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กองบรรณาธิการ  

                                 สวัสดีครับ พบกับจดหมายขาว “THE END NCDs” ฉบับนี้เปนฉบับปฐมฤกษนะครับ 

                          กอนอื่นก็คงตองขอแนะนำตัวสำนักงานเครือขายโรคไมติดตอ หรือ Thai NCD Network 

หรืออีกชื่อที่เรียกงายกวาอยางไมเปนทางการวา NCD Net ครับ ตัวแผนงาน NCD Net เปนนวัตกรรมใหม

ที่เกิดจากแนวคิดของผูบริหารสูงสุดของสี่องคกรในวงการสุขภาพของไทย อันไดแก กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และ ผูแทนขององคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย ซ่ึงลวนเล็งเห็น

วา โรค NCDs นับวันเขาขั้นวิกฤตที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในสังคมไทยทุกเมื่อเชื่อวัน หากปลอยไวไมทำอะไร 

ภายภาคหนาคงเปนภาระที่แนนอก ยกไมออก นอกจากนั้นยังเล็งเห็นวาการจัดการวิกฤต NCDs นั้นตองมีการตัดตอน

ตั้งแตปจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะดานพฤติกรรม หากมัวมานั่งรักษา ฟนฟูอยางเดียวนั้นเห็นทีประเทศไทยจะผลิตหมอ 

ผลิตพยาบาล สรางโรงพยาบาล เทาไหรก็ไมพอเปนแน 

  

 ประเด็นชูโรงที่เราหยิบยกขึ้นมาก็คือ โรคเบาหวาน โรคชื่อเบาๆ หวานๆ แตกอผลกระทบ

หนักๆและนาขื่นขมตอผูปวย ตอระบบสุขภาพ และตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางใหญหลวง 

หลายโรงพยาบาลคอยๆขยายคลินิคเบาหวานจากสัปดาหละวัน จนบางที่มีคลินิคเบาหวานทุกวันแลว 

และก็รักษาไปเร่ือยอยางไมคอยจะมีความหวัง ไมคอยจะมีอนาคตเทาไหร เหมือนแครอเวลาท่ีเบาหวาน

จะเดินทางไปที่ ตา ไต ตีน แคนั้น การสำรวจเมื่อป 52 บอกวา เรามีคนไทยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ถึงกวา 3 ลานคน แตที่นาตกใจคือประชากรกลุมนี้จำนวนมาก ไมรูตัว ไมไดรับการบริการ 

และไมสามารถควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนี้ได โดยเฉพาะในประชากรชายที่มีน้ำตาลในเลือดสูง 

ที่พบวาเพียงรอยละ 56.7 ที่รูตัว และเพียงรอยละ 27.1 ที่สามารถควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดได ... 

เปนกันสี่คน ควบคุมไดแคคนเดียว อยางนี้อนาคตจะเหลืออะไรครับ ไมตองพูดถึงประชากรที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงมากมายที่พรอมจะพัฒนามาเปนผูปวยเบาหวานหนาใหม มาทดแทนผูปวยหนาเกา

ที่ทยอยตายกันไป

ผูจัดทำ แผนงานเครือขายควบคุมโรคไมติดตอ (NCD Net) 
บรรณาธิการ : นพ.ทักษพล ธรรมรังสีี
ที่ปรึกษา : นพ.วิชช เกษมทรัพย
กองบรรณาธิการ : น.ส สุกฤตา พุมดวง  
 ภญ.วรรณสุดา งามอรุณ  
 นายพุฒิปญญา เรืองสม  
 น.ส นงลภัส ศศิวัจนไพสิฐ  
 นายวิชชุกร สุริยะวงศไพศาล
ออกแบบปกและรูปเลม: จิรายุต ยมาภัย

2

ถึงเวลาที่เราตองลุกขึ้นมาจัดการโรคเบาหวานที่ตนตอ 

    แครอคัดกรอง รอรักษา คงไมฟนเสียแลว  

กองบรรณาธิการ 
เขียนโดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี 

คอลัมน NCDs ยองเงียบ 
โรค NCDs คือ? เขียนโดย นพ.วิชช เกษมทรัพย 

คอลัมนกาวทันโรค รูทันNCDs 
ขบวนการตานเบาหวาน " ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ

คอลัมนสบายกาย หางไกล NCDs  
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ( CHRONIC CARE MODEL ) เขียนโดย นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย 

คอลัมนเครือขายNCDs
กองทุนงบบริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
สัมภาษณ นพ.กิตติ ปรมัตถผล 

คอลัมนรอบรั้ว รอบโรค NCDs
เขียนโดย MidNight SoLar

คอลัมนตระเวนทองโลกงานวิจัยNCDs 
เข็มทิศงานวิจัย NCDs เขียนโดย Wooya

เขียนโดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี 

sweets
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NCDs ยองเงียบ 

 กลุมโรคไมติดตอที่ประกอบดวยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเร้ือรัง 

เปนโรคที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในโลกในปจจุบัน 

เพราะมีขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาอัตราตายของโรคเหลานี้

เพิ่มขึ้นมากในชวงหลายสิบปที่ผานมา และ เพิ่มจน

จำนวนผูที่ตายจากโรคไมติดตอนี้เพิ่มมากกวาจำนวน

ผูปวยที่ตายจากโรคติดตอ คือมีคนตายจากกลุมโรคนี้

กวาปละ 36 ลานคนทั่วโลก 

 ดวยปจจัยเสี่ยงของโรคนี้มาพรอมกับ

การบริโภคที่ไมเหมาะสม เชน บริโภคอาหารเกินไมวา

จะเปนของหวาน ของมัน และ ของเค็ม การบริโภคสุรา 

ยาสูบ และการมีกิจกรรมทางกายที่จำกัด ซึ่งเปน

วิถีชีวิตแบบตะวันตกทำใหมีความเชื่อของประชาชน

ทั่วไปวาโรคนี้เปนโรคของประเทศที่พัฒนาแลวอาหาร

การกินเพียงพอเพราะโรคเหลานี้เปนโรคของคนอยูดี

กินดี มีกิจกรรมทางกายนอยประเทศที่กำลังพัฒนา

คงไมมีปญหาจากกลุมโรคนี้มากนัก ซึ่งเปนความเขาใจ

ท่ีผิดเพราะจากสถิติพบวาจำนวนผูปวยดวยโรคไมติดตอ

กวารอยละ 80 อาศัยอยูในประเทศที่กำลังพัฒนา 

 

  ดวยกระแสบริโภคนิยม โลกาภิวัฒนที่ระบาด

ไปทั่วไมเวนแตประเทศกำลังพัฒนาที่วิถีชีวิตของ

ประชาชนกำลังเปลี่ยนไป มีการเคลื่อนยายมาทำงาน

ท่ีมีกิจกรรมทางกายนอยในเมืองจากเดิมท่ีทำเกษตรกรรม

ในชนบท   หรือ การพักผอนหยอนใจของประชาชน

ก็เปลี่ยนไปจากที่จะไปเลนกีฬา ไปดูหนัง ฟงเพลง 

ตามงานวัดหรือนอกบานที่ตองมีการขยับกายไมมากก็

นอย ก็เปลี่ยนไปเปนแสวงหาความสุขไดจากหนาจอ

ทีวี คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ ภายในบาน 

ทำใหกิจกรรมทางกายของประชาชนมีจำกัด และ 

การตลาดเรื่องการกระจายบุหรี่ สุรา ที่ทำใหหาซื้อ

สิ่งเหลานี้ไดงายเพิ่มปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตออยาง

มากการสื่อสารที่จะทำใหผูคนรูถึงภัยของกลุมโรคนี้

อาจจะตองไดรับการทบทวน เริ่มจากเราจะเรียน

กลุมโรคนี้วาอะไร เปนโรคจากวิถีชีวิต โรคสะสมจาก

การกินการอยู  โรคเรื้อรัง จึงเปนสิ่งที่หลายคนชวน

กันคิด จนมีขอสรุปบางอยางวาเรียกทับศัพทวา NCDs 

ก็นาจะดีจะไดทำใหผูคนอยากคนหา และ สื่อสารกับ

สากลตรงกัน วารสารนี้จึงมีชื่อที่แปลกออกไปวา 

“THE END NCDs” หรือ อวสานของโรคไมติดตอคิดวา

จะเปนสื่อสรางความเขาใจเพื่อจุดหมายที่จะหยุดยัง

โรคกลุมน้ีในอนาคต 

เขียนโดย นพ.วิชช เกษมทรัพย 
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โรคไมติดตอ 
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ดวยชื่อที่แปลตรงตัวมาจากภาษาตางประเทศ
ที่ดูจะจำกัดวงของการเกิดโรคคือมันไมติดตอ 

ประชาชนทั่วไปอาจเขาใจผิดวากลุมโรคไมติดตอนั้นเปนโรคไมรายแรง 
แตถาพูดชื่อโรคออกไปจะทำใหเขาใจไดทันทีวากลุมโรคนี้ใกลตัวเรานิดเดียว 

เชน คงมีประชาชนนอยคนมากที่ไมเคยรูจักกับคนไขที่เปนมะเร็ง หรือ 
มีญาติพี่นองของเราบางคนตองเปนเบาหวาน หรือ 

โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน 
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 การปรับวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน 

ยังเปนเร่ืองท่ีทาทายอยางย่ิงแมในขณะน้ีเพราะเปนเร่ือง

ที่ตองอาศัยสังคมและสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบ 

สภาพสังคม ความนิยม การอบรมบมนิสัยมาแตเด็ก 

ลวนเปนปจจัยสำคัญอยางยิ่งที่จะทำใหเกิดพฤติกรรมที่

ชวยใหเด็กหางไกลโรคเบาหวานเมื่อโตขึ้น   

 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อปองกัน

โรคเบาหวานนี้ไมใชเรื่องของกลุมบุคลากรสาธารณสุข

เทานั้น แตเปนเรื่องใหญระดับที่ตองเปนนโยบายของ

ชาติจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จไดผูบริหารประเทศ

ในดานตางๆตองทำความเขาใจและใหความสำคัญกับ

บทบาทที่ตนเองตองรับไป เชนกระทรวงศึกษาธิการตอง

เรงรัดควบคุมคุณภาพอาหารในโรงเรียนใหมีคุณคาทาง

โภชนาการเหมาะสม ตองสรางหลักสูตรที่ชวยปลูกฝง

นิสัยรักการออกกำลังกายใหแกเด็ก ตองมีกิจกรรม

สงเสริมการสรางสมาธิและการดูแลจิตใจใหสงบต้ังแตเล็ก 

การเริ่มตนสิ่งเหลานี้ในโรงเรียนจะชวยพฤติกรรมที่มีผลดี

ตอสุขภาพของเขาในเวลาตอมาติดตัวไปตลอดชีวิต 

กระทรวงเกษตรและสหกรณตองรับนโยบายสนับสนุน

ใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชผักที่ดีตอสุขภาพมากขึ้น 

กระทรวงอุตสาหกรรมตองเขาดูแลกำกับใหอุตสาหกรรม

อาหารแปรรูปคำนึงถึงคุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้น จำกัด

ปริมาณน้ำตาล เกลือ และไขมัน ในอาหารตางๆ 

กระทรวงพาณิชยตองมีสวนรวมในการกำกับการโฆษณา

ชวนเชื่อซึ่งสรางนิสัยการบริโภคที่ไมถูกตองในสังคม 

กระทรวงมหาดไทยตองผลักดันใหทองถิ่นวางแผนปรับ

ปรุงสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เชน 

การสรางสถานที่สาธารณะสำหรับการออกกำลังกาย 

และทายสุดนั้น กระทรวงการคลังตองพรอมที่จะจัด

งบประมาณสำหรับการทำงานของกระทรวงตางๆ 

ดังกลาวขางตน

 จะเห็นไดวางานปองกันเบาหวาน ไมใชงาน

ของแพทย ไมใชงานของบุคลากรการแพทย ไมใชงาน

ของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น แตเปนงานระดับชาติ 

ระดับที่ตองสรางเปนขบวนการตานเบาหวานกันเลย

ทีเดียว   

       เบาหวานเปนโรคที่รูจักกันมากวา 3,000 ปแลว 

แตในชวง 25 ปที่ผานมาความรูเกี่ยวกันโรคนี้เติบโตอยาง

รวดเร็ว ทำใหแนวคิดในการดูแลโรคนี้เปลี่ยนแปลงไป 

จากโรคที่เพียงรักษาเยียวยาอาการที่เกิดขึ้นเปนโรคที่ตอง

สรางขบวนการตอตาน เพราะความรูใหมพิสูจนชัดเจนวา

เบาหวานนั้นปองกันได และเราไมจำเปนตองเสียเวลา 

เสียทรัพยากร เสียคุณภาพชีวิตไปกับโรคนี้

 การปองกันโรคเบาหวานไมไดสงผลดีเฉพาะกับ

โรคเบาหวานเทานั้น แตยังมีผลดีตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดอีกดวย ทั้งหลอดเลือดขนาดเล็กและหลอด

เลือดขนาดใหญ ซึ่งทั้งคูนำไปสูการเสียชีวิตและความ

พิการมากมาย เกิดเปนภาระของประเทศในปจจุบัน 

และหากไมทำการยับยั้ง ภาระจะทวีคูณยิ่งขึ้นในอนาคต 

เบาหวานเปนโรคที่ทำใหเกิดตาบอดมากเปนอันดับตนๆ 

ทำใหเกิดไตวาย และยังเปนสาเหตุของแผลเรื้อรังและ

การตัดขามากที่สุด เปนตัวกอกำเนิดภาวะหลอดเลือด

อักเสบและตีบตันทั่วรางกายซึ่งนำไปสูการเสียชีวิตใน

ที่สุด

 การปองกันโรคเบาหวานตองทำงานเปนทีม 

การดูแลเบาหวานไมใชงานที่แพทยทำเองคนเดียวได 

แพทยจำเปนตองมีทีมงานสหสาขาวิชาชีพเพื่อชวยใน

กระบวนการทั้งหมด เริ่มตั้นแตการคัดกรองหากลุมผูท่ี

มีความเส่ียงไปถึงการสรางกิจกรรมและความตระหนัก

เพื่อใหกลุมเสี่ยงไดรูตัวและสามารถปรับวิถีการดำเนิน

ชีวิต ทั้งเรื่องอาหาร การเคลื่อนไหวรางกาย และการ

รักษาจิตใจใหเบิกบาน และถึงแมเปนกลุมผูเปน

เบาหวานแลวแพทยก็ยังตองการทีมงานเพ่ือชวยผลักดัน

การรักษาและการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมโรคและ

ปองกันโรคแทรกซอนเชนกัน

 

Diabetesเบาหวาน
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การตัดขามากที่สุด เปนตัวกอกำเนิดภาวะหลอดเลือด

อักเสบและตีบตันทั่วรางกายซึ่งนำไปสูการเสียชีวิตใน

ที่สุด

 การปองกันโรคเบาหวานตองทำงานเปนทีม 

การดูแลเบาหวานไมใชงานที่แพทยทำเองคนเดียวได 

แพทยจำเปนตองมีทีมงานสหสาขาวิชาชีพเพื่อชวยใน

กระบวนการทั้งหมด เริ่มตั้นแตการคัดกรองหากลุมผูท่ี

มีความเส่ียงไปถึงการสรางกิจกรรมและความตระหนัก

เพื่อใหกลุมเสี่ยงไดรูตัวและสามารถปรับวิถีการดำเนิน

ชีวิต ทั้งเรื่องอาหาร การเคลื่อนไหวรางกาย และการ

รักษาจิตใจใหเบิกบาน และถึงแมเปนกลุมผูเปน

เบาหวานแลวแพทยก็ยังตองการทีมงานเพ่ือชวยผลักดัน

การรักษาและการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมโรคและ

ปองกันโรคแทรกซอนเชนกัน
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สบายกาย หางไกล NCDs 
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สำนักท่ีปรึกษา กรมการแพทย หลักการดูเเลผูปวยโรคเรื้อรัง เเบบบูรณาการ 
(Integrated Chronic Care Model)

โครงสรางประชากรไทยในปจจุบันเปล่ียนเปนสังคมผูสูงอายุ 

ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึน ทำใหโรคเร้ือรังซ่ึงเปนผลจากการเส่ือมของสภาพรางกายกลายเปนปญหา

สุขภาพท่ีสำคัญอยางมาก ท้ังน้ี  อาจเน่ืองจากหลายสาเหตุท้ังจำนวนผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึน  บุคลากร

ทางการแพทยเขาไมถึงองคความรูใหมๆ  หรือเขาถึงแตไมสามารถนำไปประยุกตใชในการใหบริการ  ระบบบริการสุขภาพ

เปนบทบาทของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเพียงฝายเดียว และเปนเชิงต้ังรับเพ่ือการดูแลรักษาเม่ือมีปญหา

สุขภาพเปนคร้ังๆ   ขาดความตอเน่ือง และขาดการมีสวนรวมในการดูแลตนเองของผูปวย ครอบครัวและชุมชน

ดังน้ัน การดูแลผูปวยโรคเร้ือรังใหไดผลดี ควรจะตองประกอบดวยระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีการจัดองคกร

และระบบบริการท่ีดี  ประสานเช่ือมโยงกับชุมชน บูรณาการกับการปองกันควบคุมโรค ใหเกิดการเปล่ียนแปลงแบบ

แผนการปฏิบัติใหม เปนกรอบแนวคิด รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังเเบบบูรณาการ ควรมีองคประกอบท่ีจำเปน ดังน้ี
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 (Chronic Care Model Team) ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรทางการแพทย

สาขาวิชาชีพตางๆท่ีเก่ียวของ ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม สามารถรวมวางแผน
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มีความรู ความเขาใจและม่ันใจในขอมูลขาวสารอยางเพียงพอท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับคณะผูดูแลรักษา 

เพ่ือใหไดทางเลือกท่ีเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน

 1.  ปรับทิศ และเปาองคกรสุขภาพ (Health Care Organization)     

 2.  ปรับระบบบริการ (Delivery System Design) 

 3.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

 4.  ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical Information System)

 5.  ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self- Management Support)

 6.  การเช่ือมโยงกับชุมชน (Community Linkage)

การตัดขามากที่สุด เปนตัวกอกำเนิดภาวะหลอดเลือด
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มีความเส่ียงไปถึงการสรางกิจกรรมและความตระหนัก

เพื่อใหกลุมเสี่ยงไดรูตัวและสามารถปรับวิถีการดำเนิน

ชีวิต ทั้งเรื่องอาหาร การเคลื่อนไหวรางกาย และการ
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การรักษาและการปรับพฤติกรรมเพื่อควบคุมโรคและ

ปองกันโรคแทรกซอนเชนกัน
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เครือขาย NCDs 

 Primary prevention อยูในกองทุน P&P (รวมทุกโรค) เนนดานการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมรวมกับการคัดกรองเพราะ P&P เนน 2 กลุม คือโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

ซึ่งกลุมโรคไมติดตอมี 4 โรค คือ ปอดเรื้อรัง (เชน COPD) เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ

โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนั้นรวมถึงการสงเสริมการออกกำลังกาย การสงเสริมเรื่อง

โภชนาการ ซึ่งคิดเปนครึ่งหนึ่งของงบประมาณ P&P ทานที่กำลังทำงานอยางเต็มกำลัง

ความสามารถคงจะพอวางใจไดครับวาเรามีผูหนุนหลังที่พรอมจะสนับสนุนใหเราสามารถ

ใหการดูแลผูปวยไดอยางเต็มที่ ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขที่ทุมเทมีโครงการที่ชวย

การสืบคน คัดกรอง และ การจัดรูปแบบการใหบริการที่ชัดเจน รวมถึง สำนักงานหลัก

ประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ไดเพิ่มเติมงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใหเหมาะสม

ดียิ่งขึ้น  แตหนทางในการที่จะทำใหผูปวยโรคเรื่อรังไดรับบริการที่มีคุณภาพดียังคงมีอีก

ยาวไกล เราๆทานๆ จึงยังตองรวมมือรวมใจกันพัฒนางานสำคัญนี้ใหเจริญกาวหนาตอไป

การดูแลผูปวยโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ในเมืองไทย กาวไกลที่ยังตองกาวตอ
กองทุนงบบริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 วันนี้ขอเลาสูกันฟงเรื่อง การสนับสนุนการดูแลผูปวยเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย โดยได
รับเกียรติจากนายแพทยกิตติ ปรมัตถผล ผอ.แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะไดเลาถึงกองทุน

งบบริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ซึ่งเปนโรคที่มีผูปวยรวมกันกวา 10 ลานคน 
เพื่อจะไดเห็นวามีการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนางานดูแลโรคเรื้อรังอยางจริงจังในประเทศไทย  ซึ่งทำใหบุคลากรทางการ

แพทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับรูไดถึงภาระของการใหบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางมากในรอบ 10 ปท่ีผานมา เพราะนอก
จากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูดำเนินการหลักผานโครงการสำคัญเชน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง

ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน  ซึ่งทำใหเกิดการดำเนินการคนหาและดูแลผูปวยอยางครบวงจร แลวในรอบหลายปที่ผานมา
ยังมีการสั่งการใหมีการตรวจคัดกรองและแบงผูปวยเปนกลุมๆเพื่อการดูแลที่ตอเนื่องอีกดวย

สถานการณการเขาถึง
และคุณภาพบริการ

สปสช.เนนเรื่อง 
Primary prevention 

ขนาดไหน

สถานการณการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรังในประเทศไทย

เปนยังไงบาง

  โรคเรื้อรังในบทบาทของสปสช.คือสนับสนุนนโยบายสุขภาพดีวิถีไทยของ

รัฐบาล คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามแผน  โดยทางสปสช.เนนหนัก 2 เรื่องคือ   

  1. การเงิน การสนับสนุนดานการเงินการคลัง       

 2. การชวยการพัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการสนับสนุนการพัฒนา

ระบบการใหบริการของโรคเรื้อรังและ NCDs

 คลินิกซึ่งสอดคลองกับนโยบายรวมกับพันธมิตรที่สำคัญ 4- 5 กลุม 

กลุม 1.งานดานวิชาการตางๆ กลุม 2. งานดานกระทรวงสาธารณสุข กลุมที่ 3 

งานสรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง กลุมที่ 4 สมัชชาสุขภาพ และกลุมสุดทาย

องคกรปกครองสวนปกครองทองถิ่น ซึ่งสถานการณการดูแลโรคเรื้อรังในรอบ 3-4 ป

ที่ผานมาพบวา การเขาถึงบริการทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน 2 โรคใหญของโรค

              เรื้อรังเพิ่มขึ้น สำหรับเบาหวานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 23  (UC) 

        เปนเกือบรอยละ 90  เมื่อเปรียบเทียบตามอัตราความชุก สวนนโยบาย

        ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก

       ในการขับเคลื่อนคือการคัดกรอง คนหาผูปวยถาปวยแลวมาคัดกรอง

       ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนถาพบความเสี่ยงจึงรักษาและปองกัน     

      ทั้งปองกันโรคและความพิการและไมใหเสียชีวิต
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 แบงออกเปน 2 สวนคือ เชิงระบบและผลลัพธ กองทุนโรคเรื้อรังที่ผานมา 

4-5 ปที่ทำใหผูปวยเบาหวานและความดันจำนวนไมนอยกวา 9 ลานคนเขาถึงบริการ

มากขึ้น จากเดิมมีผูปวยเขามาบริการนอยมาก นอกจากเขาถึงบริการแลวทาง สปสช.

รวมกับกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องคุณภาพการใหบริการการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยว

ของการใหบริการ เพราะถาคนไมดีไมมีความสามารถ ตอใหเครื่องมือดีอยางไรก็ไมได

ผลงานออกมาดี  ทาง สปสช. ไดสนับสนุนการอบรม Case manager ไปหลายรอยคน

แลวในรอบ 5 ปที่ผานมา ซึ่ง Case manager เหลานี้เปนผูชวยใหการดูแลผูปวย

เบาหวานและ ความดันใหไดรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ  โดยคัดเลือกพยาบาล

มาอบรมจากท่ัวประเทศเปนเวลา 4 เดือน และ กลับไปทำงานเปนเครือขายเพ่ือชวยกัน

ดูแลผูปวย นอกจากนี้แลวทาง สปสช.ยังสนับสนุนใหมีการอบรม System manager 

ซึ่งจะไปเปนผูชวยในการจัดการระบบการดูแลผูปวยเรื้อรังในระดับจังหวัดทำงานสนับ

สนุนการดูแลโรคเรื้อรังซึ่งเปนบทบาทอยางรอบดานมากขึ้นในการที่จะกระตุนใหมีการ

จัดระบบทั้งการดูแลรักษา และ การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รวมดวย 

sweets
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เครือขาย NCDs 

 Primary prevention อยูในกองทุน P&P (รวมทุกโรค) เนนดานการปรับเปลี่ยน
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ซึ่งกลุมโรคไมติดตอมี 4 โรค คือ ปอดเรื้อรัง (เชน COPD) เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ
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การสืบคน คัดกรอง และ การจัดรูปแบบการใหบริการที่ชัดเจน รวมถึง สำนักงานหลัก
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กองทุนงบบริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 วันนี้ขอเลาสูกันฟงเรื่อง การสนับสนุนการดูแลผูปวยเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ในประเทศไทย โดยได
รับเกียรติจากนายแพทยกิตติ ปรมัตถผล ผอ.แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะไดเลาถึงกองทุน

งบบริการควบคุมปองกันและรักษาผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ซึ่งเปนโรคที่มีผูปวยรวมกันกวา 10 ลานคน 
เพื่อจะไดเห็นวามีการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนางานดูแลโรคเรื้อรังอยางจริงจังในประเทศไทย  ซึ่งทำใหบุคลากรทางการ

แพทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับรูไดถึงภาระของการใหบริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางมากในรอบ 10 ปท่ีผานมา เพราะนอก
จากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูดำเนินการหลักผานโครงการสำคัญเชน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง

ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน  ซึ่งทำใหเกิดการดำเนินการคนหาและดูแลผูปวยอยางครบวงจร แลวในรอบหลายปที่ผานมา
ยังมีการสั่งการใหมีการตรวจคัดกรองและแบงผูปวยเปนกลุมๆเพื่อการดูแลที่ตอเนื่องอีกดวย

สถานการณการเขาถึง
และคุณภาพบริการ

สปสช.เนนเรื่อง 
Primary prevention 
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สถานการณการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรังในประเทศไทย

เปนยังไงบาง

  โรคเรื้อรังในบทบาทของสปสช.คือสนับสนุนนโยบายสุขภาพดีวิถีไทยของ

รัฐบาล คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามแผน  โดยทางสปสช.เนนหนัก 2 เรื่องคือ   

  1. การเงิน การสนับสนุนดานการเงินการคลัง       

 2. การชวยการพัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการสนับสนุนการพัฒนา

ระบบการใหบริการของโรคเรื้อรังและ NCDs

 คลินิกซึ่งสอดคลองกับนโยบายรวมกับพันธมิตรที่สำคัญ 4- 5 กลุม 

กลุม 1.งานดานวิชาการตางๆ กลุม 2. งานดานกระทรวงสาธารณสุข กลุมที่ 3 

งานสรางเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง กลุมที่ 4 สมัชชาสุขภาพ และกลุมสุดทาย

องคกรปกครองสวนปกครองทองถิ่น ซึ่งสถานการณการดูแลโรคเรื้อรังในรอบ 3-4 ป

ที่ผานมาพบวา การเขาถึงบริการทั้งความดันโลหิตสูง เบาหวาน 2 โรคใหญของโรค

              เรื้อรังเพิ่มขึ้น สำหรับเบาหวานเพิ่มขึ้นจากรอยละ 23  (UC) 

        เปนเกือบรอยละ 90  เมื่อเปรียบเทียบตามอัตราความชุก สวนนโยบาย

        ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลัก

       ในการขับเคลื่อนคือการคัดกรอง คนหาผูปวยถาปวยแลวมาคัดกรอง

       ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนถาพบความเสี่ยงจึงรักษาและปองกัน     

      ทั้งปองกันโรคและความพิการและไมใหเสียชีวิต
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 แบงออกเปน 2 สวนคือ เชิงระบบและผลลัพธ กองทุนโรคเรื้อรังที่ผานมา 

4-5 ปที่ทำใหผูปวยเบาหวานและความดันจำนวนไมนอยกวา 9 ลานคนเขาถึงบริการ

มากขึ้น จากเดิมมีผูปวยเขามาบริการนอยมาก นอกจากเขาถึงบริการแลวทาง สปสช.

รวมกับกระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องคุณภาพการใหบริการการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยว

ของการใหบริการ เพราะถาคนไมดีไมมีความสามารถ ตอใหเครื่องมือดีอยางไรก็ไมได

ผลงานออกมาดี  ทาง สปสช. ไดสนับสนุนการอบรม Case manager ไปหลายรอยคน

แลวในรอบ 5 ปที่ผานมา ซึ่ง Case manager เหลานี้เปนผูชวยใหการดูแลผูปวย

เบาหวานและ ความดันใหไดรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ  โดยคัดเลือกพยาบาล

มาอบรมจากท่ัวประเทศเปนเวลา 4 เดือน และ กลับไปทำงานเปนเครือขายเพ่ือชวยกัน

ดูแลผูปวย นอกจากนี้แลวทาง สปสช.ยังสนับสนุนใหมีการอบรม System manager 

ซึ่งจะไปเปนผูชวยในการจัดการระบบการดูแลผูปวยเรื้อรังในระดับจังหวัดทำงานสนับ

สนุนการดูแลโรคเรื้อรังซึ่งเปนบทบาทอยางรอบดานมากขึ้นในการที่จะกระตุนใหมีการ

จัดระบบทั้งการดูแลรักษา และ การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รวมดวย 
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“เบาหวาน”

ยังมีนโยบายของการผาตัดรักษาโรคอวนในผูปวยที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อการปองกันการเกิดโรคแทรก

ซอนเรื้อรังอื่นๆ อีกดวย[9]

 ปญหาที่เกี ่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง อัมพฤกษ อัมพาต รวมถึงความพิการทางดาน

รางกายและจิตใจ คาใชจายตั้งแตเสื ้อผา ของใชสวนตัว ไปจนถึงยา และอุปกรณตางๆที่ใชในการรักษา 

บรรเทาลงไดดวยการปรับพฤติกรรมการกิน  การขยับแขง ขยับขา[10] และรีบไปตรวจหาโรคตามสถาน

พยาบาลตางๆกอนจะสายเกินไปกันดีกวานะคะ

 ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ความตระหนักท่ีจะ ปองกัน และ สงเสริม โดย “เร่ิม” ปลูกฝงกันต้ังแตพฤติกรรม

ของตัวเอง และแนะนำส่ิงดีๆ ใหกับคนรอบขาง โดยเฉพาะในเร่ืองของอาหารการกิน ถาเรา “เลือก” ท่ีจะกินใหดี

ไดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา ทำไมเราเลือกที่จะเพิกเฉยตอโอกาสเหลานั้น ชวยกันรวมมือกันทุกฝาย อยาใหทุก
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ของกลุมคนที่เปนโรคเบาหวานดวยกัน[1] 
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 เพื่อไมใหงานวิจัยที่ตองลงทุนและลงแรง

ไปนั้นหลงทิศทางที่จะทำใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

การปองกันและควบคุมโรค NCDsคูมือการทำงาน

วิจัยโรค NCDsขององคการอนามัยโลก จึงมีสวน

ชวยสำคัญในการกำกับแนวกรอบความคิดงานวิจัย

ที่จะดำเนินงานวิจัยชิ้นตอไปและสามารถนำไปสู

การใชจริงไดเปนอยางดี  

ตระเวนทองโลกงานวิจัย NCDs
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรค NCDs ในประเทศไทยนั้นมีอยูเปนจำนวนมาก โดยงานทั้งหมดถูกตีพิมพ

ทั้งในวารสารตางประเทศและในประเทศ แตสวนใหญที่พบยังไมสามารถตอบคำถามที่ครอบคลุมเพื่อนำไปใชใน

โรค NCDs ซึ่งตามคำแนะนำการทำงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโรค NCDsใหไดประสิทธิผลนั้นทางองคการอนามัยโลก

แนะนำกรอบงานวิจัยเรื่อง “A Prioritized Research Agenda for Prevention and Control of Noncom-

municable Diseases” ซึ่งงานวิจัยที่จะสงผลดีตอการปองกันและควบคุมโรค NCDs ประกอบไปดวย 4 โรค 

ไดแก กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุมโรคมะเร็ง, กลุมโรคเบาหวาน และกลุมโรคปอดเร้ือรัง และ 4 ปจจัยเส่ียง

ไดแก การบริโภคยาสูบ, การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล, พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

และการมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอ นอกจากนั้นยังกลาวถึงงานวิจัยที่เปน cross cutting ไดแก การปองกัน

และควบคุมโรค NCDs ข้ันปฐมภูมิ(Primary health care approach for prevention and control of NCDs), 

ปจจัยทางสังคมกับ NCDs (Social determinants and NCDs), พันธุกรรม (Genetic),  และสงเสริมการนำผล

การวิจัยเชิงใชในนโยบายและการปฏิบัติเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง( Promoting use of 

research findings to policies and practice for prevention and control of noncommunicable 

diseases) โดยงานวิจัยที่มีความสำคัญในงานวิจัยโรค NCDs ไดถูกแบงออกเปน 4 กลุม 20 ขอยอย ดังแผนภาพ

3. งานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบจากนโยบายเพื่อการปองกันและควบคุมโรค

ไมติดตอและประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการหามาตรการที่ขจัด

ภาวะเหลานั้น เพื่อลดการเกิดโรค NCDs

4. งานวิจัยดานการพัฒนาชุดมาตรการที่บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

(นโยบาย, ส่ิงแวดลอม และระบบสุขภาพ) เพ่ือลดปจจัยเส่ียงของโรคไมติดตอ

ภายใตบริบทวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ และการประเมินประสิทธิผลของ

มาตรการนั้น

5. งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อประมาณการผลกระทบจากนโยบายทางภาษี

และราคา

6. งานวิจัยเพื่อศึกษาโปรแกรมและนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชพัฒนา

คุณภาพมาตราการที่เกี่ยวกับความอยูรอดทางเศรษฐกิจการศึกษาประสิทธิ

ภาพของนโยบายโดยรวมผลกระทบตอความยั่งยืนและดานสังคมที่มีความ

แตกตางกัน

7.  งานวิจัยเพื่อศึกษามาตรการควบคุมที่เหมาะสม เชน ดานกฎหมายและ

การควบคุมราคา

8. งานวิจัยเพื่อทำความเขาใจปจจัยทางสิ่งแวดลอม สังคม และบุคคลที่เปน

ตัวกำหนดการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมนั่งๆนอนๆ ในชวงอายุตางๆ

9. งานวิจัยเพื่อการดำเนินการและประเมินรูปแบบการสงเสริมปองกันโรค

ในระดับชุมชนโดยเนนที่กลุมประชากรที่เขามาทำงานในเมือง เชน 

การเปลี่ยนแปลงความชอบอาหาร (Changing food preferences), 

รูปแบบของการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity patterns), 

นโยบายดานการคมนาคม (Transportation policies)

10. งานวิจัยการศึกษาวิธีการขับเคลื่อนทรัพยากรในชุมชนและพัฒนากลไก

ที่ทำใหภาคประชาสังคมมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมของ

สังคมเมืองเพื่อแกปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง

11. งานวิจัยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเมืองและเขตชาน

เมือง

        11.1 การศึกษาการปรับสภาพเมือง (Studies of urban redevel-

opment)

        11.2 การติดตั้งและการปรับระบบการขนสง (Installation and  

modification of transport systems)

        11.3 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบขอบังคับในภาคสวนอื่น 

นอกเหนือจากภาคสาธารณสุขเพื่อประเมินผลกระทบจากการมีกิจกรรม

ทางกายและพฤติกรรมนั่งกินนอนกิน

12. งานวิจัยเพ่ือพิสูจนวิธีการตรวจคัดกรองโรคท่ีคุมคาและแนวทางการปฏิบัติ

ทางคลินิกที่ใชไดในบริบทของประเทศที่มีรายไดนอยถึงปานกลาง

13. งานวิจัยเพื่อสรางและประเมินยุทธศาสตรดานการปองกันโรคมะเร็ง

ตามบริบทของวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชนในแตละทองถิ่น (รวมถึงการ

สาธารณสุขมูลฐาน)

14. งานวิจัยเพื่อประเมินชองวางของการมียาที่จำเปนและกำลังความ

สามารถในการซื้อยาสำคัญกับเทคโนโลยีพื้นฐานและการพัฒนายุทธศาสตร

ที่เกี่ยวของ

15. งานวิจัยที่หาปจจัยที่สัมพันธกับการแปลงความรูสูการปฏิบัติ

16. งานวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยสำคัญตอการใชสราง/สนับสนุนการดำเนิน

งานมาตรการหรือชุดมาตรการ โดยเนนที่บริการปฐมภูมิเปนสำคัญ

17. งานวิจัยเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคในระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่ม

การตรวจหาโรคในระยะเริ่มตน การวินิจฉัย การรักษา การฟนฟู

สมรรถภาพ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และพัฒนาความเปนไป

ไดพรอมบูรณาการวิธีการตางๆที่มีความคุมทุนในใหบริการสุขภาพดาน 

NCDs ทุกระดับ

18. งานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการฝกอบรมเจาหนาที่

ดานสาธารณสุขสำหรับงานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอและแนว

ทางใหมๆสำหรับการประเมินและพัฒนาทักษะความสามารถ 

19. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการสงตอความรูสูผูปวยการดูแลผูปวย และการเพิ่ม

ศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวย

ที่มา: ดัดแปลงจาก WHO, A Prioritized Research Agenda 

for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases

 

  

  

 

  

 

 

โรค NCDs ท่ีเก่ียวของกับวาระ

การพัฒนาขอมูล (2 ขอ)

การทำงานรวมกับทุกภาคสวน, 

ปจจัยดานสังคมท่ีเก่ียวของกับโรค

และปจจัยเส่ียง (9 ขอ)

กลยุทธการทำวิจัย (8 ขอ)

งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพสูง

แตราคาแพง (1 ขอ) 

เขียนโดย Wooya            
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20. งานวิจัยที่ทำใหประชาชนหาซื้อหรือจัดหาบริการการวินิจฉัย และ 

รักษาโรคที่มีราคาสูง แตมีประสิทธิผลดีภายใตความจำกัดดานทรัพยากร

และระบบสุขภาพ

1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่เกี่ยวของการติดตามและเฝาระวัง

สถานการณปจจัยเส่ียงภาระโรคคาใชจายทางเศรษฐกิจและภาระทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน

2. งานวิจัยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหร่ีและจาก

มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบและงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางปญหาความยากจนที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ 

sweets

งานวิจัย NCDs เริ่มตนที่ไหนดี



 เพื่อไมใหงานวิจัยที่ตองลงทุนและลงแรง

ไปนั้นหลงทิศทางที่จะทำใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

การปองกันและควบคุมโรค NCDsคูมือการทำงาน

วิจัยโรค NCDsขององคการอนามัยโลก จึงมีสวน

ชวยสำคัญในการกำกับแนวกรอบความคิดงานวิจัย

ที่จะดำเนินงานวิจัยชิ้นตอไปและสามารถนำไปสู

การใชจริงไดเปนอยางดี  

ตระเวนทองโลกงานวิจัย NCDs
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4. งานวิจัยดานการพัฒนาชุดมาตรการที่บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

(นโยบาย, ส่ิงแวดลอม และระบบสุขภาพ) เพ่ือลดปจจัยเส่ียงของโรคไมติดตอ

ภายใตบริบทวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ และการประเมินประสิทธิผลของ

มาตรการนั้น

5. งานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อประมาณการผลกระทบจากนโยบายทางภาษี

และราคา

6. งานวิจัยเพื่อศึกษาโปรแกรมและนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชพัฒนา

คุณภาพมาตราการที่เกี่ยวกับความอยูรอดทางเศรษฐกิจการศึกษาประสิทธิ

ภาพของนโยบายโดยรวมผลกระทบตอความยั่งยืนและดานสังคมที่มีความ

แตกตางกัน

7.  งานวิจัยเพื่อศึกษามาตรการควบคุมที่เหมาะสม เชน ดานกฎหมายและ

การควบคุมราคา

8. งานวิจัยเพื่อทำความเขาใจปจจัยทางสิ่งแวดลอม สังคม และบุคคลที่เปน

ตัวกำหนดการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมนั่งๆนอนๆ ในชวงอายุตางๆ

9. งานวิจัยเพื่อการดำเนินการและประเมินรูปแบบการสงเสริมปองกันโรค

ในระดับชุมชนโดยเนนที่กลุมประชากรที่เขามาทำงานในเมือง เชน 

การเปลี่ยนแปลงความชอบอาหาร (Changing food preferences), 

รูปแบบของการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity patterns), 

นโยบายดานการคมนาคม (Transportation policies)

10. งานวิจัยการศึกษาวิธีการขับเคลื่อนทรัพยากรในชุมชนและพัฒนากลไก

ที่ทำใหภาคประชาสังคมมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมของ

สังคมเมืองเพื่อแกปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง

11. งานวิจัยเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมเมืองและเขตชาน

เมือง

        11.1 การศึกษาการปรับสภาพเมือง (Studies of urban redevel-

opment)

        11.2 การติดตั้งและการปรับระบบการขนสง (Installation and  

modification of transport systems)

        11.3 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบขอบังคับในภาคสวนอื่น 

นอกเหนือจากภาคสาธารณสุขเพื่อประเมินผลกระทบจากการมีกิจกรรม

ทางกายและพฤติกรรมนั่งกินนอนกิน

12. งานวิจัยเพ่ือพิสูจนวิธีการตรวจคัดกรองโรคท่ีคุมคาและแนวทางการปฏิบัติ

ทางคลินิกที่ใชไดในบริบทของประเทศที่มีรายไดนอยถึงปานกลาง

13. งานวิจัยเพื่อสรางและประเมินยุทธศาสตรดานการปองกันโรคมะเร็ง

ตามบริบทของวัฒนธรรมและทรัพยากรชุมชนในแตละทองถิ่น (รวมถึงการ

สาธารณสุขมูลฐาน)

14. งานวิจัยเพื่อประเมินชองวางของการมียาที่จำเปนและกำลังความ

สามารถในการซื้อยาสำคัญกับเทคโนโลยีพื้นฐานและการพัฒนายุทธศาสตร

ที่เกี่ยวของ

15. งานวิจัยที่หาปจจัยที่สัมพันธกับการแปลงความรูสูการปฏิบัติ

16. งานวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยสำคัญตอการใชสราง/สนับสนุนการดำเนิน

งานมาตรการหรือชุดมาตรการ โดยเนนที่บริการปฐมภูมิเปนสำคัญ

17. งานวิจัยเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคในระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่ม

การตรวจหาโรคในระยะเริ่มตน การวินิจฉัย การรักษา การฟนฟู

สมรรถภาพ การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และพัฒนาความเปนไป

ไดพรอมบูรณาการวิธีการตางๆที่มีความคุมทุนในใหบริการสุขภาพดาน 

NCDs ทุกระดับ

18. งานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการฝกอบรมเจาหนาที่

ดานสาธารณสุขสำหรับงานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอและแนว

ทางใหมๆสำหรับการประเมินและพัฒนาทักษะความสามารถ 

19. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการสงตอความรูสูผูปวยการดูแลผูปวย และการเพิ่ม

ศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวย

ที่มา: ดัดแปลงจาก WHO, A Prioritized Research Agenda 

for Prevention and Control of Noncommunicable Diseases

 

  

  

 

  

 

 

โรค NCDs ท่ีเก่ียวของกับวาระ

การพัฒนาขอมูล (2 ขอ)

การทำงานรวมกับทุกภาคสวน, 

ปจจัยดานสังคมท่ีเก่ียวของกับโรค

และปจจัยเส่ียง (9 ขอ)

กลยุทธการทำวิจัย (8 ขอ)

งานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพสูง

แตราคาแพง (1 ขอ) 

เขียนโดย Wooya            
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20. งานวิจัยที่ทำใหประชาชนหาซื้อหรือจัดหาบริการการวินิจฉัย และ 

รักษาโรคที่มีราคาสูง แตมีประสิทธิผลดีภายใตความจำกัดดานทรัพยากร

และระบบสุขภาพ

1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่เกี่ยวของการติดตามและเฝาระวัง

สถานการณปจจัยเส่ียงภาระโรคคาใชจายทางเศรษฐกิจและภาระทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน

2. งานวิจัยการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของการสูบบุหร่ีและจาก

มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบและงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางปญหาความยากจนที่เกี่ยวของกับการบริโภคยาสูบ 

sweets

งานวิจัย NCDs เริ่มตนที่ไหนดี
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