
มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

80 ภาคผนวก  ข 

ภาคผนวก  ข 
มิติ/เปาหมาย/ตัวช้ีวัด การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 

 

มิติ เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

1. ออกกําลังกายในทุกหมูบาน 
ตําบล ชุมชน หนวยงาน 
และสถานประกอบการ 

1. ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป             
ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที 

60% 
 

กก. สธ. ศธ. 
 
 

1. ตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑ 
ตลาดสดนาซื้อขั้นพื้นฐาน 

100% สธ. มท. 
 

2. รานอาหารและแผงลอยจําหนาย 
อาหารไดตามมาตรฐานของ     
ทองถิ่น 

100% 
 

สธ. มท. 

3. อาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน  
6  ชนิด ในทุกหมูบาน/ตําบล 

95% 
 

สธ. มท. 

2. อาหารสะอาด ปลอดภัย       
มีคุณคา 

4. สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท 
ผานเกณฑ GMP 

100% 
 

สธ. อก. 
 

1. อัตราการปวยไขเลือดออก      
ตอแสนประชากร 

ไมเกิน 
50 

สธ. มท. 
 

2. ประชากร อายุ 40 ปขึ้นไป 
ไดรับบริการคัดกรองความ     
ดันโลหิต และเบาหวานตาม
มาตรฐาน 

60% 
 

สธ. 

1. ทางกาย  
 
 

3. ลดอัตราปวย ตาย         
โรคอันดับตน ๆ 

3. สตรี อายุมากกวา 35 ป มีความรู
เพื่อการสรางพฤติกรรมเรื่องการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง 

80% 
 

สธ. 
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มิติ เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 4. หญิงตั้งครรภไดรับการ       
ตรวจครรภกอน และหลังคลอด    
ตามเกณฑ 

90% สธ. 

4. ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและยาสูบ 

1. รานจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ
จัดเปนเขตปลอดบุหรี่ถูกตอง
ตามกฎหมาย 

80% สธ. มท. 

5. ลดอัตราการบาดเจ็บ  ตาย  
ดวยอุบัติเหตุ 

1. มีอัตราการบาดเจ็บและตายดวย
อุบัติเหตุลดลง ตอแสนประชากร 

<20 สธ. คค. นร. 

 

6. เขาถึงบริการสุขภาพที่ได  
     มาตรฐาน 

1. คนพิการที่ไดรับบริการดาน
สวัสดิการสังคมสําหรับ               
คนพิการในดานตางๆ 

80% สธ. พม. 

1. ครอบครัวสามารถดูแลเด็ก       
ผูพิการ หรือผูสูงอายุไดอยาง
เหมาะสม 

80% 
 

พม. 

2. วัยรุนเปนสมาชิก To be No.1 
และมีกิจกรรมตอเนื่อง 

>50% 
 

สธ. ศธ. 
 

1. มีครอบครัวอบอุน 

3. ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุและมีกิจกรรมทุกเดือน 

>50% 
 

สธ. พม. 
 

2. ลดอัตราการฆาตัวตาย 
ดวยโรคจิตประสาท 

1. อัตราการฆาตัวตายลดลง             
ตอแสนประชากร 

<7.7 
 

สธ. 
 

2. ทางจิตใจ 
  
 

3. เด็กไทยมี  IQ / EQ ได        
มาตรฐานสากล 

2. ศูนยเด็กเล็กไดมาตรฐาน     
อยางนอย  1 แหง / ตําบล 

100% 
 

สธ. พม. มท. 
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มิติ เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

1. มีความปลอดภัยในชีวิต 1. ผูมีอิทธิพลตามบัญชีรายช่ือของ
กระทรวงมหาดไทยที่สามารถ
จับกุมดําเนินคดีและกดดันให
เลิกพฤติกรรมได 

80% มท. นร. 

1.โรงเรียนทุกสังกัดผานเกณฑ 
มาตรฐานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

100% สธ. ศธ. 2. ไดรับการศึกษาไมนอยกวา 
12 ป หรือตลอดชีวิต 

2. เด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 100% ศธ. 
1. ครัวเรือนยากจนที่มีรายได       
ตํ่ากวาเกณฑ จปฐ. (20,000บาท/ 
ป) ลดลง 

80% มท. 3. มีรายไดเพียงพอตอการ
ดํารงชีพ 

2. กลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ไดรับการ 
พัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชน 

80% อก. กษ. พณ. 

  3. ทาง
สังคม
และ  
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

4. มีสภาพแวดลอม และที่อยู
อาศัยเอื้อตอสุขภาพ 

- - - 

4. ปญญา/   
    จิต 
   วิญญาณ 

1. ลด ละเลิกอบายมุข และ      
สิ่งเสพติด 

2. มีความสามัคคี เอื้ออาทร   
     เกื้อกูลกัน 
3. มีสติ แกปญหาดวยเหตุผล 
และสันติวิธี 

4. ยึดมั่นในหลักศาสนาธรรม 
และวัฒนธรรม 

1. สัดสวนผูติดยาเสพติดลดลง         
    (ตอพันประชากร) 
 

4 
 

มท. นร. 
 

หมายเหตุ: สธ. =  กระทรวงสาธารณสุข    มท. =  กระทรวงมหาดไทย    
 ศธ. =  กระทรวงศึกษาธิการ คค. =  กระทรวงคมนาคม 
 พม.  =  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย อก. =  กระทรวงอุตสาหกรรม  
 พณ. =  กระทรวงพาณิชย นร. =  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 กษ. =  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กก. =  การกีฬาแหงประเทศไทย 


