมถึงโรคเรื้อรังตางๆ ซ่ึงเพิ่มขึ้นตามวัย และจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 
2557 พบวา โรคท่ีเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะของผูสูงอายุสามอันดับแรกในชาย คือโรคหลอดเลือด
สมอง โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหัวใจขาดเลือด สวนเพศหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวาน และโรค
สมองเสื่อม 

กองสรางเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยไดมีการดำเนินกิจกรรมคัดกรอง/ตรวจสุขภาพประจำปแก
สมาชิกชมรมผู สูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย โดยในปงบประมาณ 2562 มีผลการ
ดำเนินงานดังนี้ ชมรมผูสูงอายุทั้งหมดของศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 295 ชมรม สมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ท้ังหมด จำนวน 24,737 คน ไดรับการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพ จำนวน 20,433 คน คิดเปนรอยละ 82.6 
 

ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

สถานการณและการประเมิน 
การบริหารแผนและประเมินผล 
การพัฒนาเมือง/มหานครทั่วโลกในปจจุบันอาศัยการจัดแผนที่ดีเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการเพื่อการแกไขปญหาหรือการพัฒนาเรื่องตาง ๆ ตามภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคกร ซึ่งในการ
บริหารราชการของสำนักอนามัยในฐานะองคกรบริหารจัดการดานสาธารณสุข การจัดทำแผนของสำนักอนามัย
ตองนำภารกิจของสำนักอนามัยที่มีอยูในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 ไปสูการปฏิบัติ     
ดวยการดำเนินการจัดทำแผนดังกลาวท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกันท้ังมิติของภารกิจ เนื้อหา เปาหมาย พ้ืนท่ี และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของรวมกัน จะชวยทำใหเกิดการกระจายตัวของการพัฒนากรุงเทพมหานครและการไดรับประโยชนของ
ประชาชนและ/หรือผูเกี่ยวของ รวมทั้งผลกระทบจากการพัฒนา ฯลฯ ที่สอดคลองกันระหวางความตองการ    
ในการแกไขปญหา/การพัฒนาของแตละพื้นที่ ความตองการของประชาชน และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ        
ในสังคม อยางสมดุลและมีความยั่งยืนมากข้ึน  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตรสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวของ ผลักดันใหมีแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนตาง ๆ ของสำนักอนามัย เชน แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 
ป (พ.ศ.2562-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินการตาม
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนภารกิจที่สำคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งของการใชแผนเปน
เครื ่องมือชี ้นำในการพัฒนาบริการและการใชแผนเปนเครื ่องมือในการบริหารราชการของสำนักอนามัย 
เนื่องจากการประเมินผลทำใหทราบสถานะของการดำเนินการตามแผนวา การดำเนินการเรื่องนั้น ๆ ที่กำลัง
ดำเนินการอยูจะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม หรือมีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถควบคุมไดทำใหการ
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ดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย หรือหากดำเนินการตอไปจะไดผลไมคุมคาหรือเกิดผลกระทบตอสังคมอยาง
รุนแรง ควรยุติการดำเนินการนั้น เปนตน นอกจากนั้น การประเมินผลการดำเนินการตามแผนตาง ๆ ท่ีมีขอมูล
สนับสนุนอยางชัดเจน เปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ ยังเปนปจจัยสำคัญท่ีสนับสนุนใหการตัดสินใจของผูบริหาร 
เชน การแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ/หรือภายในองคกรกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
สำนักอนามัยจึงไดใหความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการดำเนินการตามแผนของสำนัก
อนามัย 

 
สารสนเทศ IT 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมี

ศูนยบริการสาธารณสุข 69 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง หนวยบริการทางการแพทย 2 แหง 
คลินิกสัตวแพทย 6 แหง และคลินิกสัตวแพทยที่กลุมของสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุขทุกแหง รวมถึง 
สวนราชการในระดับกองและสำนักงาน จำนวน 13 แหง ท่ีทำหนาท่ีดูแลและสนับสนุนการดำเนินการดานตางๆ โดย
มีสถานที่ติดตั้งกระจายตัวอยูในพื้นที่ตางๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและใหบริการแก
ประชาชน ใน 4 มิติ ไดแก การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และ 
การฟนฟู รวมท้ังการบริหารจัดการในดานการบริการสาธารณสุขรวมกับหนวยงานตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 
และหนวยงานภายนอกท่ีมีภารกิจเก่ียวของกันดวย 

สำนักอนามัยไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ 
การใหบริการดานสุขภาพอนามัย และการบริการสาธารณสุขแกประชาชน โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) มาตอบสนองตอภารกิจเพ่ือสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาล การเก็บรวบรวมขอมูล
การตรวจสอบสิทธิการรักษา ประวัติการรักษาพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง งานในคลินิก 
ท่ีเปดใหบริการในศูนยบริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถนำขอมูลท่ีไดจากการตรวจรักษามาวิเคราะหเปนสถิติ  
เพื่อประโยชนในดานการรักษาพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนในเรื่องของการเก็บขอมูลเปนระบบ
และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนการปรับปรุงระบบการทำงานใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ทั้งตอประชาชนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองและสนองตอนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป แผนพัฒนาสำนักอนามัย และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกรุงเทพมหานคร ในการนำเทคโนโลยีมาใชสนบัสนุนการใหบริการประชาชนไดอยางมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ สรางความประทับใจใหกับประชาชนท่ีมารับบริการ 

ในปจจุบันมีการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) 
ใหกับศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา หนวยบริการทางการแพทย กทม.1/กทม.2 คลินิกสัตว
แพทย คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพราว และสถานฟนฟูผูติดยาเสพติด ประเวศ ซึ่งเปดใหบริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ รวมถึงกอง สำนักงาน และผูบริหารของสำนักอนามัย ผานระบบเครือขายและมีการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS) เขาสู Cloud เพื่อแกไขปญหาเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย การเขาถึงและเรียกใชระบบสารสนเทศ รวมถึงความเสถียรของระบบสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการและการใหบริการแกประชาชน ตลอดจนยกระดับบริการสาธารณสุขของศูนยบริการสาธารณสุขและสวน
ราชการสังกัดสำนักอนามัย 
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วิสัยทัศน (Vision) 
 มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแหงปลอดโรค  
 Accomplishing Health For Citizen And City 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1.ใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ท่ีครอบคลุมท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค  
การรักษาพยาบาล การบำบัดฟนฟู ท้ังในสถานพยาบาลและในชุมชน  
 2. ปองกันบำบัดรักษา และฟนฟูการติดยาและสารเสพติด   
 3. จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดลอมใหปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ  
 4. เสริมสรางความรูความตระหนักดานกาย ใจ อารมณ และสังคมท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปญหา
สุขภาพคนเมือง   
 5. พัฒนาเครือขายดานการสาธารณสุขท่ีสนับสนุนการเปนมหานครแหงสุขภาพในระดับภูมิภาค   
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากร องคกร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการสงเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สูความเปนมหานครนาอยู
อยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค (Objective) 
 1. เพ่ือมุงสรางสังคมสุขภาวะและประชาชนมีสุขภาพดี  
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
 
จุดมุงหมาย (Goal) 
 1. ดานคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง พ่ึงตนเองได 

 1.1 ประชาชนตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพสำคัญ ตามสถานการณและบริบทมหานคร
ใหกับประชาชนในวงกวาง 

 1.2 สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพของประชาชนจากโรคท่ีปองกันได โรคระบาดและ
โรคอุบัติใหม 

 1.3 การบริการสังคมและสังคมสงเคราะหแกเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส (ของศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความพึงพอใจ  

 1.4 กำจัดแหลงเพาะพันธุ การจัดการสุขาภิบาลท่ีอาจกอใหเกิดมลภาวะและผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน 

 1.5 เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบตางๆ มุงเปนมหานคร
แหงความปลอดภัย รองรับ AEC 

 1.6 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานสุขภาพอยางครบวงจรและเทียบเคียงสากลใน
ศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  
  1.7 พัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข 
 2. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1 สรางเสริมการมีสวนรวมของประชาชนกรุงเทพฯ ในการพัฒนาชุมชน/พ้ืนท่ี/เมือง 
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2.2 สำนักอนามัยจัดทำกรอบงบประมาณไดสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

2.3 นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงประกอบการนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
2.4 บุคลากรของสำนักอนามัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน การดำเนินงาน

ตามแผน การติดตามและการประเมินผลแผนในเชิงยุทธศาสตร 
2.5 บุคลากรของสำนักอนามัยมีสมรรถนะตามมาตรฐานท่ี ก.ก. กำหนด  
2.6 โครงสรางพ้ืนฐานดานระบบเครือขายสุขภาพมีประสิทธิภาพ 
2.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการประชาชนและการบริหารจัดการมี

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

 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
 เปาหมายท่ี 1.1.3 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 

   เปาประสงคท่ี 1.1.3.2 ปองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีตนทาง (แหลงกำเนิด  
เปาหมายท่ี 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq  
  อยูในเกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
  เปาหมายท่ี 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติดผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการ 
     บำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 
   เปาประสงคท่ี 1.2.2.1  เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน 
      และแกไขปญหายาเสพติด 
   เปาประสงคท่ี 1.2.2.2  สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจ 
      แกเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกันการใชยาและ 
      สารเสพติด 
   เปาประสงคท่ี 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟนฟูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติด 
      ใหสามารถกลับไปดำเนินชีวิตไดตามปกติในสังคม 
 มิติท่ี 1.๕ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
  เปาหมายท่ี 1.๕.1 คนกรุงเทพฯมีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
     ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบ 

    อาชีพ 
   เปาประสงคท่ี 1.๕.1.๑ สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีและ 
      อาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ เพ่ือใหมีสุขอนามัย 
      ท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย 

  เปาหมายท่ี 1.๕.2 โรคติดตอท่ีสำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมให 
     ระบาดไปในวงกวาง 
   เปาประสงคท่ี 1.๕.2.๑ พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม 
      โรคติดตอท่ีสำคัญ 
  เปาหมายท่ี 1.๕.3 คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและ 
     สาธารณสุขท่ีเทาเทียม มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
   เปาประสงคท่ี 1.๕.3.1  พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความ 
      เปนเลิศ 
  เปาหมายท่ี 1.๕.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและ 
     สารปนเปอนท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
   เปาประสงคท่ี 1.๕.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความ 
      ปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 
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 ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ  
  คนพิการ และเด็กดอยโอกาส 
 เปาหมายท่ี 3.1.3  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการดูแลสุขภาพใหกับ  

     ผูสูงอายุ คนพิการ และเด็กดอยโอกาส 
   เปาประสงคท่ี 3.1.3.๑  ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพและปองกันการเปนผูปวย 
      ทุพพลภาพและผูสูงอายุในภาวะพ่ึงพิง 
 ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 

มิติท่ี 7.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เปาหมายท่ี 7.๓.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว  
     ถูกตองและโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสารท่ีทันสมัย (SMART SERVICE) เพ่ือสนบัสนุนนโยบาย 
     เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง  
     (กรุงเทพมหานคร ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมี  
     คุณภาพและประสิทธิภาพ (SMART CITY) 

   เปาประสงคท่ี 7.๓.1.2  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
      สนับสนนุการปฏบิัติงานของทุกหนวยงานภายใน 
      กรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและ 
      ตัดสินใจสำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานหลัก  
1. รอยละของแหลงกำเนิดฝุนละอองไดรับการควบคุม (ผลลัพธ : รอยละ 100 
2. รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียงลดลง (ปฐาน 2557 = 1,661 เรื่อง  

(ผลลัพธ : ลดลงรอยละ 25 (หรือไมเกิน 1,246 เรื่อง  
3. รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ผลลัพธ : รอยละ 70 
4. รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูความเขาใจ เทาทันภัยยาและสารเสพติด 
 ๔.๑ รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีมีภูมิคุมกันในระดับปกติ (ผลลัพธ : รอยละ 65 
 ๔.๒ รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด 

(ผลลัพธ : รอยละ 8๐ 
 ๔.๓ รอยละของบุคลากรกรุงเทพมหานครมีความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด (ผลลัพธ 

: รอยละ 80 
5. รอยละของผูท่ีเขาโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ : รอยละ 70  
6. รอยละสถานประกอบการอาคาร สถานท่ีไดรับการตรวจดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีวอ

นามัยตามเกณฑท่ีกำหนด (ผลลัพธ : รอยละ 90 
7. ความสำเร็จในการจัดทำแผนเตรียมความพรอมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและ

สาธารณสุข (ผลผลิต : 1 ฉบบั 
8. รอยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ท่ีนำไปใชในการปฏิบัติงาน (ผลลัพธ : รอยละ 50 
9. รอยละความสำเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดบูรณาการ (ผลลัพธ  : รอยละ 100  
10. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอน 
 ๑๐.๑ สารพิษ (ผลลัพธ : รอยละ 100 
 ๑๐.๒ เชื้อโรค (ผลลัพธ : รอยละ ๑๐๐ 
11. รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงและตองการการเยี่ยมบานหรือการดูแลแบบประคับประคอง

ไดรับการบริการตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครกำหนดท้ังในมิติสุขภาพและสังคม (ผลลัพธ  : รอยละ ๖0 
12. รอยละของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการมีสมรรถภาพรางกายดีข้ึน (ผลลัพธ : รอยละ 65  
13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหารระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร : รอยละ ๕0 
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มาตรการและโครงการยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565 
 
สวนท่ี 1 การบริการสาธารณะ  

ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย 
มิติท่ี 1.1 ปลอดมลพิษ 
เปาหมายท่ี 1.1.3 กรุงเทพมหาครมีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.3.2 ปองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีตนทาง (แหลงกำเนิด  
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของแหลงกำเนิดฝุนละอองไดรับการ

ควบคุม (ผลลัพธ  
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 
 

รอยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 ควบคุมและลดมลพิษจากอุตสาหกรรม และเตาเผาศพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ  

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของแหลงกำเนิดฝุนละอองไดรับการ

ควบคุม (ผลลัพธ  
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 
 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภัย 

11,624,775 บาท 
 

สสว. 

 
เปาหมายท่ี 1.1.4 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียง คาเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq) อยูในเกณฑมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.1.4.1 กรุงเทพมหานครมีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ

มลภาวะทางเสียงลดลง (ผลลัพธ  
(ปฐาน 2557 = 1,661 เรื่อง   

ลดลงรอยละ
10 

ลดลงรอยละ 20 
(หรือไมเกิน 

1,329 เรื่อง  

ลดลงรอยละ 25 
(หรือไมเกิน 

1,246 เรื่อง  
 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 4 เขมงวดการจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทางเสียง 
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ตัวชี้วัดมาตรการ  

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของจำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ

มลภาวะทางเสียงลดลง (ผลลัพธ  
(ปฐาน 2557 = 1,661 เรื่อง   

ลดลงรอยละ
10 

ลดลงรอยละ 20 
(หรือไมเกิน 1,329 

เรื่อง  

ลดลงรอยละ 25 
(หรือไมเกิน 

1,246 เรื่อง  
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี สะอาด 
ปลอดภยั 

12,000,660 บาท 
 

สสว. 

 
มิติท่ี 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด 
เปาหมาย 1.2.2 เด็กและเยาวชนไมเสพยาเสพติด ผูเสพ ผูติดทุกคนเขาสูระบบการบำบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.1 เพ่ิมระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถ

ในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (ผลลัพธ  

1,200 ชุมชน 
(จำนวนชุมชนมี
ความสามารถในการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด  

รอยละ 65 
(จากจำนวน
ชุมชนของ กทม.  

รอยละ 70 
 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งของ “ชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด”  
ตัวชี้วัดมาตรการ  
 มาตรการท่ี 2(มน. สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของชุมชนท่ีมีความสามารถ

ในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (ผลลัพธ  

1,200 ชุมชน 
(จำนวนชุมชนมี
ความสามารถในการปองกัน
แกไขปญหายาเสพติด  

รอยละ 65 
(จากจำนวน
ชุมชนของ 
กทม.  

รอยละ 70 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ  
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด 1,160,275 บาท สยส.  สนข. 

2. โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกันและ
แกไขปญหายาและสารเสพติด 

7,710,565 บาท สยส.  ศบส. 
สนข. 

 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.2 สรางความภาคภูมิใจในตนเองและความเขมแข็งทางจิตใจแกเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในการปองกันการใชยาและสารเสพติด 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูความ
เขาใจ เทาทันภัยยาและสารเสพติด 
    1.1 รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ภูมิคุมกันในระดับปกติ 
    1.2 รอยละของประชาชนท่ีเขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจดานยาและสาร
เสพติด 
    1.3 รอยละของบุคลากรกรุงเทพมหานคร
มีความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด 
 

รอยละ 85 
(รอยละของ
โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาใน
สังกัด กทม.ท่ีรวม
ดำเนินการ  

รอยละ 55 
(รอยละของจำนวน
นักเรียนท่ีมี
ภูมิคุมกันในระดับ
ปกติ  

 
 

รอยละ 65 
 

รอยละ 80 
 
 

รอยละ 80 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 เสริมสรางทักษะชีวิตใหแกนักเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี 2 สงเสริมการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูความเขาใจ 
เทาทันภัยยาและสารเสพติด (ผลลัพธ  

1.1 รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีมี
ภูมิคุมกันในระดับปกติ 

1.2 รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม
มีความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด 

1.3 รอยละของบุคลากรกรงุเทพมหานครมี
ความรูความเขาใจดานยาและสารเสพติด 
 

รอยละ 85 
(รอยละของ
โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัด 
กทม. ท่ีรวม
ดำเนินการ  

รอยละ 55 
(รอยละของจำนวน
นักเรียนท่ีมี
ภูมิคุมกันในระดับ
ปกติ  

 
 

รอยละ 65 
 

รอยละ 80 
 

รอยละ 80 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร 
ปรับชื่อใหมเปนโครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันยา
และสารเสพติดแบบครบวงจร 

3,200,835 บาท สยส.  สนศ. 
สนข. 

2. โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 4,730,355 บาท สยส. 
สนข. 

3. โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี ่
ปรับใหมเปนกิจกรรมในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบ
กรุงเทพมหานคร 

1,542,970 บาท สยส. 
สนข. 

 

เปาประสงคท่ี 1.2.2.3 บำบัดรักษาฟนฟูติดตามดูแลผูเสพผูติดยา/สารเสพติดใหสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได
ตามปกติในสังคม 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละของผูท่ีเขาโปรแกรมการ
บำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ  
 

รอยละ 67 
(รอยละการบำบัดของ 
ผูท่ีเขาโปรแกรมการ
บำบัดรักษาแบบครบ
กำหนด  

รอยละ 68 
(รอยละของผูท่ีเขา
โปรแกรม
บำบัดรักษาแบบ
ครบกำหนด  

รอยละ 70 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาการบริการดานการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเขาถึงงาย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละความสำเร็จของผูเสพยาเสพติดท่ีบำบัด

ครบตามเกณฑท่ีกำหนดหยุดเสพตอเนื่องหลัง
จำหนายจากการบำบัดท่ีระยะ ๓ เดือน (๓ 
Months Remission Rate) 

- รอยละ 80 รอยละ 80 
 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขสูการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) ดานยาแสพติด 

811,280 บาท สยส. 
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โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

ปรับใหมเปนกิจกรรมในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัด
ฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 

มาตรการท่ี 2(มน.  พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูผาน
การบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

มาตรการท่ี 3(มน.  พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ครอบครัว และสังคมในการบำบัดฟนฟู
สมรรถภาพ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละความสำเร็จของผูเสพยาเสพติดท่ีบำบัด

ครบตามเกณฑท่ีกำหนดหยุดเสพตอเนื่องหลัง
จำหนายจากการบำบัดท่ีระยะ ๓ เดือน (๓ 
Months Remission Rate) 

- รอยละ 80 รอยละ 80 
 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพิชิตใจ “สรางคุณคนใหม” สูสังคม 
(เพ่ิมเติมจากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงาน  

725,400 บาท สยส. 

 
มิติท่ี 1.๕ ปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย 
เปาหมาย 1.๕.1 คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจาก
โรคติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 

เปาประสงคท่ี 1.๕.1.๑ สงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ีและอาชีวอนามัยของผูประกอบอาชีพ 
เพ่ือใหมีสุขอนามัยท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละสถานประกอบการอาคาร

สถานท่ีไดรับการตรวจดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยตาม
เกณฑท่ีกำหนด (ผลลัพธ  
 

รอยละ 100 
(รอยละสถานประกอบการท่ี
ไดรับการสนับสนุนในการ
เสรมิความรูความเขาใจ เพ่ือ
การปฏิบัติงานดานอาชีวอนา
มัยอยางถูกตองเหมาะสม  

รอยละ 60 รอยละ 90 
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มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ตรวจติดตามสถานประกอบการอาคาร สถานท่ีใหไดมาตรฐานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละสถานประกอบการอาคาร

สถานท่ีไดรับการตรวจดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีว 
อนามัยตามเกณฑท่ีกำหนด 
(ผลลัพธ  
 

รอยละ 100 
(รอยละสถานประกอบการท่ี
ไดรับการสนับสนุนในการเสริม
ความรูความเขาใจ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย
อยางถูกตองเหมาะสม  

รอยละ 60 รอยละ 90 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

- - - 

 
เปาหมาย 1.๕.2 โรคติดตอท่ีสำคัญในเมืองท่ีไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 

เปาประสงคท่ี 1.๕.2.๑ พัฒนาระบบกลไกการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคท่ีสำคัญ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนเตรียมความ

พรอมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทยและสาธารณสุข (ผลผลิต  

ไมปรากฏใน
แผน กทม. 

ไมปรากฏใน
แผน กทม. 

1 ฉบับ 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี ๑ จัดทำแผนเตรียมความพรอมและพัฒนาระบบบริหารความตอเนื่องของภารกิจใหสามารถ
สนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร และภาคีเครือขายในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข 
 มาตรการท่ี ๒ มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพ่ือสนบัสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน 
แลกเปลี่ยนขอมูลและทรัพยากร ใหเกิดข้ึนอยางสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน 
 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนเตรียมความ

พรอมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทยและสาธารณสุข (ผลผลิต  

ไมปรากฏใน
แผน กทม. 

ไมปรากฏใน
แผน กทม. 

1 ฉบับ 
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โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมรับมือ
สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

464,800 บาท กคร.กรบ. 
 

 
เปาหมาย 1.๕.3 คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกัน มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

เปาประสงคท่ี 1.๕.3.1 พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครสูความเปนเลิศ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ท่ี
นำไปใชในการปฏิบัติงาน(ผลลัพธ  

รอยละ 35 รอยละ 50 รอยละ 50 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี ๑ สนับสนุนการศึกษาวิจัยและผลิตนวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 

1 รอยละผลงานวิจัย/Innovation/R2R ท่ี
นำไปใชในการปฏิบัติงาน(ผลลัพธ  

รอยละ 35 รอยละ 50 รอยละ 50 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข สำนัก
อนามัย ป 2565 

1,154,750 บาท สพธ. 

 
เปาหมาย 1.๕.5 ประชาชนบริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภัย ปราศจากเช้ือโรคและสารปนเปอน 

เปาประสงคท่ี 1.๕.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารท่ีรับประทาน 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละความสำเร็จในการสงเสริมให

สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร

รอยละ 100 
(รอยละความสำเร็จในการ
สงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ 100 รอยละ 100 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ (ตัวชี้วัดบูรณาการ  
 

อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครระดบัดี  

2 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการ
สุมตรวจไมพบการปนเปอน (ผลลัพธ  
2.1 สารพิษ 

รอยละ 100 
(รอยละของตัวอยางอาหาร
ท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบ
การปนเปอนสารเคมี  

รอยละ 100 รอยละ 100 

 2.2 เชื้อโรค  รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ ๑๐๐ 
 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ควบคุม กำกับใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี 2 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปน 
โรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนำโรคติดตอ 
 มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
 มาตรการท่ี 4 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองผาน 
การอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด 
 มาตรการท่ี 5 ผูบริโภครูจักพิทักษสิทธิคุมครองความปลอดภัยใหแกตนเอง 
 มาตรการท่ี 6 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการดำเนินงานดานอาหารปลอดภัย 
 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ควบคุม กำกับใหสถานประกอบการอาหารผานเกณฑดานสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรการท่ี 2 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองไมเปน 
โรคติดตอ ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนำโรคติดตอ 
 มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
 มาตรการท่ี 4 ควบคุม กำกับใหผูประกอบกิจการ ผูไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ตองผาน 
การอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละความสำเร็จในการสงเสริมให

สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ (ตัวชี้วัดบูรณาการ  

รอยละ 100 
(รอยละความสำเร็จในการ
สงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน

รอยละ 100 รอยละ 100 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
 อาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานครระดบัดี  
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 
1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 18,961,500 บาท 

4,๖๘5,000 บาท 
รวม 23,๖๔๖,๕00 บาท 

กสอ. 
สนข. 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 3 ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการ

สุมตรวจไมพบการปนเปอน (ผลลัพธ  
1.1 สารพิษ 

รอยละ 100 
(รอยละของตัวอยางอาหาร
ท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบ
การปนเปอนสารเคมี  

รอยละ 100 รอยละ 100 

 1.2 เชื้อโรค  รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 95 
 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 18,961,500 บาท 
4,๖๘5,000 บาท 

รวม 23,๖๔๖,๕00 บาท 

กสอ. 
สนข. 
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ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน 
มิติท่ี 3.1 จัดส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุคนพิการและเด็กดอยโอกาส 
เปาหมายท่ี 3.1.๓ ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เปาประสงคท่ี 3.1.3.๑ ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพและปองกันการเปนผูปวยทุพพลภาพและอยูในภาวะพ่ึงพิง 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีอยูใน

ภาวะพ่ึงพิงและตองการการ
เยี่ยมบานหรือการดูแลแบบ
ประคับประคองไดรับการ
บริการตามมาตรฐานท่ี
กรุงเทพมหานครกำหนดท้ัง
ในมิติสุขภาพและสังคม 
(ผลลัพธ  

รอยละ 100 
(รอยละของผูดูแลผูสูงอายุ
ท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงไดรับ
ความรูและฝกทักษะใน
การดูแลผูสูงอายุตามท่ี
ตองการ  

รอยละ 90  
(รอยละของผูปวยทุพพล
ภาพและผูสูงอายุท่ีอยูใน
ภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแล
แบบประคับประคองหรือ
การพยาบาลตอเน่ืองท่ี
บานท่ีอยูในระบบสงตอ 
BMA Home Ward 
Referral Center  

รอยละ ๖0 

2 รอยละของกลุมเปาหมายท่ี
เขารวมโครงการมี
สมรรถภาพรางกายดีข้ึน 
(ผลลัพธ  
 

รอยละ 100 
(รอยละของผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
สำนักอนามัย และสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาล
สังกัดสำนักการแพทย 
ไดรับการคัดกรองสุขภาพ
หรือตรวจสุขภาพประจำป  

รอยละ 60 รอยละ 65 
(๖,๗๐๐ คน 

จาก 
๑๐,๓๕๐ คน  

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน 
 มาตรการท่ี 2 สงเสริมสุขภาพการดูแลตนเองกอนวัยผูสูงอายุ 
 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 ผูปวยทุพพลภาพและผูสูงอายุติดเตียงไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละความสำเร็จของผูปวยและผูสูงอายุ

ไดรับการสงตอจาก BMA Home Ward 
Referral Center ไดรับการพยาบาลตอเนื่อง
ท่ีบานตามเกณฑ (ผลลัพธ  

รอยละ 100 รอยละ 94 รอยละ 95 
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ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
2 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home 

ward ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนจากผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน (ผลลัพธ   

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

12,114,950 บาท กพส. 

2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยและผูสูงอายุระยะทาย
แบบประคับประคองสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 

1,008,460 บาท กพส. 
 

3. โครงการบูรณาการระบบสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน
อยางยั่งยืน (BMA Home Ward Referral System) 

๓๑๑,๑00 บาท กพส. 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 2 สงเสริมสุขภาพการดูแลตนเองกอนวัยผูสูงอายุ 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 รอยละของกลุมเปาหมายท่ี

เขารวมโครงการมี
สมรรถภาพรางกายดีข้ึน 
(ผลลัพธ  
 

รอยละ 100 
(รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสขุ 
สำนักอนามัย และสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย 
ไดรับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจ
สุขภาพประจำป  

รอยละ 60 รอยละ 65 
(๖,๗๐๐ คน 
จาก ๑๐,๓๕๐ 
คน  

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการ BKK Advance Geriatric Care (BKK AGC 
Project) 

๑,๐๗๙,๐๐0 บาท กสภ. 
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สวนท่ี ๒ การบริหารจัดการ  

ดานท่ี 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี 7.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาหมายท่ี 7.๓.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและโปรงใส โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย (SMART SERVICE) เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (SMART CITY) 

เปาประสงคท่ี 7.๓.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการและมีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร  

5 ระบบ รอยละ 
100 

รอยละ ๕0 

 
มาตรการสนับสนุนเปาประสงค 
 มาตรการท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกระบวนการทำงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

ลำดับท่ี ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 
1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการและมีฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร  

- รอยละ 
100 

รอยละ ๕0 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1. โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
(ป 2565 = 3,888,400 บาท) 

12,961,334 บาท สยส. 
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โครงการสำคัญตามภารกิจของหนวยงาน 

 
ภารกิจท่ี 1 สรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
เปาหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีภาวการณเจ็บปวยและการตายดวย
โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงและโรคที่ปองกันไดลดลง โดยจัดใหมีการสงเสริมอนามัยทุกกลุมวัย การสงเสริม
สุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ปองกัน  ควบคุม  และหยุดยั้งการแพรกระจายของโรคติดตอ
ภายในวงกวาง  สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาหมายท่ี ๑.๕.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๑ โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ ๙๓๓,๑๐๐ บาท สพธ. 

๒ โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน 1,0๘๕,๖00 บาท กสภ. 

 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาหมายท่ี ๑.๕.๒ โรคติดตอท่ีสำคัญในเมืองไดรับการเฝาระวังและควบคุมไมใหระบาดไปในวงกวาง 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๑ โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ืนท่ีเปาหมาย ๑๙๙,๖00 บาท กอพ. 

๒ โครงการบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับเยาวชน 
(BKK Smart Youth Health) 

ไมใชงบประมาณ กอพ. 

๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายการควบคุมวัณ
โรคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

368,400 บาท กอพ. 

๔ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร (การรณรงคสัปดาหวัณโรคสากล  

945,000 บาท 
 

กอพ. 

๕ โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขายการ
ควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร 

650,000 บาท กอพ. 

๖ โครงการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

16,215,740 บาท กคร. 

๗ โครงการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

14,242,750 บาท  กคร. 

๘ โครงการผูสูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ 6,067,000 บาท กคร. 
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ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๙ โครงการสำนักอนามัยหวงใย ปลอดภัยจากฝุนละออง
ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

9,186,700 บาท กคร. 

๑๐ โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ 179,600 บาท กคร. 

 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน  
มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และเด็กดอยโอกาส  
เปาหมายท่ี 3.1.1 ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางครบวงจรเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๑ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 917,100 บาท กสภ. 

 
ภารกิจท่ี ๒ รักษาพยาบาลปฐมภูมิ ฟนฟูสุขภาพ 
เปาหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ประชาชนเขาถึงระบบรักษาพยาบาลข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ โดยจัดใหมีบริการ
บำบัดรักษาในระดับปฐมภูมิท่ีไดมาตรฐาน ฟนฟูสุขภาพ ดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน
อยางทั่วถึงพัฒนาการปฏบิัติงานการพยาบาล วางแผนและกำหนดยุทธศาสตรทางการพยาบาล เพื่อจัดระบบและ
ใหบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขาทุกแหง พัฒนาและกำหนดรูปแบบ
ระบบบริการพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง 6๙ แหง และ 7๓ ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา ภายใต
ภารกิจของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบสงตอผูปวยอยางครบวงจร (BMA Home Ward Referral 
Center ระหวางโรงพยาบาล บาน และศูนยบริการสาธารณสุข พัฒนาฐานขอมูลการพยาบาลผูปวยตอเนื่องท่ีบาน 
(Home Health Care สรางระบบการดูแลแบบ  Home Ward  ในลักษณะศูนยบริการสาธารณสุขเปน  Ward  
ครัวเรือนเปนเตียง มีรูปแบบการตรวจการพยาบาลที่บาน (Supervise Nurse Home Ward เพื่อการควบคุม
กำกับและดูแลการปฏิบัติการพยาบาลใหถูกตองตามมาตรฐานการพยาบาลศูนยบริการสาธารณสุข กำหนดและ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการพยาบาล สำนักอนามัย  สนับสนุนศูนยบริการสาธารณสุขเขาสูการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PHCA สนับสนุนการนิเทศงานของสำนักอนามัย สรางผูดูแล (Care Giver) ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับจำนวนผูปวยที่จะเกิดมีขึ ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทางการ
พยาบาล สำนักอนามัย เก ิดผลงานวิจ ัยที ่สามารถนำไปใชในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร และเผยแพรในระดับประเทศและสากล 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาหมายท่ี ๑.๕.๓ คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกัน มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๑ โครงการการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุข 

1,774,740 บาท กพส. 
 

๒ โครงการการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล 

617,600 บาท 
 

สชส. 
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ภารกิจท่ี ๓ สาธารณสุขมูลฐานและเครือขายสุขภาพ 

เปาหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขามามี

สวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการสาธารณสุขมูล

ฐานเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยจัดใหมีอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อทำหนาที่ในการใหคำปรึกษา

แนะนำ และเผยแพรความรูดานสุขภาพการปฐมพยาบาล การเฝาระวังโภชนาการในเด็กและผูใหญ การสังเกต

พัฒนาการเด็ก การเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน การดูแลสุขภาพในชองปาก การคัดกรองภาวะความเจ็บปวย มี

ศูนยสุขภาพชุมชนเปนสถานที่ใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

ผูเก่ียวของในชุมชนตลอดจนสนับสนุนเครือขายสุขภาพอ่ืนใหมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาหมายท่ี ๑.๕.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

๑ โครงการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบ 2,268,700 บาท กสภ. 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ใหเปน Smart and Healthy อสส. 

1,915,000 บาท กสภ. 

๓ โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจ
ขจัดภัยสุขภาพ 

2,409,915 บาท กสภ. 

๔ โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

1,815,000 บาท กสภ. 

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีในการเฝา
ระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 

258,000 บาท กสภ. 

๖ โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน (เพ่ือสุขภาพชองปากท่ีดี
ของผูปวยเบาหวาน  

๕25,000 บาท กทส. 

๗ โครงการเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักอนามัย 

301,175 บาท กภก. 

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักอนามัย 

376,600 บาท กภก. 
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ภารกิจท่ี ๕ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

เปาหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ มีระบบสนับสนุนบริการดานการแพทยและสาธารณสุขของสำนัก

อนามัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบสนับสนุนกลางในการจัดหายาเวชภัณฑ การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

การบริการสุขภาพและสรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชนและการใหการสงเคราะหทางดานสาธารณสุขแกผูที่มี

ปญหาทางสุขภาพ หรือไดรับผลกระทบจากปญหาสุขภาพ บริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคล พัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรสายงานพยาบาล 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาหมายท่ี ๑.๕.๓ คนกรุงเทพฯ ทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีเทาเทียมกัน มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรค สำนักอนามัย 

๑๔๑,600 บาท สชส. 

 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 3 มหานครสำหรับทุกคน  
มิติท่ี 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และการดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และเด็กดอยโอกาส  
เปาหมายท่ี 3.1.1 ผูสูงอายุและคนพิการสามารถใชชีวิตไดสะดวก 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณทางการ
แพทยและจัดหาอุปกรณชวยเหลือผูประสบปญหา
สุขภาพ  

1,190,000 บาท  สพธ. 

๒ โครงการพัฒนาเครือขายดานการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวดานสาธารณสุข 

736,600 บาท 
 

สพธ. 

 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร 
มิติท่ี ๗.๑ การบริหารทรัพยากรบคุคล 
เปาหมายท่ี ๗.๑.๑ ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เปนท่ีเชื่อม่ันของประชาชน 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขต
เมือง รุนท่ี ๔ 

๘๒๓,๐00 บาท 
 

สพธ. 

2 โครงการฝกอบรมหลักสตูรการบริหารการพยาบาล 
(ดานบริหารอนามัย รุนท่ี 22  

1,648,200 บาท 
 

กพส. 
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ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
ในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องท่ีบาน 
(Nurse Care Manager in Home Ward) 

1,082,000 บาท 
 

กพส. 

4 โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศขาราชการสายงาน
พยาบาล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการ
พยาบาลสาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิ 

268,000 บาท 
 

กพส. 

5 โครงการฝกอบรมขาราชการสายงานพยาบาล เรื่อง 
การพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุโรคสมองเสื่อม โรค
หลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง 

470,500 บาท 
 

กพส. 

๖ โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานทันตกรรม 192,800 บาท กทส. 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม 228,300 บาท กภก. 

 
ภารกิจท่ี ๖ สุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย/ความสำเร็จตามภารกิจ ประชาชนไดบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค 

สารปนเปอนที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยการสงเสริมดานสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในสถาน

ประกอบการ อาคารสาธารณะ และในชุมชนใหถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ไมกอมลพิษสิ่งแวดลอมและสิ่งคุกคามตอ

สุขภาพ 
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565   
ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย   
มิติท่ี 1.5 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
เปาหมายท่ี ๑.๕.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ไมมีภาวะเจ็บปวยจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ 
ลำดับท่ี โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร งบประมาณ สวนราชการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

๕๕๑,๒๐๐ บาท สสว. 
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สรุปโครงการและงบประมาณท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 

โครงการยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. 2565  
(เรียงลำดับตามความสำคัญ   

ลำดับท่ี ช่ือโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท  
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๑ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดี 
สะอาด ปลอดภัย  

11,624,775 สสว. 

๒ โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพติด 
 

1,160,275 สยส. 

3 โครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร 
ปรับชื่อใหมเปนโครงการพัฒนาการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ยาและสารเสพติดแบบครบวงจร 

3,200,835 สยส. 

4 โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 
 

4,730,355 สยส. 

5 โครงการเยาวชนสดใส ไรควันบุหรี่ 
ปรับใหมเปนกิจกรรมในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลิตภัณฑยาสูบ
กรุงเทพมหานคร 

1,542,970 สยส. 

6 โครงการพัฒนาศูนยบริการสาธารณสุขสูการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (HA) ดานยาแสพติด 
ปรับใหมเปนกิจกรรมในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บำบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด 

811,280 สยส. 

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพรอมรบัมือ
สถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

464,800 กคร. 

๘ โครงการนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุขสำนัก
อนามัยป 2565  

1,154,750 สพธ. 

๙ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(งบประมาณรวม ๒๓,๖๔๖,๕00 บาท  

18,961,500 กสอ. 
4,๖๘5,000 (สนข.  

๑๐ โครงการการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี
บาน  

12,114,950 กพส. 

๑๑ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยและผูสูงอายุระยะ
ทายแบบประคับประคองสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน  

1,008,460 กพส. 

๑๒ โครงการบูรณาการระบบสงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่อง
ท่ีบานอยางยั่งยืน (BMA Home Ward Referral 
System)  

๓๑๑,๑00 กพส. 
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ลำดับท่ี ช่ือโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท  
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

1๓ โครงการ BKK Advance Geriatric Care (BKK AGC 
Project)  

๑,๐๗๙,๐๐0 กสภ. 

1๔ โครงการพัฒนาระบบศูนยขอมูลยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร (ป 2565 = 3,888,400 บาท) 

12,961,334 สยส. 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน    63,026,334   
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โครงการสำคัญตามภารกิจของหนวยงาน (เรียงลำดับตามความสำคัญ   

ลำดับท่ี ช่ือโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท  
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๑ โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ ๙๓๓,๑๐๐ สพธ. 
๒ โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิตชุมชน  1,0๘๕,๖00 กสภ. 
๓ โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพ้ืนท่ีเปาหมาย  ๑๙๙,๖00 กอพ. 
๔ โครงการบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับเยาวชน (BKK 

Smart Youth Health) 
ไมใชงบประมาณ กอพ. 

๕ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือขายการควบคุมวัณโรค
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

368,400 กอพ. 

๖ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมวัณโรคใน
กรุงเทพมหานคร (การรณรงคสัปดาหวัณโรคสากล  

945,000 กอพ. 

๗ โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขายการ
ควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร  

650,000 กอพ. 

๘ โครงการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  

16,215,740 กคร. 

๙ โครงการใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

14,242,750  กคร. 

๑๐ โครงการผูสูงวัยปลอดภัยจากโรคปอดอักเสบ 6,067,000 กคร. 
๑๑ โครงการสำนักอนามัยหวงใย ปลอดภัยจากฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
9,186,700 กคร. 

๑๒ โครงการสถานศึกษาปลอดโรคติดตอ 179,600 กคร. 
๑๓ โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุ 917,100 กสภ. 
๑๔ โครงการการพัฒนาประเมินและรับรองคุณภาพ

ศูนยบริการสาธารณสุข  
1,774,740 กพส. 

๑๕ โครงการการสรางงานวิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล 

617,600 
 

กพส. 

๑๖ โครงการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบ 2,268,700 กสภ. 
๑๗ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร ใหเปน Smart and Healthy อสส. 
1,915,000 กสภ. 

๑๘ โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจ
ขจัดภัยสุขภาพ 

2,409,915 กสภ. 

๑๙ โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 

1,815,000 กสภ. 

๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาท่ีในการเฝา
ระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

258,000 กสภ. 
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ลำดับท่ี ช่ือโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท  
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๒๑ โครงการคนกรุงเทพฯ รักฟน (เพ่ือสุขภาพชองปากท่ีดี
ของผูปวยเบาหวาน   

๕25,000 กทส. 

๒๒ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครดานการปองกัน
และแกไขปญหายาและสารเสพติด 

7,710,565 สยส. 

๒๓ โครงการพิชิตใจ “สรางคุณคนใหม” สูสังคม 725,400 สยส. 
๒๔ โครงการเครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความ

ปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักอนามัย  
301,175 กภก. 

๒๕ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ สำนักอนามัย 

376,600 กภก. 

๒๖ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร
โรค  

๑๔๑,600 สชส. 

๒๗ โครงการบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณทางการแพทย
และจัดหาอุปกรณชวยเหลือผูประสบปญหาสุขภาพ  

1,190,000 สพธ. 

๒๘ โครงการพัฒนาเครือขายดานการปองกันและแกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวดานสาธารณสุข 

736,60๐ 
 

สพธ. 

๒๙ โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง 
รุนท่ี ๔ 

๘๒๓,๐00 
 

สพธ. 

๓๐ โครงการฝกอบรมหลักสตูรการบริหารการพยาบาล         
(ดานบริหารอนามัย รุนท่ี 22  

1,648,200 กพส. 

๓๑ โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผูจัดการสุขภาพ                
ในการดูแลผูปวยและผูสูงอายุตอเนื่องท่ีบาน             
(Nurse Care Manager in Home Ward) 

1,082,000 
 

กพส. 

๓๒ โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศขาราชการสายงานพยาบาล 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการพยาบาล
สาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิ 

268,000 
 

กพส. 

๓๓ โครงการฝกอบรมขาราชการสายงานพยาบาล เรื่อง   
การพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุโรคสมองเสื่อม               
โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง 

470,500 กพส. 

๓๔ โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานทันตกรรม 192,800 กทส. 
๓๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม 228,300 กภก. 
๓๖ โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การดำเนินงานดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
๕๕๑,๒๐๐ สสว. 

๓๗ กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน - กสภ. 
๓๘ กิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการใน

โรงเรียน 
- กสภ. 
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ลำดับท่ี ช่ือโครงการยุทธศาสตร งบประมาณ (บาท  
สวนราชการ 
ท่ีรับผิดชอบ 

๓๙ กิจกรรมการติดตามขอมูลการใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส Bangkok Smart Monitoring System : BSMS  

- กอพ. 

๔๐ กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวยระบบยาระยะสั้นภายใต
การสังเกตโดยตรง (DOT)  

- กอพ. 

๔๑ กิจกรรมศูนยกลางการสงตอผูปวยวัณโรค (TB Referral 
Center   

- กอพ. 

๔๒ กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันไดดวยวัคซีน  - กคร. 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 78,087,385  

 
บัญชีรายการ/โครงการประจำพ้ืนฐาน 
ลำดับท่ี ดาน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 

6 ดานการสาธารณสุข   
 แผนงานบริหารท่ัวไป   
  (ป.๗.๑.๑ บริหารทรัพยากรบคุคล   
  ๑. โครงการยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการบริหาร

แผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผล
แผน สำนักอนามัย  

๑๑๘,๒๐๐ 

  ๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรู ทักษะ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของสำนักอนามัย 

1,112,800 

  ๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางองค
ความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานสังคมสงเคราะห
ของสำนักอนามัย 

304,000 

  (ป.๗.๓.๑ เทคโนโลยี   
  ๔. โครงการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ

ศูนยบริการสาธารณสุข (HCIS)  
๓๑,๔๐๐ 

  ๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

9,858,600 

รวม จำนวน  ๕  โครงการ 
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