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กลุ่มวัย

เด็กปฐมวัย (0-5ปี) และสตรี

1.อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 

15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

1. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

2. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ ANC 

คุณภาพ(ไม่น้อยกว่า 90)

2. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 

ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 65)

 - ร้อยละของสถานบริการที่มี

มาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ

 - สร้างมาตรฐานการดแูลสุขภาพแม่และเด็กด้วยภูมิ

ปัญญาไทยฯ

 - ร้อยละอสม.ออกเยี่ยมบ้านและ

ดูแลมารดาตั้งครรภ์

2. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการ

สมวัย  (ไม่น้อยกว่า 85)

1. ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

2. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70)

1. ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํา

กว่า 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ย กินนมแม่อย่างเดียว

(ไม่น้อยกว่า 50)

2.ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปีได้รับการตรวจ

พัฒนาการตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80)

 - ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี 

ได้รับวัคซีนทุกประเภทตาม

เกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95)

1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย

ได้รับการส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กําหนด

2. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาอีคิว

ได้รับการดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่กําหนด

 -  ร้อยละทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจ

คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 95 )

1. ร้อยละของจังหวัดที่ดําเนินการตรวจสอบ

สถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่ง อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง  (100)

2. ร้อยละของนมโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่กําหนด  (95)

เด็กวัยเรียน (5-14 ปี)

3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะ

อ้วน (ไม่เกิน 15)

1. จํานวนรร.ส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชร 

(...........)

2.  ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูง

ระดับดีและรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70)

 - ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อลดปัญหาโรคอ้วนของเด็ก

วัยเรียนด้วยภูมิปัญญาไทย (อาหารสุขภาพ/สมุนไพร)

 -  ร้อยละยุวอสม.ได้รับการอบรม

ในการป้องกันปัญหาโรคอ้วน

กําหนดให้ผู้ประกอบการแสดงฉลาก GDA เพิ่ม

ประเภทอาหารมากขึ้น เช่น อาหารแช่แข็ง อาหาร

กึ่งสําเร็จรูป เป็นต้น

- ประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนอ่านฉลาก GDA

4. เด็กไทยมีความฉลาดทาง

สติปัญญาเฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า 100

 คะแนน)

1. ร้อยละ 30 ของอําเภอ มีระบบเฝ้าระวังปัญหา

ไอคิวและอีคิวเด็กในวัยเรียน

2.ร้อยละ 30 ของอบต. ในอําเภอมีการดําเนินงาน

เฝ้าระวังปัญหาไอคิวและอีคิวเด็กวัยเรียนตาม

เกณฑ์ที่กําหนด

3.ร้อยละ 80 ของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เป้าหมาย

ได้รับการเฝ้าระวังปัญหาไอคิวและอีคิวตามเกณฑ์

ที่กําหนด

4.ร้อยละ 80 ของเด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อ

ปัญหาไอคิวและอีคิวได้รับการดูแลต่อเนื่องตาม

เกณฑ์ที่กําหนด

 - ร้อยละของอําเภอที่ได้รับการประเมิน

ความเสี่ยงภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน(ไม่

น้อยกว่า 95)

1. ร้อยละยุวอสม.ได้รับการอบรม

การป้องกันปัญหาความฉลาดทาง

สติปัญหาของเด็ก

 1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเกลือไอโอดีนให้มี

คุณภาพผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ กําหนด 

(20-40 ppm) 

2.  ร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ 

สถานที่ผลิตและสถานที่จําหน่าย มีคุณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)

5. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 

15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพัน

คน)

5. ร้อยละของศูนย์ให้คําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial 

Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ

6. ร้อยละของอําเภอที่มี District Health System (DHS) ที่

เชื่อมโยง   ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่าง

มีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)

1, การจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ได้มาตรฐาน

2. จํานวนของอําเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ์

1. ร้อยละ 75 ของแกนนําเยาวชนที่เข้าร่วม 

โครงการฯ มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน

2. ร้อยละ 90 ของวัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วม

โครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติด

สารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต)

3.ร้อยละ 50 ของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา

สุขภาพจิตจากการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดูแลตามระบบ 

(สธ. ศธ.)

 - ร้อยละยุวอสม.ได้รับการอบรม

ความรู้ในเรื่องการคลอดบุตรเพื่อ

ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ของ

มารดาในวัยรุ่น/นักศึกษา

วัยทํางาน

8.  อัตราตายจากโรคหลอดเลือด

หัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อประชากร

แสนคน

10.    ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)  - จํานวนคลีนิค DPAC ในสถานบริการและชุมชน  - ร้อยละประชาชนอายุ 15 ปี

ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง

เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

 - ร้อยละของ รพศ./รพท. ที่

สามารถให้การรักษาโรคหลอด

เลือดหัวใจได้ตามมาตรฐาน

ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลชุมชนมี

การจัดบริการให้การปรึกษาใน Psychosocial 

Clinic

 - ร้อยละอสม.เชี่ยวชาญได้รับการ

พัฒนาและคัดกรองโรคเบาหวาน

ความดัน

พิจารณาทบทวนบัญชียาหลักแห่งชาตใิห้บรรจุ

รายการยาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

-  เร่งรัด/เปิดช่องทางพิเศษในขึ้นทะเบียนตํารับยา

ให้มีความรวดเร็ว

- พิจารณาราคากลางยาให้เหมาะสม

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยาสามัญ (Generic 

drug) ให้มีศักยภาพในการผลิตยาสามัญที่มีคุณภาพ

 ปลอดภัย ใช้แทนยาต้นแบบได้

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

9.  ร้อยละของผู้สูงอายุในช่วงอายุ

 60 – 70 ปีที่เป็นโรคหลอดเลือด

สมอง (ไม่เกิน 14.54)

1. ร้อยละของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนา

ทักษะกายใจ

2. ร้อยละของตําบลที่ผ่านเกณฑ์ตําบลดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว

ร้อยละของประชาชนอายุ 15

 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  

(ร้อยละ 90 ของประชาชน)

ร้อยละของรพ. ระดับ A และ S 

ให้บริการStroke Unit    

Stroke fast track  การให้  ยา

แอสไพรินภายใน 48 ชั่วโมง  

ตามมาตรฐาน (100)

1. ส่งเสริมการใช้อาหารสุขภาพตามกลุ่มวัย และกลุ่มโรค

2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางกาย ด้วยการออก

กําลังกาย เช่น  โยคะ  ฤๅษีดัดตน  ชี่กง

3. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางสุขภาพจิต  เช่น  

มนตราบําบัด สมาธิบําบัด  ดนตรีบําบัด

4. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมนันทนาการตามกลุ่มวัย เพื่อ

พัฒนาทักษะทางกาย และใจ  ด้วยภูมิปัญญาไทย

 - ร้อยละอสม.เชี่ยวชาญได้รับการ

พัฒนาและคัดกรองโรคเบาหวาน

ความดัน

พิจารณาทบทวนบัญชียาหลักแห่งชาติให้บรรจุ

รายการยาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

-  เร่งรัด/เปิดช่องทางพิเศษในขึ้นทะเบียนตํารับยา

ให้มีความรวดเร็ว

- พิจารณาราคากลางยาให้เหมาะสม

- ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมยาสามัญ (Generic 

drug) ให้มีศักยภาพในการผลิตยาสามัญที่มีคุณภาพ

 ปลอดภัย ใช้แทนยาต้นแบบได้

เป้าหมายกระทรวง กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์
ตารางแสดงตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวงและกรมต่างๆ รวมทั้งเขตสุขภาพ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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เป้าหมายกระทรวง กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์
ตารางแสดงตัวชี้วัดเป้าหมายกระทรวงและกรมต่างๆ รวมทั้งเขตสุขภาพ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขตสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7. ร้อยละของอําเภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT 

คุณภาพ (เท่ากับ 80)7

8. ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)

9. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 

เชี่ยวชาญ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72)

11.การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ

12. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (เท่ากับ 15)

13. ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือรับรอง

คุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ 80 ของแผนการดําเนินงาน)

ภารกิจกรม

1. ร้อยละ 80 ของขยะติดเชื้อ จากทุกแหล่งกําเนิด

ได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ

2. ร้อยละ 30 ของ รพ. สธ ได้มาตรฐานด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม (ทั้ง 4 ด้าน)     

1) การจัดการ ขยะติดเชื้อ    

2)มีการรายงานระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม ม. 80 และ

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้งรพ. 

3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย 

4)ระบบประปา รพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้ )

3.ร้อยละ 80 ของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน HAS

4.จํานวนตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ 77 แห่ง

5. ร้อยละ 40 ของอปท.มีคุณภาพด้านบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

6. จํานวนจังหวัดที่มีระบบและกลไกการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 77 

จังหวัด

2
C:\Users\Phongkorn\Desktop\matrix ตัวชีว้ัดกระทรวงปี 57\กรมอนามัย\กรมอนามัย-57.xls

ภาพรวมตชว.-57-อ.เกีย่วขอ้ง



สํานักส่งเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ สํานักทันตสุขภาพ สํานักโภชนาการ กองออกกําลังกาย สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ

กลุ่มวัย

เด็กปฐมวัย (0-5ปี) และสตรี

ระดับกรม

1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการ ANC 

คุณภาพ(ไม่น้อยกว่า 90)

 

 - รพ. สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทองร้อยละ 

95

 - ร้อยละ 40 ของตําบล ผ่านเกณฑ์ ตําบลนมแม่

2. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 

ครั้งตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 65)

ระดับเขตสุขภาพ

1. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ(ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70)

 

 - ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุ

ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตาม

เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 60

 - ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตาม

เกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 65)

 

 - ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา

เม็ดเสริมไอโอดีน เท่ากับ 100

2. รอ้ยละของห้องคลอดคุณภาพ  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 70)

 - ร้อยละของสถานบริการที่มีมาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ

ระดับกรม

1. ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากว่า

 6 เดือนแรก มีค่าเฉลี่ย กินนมแม่อย่างเดียว (ไม่น้อย

กว่า 50)

      

 - ร้อยละชองเด็กปฐมวัย (3 ปี) มีปัญหาฟัน

น้ํานมผุไม่เกิน 57

 

- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมี

ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่

น้อยกว่า 70

2.ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปีได้รับการตรวจพัฒนาการ

ตามวัย (ไม่น้อยกว่า 80)

ระดับเขตสุขภาพ

1. ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

 

 - ร้อยละคลินิกเด็กดีคุณภาพ (WCC) ไม่น้อยกว่า 70

 - ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากว่า 6 

เดือนแรก มีค่าเฉลี่ย กินนมแม่อย่างเดียว(ไม่น้อยกว่า 50)

 - ร้อยละของเด็กแรกเกิด-2 ปี มีการตรวจพัฒนาการตามวัย

ไม่น้อยกว่า 80

 - ร้อยละของเด็กแรกเกิด-2 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า

 85

 

 - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมี

ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนไม่

น้อยกว่า 70

2. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70)

 - ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 70

เด็กวัยเรียน (5-14 ปี)  

ระดับกรม

1. จํานวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับ

เพชร

 

 - จํานวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับเพชร

 

 - ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ําอัดลม 

(ควบคุมขนมกรุบกรอบ) ไม่น้อยกว่า 75

2.  ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-12 ปี) มีส่วนสูงระดับดี

และรูปร่างสมส่วน (ไม่น้อยกว่า 70)

ระดับเขตสุขภาพ

ระดับกรม

ระดับเขตสุขภาพ

3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมี

ภาวะอ้วน (ไม่เกิน 15)

1.อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่

เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสน

คน)

2. ร้อยละของเด็กที่มี

พัฒนาการสมวัย  (ไม่น้อย

กว่า 85)

4. เด็กไทยมีความฉลาดทาง

สติปัญญาเฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า 

100 คะแนน)

สายส่งเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

- ร้อยละ 70 ของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ ศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของขยะติดเชื้อ จากทุกแหล่งกําเนิดได้รับการจัดการ

อย่างถูกสุขลักษณะ

2. ร้อยละ 30 ของ รพ. สธ ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทั้ง 4 ด้าน) 

  

    1) การจัดการ ขยะติดเชื้อ    

    2) มีการรายงานระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม ม. 80 และได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานน้ําทิ้งรพ. 

    3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย 

    4) ระบบประปา รพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้ 

3.ร้อยละ 80 ของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS

4.จํานวนตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ 77 แห่ง

5. ร้อยละ 40 ของอปท.มีคุณภาพด้านบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. จํานวนจังหวัดที่มีระบบและกลไกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 77 จังหวัด

ตารางแสดงความเชื่อมโยงตัวชี้วัดหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่สอดคล้องกับเขตสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายระดับกรม /เขตสุขภาพเป้าหมายกระทรวง
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สํานักส่งเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ สํานักทันตสุขภาพ สํานักโภชนาการ กองออกกําลังกาย สํานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

สํานักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ํา

กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ

สายส่งเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดล้อมเป้าหมายระดับกรม /เขตสุขภาพเป้าหมายกระทรวง

เด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 

ปี)

ระดับกรม

1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS (ร้อยละ 50)

 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS (ร้อยละ 50)

2. ร้อยละอําเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (ร้อย

ละ 80)

2. ร้อยละอําเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

(ร้อยละ 80)

ระดับเขตสุขภาพ

5. ร้อยละของศูนย์ให้คําปรึกษาคุณภาพ 

(Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบ

ช่วยเหลือ

 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS (ร้อยละ 50)

6. ร้อยละของอําเภอที่มี District Health System 

(DHS) ที่เชื่อมโยง   ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน

และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)

2. ร้อยละอําเภอที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

(ร้อยละ 80)

วัยทํางาน

ระดับกรม

 - จํานวนคลินิค DPAC ในสถานบริการและชุมชน

ระดับเขตสุขภาพ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ระดับกรม

1. ร้อยละของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนา

ทักษะกายใจ

2. ร้อยละของตําบลที่ผ่านเกณฑ์ตําบลดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว

 

 - ร้อยละของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยงได้รับการพัฒนาทักษะ

กายใจ

 - ร้อยละของตําบลที่ผ่านเกณฑ์ตําบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว

ระดับเขตสุขภาพ

5. อัตราการคลอดในมารดา

อายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 

ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19

 ปีพันคน)

1. ร้อยละ 80 ของขยะติดเชื้อ จากทุกแหล่งกําเนิดได้รับการจัดการอย่างถูก

สุขลักษณะ

2. ร้อยละ 30 ของ รพ. สธ ได้มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทั้ง 4 ด้าน) 

    

    1) การจัดการ ขยะติดเชื้อ    

    2) มีการรายงานระบบบําบัดน้ําเสีย ตาม ม. 80 และได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานน้ําทิ้งรพ. 

    3) สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย 

    4) ระบบประปา รพ. ผ่านเกณฑ์น้ําประปาดื่มได้ 

3.ร้อยละ 80 ของส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS

4.จํานวนตลาดนัดน่าซื้อต้นแบบ 77 แห่ง

5. ร้อยละ 40 ของอปท.มีคุณภาพด้านบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. จํานวนจังหวัดที่มีระบบและกลไกการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉิน 77 จังหวัด

8.  อัตราตายจากโรคหลอด

เลือดหัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อ

ประชากรแสนคน

9.  ร้อยละของผู้สูงอายุ

ในช่วงอายุ 60 – 70 ปีที่เป็น

โรคหลอดเลือดสมอง (ไม่เกิน

 14.54)
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