
หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP & P Excellence ) 
แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 14. รอยละชุมชนผานเกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” 
คํานิยาม ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs หมายถึง ชุมชนท่ีมีการดําเนินการเพ่ือจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ในกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมสงสัยปวยตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง แบบมีสวนรวม
จากภาคีเครือขายหลายภาคสวน ประกอบดวย ภาคทองถ่ิน ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน 
เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข 
ชุมชน/หมูบาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยใชกรอบแนวทางการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
โดยใชชุมชนเปนฐาน (CBI NCDs) 5 ข้ันตอน ผนวกกับการใชกลยุทธการสรางเสริมสุขภาพตามกฎ
บัตรออตตาวา (Ottawa charter for health promotion) ท้ั ง 5 ประเด็น โดยเฉพาะการ
ขับเคลื่อนใหเกิดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ ซ่ึงจะสงผลตอความตอเนื่องและยั่งยืน 
ชุมชน หมายถึง หมูบานหรือชุมชนในเขตเมือง ตามเขตปกครอง 
เกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” ประกอบดวย  
1. ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการวิเคราะหขอมูลสถานการณโรค ปญหา

และปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังรวมกัน เพ่ือวางแผนกําหนดมาตรการจัดการ
ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนตามกลุมวัย 

2. ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการจัดทําแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม 
และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือจัดการแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหสถานการณปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชน 

3. ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียมีการติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม 
เพ่ือใหไดขอเสนอแนะการดําเนินงานในระยะตอไป 

เกณฑเปาหมาย รอยละ 50 หมายถึง จํานวนชุมชนท่ีผานเกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” 
อยางนอย 76 ชุมชน ท่ัวประเทศ (ดําเนินงานจังหวัดละ 2 ชุมชน ผานเกณฑอยางนอย 1 ชุมชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือขับเคลื่อนการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยใชชุมชนเปนฐาน: “ชุมชนวิถีใหม 
หางไกล NCDs” ใหครอบคลุมทุกจังหวัด 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมสงสัยปวยตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วัยเด็ก วัยรุน/วัย
เรียน วัยทํางาน วัยสูงอาย ุ(Type 1 และ 3) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล จํานวนชุมชนท้ังหมดของแตละจังหวัดท่ีดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs”  วิธีการ
จัดเก็บ  
- ชุมชนรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบรายงาน (เอกสารแนบ 1) จัดสงใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายชื่อพรอมดวยแบบรายงานชุมชนท่ีดําเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” ท้ังหมด ตามแบบรายงาน (เอกสารแนบ 2) สงใหกับสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคเขต และสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต รวบรวมสงใหกองโรคไมติดตอ 
กรมควบคุมโรค 
จํานวนชุมชนของแตละจังหวัดท่ีผานเกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” 
วิธีการจัดเก็บ 
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- สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต ประเมินผลตามเกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม 
หางไกล NCDs” สงใหกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน
ในภาพรวมประเทศเสนอตอกระทรวงสาธารณสุข 
การประมวลผลตัวช้ีวัด โดยกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

แหลงขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต, และกองโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนชุมชนของแตละจังหวัดท่ีผานเกณฑการดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs”  
รายการขอมูล 2 B = จํานวนชุมชนท้ังหมดของแตละจังหวัดท่ีดําเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs”  
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาติดตาม
และประเมินผล 

6 เดือน และ 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน : ป 2564 
ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละชุมชนผานเกณฑ 
การดําเนินงาน “ชุมชนวิถี
ใหม หางไกล NCDs” 

มีการวิเคราะหขอมูล
สถานการณโรค 
ปญหาและปจจัย
เสี่ยง เพ่ือวางแผน
กําหนดมาตรการ
จัดการปญหาโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชน
ตามกลุมวัย 

มีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
แบบมีสวนรวม 
และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 
เพ่ือจัดการแกไข
ปญหาโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 

มีการตดิตาม
ประเมินผล และ
ขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานในระยะ
ตอไป 

รอยละชุมชนผาน
เกณฑการ
ดําเนินงาน “ชุมชน
วิถีใหม หางไกล 
NCDs” 

 
เอกสารสนับสนุน : 1. แนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ โดยยึดชุมชนเปนฐาน  

2. แนวทางชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

3. คูมือการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยยึดชุมชนเปนฐาน : ชุมชนลด
เสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง (CBI NCDs) สําหรับบุคลากรสาธารณสุข/ผูรับผิดชอบงานโรค
ไมติดตอเรื้อรัง 

4. แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
หมายเหตุ: ดาวโหลดเอกสารทาง www.ddc.moph.go.th/dncd/, 
www.facebook.com/thaincd 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน Base line Data หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ชุมชนท่ีมีการดําเนินงาน 
“ชุมชนวิถีใหม หางไกล NCDs” 
ผานเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ ตัวชี้วัดใหมในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ/ 
ผูประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.แพทยหญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์  ผูอํานวยการกองโรคไมติดตอ  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3893  โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร : 0 2590 3893   E-mail : Sasitth@gmail.com 
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2.นายแพทยอรรถเกียรต ิกาญจนพิบูลวงศ หวัหนากลุมเทคโนโลยี ระบาดวทิยาและมาตรการ
ชุมชน 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3892  โทรศัพทมือถือ : 08 1820 1894 
โทรสาร : 0 2590 3893   E-mail : auttakiat@yahoo.com  

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล  
(ระดับสวนกลาง) 

กองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

1.นายแพทยอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ หัวหนากลุมเทคโนโลยี ระบาดวิทยาและมาตรการ          
ชุมชน 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3892  โทรศัพทมือถือ : 08 1820 1894 
โทรสาร : 0 2590 3893   E-mail : auttakiat@yahoo.com 
2.นางสาวสุธาทิพย ภัทรกุลวณิชย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3892    โทรศัพทมือถือ : 08 1818 8915 
โทรสาร : 0 2590 3893   E-mail : suthathip.ncd@gmail.com 
3.นายกัณฑพล ทับหุน   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3892  โทรศัพทมือถือ : 08 7849 7840 
โทรสาร : 0 2590 3893   E-mail : kanthabhon@gmail.com 
4. นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                              
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3887           โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร : 0 2590 3893            E-mail : ncdplan@gmail.com  
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