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  กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เปน็ปญัหาสำาคัญทางสาธารณสขุทีมี่แนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน (DM) และโรคความดันโลหิตสูง

(HT) ซึง่เปน็ภยัเงยีบทีส่ามารถสง่ผลกระทบใหผู้ป้ว่ยพกิารหรอืเสยีชวีติกอ่นวยัอนั

ควรได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3.2 ล้านคน อยู่ในระบบบริการ

รอ้ยละ 41 สามารถควบคมุระดับน้ำาตาลไดด้ ีเพยีงร้อยละ12 สว่นผูป้ว่ยโรคความ

ดนัโลหิตสูงมมีากถงึ 10 ลา้นคน อยูใ่นระบบบรกิารรอ้ยละ 29 และสามารถควบคมุ

ความดันโลหิตได้เพียงร้อยละ 36

  ท่ีผ่านมาสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เล็งเห็นว่าการขับเคลื่อนการจัดการ

โรคเรือ้รังทีม่ปีระสิทธภิาพ จำาเปน็ตอ้งมีผูด้แูลทีม่ทีัง้ความรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น

และต้องมีทีมจัดระบบการดูแลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถ

ทำางานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ ท้ังในระดับจังหวัดและระดับเขต จึงได้ริเริ่ม 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง ในระดับ

จังหวัดและเขตขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรการศึกษาและสถาบันที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่มาอบรมสามารถวิเคราะห์สถานการณ์โรคเรื้อรังได้

อยา่งเปน็ระบบ และสามารถดำาเนินการไดจ้รงิในพืน้ทีข่องตนเอง รวมทัง้สามารถ

ประสานเชือ่มโยงระหวา่งสว่นกลางและพืน้ทีใ่นการขับเคลือ่นงาน NCDs ในระดับ

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ นำ 



  ต่อมาในปี 2557 ได้มีการต่อยอดแนวคิดไปสู่การจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ในวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โดยใช้ชื่อว่า การประชุม

วิชาการ Non Communicable Disease Forum 2014 : ผนึก บูรณาการ สาน

พลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ กรม

การแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่

ตดิตอ่ (ThaiNCDnet) มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน (มสพช.) 

และเครือขา่ยองคก์รวชิาชพีตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือเปดิพืน้ท่ีใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุกวา่ 1,200 

คน ได้เรียนรู้ทิศทางนโยบาย หลักการและความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ

บรกิาร รวมทัง้การบริหารจดัการโรคเร้ือรัง อกีทัง้ยงัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้Best 

Practice เกีย่วกบัการจดัการระบบโรคเรือ้รงัอยา่งมสีว่นรว่ม เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มงาน

สามารถนำาความรู้และแนวคดิท่ีได้ไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสมกบับรบิท

และความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ในพื้นที่ของตนเอง

  หนังสือ “ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง” เล่มนี้

คือสาระที่เรียบเรียงได้จากเวทีปาฐกถา และเวทีเสวนาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายใน

งานการประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2014 เพื่อ

ให้ผู้ที่มีความสนใจ สามารถนำาเนื้อหาสาระไปประยุกต์ใช้ในการจัดการโรคเรื้อรัง

ในพื้นที่ได้ และในท้ายเล่มคณะผู้จัดทำาหนังสือยังได้รวบรวมสื่อต่างๆ ทั้งวีดีทัศน์ 

จดหมายขา่ว และโปสเตอรท่ี์มเีนือ้หาเกีย่วขอ้งกบัการจดัการโรคเรือ้รงัทีจั่ดแสดง

ภายในงาน ไว้ในแผ่น CD เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำาสื่อเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ศึกษาและเผยแพร่ต่อไป

       คณะผู้จัดทำาหนังสือ
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ  
ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ปว่ยเบาหวาน

บทนำ 

โรคเรื้อรังที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว

เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะทำาให้เกิด

การสูญเสียชีวิตมากที่สุด  และจะทำาให้เกิด

ความพิการเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นตาบอด

ไตวาย การตัดขา เส้นเลือดตีบที่หัวใจ อัมพาต

และอัมพฤกษ์ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิด

ความสูญเสียทรัพยากรของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทย

จะได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เริ่มต้นเรื่องของการมี 

“Universal health care” 

เพราะว่าการรักษา NCDs นั้น

ทำาให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรเป็นอย่างมาก

 ดังนั้น ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการให้ระบบ

 National health ล่มจม 

เราต้องทำาการป้องกัน NCDs



  สิ่งสำาคัญท่ีจำาเป็นต่อการป้องกันโรคมีหลาย

อย่างด้วยกัน คือ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนตั้งแต่

ก่อนเป็นโรค หมายถึงต้องมีการคัดกรองคนท่ียังไม่เป็นโรค 

ต้องปรับเปลี่ยนการแพทย์จากเชิงรับให้เป็นเชิงรุก ต้องเริ่ม

ตน้ทีช่มุชนไมใ่ชเ่ริม่ต้นจากนโยบายข้างบน คนทีเ่ช่ียวชาญคือ 

สหสาขาวชิาชพี ไมใ่ชแ่พทยกั์บคนไขอ้ยา่งเดยีว สาขาวชิาชพี

จะดำาเนนิการเร่ือง case manager และ system manager 

นอกจากนี้เรายังต้องการแพทย์พันธุ์ใหม่ ที่เป็นเสมือนนกที่

บนิขึน้ไปขา้งบนแลว้มองเหน็ภาพกวา้งทัง้หมด แพทยท์ีม่อง

เหน็ภาพกว้างในท่ีนีห้มายถงึ แพทยท่ี์สามารถบรหิารจดัการ

บุคลากรได้ มีทีมงานท่ีใหญ่พอสำาหรับลงไปปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมชาวบ้าน เราต้องการแพทย์ที่ท่ัวโลกต้องการคือ 

primary care physician ซึ่งในอนาคตต้องเป็นเป้าหมาย

ของโรงเรยีนแพทย ์นอกจากนีเ้รายงัต้องพฒันาคนตามบรบิท

และต้องบริหารจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 

เนือ่งจากชาวบา้นในแตล่ะพืน้ทีจ่ะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั

ไปตามบริบท อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญมากซึ่งเราจะต้องทำาให้เกิด

ขึ้นก็คือ การเสริมพลัง (Empowerment) การสอนลูกน้อง

ให้ทำางานแทน โดยการมอบหมายงานความรับผิดชอบ และ

การทำาให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้





  เร่ืองการคัดกรอง ที่ผ่านมาเราสอนแพทย์และ

พยาบาลใหว้นิจิฉยัและรกัษาโรค แต่วา่เรายงัไมไ่ดใ้หค้วามสนใจและ

ยังไม่ได้ทำาอะไรกับคนที่ยังไม่เป็นโรค เพราะฉะนั้นเราต้องมีการคัด

กรองผู้ที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงของการเกิดโรคทั้งหลายเกิดจาก

ความเจริญของบ้านเมือง อาหาร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระทรวง

ต่างๆ จะต้องร่วมมือกันทำา ต้องทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ

นโยบายของชาติ กระทรวงสาธารณสุขจะทำางานอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ 



ต้องมีกระทรวงมหาดไทยท่ีลงไปถึงชุมชน กระทรวงศึกษาธิการที่

ลงไปสอนเด็กให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ที่จะแนะนำาเกษตรกรให้ปลูกอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 

กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะควบคุมการผลิตที่ถูกต้อง กระทรวง

พาณิชย์ที่จะต้องควบคุมการโฆษณา รวมทั้งกระทรวงการคลังที่จะ

ต้องอนุมัติเงินให้ทำาในเรื่องที่จะเห็นผลในระยะยาว ...ทั้งหมดนี้คือ

เป้าหมายระยะยาวที่เรายังต้องก้าวกันอีกไกล



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

1

14 ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง14



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความพร้อมและข้อเสนอต่อสังคมไทย
ในการรับมือวิกฤต NCDs

 สถานการณ์การจัดการโรคไม่ติดต่อ

ของประเทศไทยนั้น มีความไม่ชัดเจนตั้งแต่      

คำานยิามและขอบเขตของคำาวา่โรคไมต่ดิตอ่ หรือ

บางครัง้ใชค้ำาวา่โรคเรือ้รังหรอื NCDs ซึง่คอ่นขา้ง

กวา้ง หลากหลาย ซบัซอ้นและครอบคลมุอาการ

และหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง ตลอดจนโรคทาง

จติประสาท โรคจากความเสือ่มของอวยัวะ บาดเจบ็

จากอุบัติเหตุ และโรคติดต่อ (เช่น โรคมะเร็งที่มี

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือการติดเชื้อ HPV) ทำาให้ยัง

มีความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่ของคนทำางาน 

 มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ว่า ใน

ประเทศทีร่ายไดต้่ำา จะมจีำานวนผูป้ว่ยดว้ย NCDs 

26% ขณะทีป่ระเทศทีเ่จรญิแลว้มรีายไดส้งูกลบั

มีจำานวนผู้ป่วยมากกว่า 70% ส่วนประเทศไทย

ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง มีสถิติ

ผู้ป่วยด้วย NCDs สูงถึง 50% นี้คือสภาพการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก

 และหากพิจารณาห่วงโซ่ของโรคไม่

ติดต่อ จะพบว่ามีสภาพเหมือน “การตกเหว” 

กล่าวคือตั้งแต่ได้รับปัจจัยเสี่ยง จนเกิดโรคเมตา

โบลกิ และกลายเปน็โรคไมต่ดิตอ่ตา่ง ๆ  และเกดิ
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โรคแทรกซอ้นตามมานัน้ ความรนุแรงของปัญหา

มากขึ้นเรื่อยๆ และการจัดการก็ยากขึ้นเช่นกัน 

หากไม่ล้อมรั ้วปัญหาก็จะทำาให้ปัญหาดำาดิ ่ง

ตกเหวไปเรื่อย ๆ 

 “บางโรคเกิดจากความยากจน  บางโรค

เกิดจากฟุ่มเฟือย  ถ้าเรารวมกลุ่มโรคแล้วมา

พจิารณายอ้นไปทีส่าเหต ุเราจะเหน็หว่งโซ่ของโรค

สภาพมนัเหมอืนกบัการตกเหว อยา่งโรคเบาหวาน 

โรคความดนัโลหติสงู ไขมนัแปรปรวน ไขมันบาง

ชนิดสงู ในระยะแรกเรารูเ้ลยวา่ โรคเหลา่นีห้ายได้

แตถ่า้เปน็มากแลว้มันก็รักษายาก การรักษากแ็พง

ถ้าเราไม่ดูแลตรงนี้ ผู้ป่วยอาจจะพิการหรือเสีย

ชีวิตได้” ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว

 โรคไม่ติดต่อ มีปัจจัยความเสี่ยงร่วม

ท่ีสามารถแบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้าน

พันธุกรรม ปัจจัยพฤติกรรม (เช่น การสูบบุหร่ี 

การดื่มแอลกอฮอล์ การขาดการออกกำาลังกาย 

อาหาร เกลือ นำ้าตาล ฯ) และปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

(เช่น สังคม ค่านิยม กฎหมาย กฎเกณฑ์ มลภาวะ ฯ) 

ซึง่เปน็หนา้ทีข่องทกุคนทีจ่ะตอ้งมาช่วยกนัแกไ้ข

ปญัหา ยกตวัอยา่งการแกป้ญัหาเรือ่งการสบูบหุรี่

ในที่ห้ามสูบ จะเห็นได้ชัดว่า มาตรการที่จะทำา 

ให้เกิดการแก้ไขต้องมาจากหลายภาคส่วน

ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การ

รณรงค์ของหน่วยงานต่างๆ  มาตรการของ

คนในสังคม จนทำาให้การสบูบุหรีใ่นทีส่าธารณะ

มีจำานวนลดลง และมีการจำากัดพื้นที่สูบมากขึ้น  

 การป้องกันไม่ให้จำานวนผู้ป่วย NCDs 

มีอัตราเพิ่มขึ้น  ต้องป้องกันโดยการลดปัจจัย

เสี่ยงการเกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วนลงพุง โรคเหล่านี้

เมื่อเริ่มมีอาการถ้าควบคุมให้ดี หรือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม บางโรคก็อาจรักษาให้หายได้ หรือ

บางโรคที่รักษาไม่หาย อย่างเช่นโรคเบาหวาน

ก็จะทำาให้ไม่สามารถควบคุมโรคแทรกซ้อนได้ 

แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ดูแลรักษาสุขภาพและไม่เปล่ียน

พฤติกรรมก็จะทำาให้มีโรคอื่นๆ ท่ีรุนแรงตามมา 

ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอด

เลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วน

รักษายากและยังเป็นสาเหตุให้เกิดอีกหลาย

โรคตามมาทั้งหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก 

อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งต้องใช้เงินจำานวนมาก

ในการรักษา มีหลักฐานชัดเจนว่า ถ้าดูแลโรค     

เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงให้ดี จะทำาให้

การเกิดโรคหัวใจและภาวะหัวใจวายลดลง

เหลือแค่ 1 ใน 6 

 ท้ังหมดท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้หน็วา่ NCDs 

กลายเป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องดูแลตลอดชีวิต นั่น

หมายถึงจะเป็นภาระในระบบบริการ และ

ภาระคา่ใชจ้า่ยสงูขึน้อยา่งมาก ขณะนีเ้รากำาลงั

ประสบกับปัญหาวิฤต โดยวิกฤตแรกคือ วิกฤต

บริการไม่เพียงพอ วิกฤตที่สองคือค่าใช้จ่าย 

จำานวนผู้ป่วยที่เพ่ิมสูงขึ้น บวกกับค่าใช้จ่าย

ในการรักษาทีม่รีาคาแพงกำาลังจะก่อใหเ้กิดอกี

หนึ่งวิกฤตคือ ความไม่เสมอภาคในการเข้าถึง

การรักษาของประชาชน ความเหลื่อมลำ้า คน

ทีอ่ยูใ่นเมอืงยอ่มเขา้ถงึเทคโนโลยแีละการรกัษา

ได้ดีกว่าคนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ซำ้ายังมีระบบ

อปุถัมภท์ีท่ำาให้เกิดความเหล่ือมลำา้มากข้ึนอกีด้วย
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งบประมาณและนโยบายของรฐับาลเรือ่งสขุภาพ

สามารถรองรับผูป้ว่ยใหไ้ดร้บับรกิารทีเ่หมาะสม

และมีคุณภาพเท่าเทียมทั้งประเทศหรือไม่ หาก

เราไม่สามารถแก้เรื่องความไม่เสมอภาคและ

ความเหลือ่มลำา้ทางด้านสขุภาพได้ เราคงแก้ปญัหา

ไม่ได้ทั้งระบบ ซึ่ง ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ได้ให้แนวทางในการรับมือกับวิกฤต NCDs ไว้

อย่างน่าสนใจ ดังนี้

  ปรับทัศนคติว่า การจัดการโรคไม่

ติดต่อน้ัน “ไม่ได้เป็นภาระ” แต่เป็น “การ

ลงทุน” ซึ่งเป็นการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์

ให้มีสุขภาพดี ซึ่งการลงทุนนี้จะช่วยส่งเสริม

ให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งมีสังคมและ

เศรษฐกิจที่ดีตามมา 

  ใช้หลัก “P 4 Medicine” ได้แก่  

Predictive ซึง่ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมตา่งๆ 

เขา้มาช่วยประเมนิความเสีย่ง ชว่ยคาดการณก์าร

เกดิโรคเพือ่ปอ้งกนัการเกดิโรค และคาดการณผ์ล

ของมาตรการที่คุ้มค่าและได้ผล, Preventive 

ท้ังการป้องกันปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ, 

Personalize  มาตรการทีเ่หมาะสมในรายบคุคล

และ  Participatory ของทกุหนว่ยและทกุระดบั

ของหน่วยบริการโดยเฉพาะระบบการส่งต่อ

  ปรับยุทธศาสตร์ ให้เน้นหนักที่ การ

ป้องกันในระดับปฐมภูม ิ การวางมาตรการทาง

กฎหมาย เช่น มาตรการทางภาษี และมาตรการ

ทางสังคม และการป้องกันทุติยภูมิ โดยปรับ

ให้เป็น “การบริการเชิงรุก บนฐานประชากร” 

มากกว่าการตั้งรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

  การจัดให้มีระบบประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) 

โดย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขมูลฐาน (PHC) ใหม่ รวมถึงการ

บริหารการเงินงบประมาณ การพัฒนาศกัยภาพ

ระบบบริการส่วนปลาย การยกระดับสมรรถนะ

โรงพยาบาลชมุชน โดยการปรบัวธิคีดิ/กฎหมาย/

กฎเกณฑ์ที่เอื้อและสนับสนุนการทำางานและ

ทำาให้เกิดการทำางานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ไป

ในทิศทางเดียวกัน อย่างไม่แตกแยก

  การศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือการลด 

คา่ใช้จา่ยในการรักษา (Cost containment)  

ของหน่วยบริการ เช่น การศึกษาว่ามาตรการ/

เทคโนโลยีใดบ้างที่มีความคุ้มค่าและเลือกมา

ปฏบิตัใิชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย, 

การพฒันาเครือ่งมอืในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยและ

รกัษาคณุภาพ (เชน่ ระบบบญัชยีาหลกัแหง่ชาต,ิ 

ระบบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, ระบบการ

จ่ายด้วย DRGs หรือ ระบบ Clinical Practice 

Guidelines Clinical Guideline ต่าง ๆ)

 นอกจากนี ้ยงัมแีนวทางอืน่ๆ ทีส่ามารถ

นำามาปรับใช้ได้ เช่น 1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 2) การแพทย์พอเพียง (หมายถึงการ

ประเมินคุณค่าของเทคโนโลยี ทั้งเรื่องยาและ

เรื่องวิธีการรักษาทางการแพทย์)  3) การพัฒนา

ทางด้าน ICT เพื่อมาสนับสนุนการให้บริการ 

กรณีขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางสาขา   

4) การปฏิรูปการศึกษานักวิชาชีพสุขภาพ และ 

5) การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สำาหรับการทำา 

การศึกษาวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงเทคนิค ทางระบบ 
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และทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น คลินิก ระบาด

วิทยา ระบบ และนโยบาย

 ศ.พิ เศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มอง

เรือ่งการแก้ปญัหา NCDs ว่า จะตอ้งเริม่จากการ

ป้องกันไม่ให้เกิดโรคตั้งแต่ต้น โดยสาเหตุหลัก

ของ NCDs นัน้สว่นใหญเ่กดิจาก “พฤตกิรรม” 

ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมาก 

 ความท้าทายของภาครัฐในการจัดการ

โรคไม่ติดต่อ คือ การจัดการกับพฤติกรรมของ

ประชาชนในสภาพสังคมที่มีความเสรี 

 “เราอยูใ่นระบบทีทุ่กคนมเีสรภีาพทีจ่ะ

ทำาอะไรตอ่อะไรได ้รวมทัง้ทำาลายสขุภาพตนเอง

ได ้รฐัจะตอ้งมองถงึผลกระทบตา่งๆ และรฐัตอ้ง

มองว่าจะสามารถแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหน ใน

เรื่องแอลกอฮอล์รัฐเคยห้ามไม่ให้มีการซ้ือ-ขาย

เหล้า แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีการผลิต

เหล้าเถื่อนขาย เรื่องต่างๆ เหล่านี้ในแง่นโยบาย

มันเป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อน และทางออก

สุดท้ายท่ีรัฐมักจะใช้หลังจากพยายามทุกอย่าง

นั่นคือการเก็บภาษี คุณอยากสูบบุหรี่ก็สูบไป 

คุณอยากจะดื่มเหล้าก็ดื่มไป แต่ฉันจะเก็บภาษี

เยอะๆ” ดร.อัมมาร กล่าว

 ปัญหาด้านนโยบายเองก็เป็นอุปสรรค 

อยา่งหนึง่ในการแกไ้ขวิกฤต NCDs “รฐับาลกลวั

ว่าจะมีเงินไม่พอ สำาหรับ 30 บาทรักษาทุกโรค 

ในบรรดา 3 กองทุนความกลวัอนันีเ้ปน็เรือ่งทีไ่ม่

เหมาะสมอยา่งยิง่ เพราะวา่ 30 บาทรกัษาทกุโรค

ประหยดัเกนิไป ทำาใหไ้มส่ามารถจดัการบรกิารที่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้ ใน

ขณะเดียวกัน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง

สาธารณสุข และ สปสช.ก็ไม่ได้ใช้เงินลงทุนใน
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การขยับขยายบริการให้มันสอดคล้องกับความ

ต้องการ” ดร.อัมมาร ชี้ให้เห็นปัญหา

 ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหา NCDs 

ดร.อัมมาร ได้ชี้แจงแนวทางที่น่าสนใจดังนี้

  ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย

ที่สามารถส่งผลกระทบทางสังคมได้ เช่น 

มาตรการภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

บุหรี่ แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยมาตรการหลายๆ ด้าน

เพื่อการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุและควบคุม

ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงจะเห็นผลสำาเร็จ

   ต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือ  

การรกัษาพยาบาล การขยายบรกิารให้เพยีงพอ

เหมาะสม และสอดคล้องกบัความตอ้งการของ

ประชาชนและตามบริบทของประเทศ เช่น

การพัฒนาการบริการปฐมภูมิในชุมชนเมือง

ที่ถูกละเลยมานาน หรือการจัดการกับปัจจัย

เสี่ยงหลักสำาคัญท่ีทำาให้เกิดความสูญเสียมาก

ตามข้อมูลวิชาการ เช่น ข้อมูลภาระโรคของ

ประเทศไทย พบว่า ผู้ชายมีปัจจัยเสี่ยงจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์มากท่ีสุดตามด้วยการสูบบุหร่ี  

วัดจากความสูญเสียการมีสุขภาวะที่ดี

  ต้องปฏิรูประบบสุขภาพ กฎและ

ระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพา

ตัวเองในการดูแลสุขภาพ ทัศนคติของสังคมมี

พลงัอยา่งมากในการเปลีย่นแปลง หลายประเทศ

ทั่วโลกได้นำานโยบายภาษีมาใช้ในการแก้ปัญหา

เรื่องเหล้าและบุหรี่ แต่การเก็บภาษีก็มีข้อจำากัด

คือ ไม่สามารถเพ่ิมข้ึนได้ตามใจ ทำาให้วันนี้การ

เพ่ิมภาษเีหล้าและบหุรีเ่ร่ิมถงึจุดตัน แมจ้ะมกีาร

เพ่ิมภาษี แต่ประชาชนยังมีความต้องการและ

ความสามารถในการจ่ายเพื่อเหล้าและบุหรี่ได้ 

ร ัฐอาจได้กำาไรจากการเก็บภาษีมากขึ ้น  แต่

ประชาชนยังคงไม่ตระหนักถึงโทษของเหล้า

อย่างแท้จริง ผลพวงจากการสูบบุหรี่และด่ืม

เหล้ามมีากกว่าผลกำาไรทีไ่ดจ้ากการเกบ็ภาษ ีโดย

เฉพาะเรื่องของเหล้า เหล้าเป็นสาเหตุของความ

สูญเสียอย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นสาเหตุการ

เจ็บป่วยด้วยโรคและการสูญเสียร่างกาย และ

อวัยวะจากการเมาแล้วขับ โดยเฉพาะผู ้ขับขี ่

รถสาธารณะ จึงเห็นว่าการแก้ปัญหาที่มาจาก

พฤติกรรม ไม่สามารถแก้ได้ด้วยนโยบายเพียง

ด้านใดด้านหน่ึง แต่ต้องทำาท้ังระบบและทำา

อย่างต่อเนื่อง
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โดย 
นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำ นวยการสำ นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

สำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
Dr.Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำ ประเทศไทย

ผู้ดำ เนินรายการ
นพ.ทักษพล ธรรมรังสี สำ นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ใครทำ อะไร ที่ไหน 
และจะทำ อะไรต่อไป
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 ในปี พ.ศ.2551 องค์การอนามัยโลก

ได้สำารวจสถานการณ์ความรุนแรงของ NCDs 

หรือโรคไม่ติดต่อพบว่ามีผู้ท่ีเสียชีวิตจาก NCDs 

ประมาณ 36 ล้านคน จาก 57 ล้านคน คิดเป็น 

63% ของการเสยีชวีติทัง้หมดของประชากรโลก 

และที่เสียชีวิตมากที่สุดใน  4  ลำาดับแรก  คือ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคถุงลม

โป่งพอง และโรคเบาหวาน

  ในขณะเดียวกันประเทศไทย ก็กำาลัง

เผชิญหน้ากับปัญหาความรุนแรงของ NCDs 

มากขึ้น จนเกิดสภาวะ “การตกเหว” ตั้งแต่

ได้รับปัจจัยเสี่ยง จนเกิดโรคเมตาโบลิค และ

กลายเป็นโรคไม่ติดต่อ ส่งผลให้เกิดภาวะโรค

แทรกซ้อนตามมา ดังนั้นหากไม่มีการลุกขึ้นมา

จัดการปัญหา NCDs ก็จะทวีความรุนแรงมาก

ขึ้น ดังนั้นเจ้าภาพหลักด้านสุขภาพ ซึ่งได้แก่ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข และ องค์การ

อนามัยโลก (WHO) จึงต้องผลึกกำาลังเร่งหา

แนวทางจัดการปัญหา NCDs อย่างเร่งด่วน

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ทำาหน้าที่เสมือนน้ำามัน

หล่อล่ืนให้กับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

ใครทำ อะไร ที่ไหน 
และจะทำ อะไรต่อไป
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ต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดการทำางานที่คล่องตัว 

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำานักสนับสนุน

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวถึง

บทบาทหลักในการผนึกกำาลังร่วมกับภาคีว่า

 “สสส.ทำาหนา้ทีเ่ป็นเสมอืนน้ำามนัหลอ่ลืน่

ในการนำาเงินที่ได้มาจากภาษีบุหรี่และเหล้ามา 

สนบัสนนุใหภ้าคทุีกภาคส่วนในประเทศไทย ได้มี

โอกาสชว่ยกันทำางานสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ

ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ส่วนเรื่องการดำาเนินงาน 

NCDs ในอนาคตอนัใกล ้สสส.จะดำ�เนนิก�รส�ม

ส่วน คือ (1) รณรงค์ในสื่อโฆษณ�เพื่อสังคม 

เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รปรับ

พฤติกรรม (2) ให้ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับวิช�ก�ร 

เพื่อช้ีให้เห็นคว�มสำ�คัญของพฤติกรรมเสี่ยง 

(3) สนับสนุนก�รเคลื่อนไหวในก�รผลักดัน

นโยบ�ยท�งกฎหม�ยร่วมกับกระทรวง

ส�ธ�รณสุข” 

 และเมื่อไม่นานมานี้ สสส. ได้สนับสนุน

การขบัเคลือ่นการจัดการโรคไม่ติดต่อในภาพรวม

ของประเทศ โดยการรณรงค์สาธารณะ และจัด

กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้คำาว่า “กลุ่มโรค NCDs 

โรคที่คุณสร้างเอง” และการใช้ กรอบ 4X4 

(สี่โรคไม่ติดต่อสำาคัญ สี่ปัจจัยเสี่ยงหลัก) เป็น

แนวทาง ซ่ึงแนวทางนีถ้อืเปน็การบรูณาการและ

เช่ือมโยงการจัดการปัญหาการเกิดโรคไม่ติดต่อ 

ที่สามารถทำาได้พร้อมไปในคราวเดียวกัน โดย

รณรงคกั์บปจัจยัเสีย่งรว่มตา่ง ๆ  ของโรคเหลา่นัน้

เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ อาหาร ออกกำาลังกาย

ในรูปแบบการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสีย่งทัง้หมด

แต่ทัง้น้ีการจัดการด้วยมาตรการทางกฎหมายน้ัน

คงจำาเป ็นที ่จะต้องดำาเน ินการแยกไปตาม

พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อน

 สสส. จะใหค้วามสำาคญัไปที ่Primary

Prevention คือการดูแลเปลี่ยนพฤติกรรม
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ตั้งแต่ยังไม่ป่วย ซึ่ง สสส. สนใจที่จะสนับสนุน

การวิจัย โดยการออกแบบสอบถามเรื่อง

พฤตกิรรมของคนไขท่ี้มารกัษาดว้ยโรคเบาหวาน

ความดนัสงู โรคมะเรง็ โรคถงุลมโปง่พอง รวมถึง

เร่ืองพฤติกรรมเส่ียงที่เกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ และ

เรือ่งการออกกำาลังกาย เปน็ตน้ โดยจะมกีารเกบ็

ตัวอย่างจากการศึกษาข้อมูลจากผู้ป่วย 10-20 ราย

วา่มีพฤตกิรรมตา่ง ๆ  อยา่งไร มวีถิชีวีติพฤตกิรรม

ที่ไม่ดีอย่างไร แล้วนำามาสู่พฤติกรรมการเกิดโรค

ไดอ้ยา่งไร ซ่ึง สสส.จะสามารถนำาขอ้มลูเหลา่นีไ้ป

ใช้ในการวิจัยเชิงรุกต่อไปได้

 ในส่วนของ สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีบทบาทในการ

ผลักดันให้เกิดการขยายบริการสุขภาพแก่

ประชาชน และการใช้งานวิชาการเพื่อเชื่อม

ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนของ

หนว่ยบรกิาร โดยประเดน็ NCDs นัน้เปน็หนึง่ใน

ห้าประเด็นหลักที่ สปสช.ตระหนักและให้ความ

สำาคัญ 

 นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ รองเลขาธกิาร 

สปสช.กล่าวว่า โดยพ้ืนฐานงานของ สปสช.จะ

มีบทบาทสำาคัญในการเข้าไปช่วยผลักดันให้มี

ระบบการขยายตัวในสามเรื่อง คือ (1) ผลักดัน

หรอืกำาหนดใหเ้กิดการขยายตวัของระบบบรกิาร 

(2) สนับสนุนให้ระบบวิชาการลงไปช่วยทำางาน

ในระบบบรกิาร (3) ผลกัดนัให้เกดิการมสีว่นรว่ม

ของภาคสว่นตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุต่อ

ชุมชน ส่วนแนวทางการดำาเนินงาน NCDs นั้น 

จะอยู่ภายใต้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ซึ่ง

ไดก้ำาหนดบทบาทหลกัของ สปสช.ใหเ้นน้หนกั

ในการปอ้งกันระดบัทตุยิภมู ิหรอืการใหบ้รกิาร

โดยตรงกับบุคคล

 “เรามีการจัดตั้งกองทุน NCDs ขึ้นมา 

โดยกองทุนนีจ้ะมบีทบาทในเร่ืองของการบริการ

และการพัฒนาระบบบริการ ซึ่งจะมีการจัดตั้ง

ผู้ดูแลจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามาบริหาร

จัดการกองทุน และเพ่ือกำากับทิศทางให้เร่ือง 

NCDs เปน็เร่ืองท่ีต้องชว่ยกนัจัดการและผลักดัน

ในระยะยาว ส่วนท่ีสองคือผลักดันให้มีการ

ดำาเนินการโดยยึดเอายุทธศาสตร์สขุภาพดีวิถีไทย

เป็นกรอบหลักในการทำางาน และดึงหน่วยงาน

ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันระบบ

บริการปฐมภูมิ” นพ.ประทีป กล่าว

 ทั้งนี้ทาง สปสช.จะเน้นให้จังหวัดและ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มบีทบาทในการเขา้

มาเปน็เจา้ภาพจดัการปญัหา NCDs โดย สปสช.

จะปรับบทบาทของตัวเองใหเ้ป็นแคห่น่วยงาน

ด้านการกำาหนดยุทธศาสตร์การจัดการ และ

การหนุนเสริมการปฏิบัติการของพื้นที่ ซึ่ง

จงัหวดันา่จะมาเปน็หนว่ยงานหลกัในการดำาเนนิ

งานเรื่อง NCDs โดยในแต่ละจังหวัดจะมีหน่วย

งานที่ดูแลอยู่แล้ว แต่ต้องเน้นบุคลากรอยู่สอง

เครอืข่าย คอื การสรา้งผูจ้ดัการระบบ (System

manager) และผู้จัดการการให้บริการในหน่วย

บริการ (Service manager) โดยบุคลากรทั้ง

สองกลุ่มนี้จะเป็นกุญแจสำาคัญในการช่วยขับ-

เคลื่อนงานภายในพ้ืนที่ เช่นการประสานงาน

เครือข่าย การดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเรื่อง

ของการรณรงคป์รบัพฤตกิรรม และการทำาพ้ืนที ่

screening
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 จากการประเมินผลการทำางานทีผ่า่นมา 

พบว่า ระบบบริการนั้นมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

มรีะบบข้อมลูเพือ่ตดิตามทัง้สถานการณ์ปจัจัย

เส่ียงและการให้บรกิาร ซึง่ขอ้มลูเหลา่นีไ้ดถ้กูนำา

มาใช้วางแผนการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่

 ในส่วนของการขยายผลการบูรณาการ

ทำางานร่วมกับท้องถิ่น ถือว่าเป็นไปในทิศทางท่ี

ค่อนข้างดี โดยมีปัจจัยความสำาเร็จคือความ

เขม้แขง็ของเครอืข่ายบริการและบคุลากร และโดย

พืน้ฐานลกัษณะการทำางานทีต่อ้งอาศยับูรณาการ

เพื่อปฏิบัติการอยู่แล้ว หน่วยงานท้องถ่ินน้ัน

ถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบทบาท/หน้าที่ 

ระบบสนับสนุน (กฎหมาย) และงบประมาณใน

การทำางานเพ่ือสรา้งเสรมิสขุภาพในชมุชน แมว้า่

ประเดน็สขุภาพและสาธารณสขุยงัเป็นเรือ่งคอ่น

ขา้งใหม่ของหนว่ยงาน  เชน่  การออกบทบัญญตัิ

ท้องถิ ่นเพื ่อควบคุมปัจจัยเสี ่ยง หรือการจัด

บรกิาร โดยกลไกท่ีจะชว่ยการขบัเคลือ่นในเรือ่งนี้

คือ การพัฒนาเครือข่ายการทำางานร่วมกัน

 “ตอนนี ้สปสช.ไดท้ำางานร่วมกบัทอ้งถิน่

มีกองทุนหลักประกันสุขภาพใน อบต./เทศบาล

แล้วกว่า 7000 แห่ง โดย 99% มีเงินหมุนเวียน  

ปีละ 3-4 พันล้านบาท ซ่ึงตรงนี้จะเป็นจุด     

เริ่มต้นของการดำาเนินการควบคุม NCDs ได้” 

นพ.ประทีป กล่าว

 ความท้าทายในการดำาเนินงาน NCDs 

หลังจากนี้ สปสช.มีโจทย์สำาคัญที่ต้องทำางาน

ต่อไปคือ ทำาอย่างไรให้ระบบบริการสามารถ

เคล่ือนเข้าไปสนับสนุนท้องถ่ินได้ และทำา

อยา่งไรใหร้ะบบข้อมลูทีม่อียูไ่มว่า่จะเปน็ระบบ

การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย ระบบข้อมูล

การให้บริการ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ลงไปสู่

ชุมชนได้

 สปสช. ยังเห็นความสำาคัญของการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบบริการ 

โดยเชื่อว่าการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

และการสนับสนุนการทำางานร่วมกันเป็นทีมจะ

ทำาให้ศักยภาพของระบบเข้มแข็งด้วย และยังมี

การวางแผนเรื่องกำาลังคนและบุคลากรด้านอื่นๆ
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เพิ่มเติมในอนาคต เช่น นักกำาหนดอาหาร นัก

กำาหนดสังคม เข้ามาเสริมการทำางานเพื่อลดโรค

ไม่ติดต่อ ต่อไปด้วย

 สำาหรับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น

เจ้าภาพหลักในการจัดการปัญหาสุขภาพน้ัน 

อาจารย์นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึง

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยใน 3 ประเด็นคือ 

(1) ส่งเสริมป้องกัน 5 กลุ่มวัย โดยจะเน้น

ป้องกัน NCDs ในกลุ่มวัยทำางาน (2) เรื่อง 

Service plan ซึ่งจะมี NCDs เป็น 1 ใน 10 

สาขา และ (3) การบริหารจัดการจะเน้นเรื่อง

ระบบขอ้มลู แตต่อนนีข้อ้มลูของ NCDs ยงัค่อน

ข้างน้อย เพราะระบบข้อมูลของเรายังแยกส่วน

กันอยู่

 ส่วนแนวทางหลักในการจัดการปัญหา 

NCDs กระทรวงสาธารณสขุมแีนวทางดงัตอ่ไปนี้

  การพัฒนานโยบายสาธารณะ

  การพฒันาศกัยภาพของชมุชนในการ

จัดการปัญหา

  การสื่อสารสาธารณะ

  การเฝ้าระวังโรคของหน่วยบริการ

  การพัฒนาระบบข้อมูล ติดตามและ

เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง

 นโยบายบริหารงานสาธารณสุขได้มี

การปรับแนวทางใหม่ตามสถานการณ์ และ

บรูณาการเปน็การสง่เสริมปอ้งกันโรค 5 กลุม่วยั

ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน 

กลุม่วยัรุน่ กลุม่วยัทำางาน และกลุม่ผูส้งูอายหุรอื

ผูพ้กิาร นอกจากนีย้งัมกีารยกระดบัคณุภาพตาม 

10 Service plan ให้ครอบคลุมทุกระดับ รวม

ถึงการจัดการระบบข้อมูล

 ทั้งนี้ สิ่งที่ถือเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรค

ของการจดัการปญัหา NCDs นอกจากความซบั-

ซอ้นของปจัจยัเสีย่งของโรคและความยากในการ

จัดการปัญหาแล้ว ยังพบว่า แม้ว่าประเทศไทย

จะมหีลายหนว่ยงานท่ีทำางาน แต่ยงัมกีารทำางาน

แยกส่วนกัน ท้ังระบบบริการและระบบข้อมูล 

และยังขาดหน่วยงานหรือองค์กรที่นำานโยบาย

และมาตรการไปปฏบิตัใิช ้(Implementer) โดย 
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การปฏิรูประบบบริหารกระทรวงสาธารณสุข

เป็นตามเขตสุขภาพนั้นจะทำาให้การทำางานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้

ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกันใน

แต่ละเขตสุขภาพ เพราะในแต่ละพื้นท่ีมีสภาพ

ปัญหาและสาเหตุของปัญหา รวมถึงความ

ต้องการตอบสนองต่อปัญหาท่ีแตกต่างกัน เช่น 

ในเขตเมืองมีระบบการตอบสนองต่อปัญหาไม่

คอ่ยดีในขณะทีมี่ทรัพยากรคอ่นขา้งมาก ในขณะที่

พ้ืนที่ต่างจังหวัดมีข้อจำากัดด้านทรัพยากรหรือ

งบประมาณ 

 “เขตสขุภาพนา่จะทำาให้ประชาชนไดร้บั

การบริการการดูแลสุขภาพท่ีเท่าเทียมกัน และ

น่าจะช่วยเสริมเรื่องของยุทธศาสตร์การส่งเสริม

ป้องกัน Service plan ไปจนถึงยุทธศาสตร์การ

บรหิารจดัการ” นายแพทยโ์สภณ เสนอแนะทาง

เลือกเพ่ือให้เกิดการจัดการปัญหาความไม่เท่า

เทยีมกนัในดา้นความต้องการทรพัยากร ซึง่หาก

มกีารจดัการเขตสขุภาพ จะทำาใหภ้าคสีว่นตา่งๆ 

ในเขตมีความเป็นเจ้าของและจัดการ NCDs ได้

มากขึ้น 

 กระทรวงสาธารณสขุตระหนกัถงึภาระ

งานทีค่อ่นขา้งหนกัของบคุลากรสขุภาพทีห่นว่ย

บรกิาร และความไมเ่พยีงพอของบุคลากรมาโดย

ตลอด ที่ผ่านมาได้พยายามสร้างขวัญกำาลังใจ

ทั้งเพิ่มค่าตอบแทน และการพัฒนาระบบการ

จัดการการทำางาน เช่น การจัดลำาดับความ

สำาคัญของปัญหางานเร่งด่วนเพ่ือให้เกิดการ

ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพตามกำาลัง การสร้าง

ภาคีเครือข่ายในการทำางาน โดยคาดหวังว่าผล

สำาเร็จจากความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมต่าง ๆ จะเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจ 

เกิดความภาคภูมิใจในการทำางานร่วมกันด้วยดี

ต่อไป
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 “NCDs เป็นปญัหาใหญ ่เราจะตอ้งมีคน

ซึง่เปน็ผูน้ำาขึน้มา ตอ้งมอีดุมการณท์ีอ่ยากเขา้มา

จัดการปญัหานี ้สว่นทีส่องคอืตอ้งม ีinnovation 

เปลี ่ยนแปลงตามกาลเวลา เช่น อสม.ที ่ดูแล

ชาวบา้น 15–18 หลงั เลา่วา่ปีนีไ้ม่มคีนเปน็เบาหวาน

เลย นั่นคือความภูมิใจที่ อสม.มี ผมว่าสิ่งนั้นคือ

สิ่งที่เป็น incentive ที่เราควรจะต้องทำาเพื่อให้

เกดิการรบัรู ้แลว้กไ็ดค้วามสขุจากผลสำาเรจ็ท่ีเรา

ทำา ส่วนอื่นๆ เราก็ให้เต็มที่ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ

เรื่องตำาแหน่ง” นพ.โสภณ กล่าวถึงแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

 สำาหรับ องค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็น

องค์กรระหว่างประเทศ จะมีบทบาทหลักใน

การสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ และ

ส่งเสริมให้ประเทศมีความเข้าใจตรงกันและ

สอดคล้องกับแนวนโยบายและการเคลื่อนไหว

ในระดับโลก รวมทั้งสนับสนุนประเทศในการ

จัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมในบริบทและ

ทรัพยากรของประเทศ 

 โดยความเคลื่อนไหวในระดับโลกน้ัน 

ประเด็น NCDs มิได้จำากัดแค่หน่วยงานด้าน

สขุภาพ แตย่งัเปน็วาระทีอ่งคก์ารสหประชาชาติ

ให้ความสำาคญั มกีารประกาศปฏญิญาทางการ

เมือง (Political Declaration) เพื่อป้องกัน

และควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีการพัฒนาแผน

ปฏบิตักิาร ตวัชีว้ดัและเปา้หมายระดบัโลกเพือ่

มาติดตามความก้าวหน้าในการทำางาน 

 Dr.Yonas Tegegn ผู้แทนองค์การ

อนามัยโลกประจำาประเทศไทย ได้กล่าวถึง

นโยบายการทำางานหลักๆ ว่า องค์การอนามัย

โลกมีหน้าที่สนับสนุนการจัดการ โดยเฉพาะ

ศักยภาพการเป็น facilitator เพ่ือให้เกิด

กระบวนการเคลื่อนไหวของระบบโรคใน 

NCDs ใหป้ระเทศสมาชกิมกีารจดัการเรือ่งของ 

NCDs อย่างมีศักยภาพ และสร้างเครื่องมือ

ทีเ่รียกวา่ “การสร้างมาตรฐาน” ในการจดัการ

ให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคนั้นๆ โดยใน

ส่วนของประเทศไทยจะมีการสนับสนุนให้เกิด

การจัดตั้งเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ หรือ 

NCDs net เพื่อให้เกิดกลไกการสร้างการมีส่วน

ร่วมต่างๆ โดยทำาหน้าที ่เป็นผู ้ประสานงาน

เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการทำางาน

สอดคลอ้งร่วมกนั (Multisectoral action) และ

ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย

เหล่านั้นด้วย 

 องค์การอนามัยโลก คาดหวังว่าใน

อนาคตการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อของ

ประเทศไทยจะมีการร่วมมือระหว่างภาคส่วน

มากขึ้นเร่ือย ๆ มีการทำางานนอกเหนือจาก

หนว่ยงานสาธารณสขุ มกีารพฒันานโยบายโดย

เฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย  มีการดำาเนินการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับประเทศที่

สอดคลอ้งกับตัวช้ีวดัระดับโลก และประชาชนไทย

มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
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โดย
ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดำ เนินรายการ 
ดร.นพ. ทักษพล ธรรมรังสี สำ นักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

เสวนาสาธารณะ การคัดกรองโรค
และปัจจัยเสี่ยงแนวใหม่
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 ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำานวยการ

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค แสดงหลัก

ฐานผลการศึกษาถึงรูปแบบความจำาเป็นในการ

คัดกรองและความคุ้มทุนในการคัดกรอง ดังนี้ 

 1. หลักฐานการศึกษา ยืนยันว่า การ

ติดตามระดับความดันโลหิตของตนเองอย่างต่อ-

เน่ือง มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิต

ของกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และในระดับ

ประชากร พบว่า สามารถสร้างความตระหนักใน

การดแูลสขุภาพตนเอง การปรบัเปลีย่นพฤติกรรม

สุขภาพ และส่งผลต่อการลดโอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อันตรายอื่นตามมา และ 

เปน็ทีม่าในการกำาหนดแนวทางการดำาเนนิงานใน

ระดับโลก “Know your number”

 2. ผลการศกึษา The cost-effectiveness 

of screening for type 2 diabetes CDC 

Diabetes Cost-Effectiveness Study Group  

พบว่า ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองเบาหวาน ใน

ประชากรอายุ 25 ปีขึ้นไปในสหรัฐอเมริกา พบว่า

มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 720 บาทต่อคนต่อปี แต่มี

ความคุม้คา่ในการลงทนุสูง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ

นอ้ย เนือ่งจากสามารถลดโอกาสในการปว่ย รวม

ถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา 

เสวนาสาธารณะ การคัดกรองโรค
และปัจจัยเสี่ยงแนวใหม่
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 3. การทบทวนวรรณกรรมรปูแบบคดักรอง

ระดับน้ำาตาลในเลือด (Screening for type 2 

diabetes: literature review and economic 

modeling) พบวา่ ไมม่วีธิใีดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ขึน้

อยู่กับระบบบริการและงบประมาณ แต่จำาเป็น

ต้องจัดให้มี การคัดกรอง ด้วยการตรวจระดับ

น้ำาตาลในเลือด และให้ข้อเสนอแนะว่า วิธีท่ีได้

รบัการยอมรบัคอื การทดสอบการตอบสนองของ

ฮอร์โมนอนิซลูนิตอ่ระดบัน้ำาตาลในเลอืด หรอืการ

ทดสอบความทนทานต่อน้ำาตาล Oral Glucose 

Tolerance Test (OGTT) และ ควรเฝา้ระวังดว้ย

การตรวจวัดระดับ HbA1c แต่อาจมีความคุ้มทุน

ต่ำา หากใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องต้น

 4. การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผล และ

ตน้ทนุ-อรรถประโยชน ์ของการคดักรองเบาหวาน

ชนิดที ่2 ในประชากรไทย พบวา่ การคดักรองใน

ทุกรูปแบบ มีต้นทุนต่ำากว่าการไม่คัดกรอง และ

การคัดกรองเบาหวานที่มีความคุ้มทุน คือ การ

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานที่อายุ 30 ปีขึ้นไป ที่

มีความเสี่ยง คือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 และ

มรีะดบัความดนัโลหติสงู ดว้ยการตรวจน้ำาตาลใน

เลือดหลังอดอาหาร (fasting plasma glucose: 

FPG) ความถี่ของการตรวจทุก 5 ปี

 5. สำาหรับการประเมินความเสี่ยงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาจากองค์การ

อนามัยโลก(WHO) ที่ได้มีการวิเคราะห์ต้นทุน ที่

เป็น Best buy Intervention สำาหรับ NCDs ใน

กลุ่มประเทศที่มีรายต่ำา-ปานกลาง พบว่า ต้นทุน

การประเมินโอกาสเสี่ยงราย CVD มีแนวโน้มลด

ลง และมีความคุ้มค่าในการดำาเนินงาน

 จากสถานการณโ์รคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง และ

หลักฐานต่างๆ ที่แสดงในเบื้องต้น สำานักโรคไม่

ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในฐานะหน่วยงานที่มี

บทบาทหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 

และติดตามประเมินผลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึง

พฒันา แนวทางคดักรองและประเมนิปจัจยัเสีย่ง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากร และนำาเสนอต่อ

ทีป่ระชมุ เพือ่ขอรบัฟงัความคดิเหน็ของผูท้ีม่สีว่น

ได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ

ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

แนวทางคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากร

ประชาชนได้รับการคัดกรอง
ภาวะเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

คัดกรองภาวะเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และประเมินโอกาสเสี่ยง CVD

วัดตามมาตรฐานซํ้าอีกครั้ง

ส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยยืนยัน
เป็นโรคโดยแพทย์

ลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังเข้าระบบบริการ (กลุ่มป่วย)
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ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

ขั้นตอนการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15-34 ปี

 * หมายถึงต้องได้รับการประเมิน

โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรอื 

CVD ด้วยตารางสีของสำานักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลงจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO)

 หมายเหตุ กรณีวัดความดันโลหิต   

ที่บ้าน การแปลค่าความดันโลหิต จะลดลง

อีก 5 มิลลิเมตรปรอท

ขั้นตอนการคัดกรองความดันโลหิตสูง

วัดระดับความดันโลหิตตัวเครื่องมาตรฐาน

BP ตัวบน <120 และ

ตัวล่าง <80 มม. ปรอท

กลุ่มปกติ

Follow Up 

ด้วยการวัด BP

ตามมาตรฐานซ้ำ  1 ปี

Follow Up 

ด้วยการวัด BP

ตามมาตรฐานซ้ำ  1-2 เดือน

กลุ่มป่วย

ภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง

- Follow Up ด้วยการวัด BP  

ตามมาตรฐานซ้ำ  1 สัปดาห์

-  ติ ดต าม แล ะปร ะ เ มิ นภ าว ะ

แทรกซ้อนจากความดันโลหิต

*ประเมินโอกาสเส่ียง CVD ของ

สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม

โรค ซ่ึงดัดแปลงจากองค์การ

อนามัยโรค (WHO)

กลุ่มเสี่ยง ส่งยินยันการวินิจฉัย

โดยแพทย์
ส่งพบแพทย์ ภายใน

วันเดียวกัน

BP ตัวบน 120-139 และ

ตัวล่าง 80-89 มม. ปรอท

BP ตัวบน 140-179 และ

ตัวล่าง 90-109 มม. ปรอท

BP ตัวบน >180 และ/หรือ

ตัวล่าง > 110 มม. ปรอท

ไม่ใช่

ใช่
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ขั้นตอนการคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองเบาหวาน

คัดกรองความเสี่ยงของ
เบาหวานด้วยวาจา

ประเมินปัจจัยเสี่ยง
CVD ด้วยวาจา

ส่งยืนยันการวินิจฉัย
โดยแพทย์

กลุ่มโรคเบาหวาน

ให้คำ แนะนำ ปรับพฤติกรรม
ลดปัจจัยเสี่ยง

-Follow up มาตรฐาน ทุก 1 ปี
-Follow up ตามความเหมาะสม
ของความเสี่ยง

พบปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 3 ข้อ

พบปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 5 ข้อ

พบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป

FCG <100 มก/ดล. FCG = 100-125 มก/ดล. FCG > 126 มก/ดล.

ตรวจวัดระดับในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว
(Fasting Capillary Glucose: FCG)

พบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป

กลุ่มปกติ

กลุ่มปกติ

ให้คำ แนะนำ 

กลุ่มเสี่ยง
ไม่ใช่

ใช่

Follow Up 

มาตรฐานทุก 1-2 ปี

- ติดตามและประเมินภาวะ

แทรกซ้อนจากเบาหวาน

* ประ เมิน โอกาส เ ส่ียง 

CVD ของสํานัก โรคไม่

ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ซ่ึงดัดแปลงจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO)
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 * หมายถึงต้องได้รับการประเมิน

โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรอื 

CVD ด้วยตารางสีของสำานักโรคไม่ติดต่อ   

กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลงจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO)

 การคดักรองความเสีย่งของเบาหวาน

ด้วยวาจา (Verbal Screening) 5 ข้อ ดังนี้

 1. มีภาวะน้ำาหนักเกินและอ้วน รอบ

เอว ≥ ½ ของสว่นสงู (เซนตเิมตร) หรอืม ีดชันี

มวลกาย ≥ 25 กก./ม.2

 2 . มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง 

BP≥140/90 มม. ปรอท หรือมีประวัติเป็น 

HT หรือรับประทานยาควบคุม HT

 3. มีรอยพับ รอบคอหรือใต้รักแร้ดำา

 4. มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ หรือน้องเป็น

เบาหวาน

 5. สูบบุหรี่

 การประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วย

วาจา 9 ข้อ ดังนี้

 1. การกินผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ (ผัก 

ผลไม้ < 400 กรัมต่อวัน) 

 2. การมีวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ (มี

กจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง < 150 นาที

ต่อสัปดาห์)

 3. สูบบุหร่ี (ยังคงสูบบุหร่ี ยาเส้น 

ยาสูบ บุหร่ีซิกกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือหยุด

สูบไม่เกิน 1 ปี) 

 4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอวเกิน

 5. มีอัตราส่วนของ Chol ต่อ HDL 

> 5 หรือ ประวัติไขมันผิดปกติ 

 6. มีประวัติ HT

 7. มีประวัติ DM

 8. มีประวัติ IHD และ/หรือ Stroke 

 9. ประวัติญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ 

หรอืนอ้ง) เคยไดร้บัการวินจิฉยัจากแพทย ์วา่

ป่วยด้วย CVD

ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

พบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
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ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

ขั้นตอนการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประชากรอายุ 15-34 ปี

การคัดกรองความเสี่ยงของเบาหวานด้วยวาจา (Verbal Screening) มี 5 ข้อ ดังนี้

 1. มีภาวะนำ้าหนักเกินและอ้วน รอบเอว ≥ ½ ของส่วนสูง (เซนติเมตร) หรือมี ดัชนีมวล

กาย ≥ 25 กก./ม.2

 2. มีภาวะความดันโลหิตสูง BP ≥140/90 มม.ปรอท หรือมีประวัติเป็น HT หรือ

รับประทานยาควบคุม HT

 3. มีรอยพับ รอบคอหรือใต้รักแร้ดำา

 4. มีประวัติ พ่อ แม่ พี่ หรือน้องเป็นเบาหวาน

 5. สูบบุหรี่ (ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ซิกกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือหยุดสูบไม่เกิน 

1 ปี)

การประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ ดังนี้

 1. การกินผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ (ผัก ผลไม้ < 400 กรัมต่อวัน)

 2. การมีวิถีชีวิตนั ่ง ๆ  นอน ๆ  (มีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง < 150 นาที

ต่อสัปดาห์)

 3. สูบบุหรี่ (ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น ยาสูบ บุหรี่ซิกกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือหยุดสูบไม่เกิน 

1 ปี) 

 4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอวเกิน

 5. มีอัตราส่วนของ Chol ต่อ HDL > 5 หรือ ประวัติไขมันผิดปกติ 

 6. มีประวัติ HT

 7. มีประวัติ DM 

 8. มีประวัติ IHD และ/หรือ Stroke

 9. ประวัติญาติสายตรง (บิดา มารดา พี่น้อง) เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าป่วย

ด้วย CVD
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ขั้นตอนการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป

 * หมายถงึต้องได้รบัการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรอื CVD ดว้ยตาราง

สีของสำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

 หมายเหตุ กรณีวัดความดันโลหิตที่บ้าน การแปลค่าความดันโลหิต จะลดลงอีก 5 มิลลิเมตรปรอท

ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

วัดระดับความดันโลหิตตัวเครื่องมาตรฐาน

คัดกรองความดันโลหิตสูง

ขั้นตอนคัดกรองความดันโลหิตสูง

BP ตัวบน <120 และ

ตัวล่าง <80 มม. ปรอท

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง ส่งยินยันการวินิจฉัย

โดยแพทย์

กลุ่มป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ส่งพบแพทย์ ภายใน

วันเดียวกัน

BP ตัวบน 120-139 และ

ตัวล่าง 80-89 มม. ปรอท

BP ตัวบน 140-179 และ

ตัวล่าง 90-109 มม. ปรอท

BP ตัวบน >180 และ/หรือ

ตัวล่าง > 110 มม. ปรอท

ไม่ใช่

ใช่

Follow Up 

ด้วยการวัด BP

ตามมาตรฐานซ้ำ  1 ปี

Follow Up 

ด้วยการวัด BP

ตามมาตรฐานซ้ำ  1-2 เดือน

- Follow Up ดว้ยการวัด BP ตามมาตรฐาน
ซ้ำ  1 สัปดาห์
- ติดตามและประเมินภาวะแทรกซ้อนจาก
ความดันโลหิต
*ประเมินโอกาสเส่ียง CVD ของสํานักโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซ่ึงดัดแปลงจาก
องค์การอนามัยโรค (WHO)
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ขั้นตอนการคัดกรองเบาหวาน

คัดกรองเบาหวาน

ตรวจวัดระดับในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว
(Fasting Capillary Glucose: FCG)

FCG < 100 มก/ดล.

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง

FCG =  100-125มก/ดล. FCG < 126 มก/ดล.

ส่งยืนยันการวินิจฉัย

โดยแพทย์

ประเมินปัจจัยเสี่ยง
CVD 9 ข้อ ด้วยวาจา

*ประเมินโอกาสเสี่ยง CVD ของสำ นักโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลง

จากองค์การอนามัยโรค WHO)

ให้คำ แนะนำ ปรับพฤติกรรม
ลดปัจจัยเสี่ยง

Follow up 
มาตรฐานทุก 1-2 ปี

- Follow up มาตรฐานทุก 1 ปี
- Follow up ตามความเหมาะสมของ
   ความเสี่ยง

-ติดตามและประเมินภาวะ
แทรกซ้อนจากเบาหวาน
*ประเมินโอกาสเสี่ยง 
CVD ของสำ นักโรคไม่

ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่ง
ดัดแปลงองค์การอนามัย

โลก (WHO)

พบปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 5 ข้อ

ให้คำ แนะนำ 

กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน

ไม่ใช่

่ใช่

พบปัจจัยเสี่ยงน้อยกว่า 5 ข้อขึ้นไป
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ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

 * หมายถึงต้องได้รับการประเมิน

โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรอื 

CVD ด้วยตารางสีของสำานักโรคไม่ติดต่อ   

กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลงจากองค์การ

อนามัยโลก (WHO)

 การประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วย

วาจา 9 ข้อ ดังนี้

 1. การกินผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ (ผัก 

ผลไม้ < 400 กรัมต่อวัน)

 2. การมีวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ (มี

กจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง < 150 นาที

ต่อสัปดาห์)

 3. สูบหรี่ (ยังคงสูบบุหรี่ ยาเส้น 

ยาสูบ บุหร่ีซิกกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือหยุด

สูบไม่เกิน 1 ปี) 

 4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอวเกิน

 5. มีอัตราส่วนของ Chol ต่อ HDL 

> 5 หรือ ประวัติไขมันผิดปกติ 

 6. มีประวัติ HT

 7. มีประวัติ DM 

 8. มีประวัติ IHD และ/หรือ Stroke

 9. ประวัติญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ 

หรอืนอ้ง) เคยไดร้บัการวินจิฉยัจากแพทย ์วา่

ป่วยด้วย CVD

ไป ที่ได้รับการประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD ด้วย

วาจา 9 ข้อ แล้วพบปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 5 ข้อ

ขึ้นไป

 ขั้นตอนการประเมินโอกาสเส่ียงต่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ CVD ของ

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่ง

ดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

 การประเมินโอกาสเส่ียงตอ่โรคหัวใจ

และหลอดเลือด หรือ CVD ของสำานักโรค

ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลงจาก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ทำาในกลุ่ม ดังนี้

 (1) กลุ่มป่วยด้วยโรคความดันโลหิต

สูงและโรคเบาหวานทุกราย

 (2) กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงจากการ

คัดกรองเบาหวาน ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้น

43ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 43



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

ประเมินโอกาสเสี่ยง CVD 
ของสำ นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ซึ่งดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน 10 ปีข้างหน้า

โอกาสเสี่ยง < ร้อยละ 20 โอกาสเสี่ยงร้อยละ 20 - < 30 โอกาสเสี่ยง ≥ ร้อยละ 30

ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

ติดตามและประเมิน
โอกาสเสี่ยงซํ้าทุก 1 ปี

ติดตามและประเมินโอกาสเสี่ยง
ซํ้าทุก 6-12 เดือน

ติดตามและประเมินโอกาส
เสี่ยงซํ้าทุก 3-6 เดือน

ให้ความรู้ เรื่องปัจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของโรค และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/จัดการตนเอง
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ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ CVD ด้วยตารางสีของ

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคคัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด
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ที่มา : ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 

การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือ CVD ด้วยตารางสีของ

สำานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคคัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ตารางสีที่ 2 กรณีไม่ทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด
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ข้อเสนอแนะ

 ผูท้ีม่สีว่นไดส่้วนเสยีจากภาคสว่นตา่งๆ 

ไดม้กีารใหข้อ้คดิเหน็อยา่งกวา้งขวาง ซึง่สามารถ

สรุปเป็นประเด็นที่สำาคัญ ดังนี้ 

 1. การดำาเนินการดา้นการคัดกรองตอ่ไป

แม้ไม่ถูกกำาหนดเป็นตัวชี้วัดในการดำาเนินงาน 

แตย่งัคงเปน็บรกิารพืน้ฐานทีป่ระชาชนควรไดร้บั

และสามารถปรับเปล่ียนเพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการดำาเนินงานในพื้นที่ได้ แต่มุ่ง

เน้นให้การกำากับติดตามผลการดำาเนินงานใน

ระดับเขต

 2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ที่เก่ียวข้องกับการคัดกรอง และการนำาผลการ   

คัดกรองไปใช้เพื่อจัดบริการตามความเสี่ยง เพื่อ

ลดภาระโรคที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

 3. แนวทางและเคร่ืองมอืในการคัดกรอง

ต้องมีมาตรฐานและเป็นระบบเดียวกันท่ัวประเทศ  

 4. ระบบสนบัสนนุทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ 

ระบบฐานขอ้มลู งบประมาณ คา่ตอบแทนในการ

ดำาเนินงาน เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ดำาเนินการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 5. พฒันากลไกด้านการจดัการ ประสาน 

เชือ่มโยงการดำาเนนิงาน เพือ่สนบัสนนุการคัดกรอง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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4
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โดย
 อาจารย์พุดตาน พันธุเณร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นพ.แสวง หอมนาน สำ นักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
นพ.วรารก์ หวังจิตต์เชียร โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นางทิพวันย์  เฑียรฆโรจน์ รพ.สต.ตำ บลบ้านเบญพาด ตำ บลพังตรุ 

อำ เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ดำ เนินรายการ 
นพ.ภูษิต ประคองสาย สำ นักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

วิกฤตกำ ลังคนไม่พอเพียง
ในระบบสุขภาพ
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 ข้อเท็จจริงที่น่าเป็นกังวลตอนนี้คือ

คนเกินครึ่ ง โลกตายด้วย NCDs  ส่วนใน

ประเทศไทย NCDs กำาลังกลายเป็นภัยคุกคาม

ที่ต้องเร่งรับมือแก้ไข เน่ืองจากจำานวนประชากร  

ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น บ่งชี้ถึงแนวโน้มการเพิ่ม

ขึ้นของจำานวนผู้ป่วย NCDs ด้วย แต่ทว่าปัญหา

ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้คือ จำานวนบุคลากร

ที่ไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤต NCDs ที่กำาลัง

ทวีความรุนแรง 

 อาจารย์พุดตาน พันธุ เณร คณะ-

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวถึง

ภาพรวมสถานการณ์ NCDs ในประเทศไทย    

ถึง 4 โรคเรื้อรังที่ทำาให้เกิดการสูญเสียในลำาดับ

ต้นๆ ของประเทศ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดิน

หายใจเร้ือรัง คดิเปน็มลูคา่การสญูเสยี 7.7 ลา้นบาท

หรือร้อยละ 74 ของการสูญเสียทั้งหมด โดยมี

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญคือ แอลกอฮอล์ บุหรี่ ความ

ดันโลหิตสูง การบริโภค วิถีชีวิตที่นำาไปสู่การ

มีสุขภาพไม่ดี และน้ำาหนักเกิน ซึ่งแนวทางใน

การรับมือกับปัญหานี้ ได้เสนอว่าควรมีการเพิ่ม

กำาลังคนทางด้านแพทย์ทางเลือก แพทย์สาย

เวชศาสตร์ครอบครัว Tele-medicine และ

เพิ่มเทคโนโลยีทางเลือก เพราะปัญหาท่ีพบใน

วิกฤตกำ ลังคนไม่พอเพียง
ในระบบสุขภาพ
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ประเทศไทยคอื ยังมีความต้องการบรกิารทางการ

แพทย์เพ่ิมข้ึน ทัง้ในส่วนของผู้ปว่ยนอกและผู้ปว่ย

ใน 60% อีกทั้งบุคลากรในภาครัฐก็ยังปรับตัว

ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจำานวนแพทย์

เพ่ิมขึ้นเพียงแค่ 30% ในช่วงปี 2546 - 2555 

และแพทย์หรือบุคลากรยังมีภาระงานที่สูง โดย

แพทยช์มุชนหนึง่คน มเีวลาดแูลคนไขโ้ดยเฉลีย่ 4 

นาทีเท่านั้น เมื่อประเมินจำานวนแพทย์และความ

ต้องการในปี 2546 พบว่าประเทศไทยยังขาด

แพทย์ในทุกสาขา โดยเฉพาะในอีก 7 ปีข้างหน้า 

ประเทศไทยจะขาดอายุรแพทย์มากถึง 4,000 

กว่าคน ไม่ต่างกับพยาบาลวิชาชีพที่ประเทศไทย

ยังมีความต้องการสูงเช่นกัน

 ทั้งนี้ อาจารย์พุดตาน ยังได้ยกตัวอย่าง

การศึกษาอุปทานกำาลังคนพยาบาลวิชาชีพใน

ประเทศไทย ของ ดร.กฤษดา แสวงดี ในปี 2551 

พบวา่ ภายใน 10 – 15 ป ีประเทศไทยจะเผชญิหนา้

กับปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจาก

การเกษียณอายุ จำานวน 11,050 คน เพราะ

พยาบาลเป็นกำาลังพลที่มีจำานวนปีในการทำางาน

สัน้ คอืประมาณ 22 ปเีทา่นัน้ และเพือ่ชดเชยการ

สญูเสยีนีป้ระเทศไทยตอ้งผลติพยาบาลประมาณ 

9,000 คนในปี 2552 เป็นต้นไป แต่ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีการผลิตพยาบาลวิชาชีพจาก

สถาบันการศึกษารวมทั้งสิ้น 74 แห่ง มีจำานวน

นักศึกษา 7,770 คน และสำาเร็จการศึกษาเพียง 

5,864 คนเท่านั้น ซึ่งถือว่าจะเป็นปัญหาที่สำาคัญ

ในอนาคตหากไม่มีการเร่งการจัดการในเรื่องนี้ 

 “สิ่งที่สำาคัญที่สุดของการพัฒนาทาง 

การแพทย์ คือ กำาลังคน เพราะคนทำาให้เกิดการ
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บริการ จึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำาคัญที่สุด ถ้าดู

ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก คนทุกคนคือ

บุคลากรทางการแพทย์หมด ไม่ใช่เฉพาะหมอ 

พยาบาล แต่การท่ีประชาชนดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ประชาชนก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางการ

แพทยแ์ล้ว และถา้จะดกูารแก้ปญัหาทีดี่ทีส่ดุกค็อื 

การปอ้งกันไมใ่หเ้กดิโรค  โดยเริม่จากตวัเราดทีีส่ดุ 

หรือถ้าสูงขึ้นอีกขั้นก็คือ primary care เพียงแค่

ทำาจริงจังสองขั้นนี้ NCDs ลดลงอย่างแน่นอน” 

อาจารย์พุดตาน กล่าว 

 ขณะท่ีทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์ พยาบาล

วิชาชีพชำานาญการ รพ.สต.บ้านเบญพาด ตำาบล

พังตรุ อำาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ได้

กล่าวเสริมว่า ท่ามกลางวิกฤตบุคลากรทางการ

แพทย์ที่ไม่เพียงพอนั้น อสม.คือผู้ช่วยสำาคัญที่

จะสามารถแบ่งเบาภาระงานการดูแลผู้ป่วย 

NCDs ในระบบบรกิารปฐมภูมไิปไดม้าก  เพราะ

ที่ รพ.สต.บ้านเบญพาดมีการใช้แนวคิด “ปิงปอง

จราจรชีวิต 7 สี” ในการแยกกลุ่มดูแลผู้ป่วย คือ 

ในกลุม่ปกต ิอปท.จะเปน็เจ้าภาพหลกัในการดแูล 

กลุม่เสีย่งโดยม ีอสม.เปน็ผูด้แูล และสำาหรบักลุม่

ผู้ป่วย รพ.สต.และเครือข่าย (ประกอบไปด้วย 

อสม. อปท. รพ.สต.ใน CUP รพช. รพท.) จะ

เป็นผู้ดูแล ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการดูแลกลุ่ม

เสี่ยง อสม.จะเข้ามามีบทบาทสำาคัญมาก เพราะ

กำาลังคนที่ทำางานใน รพ.สต.มีจำานวนไม่เพียงพอ 

นอกจาก อสม.จะช่วย Screen กลุ่มผู้ป่วยเพื่อ

ส่งให้ รพ.สต.ทำาหน้าที่คัดแยกแล้ว ยังมีส่วน

ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตาม

กลุ่มเสี่ยงทุก 3 เดือนอีกด้วย 

 “เราจะเปิดคลินิกทุกวันศุกร์ที่ 2 ของ

เดือนเพื่อดูแลคนไข้กว่า 200 คนของเรา ใน

ส่วนของกระบวนการดูแลผู้ป่วย รพ.สต.มีการ

จัดบริการไว้อย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือจะไม่ให้ผู้ป่วย   

เสียเวลากับตรงนี้นาน คนไข้จะได้รับการเจาะ

เลือดจาก อสม.ก่อน 1 วันที่บ้าน แยกคนไข้เป็น

สี เพ่ือจะเปน็ควิในการตรวจ ซึง่คนไขจ้ะเรยีนรูว่้า

หากคุณควบคุมน้ำาตาลดี คือได้สีเขียว คุณก็จะได้

รับการเข้าตรวจก่อน ได้กลับบ้านก่อน ส่วนคนที่

ไม่คมุน้ำาตาลจะได้สีแดง ก็ต้องรอตรวจนานหนอ่ย 
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เพราะต้องมีการซักถามพูดคุยกันเยอะ” ทิพวันย์ 

กล่าวถึงระบบการตรวจคนไข้

 ส่วนผู ้ป ่วยก็จะมีการติดตามและส่ง 

refer ไปที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ ซึ่งหาก

ผู ้ป่วยมีการควบคุมได้ดีก็จะถูกส่งกลับมาที ่

รพ.สต. ซึ่ ง อสม.ในพื้นที่ก็จะช่วยกันคิด

นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนใน

ชมุชน อาทเิชน่ คนตน้แบบเลิกบหุรี ่ดมัเบลลดพงุ

รณรงค์ 3 อ. ในชุมชน กินอาหารถูกสี สุขภาพดี

ปลอดโรค เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อสร้างความตะหนัก

ในการเป็นเจ้าของชุมชน เจ้าของสุขภาพที่ต้อง

ช่วยกันดูแล

 “เครือข่ายที่สำาคัญคือ คนทำางาน ไม่ว่า

จะเป็น อปท. ทีม CUP รวมทั้งตัวคนไข้เองเป็น

ส่วนที่สำาคัญท่ีทำาให้งาน NCDs เดินหน้าไปได้” 

ทิพวันย์กล่าวทิ้งท้าย

 นพ.วรารก์ หวังจิตต์เชียร รพ.อัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า จ.สมุทรสงคราม เป็น

พื้นที่ที่มีกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท้ังอำาเภอจำานวน 

1,849 ราย หรือคิดเป็น 3.84% และมีการเข้า

รับการรักษากับ รพ.อัมพวา จำานวน 934 ราย 

ซึ่งปัญหา NCDs มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเช่นกัน และ

ประสบปญัหาเร่ืองบคุลากรทางการแพทย ์เพราะ

บริบท รพช.ท่ีเป็น gateway ควรมี family 

doctor เป็นตัวหลัก และเนื่องจากแพทย์ที่เข้า

มาทำางานส่วนใหญ่เป็นแพทย์ใช้ทุนที่จะมาอยู่ไม่

เกนิ 3 ป ีสง่ผลใหม้กีารหมนุเวยีนแพทยบ์อ่ย ขาด

ความต่อเนื่องในการดูแลคนไข้ อีกทั้งพยาบาลก็

เป็นกลุ่มที่ทำางานมานาน มีอายุเฉลี่ยสูง ไม่มีรุ่น

ใหม่หมนุเวยีนเขา้มาช่วยงาน ทำาให้ศักยภาพของ

กลุ่มนี้ลดลงด้วยเช่นกัน

 “โจทย์มีอยู่ว่� สมรภูมินี้ใครควรเป็น

คนดู primary care หรือควรเปลี่ยนให้เป็น

อ�ยุรแพทย์เอ�ไปดูให้หมดเลย ซ่ึงผมมองว่�

ควรมี register ผู้รับผิดชอบหลักให้ชัดเจน มี

ก�รจัดระบบแยกแยะผูป้ว่ย เนน้ก�รดแูลระบบ

แบบปฐมภูมิและก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” 

นพ.วรารก์ กล่าว 

 เนื่องจากภาระงานสูง จึง ต้องเน้น

การดูแลปฐมภูมิและการพัฒนากำาลังคนแบบ

หมุนเวียน โดยให้คุณค่ากับการทำางานแบบ

เวชศาสตร์ครอบครัวในเรื่อง NCDs เน้นการ

ทำางานกับกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก พร้อมเสนอ

ยุทธศาสตร์เรื่องกำาลังคนในทุกระดับ ในส่วน

ของ primary care พยาบาลวิชาชีพควรเป็น

ตัวหลักทั้งใน รพ.สต.และ รพช. แต่ในปัจจุบัน

ยังขาดแคลนและมีอายุเฉลี่ยสูง และต้องตั้งเป้า-

หมายการทำางานรว่มกบัเครอืขา่ยในพืน้ที ่เพือ่แก้

ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ การทำางานแบบสห-

สาขาวชิาชพีจงึมคีวามสำาคญั รวมทัง้มขีอ้เสนอให้

กระทรวงสาธารณสุขต้องวางแผนการดำาเนนิการ

ด้านกำาลังคนอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับ NCDs 

 ในขณะที่การขับเคล่ือนงาน NCDs ใน

จงัหวดันครนายก นพ.แสวง หอมนาน นายแพทย์

สาธารณสขุจงัหวดันครนายก ไดก้ลา่วถงึบทบาท

ของสาธารณสขุจงัหวดัวา่ เปน็หนว่ยงานบรหิารที่

ทำาหน้าที่แทนกระทรวง  นายแพทย์สาธารณสุข

จงัหวดัจึงเปน็ผูร้บันโยบายจากกระทรวง และนำา

นโยบายไปขับเคลือ่นตอ่ ซึง่ตอ้งทำางานสมัพนัธก์บั

ผูว้า่ราชการจังหวดั ในส่วนของจงัหวดันครนายก
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ที่ นพ.แสวง ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นมีประชากร

สูงอายุ 14% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ 

มีปัญหาการขาดบุคลากรทางการแพทย์เช่นกัน 

โดยจะพบปัญหาแพทย์ลาออกซึ่งเป็นปัญหาของ

กระทรวงด้วย

 “NCDs ยังไม่สื่อถึงคนไทย เพราะยัง

มีความเข้าใจผิดว่า NCDs คือโรคติดต่อ อีกท้ัง

ยังเป็นโรคที่เกิดขึ้นเองของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น

หน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันฉายภาพว่า เรื่อง

สุขภ�พเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข หรือบุคลากรสาธารณสุข 

แล้วก็พยายามหาพันธมิตรเข้าร่วม ไม่อย่างนั้น 

อีก 100 ปีข้างหน้า ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ี

ได้” นพ.แสวง กล่าวพร้อมแนะว่า นายแพทย์

สาธารณสุขประจำาจังหวัดต้องเป็นนักประสาน 

คือประสานยุทธศาสตร์ โดยต้องนำายุทธศาสตร์

ทั้งหมดมาประสานเป็นเรื่องเดียวกัน ก่อนที่จะ

กระจายงานสู่ผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำาเนินงานประกอบด้วย

  จดัตัง้ NCDs board โดยม ีนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน เพื่อกำาหนด

นโยบาย ให้คำาปรึกษา สนับสนุนและติดตาม

ควบคุมกำากับ NCDs 

  จัดตั้ งคณะทำางานด้านส่งเสริม

ป้องกัน (Primary Prevention) โดยให้แพทย์

ด้านเวชกรรมป้องกันเชี่ยวชาญเป็นประธาน เพื่อ

กำาหนดรูปแบบและแนวทางการดำาเนินงาน

  จัดตั้งคณะทำางานด้านคุณภาพการ

รักษา โดยมีหัวหน้าอายุรกรรมเป็นประธาน เพื่อ

วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย พัฒนาจัดทำา CPG 

พัฒนาบุคลากรและระบบการส่งต่อผู้ป่วยจนถึง

การประเมินและพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วย

ให้ได้รับการตรวจขั้นพื้นฐาน

  จัดตัง้คณะทำางานพัฒนาระบบขอ้มูล 

โดยให้ นวก.สาธารณสุขด้านบริการทางวิชาการ

เชี่ยวชาญ เป็นประธาน เพื่อวางแผนระบบข้อมูล 

รายงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านระบบ Data 

Center พร้อมทั้งพัฒนาและดูแลระบบการลง

ทะเบียนผู้ป่วยรวมทั้งระบบรายงาน

  จดัต้ังคณะทำางานประชาสมัพนัธ ์โดย

มี นกว.สาธารณสุขด้านส่งเสริมพัฒนาเชี่ยวชาญ 

ดูแลประสานงาน สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยง และการสร้างเสริมสุข

ภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคให้กับประชาชน

 โดยสรปุแลว้ นพ.แสวง ไดก้ลา่วถงึปจัจยั

ทีน่ำาไปสู่ความสำาเรจ็ของการดำาเนนิงานเกีย่วกับ

NCDs คือ ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีการกำากับ

และติดตามงานอย่างจริงจัง คนทำางานต้องมี

ความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และที่สำาคัญคือ  

ต้องมีความร่วมมือของเครือข่าย

55ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 55



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

5

56 ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง56



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

โดย
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

พญ.สายพิณ โชติวิเชียร สำ นักโภชนาการ กรมอนามัย
อาจารย์สุวิมล จันทร์เปรมปรุง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ผู้ดำ เนินรายการ 
รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บูรณาการงานเพื่อป้องกัน NCDs 
ตามกลุ่มวัย: กรณีวัยเด็ก วัยเรียน 

และวัยรุ่น
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 ปั จจัย เสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้ อรั ง 

(NCDs) เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ดังนั้น 

การป้องกันก็ควรเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดาเช่น

เดียวกัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนและโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังตั้งแต่ในครรภ์คือ 

 1) ทารกในครรภ์ได้รับอาหารมากเกิน

ไป ส่งผลให้เด็กแรกคลอดมีนำ้าหนักมากเกิน

เกณฑ์ มีการสะสมของเซลล์ไขมัน ทำาให้มีความ

เสี่ยงโรคอ้วน และโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 

 2) ทารกในครรภ์ได้รับอาหารน้อยเกิน

บูรณาการงานเพื่อป้องกัน NCDs 
ตามกลุ่มวัย: กรณีวัยเด็ก วัยเรียน 

และวัยรุ่น
ไป ส่งผลให้มีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ไม่เต็มที่ 

เช่น ตับอ่อน ไต และเมื่อคลอดเด็กจะมีนำ้าหนัก

ตำา่กวา่เกณฑ ์และมคีวามเสีย่งโรคเบาหวาน และ

โรคไต  จากการสำารวจสถานการณ์เด็กและสตรี

ในประเทศไทย พ.ศ. 2555  พบว่า เด็กมนี้ำาหนัก

แรกคลอดต่ำากว่าเกณฑ์ร้อยละ 7.6 ซึ่งมีแนวโน้ม

ลดลง นอกจากนี้ อัตราของเด็กที่เตี้ย ผอม และ

อ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสำารวจในปี พ.ศ. 

2549 ซึ่งเด็กที่มีภาวะอ้วนมีความเส่ียงที่จะเกิด

โรค NCDs ในอนาคต ร้อยละ 30
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Physical
inactivity

โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต
DOHaD

Ri
sk

 f
ac

to
rs

โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคเบาหวาน

โรคมะเร็ง

โรคปอดเรื้อรัง

Cardiovascular diseases

Chronic respiratory diseases

Diabetes

Cancer

Other
NCDs

http://www.emro.who.int/egypt-infocus/stepwise-surveillance.html

Alcohol Unhealthy
diet

Smoking
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 การเกิดโรคอ้วนในวัยเด็ก มีสาเหตุจาก

หลายปจัจยั เชน่ การไมก่นินมแม ่พฤตกิรรมการ

บรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม เชน่ ทานขนมหวาน 

เคร่ืองดื่มรสหวาน ไม่กินผักและผลไม้ ไม่ทาน

อาหารเช้า เป็นต้น และมีพฤติกรรมทางสุขภาพ

ทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ พกัผอ่นนอ้ยและไมม่กิีจกรรม

ทางกาย ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น นอนกรน

และหยุดหายใจขณะหลับ ขาโก่งหรือขากางผิด

ปกติ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันใน

เลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เสี่ยงต่อการ

ขาดธาตุเหล็กและวิตามินต่างๆ และมีผลการ

เรียนด้อยกว่าเด็กที่มนี้ำาหนักปกติ

ที่มา : รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

Obesity/Visceral 
Obesity Metabolic 

Syndrome 
Diabetes

Hypertension
Cardiovascular 

and other 
Diseases, Asthma

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง
Factors related to the development of obesity and associated disorders 

(Koletzko et al. AJCN 2011) 

Genes and 
Environment Fetal Over melnutrition

e.g.maternal obesity, high
pregnancy weight gain, diet in  
pregnancy, gestational diabetes

พันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อม

ทารกในครรภ์ได้รับอาหารมากเกินไป

Postnatal Nutrition and 
Growth

e.g.lack of or short breastfeeding 
overfeeding, excessive protein 

intake undernutrition
Fetal Undernutrition 

and Low Birth Weight
e.g.maternal nutritional 

imbalances, placental dysfunction
โภชนาการและการเติบโตหลังเกิด 

ทารกในครรภ์ได้รับอาหารน้อยเกินไป
และน้ำ หนักแรกเกิดน้อย 
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 การป้องกันโรคอ้วนและโรคเรื้อรังใน

วัยเด็ก จะต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิต 

และดูแลทุกช่วงวัย 

  วยัเดก็ ควรสง่เสรมิใหก้นินมแม ่และ

ให้อาหารตามวัยอย่างเหมาะสม 

  วัยเตาะแตะ-วัยรุ่น ควรสนับสนุน

การดื่มนมและเครื่องดื่มหวานน้อย อาหารว่าง

สุขภาพ อาหารหลักคุณภาพ (ลดหวานมันเค็ม 

เพิ่มผัก ผลไม้) ออกกำาลังกาย ใช้เวลาหน้าจอไม่

เกิน 2 ชม./วัน 

  วัยเรียน-วัยรุ่น ต้องป้องกันให้      

ห่างไกลยาเสพติด โดยสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

(healthy environment) ตั้งแต่บ้าน ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

ที่มา : รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
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 “นมแม่เป็นต้นทุนสุขภาพ ทั้งทางกาย 

ใจ สมอง และยงัชว่ยลดความเสีย่งในการเกดิโรค 

NCDs ทั้งในลูก (ลดการเกิดโรคอ้วนร้อยละ 12)

และตัวแม่เอง (ลดการเกิดมะเร็งเต้านมร้อยละ

90 และลดความเส่ียงโรคหัวใจและไขมันใน

เลือดสูง)” 

ที่มา : รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

ทารก

นมแม่

บ้าน ศูนย์เด็ก รร.อนุบาล -------โรงเรียน - healthy food environment

วัยเตาะแตะ
ก่อนเรียน

วัยเรียน

วัยรุ่น

ปัจจัย/พฤติกรรมเสี่ยงคงอยู่ตลอดชีวิต

เกิดใหม่ทุกช่วงชีวิต

นม & เครื่องดื่มหวานน้อย

อาหารหลักคุณภาพ : ลดหวาน มันเค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้

อาหารว่างสุขภาพ

ห่างไกลยาเสพติด

ออกกำ ลังกาย เวลาหน้าจอไม่เกิน 2  ชม./วัน

อาหาร
ตามวัย
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ที่มา : พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช

นมแม่ ต้นทุนสุขภาพ กาย ใจ สมอง

ที่มา : พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช

Long-term effects of breastfeeding: systematic revie
WHO 2013

Blood pressure

Type2-
Diabetes

Overweight
and Obesity

Cholesterol
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ที่มา : พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช

 ในปัจจุบัน สถานการณ์การเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 12.3 

ซึ่งถือว่าเป็นอัตราท่ีต่ำา โดยสาเหตุส่วนใหญ่ท่ี

แม่ไม่สามารถให้นมลูกได้ถึง 6 เดือน คือ แม่

คิดว่ามีน้ำานมไม่เพียงพอ และคิดว่าในนมแม่มี

สารอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งสองเหตุผลนี้ชี้ให้เห็น

ว่าการส่ือสารความรู้จากโรงพยาบาลถึงแม่ยัง

ไม่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ มีท้ังทางบวก (วัฒนธรรมด้ังเดิม 

นโยบายภาครัฐ  การฝึกอบรมบคุลากร โครงการ

สายใยรักแห่งครอบครวั) และทางลบ (การแพทย์

สมัยใหม่ ทัศนคติและการปฏิบัติของบุคลากร

สาธารณสุข การโฆษณานมผง และสภาพสังคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป) 

แม่ที่ให้นมบุตรลดความเสี่ยงการเกิด NCD

ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ขาดเลือด ความดันโลหิตสูง 
และไขมันในเลือดสูง
(Schwarz.et al. Obstet Gynecol 2009)

โรคมะเร็งเต้านม
(De Silva M, et al. Cancer Epidemial 2010)

โรคกระดูกพรุน
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ที่มา : รายงานการสำารวจสถานะสุขภาพเด็ก (Multiple Indicator Surveys: MICS) 2555

ที่มา : พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช

สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทย

เหตุผลที่แม่ไม่ให้นมลูกถึง 6 เดือน

ร้อยละ

แม่คิดว่าน้ำ นมมีไม่เพียงพอ
กังวลว่านมแม่มีสารอาหารไม่พอ

แม่ต้องกลับไปทำ งานเอง
ที่ทำ งานต้องการให้กลับไปทำ งาน

แม่ไม่ได้อยู่กับลูก
แม่มีปัญหาสรีระ

แม่มีปัญหาโรคประจำ ตัว
การให้นมแม่เป็นเรื่องยาก

เลี้ยงลูกคนก่อนด้วยนมผงแล้วลูกแข็งแรง
สถานที่ทำ งานไม่เอื้ออำ นวยให้ลูกกินนมแม่

ไม่สะดวกให้นมในที่สาธารณะ

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงอายุ 0-1, 3  และ
<6 เดือนอยู่ที่ร้อยละ 30,15 และ 12.3 ตามลำ ดับ
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 การขับเคลื่อนเร่ืองการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่จะประกอบด้วย การป้องกัน ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศไทยรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่

กำาหนดให้เด็กมีสิทธิได้รับอาหารท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

ตลาดอาหารสำาหรับทารกและเด็กเล็กไปเป็น

กฎหมาย รวมถงึมกีารผลกัดันเพือ่ขยายกฎหมาย

ลาคลอด และการสนบัสนนุใหข้า้ราชการชายลา

คลอดได้ และการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น มี

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร การสรา้งเครอืขา่ย 

และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถาน

ประกอบการ

ที่มา : พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช

นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นโยบายรัฐบาล

มติการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 63 (2553) 
ให้แต่ละประเทศปรับปรุง Code of Marketing of Breast-milk Subtitutes ให้เป็นกฎหมาย

ครม.เห็นชอบให้นำ  
Code มาจัดทำ เป็น
กฎหมาย

ขยายวันลาคลอด
180 วัน???

ศึกษาการขยาย
วันลาคลอด

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุม
การส่งเสริมการตลาด
อาหารทารกและเด็กเล็ก

รณรงค์และเผยแพร่
สื่อสารเกี่ยวกับ 
Code

นโยบายกระทรวง ขับเคลื่อนนโยบาย
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 อาหารในโรงเรยีนถอืเปน็ปจัจยัสำาคญั

ที่ช่วยป้องกัน/ลดการเกิดโรคอ้วนในเด็ก ซึ่ง

โรงเรียนสามารถปรับเมนูอาหารให้เหมาะสม 

เช่น ลดการใช้นำ้ามันในการประกอบอาหารซึ่ง

จะสามารถลดพลังงานของอาหารได้ รวมถึง

การจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนอย่างเหมาะสม 

ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน

มีสุขภาพที่ดีได้

 กรมอนามัยได้ดำาเนินงาน “โรงเรียน  

ส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งมีแนวทางการดำาเนินงาน

เรื่อง “โภชนาการในโรงเรียน” โดยเน้นการ 

บูรณาการความรู ้เร ื ่องโภชนาการเข้าก ับ

หลักสูตรในชั ้นเรียนตามกลุ ่มสาระ จัดให้มี

ยาเม ็ดเสร ิมธาต ุเหล ็กอาท ิตย ์ละ 1 เม ็ด 

การประเมินภาวะโภชนาการ การแก้ปัญหา

ด้านโภชนาการของนักเรียน การจัดอาหาร

กลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูก

สุขลักษณะ และจัดอาหารเสริม เช่น นมถั่ว-

เหลอืง ถัว่เขียวต้มน้ำาตาล ซึง่ตวัชีว้ดัของโรงเรยีน

ส่งเสริมสุขภาพจะให้ความสำาคัญเกี่ยวกับภาวะ

อ้วน การจัดจำาหน่ายน้ำาอัดลม ขนมกรุบกรอบ 

การทานผักและผลไม้ 

 การพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน

ในโรงเรียน จะประกอบด้วย 1.) นโยบายและ

รูปแบบการจัดอาหารกลางวัน 2) การพัฒนา

บุคลากร (คร ูแมค่รวั แมค่า้ นกัเรยีน) 3) การจดัซือ้/

จัดจ้าง 4) โรงครัว โรงอาหาร ร้านค้า อุปกรณ์ 

วัตถุดิบผ่านเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารและอาหาร

ปลอดภัย 5) การเตรียม การปรุงและประกอบ

อาหาร 6) กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 7) โครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวนั 8) พฤตกิรรมการกนิของนกัเรียน 

9) การกำากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพอาหาร 

10) การมีส่วนร่วมของชุมชน 11) การประเมิน

ภาวะโภชนาการของนักเรียน

 ในเร่ืองการไมส่บูบหุรีใ่นกลุ่มวยัเรยีน-

วยัรุ่น เปน็อกีหนึง่ปญัหาสำาคญัทีท่ำาใหเ้กิดโรค 

NCDs จากผลการสำารวจพบวา่ชว่งอายกุารเริม่

สูบบุหรี่มีแนวโน้มอายุน้อยลง ซึ่งผลกระทบ

ของการสูบบุหรี่จะส่งผลต่อเนื่อง และก่อให้

เกิดพฤติกรรมเส่ียงอื่นๆ เช่น การใช้ยาเสพติด 

คุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัวลดลง 

จากผลกระทบดังกลา่ว จงึมกีารสร้างเครือข่าย

โรงเรยีนปลอดบหุรีเ่พือ่สร้างความตระหนกัให้

กับครูและนักเรียนเห็นถึงปัญหาของการสูบ

บุหรี่ โดยได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานสู่ 

“โรงเรยีนปลอดบหุรี”่ ซึง่มมีาตรการ 9 ดา้น ดงันี้

 1. จดัตัง้คณะทำางานดำาเนนิงาน เนน้ครู

ที่มีจิตใจแน่วแน่ในการดำาเนินงาน

 2. ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบหุรี ่โดย

เปน็ไปตามบรบิทของแตล่ะโรงเรยีน และผูอ้ำานวยการ

จะต้องประกาศนโยบายให้ทุกคนรับรู้ร่วมกัน 
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 3. ติดป้ายประกาศในจุดที่เห็นเด่นชัด 

เพื่อให้บุคลากรภายนอกเห็น 

 4. ตดิสติก๊เกอรไ์มส่บูบุหรี ่ตามจดุตา่งๆ 

ของโรงเรียน 

 5. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

และชุมชนรับทราบนโยบาย

 6. บูรณาการในการเรียนการสอน และ

กจิกรรมนอกหลกัสตูร เพือ่ใหเ้ดก็มีความรู ้ความ

เข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 7. ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม

 8. มีมาตรการช่วยนักเรียน/บุคลากร

เลิกบุหรี่ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 9. ขยายสู่ชุมชนโดยรอบ สร้างชุมชน  

ไร้ควันบุหรี่

ข้อเสนอแนะ

  ตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ

ในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ 

เพราะมีนโยบาย/มาตรการที่ส่งเสริมสุขภาพ

นักเรยีน เชน่ การจดัอาหารเชา้ การหา้มจำาหนา่ย

น้ำาอดัลมในโรงเรยีน การเป็นโรงเรยีนปลอดบุหรี ่

ซึง่โรงเรยีนในสงักดั กรงุเทพฯ ใหค้วามร่วมมอืใน

การทำากิจกรรมอย่างดี เป็นระบบ และมีความ

รวดเร็วในการดำาเนินงาน 

  พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม

จะเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ 2 ปีขึ้นไป ดังนั้น 

การดแูลเร่ืองโภชนาการในกลุม่เด็กก่อนวยัเรยีน 

(2-5 ปี) จึงเป็นการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ แต่ใน

ปัจจุบัน ยังไม่มีการดำาเนินงานที่ชัดเจน 

  ผู้ดำาเนินงานของโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

เช่น ครู ต้องมีการปรับทัศนคติ ความคิด ความ

เชื่อ ต้องมีการพูดคุยทำาความเข้าใจกับนักเรียน 

ใช้คำาถามย้อนกลับให้นักเรียนได้คิด เข้าใจด้วย

ตวัเอง มกีารพฒันาสือ่การรณรงคท์ีท่นัสมยัและ

เข้าถึงง่าย นอกจากนี้ การมีนักเรียนแกนนำาไม่

สูบบหุร่ี จะชว่ยกระตุ้นการเขา้มามส่ีวนร่วมของ

กลุ่มนักเรียนที่ติดบุหรี่ อย่างไรก็ตาม นักเรียน

แกนนำาจะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง

  การทำางานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงาน

ภาคสาธารณสุข และโรงเรียน จะต้องมีการ

สื่อสารนโยบายระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำาไปสู่

การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

  ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรม Thai 

School lunch และโปรแกรมเฝ้าระวงัทางภาวะ

โภชนาการของสำานักโภชนาการ กรมอนามัย 

เพื่อสนับสนุนการจัดการอาหารกลางวันใน

โรงเรียนที่มีคุณภาพ

   ทกุภาคสว่นควรรว่มกนัเฝา้ระวงัและ

สอดส่องการละเมิดการโฆษณานมผง ตลอดจน

ผลกัดนัหลกัเกณฑก์ารตลาดวา่ดว้ยอาหารทารก

และเด็กเล็กให้เป็นกฎหมาย

  ในการทำางานเร่ืองอาหารและ

โภชนาการกับทุกกลุ่มวัย ต้องมีการบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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โดย 
คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ผู้ดำ เนินรายการ 
พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บูรณาการงานในระบบเพื่อป้องกัน NCDs 
ตามกลุ่มวัย: กรณีวัยทำ งาน ผู้สูงอายุ
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บุหรี่และ NCDs 

  บุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำาให้เกิด 

NCDs เช่น

 - โรคทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบภมิูตา้นทาน

ร่างกาย เช่น มะเร็ง  12 ชนิด

 - โรคหลอดเลอืด เช่น อมัพาต อมัพฤกษ ์

สมรรถภาพเสื่อม

บูรณาการงานในระบบ
เพื่อป้องกัน NCDs ตามกลุ่มวัย: 

กรณีวัยทำ งาน ผู้สูงอายุ
 - โรคเบาหวาน ซึง่นำาไปสู่ หวัใจวาย แผล 

ไตวาย เบาหวานขึ้นตา 

 - โรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบปอด ระบบทาง

เดินหายใจ  เช่น โรคถุงลมโป่งพอง  

 - โรคภูมิแพ้
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ที่มา : การสำารวจสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2552

 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้มี

การจัดทำาโครงการบูรณาการงานควบคมุยาสบู 

เพือ่พัฒนาและขยายเครอืขา่ยลงสูช่มุชนระดบั

อำาเภอ ซึ่งสนับสนุนโดย สสส. ในช่วงปี พ.ศ. 

2555-2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อคือ

 - สร้างกระแสค่านิยมสังคมไม่สูบบุหรี่

 - ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

 - ช่วยให้คนสูบเลิกสูบ (เน้นผู้ป่วย     

โรคเรื้อรังที่บ้าน)

 โดยมีกลุม่เปา้หมายหลกัเปน็ ผูป้ว่ยโรค

เรื้อรัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

(อสม.) ผู้นำาชุมชน ตำารวจ ครู/ผู้ปกครอง และ

บคุลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล/โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

 มีแนวทางในการดำาเนินงานดังนี้

 1. ใหค้วามรู ้และโครงสรา้งงาน กบักลุ่ม

เป้าหมาย

 2. MOU รพ./รพ.สต./สภ./รร./วัด

 3. TOT & ครู ก./ครู ข.

 4. นำาระบบ ถนน ปชต. 5A เข้าสู่งาน

ประจำาเพือ่ชว่ยใหค้นเลกิบหุร่ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทำา one stop service for 

smoking cessation , brief advise

 5. พัฒนาระบบให้คำาปรึกษาเพื่อเลิก

บุหรี่ และการร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้านในการช่วยให้คนในชุมชนเลิก

บุหรี่

 6. ประสานอาสาสมัครประจำาหมู่บ้าน 

ผู้นำาชุมชน สถานีตำารวจ โรงเรียน ร่วมกันจัดทำา

โครงการเรื่องควบคุมยาสูบในชุมชน

 7. จัดทำาโครงการต่างๆ ร่วมกับองค์กร

ภาคีในชุมชนที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ได้แก่ 

จัดทำาโครงการบ้านปลอดบุหรี่ การช่วยให้เลิก

บุหรี่ หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ชุมชนเข้มแข็ง การเฝ้า

ระวงักลยทุธอ์ตุสาหกรรมยาสบู การปกปอ้งเดก็

อัตราการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (%)

เบาหวาน ความดันสูงถุงลมโป่งพอง โรคเส้นเลือดสมอง โรคหัวใจ

38.7% 32.0% 31.3% 22.7% 18.7%

1.9% 5.6% 2.4% 3.6% 2.4%

41.7%

2.2%
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และเยาวชนจากการเริ่มสูบ การเข้าถึงเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีสูบบุหรี่และช่วย

ให้เลิก

 ตัวอย่างโครงการย่อยที่ช่วยสร้าง

กระแสค่านิยมการเลิกสูบบุหรี่ และป้องกัน     

นักสูบหน้าใหม่ ได้แก่

 - โครงการช่วยคนเลิกบุหรี่  1 คน : 1 

กลุ่มบ้าน (รพ.สต. มีการอบรม  อสม. จนเกิด 

อสม.ช่วยคนเลิกบุหรี่  1 คน)

 - โครงการบ้าน / หมู่บ้าน / ตำาบล 

ปลอดบหุรี ่(มกีารรณรงคห์มูบ่า้นปลอดบหุร่ี โดย

การทำาปา้ยปลอดบหุรีแ่ละยาเสน้  ไม่สบูบหุรีใ่น

ที่ห้ามสูบ และสูบเฉพาะพื้นที่ให้สูบ)

 - โครงการสรา้งแกนนำานกัเรยีน (สถาน

ศึกษามีการอบรมนักเรียนแกนนำา)

ข้อเสนอแนะ

  แนวทางการสนับสนุนโครงการ

จังหวัดปลอดบุหรี่ เช่น แหล่งทุนจาก อบต. ซึ่ง

เป็นกองทุนสนับสนุนตำาบล โดยเน้นให้คนใน

ชุมชนเป็นคนขับเคลื่อนจะทำาให้ได้งบประมาณ

ง่ายขึ้น

แอลกอฮอล์กับความรุนแรง ปัจจัยร่วม NCDs

  ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง 

การกระทำาใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตราย

แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำาโดย

เจตนาในลักษณะท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตราย

แก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลใน

ครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำานาจครอบงำาผิด

คลองธรรมใหบ้คุคลในครอบครวัตอ้งกระทำาการ

ไม่กระทำาการ หรือยอมรับการกระทำาอย่างหนึ่ง

อย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำาโดย

ประมาท 

ประเภทความรุนแรงในครอบครัว

 1. ความรุนแรงทางตรง เห็นชัดเจน 

เชน่ การทบุต ีการจกิผม การขูต่ะคอก การดา่ทอ 

การขว้างปาข้าวของ จนถึงการฆ่า เป็นต้น 

 2. ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง หมายถึง 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระบบ

กฎหมาย ที่ไม่เป็นธรรม วางบทบาทความเป็น

หญิงให้ด้อย และมีคุณค่าต่ำากว่าบทบาทความ

เป็นชาย และฟูมฟักอคติทางเพศไว้ในระบบ

สังคมชายเป็นใหญ่ ส่งผลให้ผู้หญิงถูกกำาหนด

กรอบปฏิบัติไว้ในชนชั้นที่ด้อยอำานาจ

 3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม รากลึก

ฝังแน่นในฐานคติของสถาบันหลักต่างๆ เช่น 

ศาสนา อุดมการณ์ครอบครัว การศึกษา จารีต

ประเพณี และระบบความเชื่อต่างๆ ที่ทำาให้      

ผู้หญิงยอมรับสถานะท่ีด้อยกว่าโดยไม่มีการต้ัง

คำาถาม และทำาให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ยอมรับความ

รุนแรงที่มีต่อตนเอง

 รากฐานความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

หญิง-ชายในสังคมไทยก่อให้เกิดปัญหาความ

รุนแรงในครอบครัว

 แนวคิด “ระบบชายเป็นใหญ่” หมายถึง 

ผู้ชายมีอิทธิพล เป็นศูนย์กลางของอำานาจใน
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การกำาหนดทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ กฎหมาย 

ประเพณี วัฒนธรรม และมีอำานาจเหนือกว่า      

ผู้หญิง ไม่ว่าการบริหาร การตัดสินใจ หรือ

แมแ้ตก่ารเลอืกคู่ครอง อนัเนือ่งมาจากความเชือ่        

คา่นยิมของสงัคมทีบ่อกวา่ผูช้ายดกีว่า ฉลาดกว่า 

สำาคัญกว่าผู้หญิง

ค่านยิมการสรา้งความแตกตา่งระหวา่งบทบาท

ของชาย-หญิงในสังคมไทย 

  สถาบันครอบครัว ให้คุณค่าลูกชาย

มากกว่าลูกหญิง การอบรมลูกหญิง-ชายที่     

แตกต่างกัน เช่น ลูกหญิงต้องทำางานบ้านส่วน

ลูกชายให้เรียนหนังสือ

  โรงเรียน /สถาบันการศึกษา การ

กำาหนดวิชาท่ีให้-ไม่ให้ ผู้หญิง-ผู้ชายเรียน รวม

ถึงการอบรมสั่งสอน เช่น สถาบันทหาร ตำารวจ 

โรงเรียนนายอำาเภอ เป็นต้น

  สื่อมวลชน การเสนอภาพซ้ำาของ     

ผู้หญิงแต่เรื่องสวยงาม โป๊ เปลือย การมีบทบาท

แคเ่ปน็ภรรยา แม่ ทัง้จากละคร ภาพขา่ว โฆษณา 

ฯลฯ

  ประเพณี / วัฒนธรรม / ค่านิยม 

/ สุภาษิต / ทัศนคติของสังคม การให้คุณค่า      

ผู้หญงิด้อยกวา่ผู้ชาย ผูห้ญงิเปน็สมบติัของผู้ชาย 

กราบเท้าสามีก่อนนอน ไฟในห้ามออกไฟนอก

ห้ามเข้า ฯลฯ

  ศาสนา บทบาทผูห้ญงิเปน็เพยีงผู้รบัใช ้

ผู้ตาม พระในศาสนาล้วนเป็นผู้ชาย

รูปแบบความรุนแรงต่อสตรี

 1. ความรุนแรงด้านร่างกาย

 2. ความรุนแรงด้ายจิตใจ

 3. ความรุนแรงทางเพศ

ผลกระทบจากปัญหาการดื่ ม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล์กับความรุนแรงในครอบครัว

 1. ต่อผู้ถูกกระทำา

 - เด็ก มีปัญหาสุขภาพจิตตามมา เป็น

อุปสรรคในการเจริญเติบโต ทั้งพฤติกรรม 

พัฒนาการทางร่างกาย

 - ผู้หญิง อาจบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต 

หรือต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ และติดเชื้อโรคทาง

เพศสัมพันธ์

 2. ต่อครอบครัว

 - ไม่สามารถทำาหน้าท่ีได้ เพราะความ

สัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวถูกทำาลาย

 3. ต่อชุมชนและสังคม

 - สังคมไม่ปลอดภัย

 - ส ่งผลต ่อระบบเศรษฐก ิจ ส ังคม

การเมือง และสิ่งแวดล้อม
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ที่มา : คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล

 จากการศกึษาวจิยั “ผลกระทบของสรุา

ในฐานะปจัจยัรว่มการเกิดปญัหาความรนุแรงใน

ครอบครวั” พบวา่ 70-80 % ของกลุม่ตวัอยา่ง

ผูด้ืม่เหล้ายอมรบัวา่ เมือ่ดืม่เหลา้แลว้มอีารมณ์

รนุแรงติดตามมาจนยบัยัง้ความโกรธได้ลำาบาก 

และเคยมีประสบการณ์ใช้ความรุนแรงกับคน

ใกลชิ้ดมากทีส่ดุ คอื ภรรยาและลกู รวมถงึการ

ข่มขืน กระทำาชำาเราบุคคลในครอบครัวและ

ผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีปัญหายกพวกตีกัน พูดจา

หยาบคาย เกิดอุบัติเหตุ รวมท้ังพฤติกรรมการ 

ด่ืมเหลา้ยงัสง่ผลมาจากครอบครวัท่ีมกีารดืม่เหล้า

และเห็นว่า “การดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติ”

 การมสีว่นรว่มของชมุชนในการปอ้งกนั

/แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

 เน้นกระบวนการเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง โดยใช้รูปแบบเครือข่ายชุมชน ยก-

ตัวอย่าง หมู่บา้นคำากลาง หมู ่7 ตำาบลโนนหนาม-

แท่ง อำาเภอเมือง จังหวัดอำานาจเจริญ ได้ใช้

กระบวนการให้อาสาสมัครเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้นำา

ชุมชนและชาวบ้านที่ติดเหล้า เพื่อซักถามความ

เป็นอยู่ของชีวิต และเชิญชวนให้เลิกเหล้าอย่าง

สมัครใจ และได้สร้างความตระหนักถึงพิษภัย

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ซ่ึงต่อมาได้นำาไปสู่การค้นหาบุคคลต้นแบบ 

ครอบครัวต้นแบบ และการสร้างแกนนำาต้นแบบ

ลด ละ เลิกเหล้าในที่สุด

ขั้นตอนกระบวนการทำางาน

 1. ทำางานความคิดกับผู้นำา

ความรุนแรง 4 ระดับของ “ภูเขาน้ำ แข็ง”

ระดับปรากฎการณ์

โครงสร้างระบบ

ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ

แบบแผนพฤติกรรม

ทุบตีทำาร้ายร่างกาย ไม่รับผิดชอบ นอกใจ เห็นเป็นใจ หึงหวง กักขัง ฆาตกรรม ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทารุณกรรมทางเพศ

โครงสร้างการใช้อำานาจ ความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชายสังคมผ่านสถาบันต่างๆ เช่น

ครอบครัว กฎหมาย สื่อ การเมือง เป็นต้น

มองว่าเป็นความผิดของฝ่ายหญิงที่ถูกกระทำาความรุนแรงเป็นเรื่อง

ส่วนตัว เรื่องผัวเมีย ค่านิยมลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไม่เท่าเทียมกัน

ความรุนแรงต่อผู้หญิงเกิดกับ

ทุกคน ทุกฐานะ/อาชีพ/อายุ/

การศกึษา เปน็การกระทำาของ

ผู ้ชายมากกว่าผู ้หญิงมีสุรา 

ยาเสพตดิ การพนนัเปน็ปจัจยั

กระตุ้น
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 2. สร้างความตระหนักถึงปัญหาความ

รุนแรงที่มีส่วนจากการดื่มเหล้า โดยใช้กิจกรรม

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

 3. สรา้งแกนนำาผูช้ายเลกิเหลา้ และผูห้ญงิ

ผ่านพ้น

 4. สรา้งแกนนำาตน้แบบลด ละ เลกิเหลา้

 5. ตัง้ระบบคดิ และปรับเปลีย่นทัศนคติ

ประเด็นหญิงชาย เชน่ การอบรมบทบาทหญงิชาย

 6. ตดิตัง้แนวคดิงานเลีย้งไม่มเีหลา้ เชน่ 

งานบุญ งานแต่งงาน งานบวช

 7. เปดิพืน้ทีก่ารทำางานเชงิรกุเพือ่สรา้ง

พื้นที่ทางความคิด “คำากลางพบเพื่อน”

 8. สรา้งกลไกขอ้ตกลงในการปอ้งกนั แกไ้ข

ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (ตำาบล

และจังหวัด)

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน 

 - ระดับบุคคล“ชายให้คุณค่าหญิง” 

ผู้ชายส่วนใหญ่เริ่มทำางานบ้าน ทำากับข้าว ซักผ้า 

จนคนในชุมชนเห็นเป็นเรื่องปกติที่ผู้ ชาย

ทำางานบ้าน ทำาให้ประเด็นอำานาจและศักดิ์ศรี

เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการให้คุณค่า ใส่ใจ

ความรู้สึกกันและกันมากขึ้น 

 - ระดับครอบครัว ความสุขของ

ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น 

ครอบครวัอบอุน่ สามเีขา้ใจภรรยามากขึน้ ภาวะ

เศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น มีเงินออมมากขึ้น 

หน้ีสินลดลง สามีภรรยาค้นพบคุณค่าของกัน

และกัน 

 - ระดบัชมุชน วฒันธรรมทีด่ถีกูปรบั รือ้

เกิดประเพณีงานเลี้ยงไม่มีเหล้า การจัดงาน

เล้ียงไม่มีเหล้าในชุมชน เช่น งานศพ งานบวช 

งานประเพณี เป็นต้น และการไม่เลี้ยงน้ำาอัดลม

ในงานต่างๆ  เกิดข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน

ระหวา่งชมุชน ผูน้ำาชุมชน 14 หมูบ่า้น องคก์าร

บริหารส่วนตำาบลในการยุติปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว รวมถึงการบูรณาการประเด็น

อาหารปลอดภัยปลอดสารพิษ

สุขภาพจิตกับ NCDs

 โรคซึมเศร้า คือ ภัยใกล้ตัวที ่มอง

ไม่เห็น ซึ่งปัจจุบันพบมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วย 

NCDs จะมีอาการซึมเศร้าร่วมอยู่ด้วยประมาณ

ร้อยละ 30

 ลักษณะของโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยจะมี

อาการเศร้า ความสนใจหรือความเพลิดเพลิน

ในกิจกรรมต่างๆ ที่ เคยทำาลดลงอย่างมาก เบื่อ

อาหารจนน้ำาหนกัลดลง หรอืบางรายอาจมคีวาม

อยากอาหารเพิม่ขึน้ กนิมากจนน้ำาหนกัเพิม่ นอน

ไม่หลับหรือหลับมากแทบทุกวัน ทำาอะไรช้า/

ออ่นเพลยี/ไร้เรีย่วแรง รูส้กึตนเองไรค้า่หรอื รูส้กึ

ผิดมากเกินควร

 กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองและประเมิน

โรคซึมเศร้า ได้แก่ กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้า

ชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลาย

อาการที ่หาสาเหตุไม ่ได ้ ผ ู ้ป ่วยเร ื ้อร ัง เช ่น

เบาหวาน ข้อเสื ่อม ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยต้ังครรภ์

หรือหลังคลอด ผู ้ท ี ่ม ีปัญหาสุรา ยาเสพติด

และประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
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ที่มา : พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์

ที่มา : พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์

กระบวนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
อสม.

+VC +VC

>7

>7

>7

>7

>7

+VC

รพ.สต./PCU รพช./รพท. รพ.ที่มีจิตแพทย์

คัดกรอง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q แบบคัดกรอง 15 ข้อ

แจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษาแจ้งผลและ
ให้สุขภาพ
จิตศึกษา ประเมินด้วย 9Q ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

ประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q, 10Q/Card Check List 8Q
>17

ให้การรักษา
ตามมาตรฐาน

การรักษา

วินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์

ผลประเมินด้วย 9QMDDNon MDD

ประเมินการฆ่าตัว
ตายด้วย 
10Q, 8Q

ติดตามด้วย
9Q หรือ/และ 8Q

ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี

ติดตามด้วย 9Q 
หรือซำ้าอีก 1 เดือน มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

ติดตามการรักษาจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้

Csg
Education

Rx+Csg+
Ed ญาติ

Csg+Ed ญาติMild 9Q=7-12

Moderate 9Q=13-18

Severe 9Q>19

9Q
>19

ความชุกของโรคซึมเศร้าของคนไทยจำ แนกตามภาคและเพศ

กลาง
0

6

5

4

3

2

1

อิสาน ใต้ เหนือ กทม.
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การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ที่มา : พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์

ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเฝ้าระวัง

ส่งเสริม
ป้องกัน

คัดกรอง ประเมิน

วินิจฉัย

รักษา

มีแนวโน้มป่วย
เป็นโรคซึมเศร้า/

ภาวะซึมเศร้า

การคัดแยกผู้ป่วย
ออกจากกลุ่มไม่ป่วย
และลดภาระของแพทย์

และนำ ผู้ป่วยเข้าสู่
กระบวนการช่วยเหลือ

1. คัดกรอง

ติดตาม
วิเคราะห์ รักษา
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กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า

เครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศร้า

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำ ถาม  (2Q) 

1. กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน

2. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการ ที่หาสาเหตุไม่ได้

3. ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด

4. ผู้ป่วยสูงอายุ

5. ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด

6. ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด

7. ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

คัดกรอง 
    โรคซึมเศร้า 
                ด้วย...

แบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 15 ข้อ

2Q

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้  

“ท่�นรู้สึก หดหู่  เศร้� หรือท้อแท้สิ้นหวัง 

หรือไม่”

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้  

“ท่�นรู้สึก  เบื่อ ทำ�อะไรก็ไม่เพลิดเพลิน 

หรือไม่”

คำาถาม

1
คำาถาม

2

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี
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การแปลผลการใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

คะแนน การแปลผล

<7 ปกติ

7-12 ระดับ Mild

13-18 ระดับ Moderate

>19 ระดับ Severe

เครื่องมือการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

ค่าจุดตัด (cut off score) = 7 คะแนน เป็นจุดตัดที่แบ่งระดับการวินิจฉัยหรือจำาแนก 

คนทีป่ว่ยออกจากคนไมป่ว่ย (cut off level) โดยเลอืกจากคา่ความไว (Sensitivity) 75.68% 

และความจำาเพาะสูง (Specificity) 92.85% เป็นระดับที่สูงและสอดคล้องกับบริษัทของ 

โรคซึมเศร้าในคนไทย

ลำาดับ
คำาถาม

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้
ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

ไม่มี
เลย

เป็นบางวัน 
(1-7 วัน)

เป็นบ่อย 
(>7 วัน)

เป็น
ทุกวัน

1 เบื่อ ไม่สนใจอยากทำาอะไร 0 1 2 3

2 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 0 1 2 3

3 หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป 0 1 2 3

4 เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3

5 เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป 0 1 2 3

6
รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือ
ทำาให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง

0 1 2 3

7
สมาธิไม่ดีเวลาทำาอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ 
ฟังวิทยุ หรือทำางานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

0 1 2 3

8
พูดช้า ทำาอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ 
หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้
เหมือนที่เคยเป็น

0 1 2 3

9 คิดทำาร้ายตนเองหรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3
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ที่มา : พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์

แบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8Q

ลำาดับ
คำาถาม

ระยะเวลา คำาถามภาษากลาง ไม่มี มี

1 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ คิดอยากตาย หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า 0 1

2 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ อยากทำาร้ายตัวเอง หรือทำาให้ตัวเองบาดเจ็บ 0 2

3 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย 0 6

(ถ้าตอบว่า คิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตายให้ถามต่อ)
ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่
นั้นได้หรือไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทำาตามความ
คิดนั้น ในขณะนั้น

ได้
0

ไม่
ได้
8

4 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ มีแผนจะฆ่าตัวตาย 0 8

5 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ได้เตรียมการที่จะทำาร้ายตัวเอง หรือเตรียมการจะฆ่า
ตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ

0 9

6 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ได้ทำาให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะทำาให้เสียชีวิต 0 4

7 ในเดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ได้พยายามฆ่าตัวตาย โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย 0 10

8 ในชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย   0  4

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำ ถาม (8Q) วิธีการรักษาโรคซึมเศร้า
ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน

คะแนนรวม

1-8

9-16

>17

แนวโน้มที่จะ

ฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

Mild

Moderate

Severe

• Psychotherapy (จิตบำาบัด)

  - Cognitive Behavioral Therapy 

  - Interpersonal Psychotherapy

• Pharmacotherapy (การรักษาด้วยยาต้านเศร้า)

  - TCAs, SSRIs, SSRE, atypical drugs

• ECT (การรักษาด้วยไฟฟ้า)

การออกกำาลงักายแบบแอโรบคิ 3 ครัง้/สปัดาห์ตดิต่อ

กนันาน 16 สปัดาห์ พบว่า สามารถลดอาการซมึเศร้า 

ลดการกลับซำ้าของโรคได้พอๆ กับการรักษาด้วยยา 

(Babyak 2000)
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7
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โดย
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การจัดการตนเองและเสริมพลัง 
(Self-Monitoring& Empowering)
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 NCDs เป็นปัญหาของประชากรโลก 

รวมทัง้ประชากรไทย ทีป่จัจบุนัวิถีชีวิตเปลีย่นจาก

เดมิโดยเฉพาะวถีิการบรโิภคทีม่คีวามเปน็ตะวนัตก

มากขึ้น 

 ในประเทศตะวันตก ได้มีการจัดการ

ความรู้ KM เพื่อจัดการกับปัญหา NCDs ตั้งแต่

การวิเคราะห์สาเหตขุองโรคทีเ่กดิจากการบรโิภค

อาหารเกนิ การออกกำาลงักายลดลง อารมณ ์หรือ

มีความเครียดมากเกินไป   

 สำาหรับประเทศไทย มีการนำาองค์

ความรูต้ามวถิไีทยมาใชใ้นการจดัการปญัหาและ

จัดการตนเอง เพ่ือให้คนไทยปลอดภัยจากโรค 

NCDs อาทิ

การจัดการตนเองและเสริมพลัง 
(Self-Monitoring& Empowering)

 - แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (รอบรู้ สติ 

ปัญญา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 - หลกัการมีภมูคุ้ิมกนัทีด่ ีหลกีเลีย่งจาก

สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นการบริโภคเกินจำาเป็น

 - หลกัความมเีหตมุผีล มกีระบวนการคดิ

ทีส่ามารถแยกแยะสิง่ทีค่วรทำา ไมค่วรทำา ทัง้ใน

การบรโิภค การเสพส่ิงทีไ่มม่ปีระโยชน ์เชน่ บหุรี ่

สุรา 

 - การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองให้มี

กิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น ออกกำาลังกายเพิ่มขึ้น

 - หลักคำาสอนของพุทธศาสนา เกี่ยวกับ

การจดัการตนเองทีส่ง่ผลตอ่สขุภาวะของผูป้ฏบิตั ิ

เช่น หลกัการ ลด ละ เลกิ กเิลส หรือความอยากตา่งๆ
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(กิเลส management) การกำาหนดจิต อารมณ์ 

(อานาปานสติ) ให้ลด-ละ จากการบริโภคอาหาร

อร่อย ลดความสะดวกสบาย มีความเพียร-

พยายามในการควบคุมตนเองให้ออกกำาลังกาย 

เมือ่รา่งกายไดใ้ช้พลงังาน กจ็ะช่วยลดความเครียด 

นอนหลับเป็นปกติ และลดการพึ่งยา  

 โดยสรุป การลดปัญหาโรค NCDs จะ

ตอ้งเริม่จากการจดัการตนเอง (Self-Monitoring) 

โดยอาศัยองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 

เหตุของการเกิดโรค และตอ้งสรา้งกระบวนการ 

Empowering  ให้ตนเองเกิดความตะหนัก 

ความมั่นใจในการจัดการตนเอง สามารถนำา

องค์ความรู้และการจัดการตนเองท้ังหมดไป

ถ่ายทอดหรือเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นประพฤติ

ปฏิบัติตามได้ การจัดการปัญหาโรค NCDs จึง

ต้องเริ่มต้นจากตนเองก่อนเสมอ

 ตัวอย่างกิจกรรมที่จะช่วยเรื่องการ

จัดการกับปัญหา NCDs ได้แก่ การจัดค่ายเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวความรู้

ระหว่างผู้รู้ ผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง การ

สร้างให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจที่จะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ลดการพึ่งพาแพทย์ และการพึ่งพายา 

จากนั้นอาจเพิ่ม network หรือเพิ่มการเชื่อม

ประสานกันระหว่างเครือข่าย ในลักษณะเพื่อน

ช่วยเพื่อน เพื่อช่วยให้เกิดการขยายการจัดการ

ปัญหาโรค NCDs อย่างเป็นรูปธรรม

 ในการจัดการตนเอง ส ิ ่งส ำาค ัญคือ

ผู ้ปฏิบัติจะต้องสามารถประเมินตนเองด้วย

หลักการที่เข้าใจง่าย  เช่น  หลัก น.ค.ร.สุขภาพ 

ซึ่งประกอบด้วย

 น.นำ้าหนักสุขภาพ ต้องมีการชั่งนำ้าหนัก

ในเวลาเดิมอย่างสม่ำาเสมอทุกสัปดาห์ มีการ

จดบันทึก และประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์

มาตรฐานหรือดัชนีมวลกายของแต่ละบุคคล

 ค.ความดนัสขุภาพ กลุม่เสีย่งควรมกีาร

วดัความดนัโลหติดว้ยตนเองทีบ่า้นอยา่งสม่ำาเสมอ

ทกุๆ เดอืน เดอืนละ 4-7 วนั โดยประเมนิเปรยีบ-

เทียบกับค่าความดันมาตรฐานของแต่ละบุคคล 

  ร.รอบเอวสุขภาพ ตอ้งมกีารวดัรอบเอว

เปรียบเทียบกับส่วนสูงเป็นประจำาทุกเดือน โดย

มาตรฐานรอบเอวต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองของ

ตนเอง

 สรุป การจัดการ NCDs ตามวิถีธรรม 

วิถีไทย คือ รู้จักทุกข์ (อ้วน เสื่อม ป่วย) และ

สมุทัย (อวิชชา ตัญหา ความอยากต่างๆ) แจ้ง

นิโรธ (สติ ปัญญา) และเจริญมรรค (ปลอดภัย

จาก NCDs, มีสุขภาวะ)
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โดย
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

เรียน เปลี่ยน โรค
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 จะเรียนเปลี่ยนโรคได้นั้น ต้องรู้ก่อน   

ว่าโรคคืออะไร NCDs คือโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง

สาเหตุของการเกิดโรคนั้นมีปัจจัยหลายปัจจัย

แตป่จัจัยหลกัคอื พฤตกิรรมในชวิีตประจำาวัน เชน่ 

พฤติกรรมการกินหวาน กินมัน การพักผ่อน

ไมเ่พยีงพอ ดืม่สรุา สบูบหุรี ่หรอืไมอ่อกกำาลงักาย 

พฤติกรรมเหล่าน้ีมาจากการขาดการยับยั้งชั่งใจ

หรอืไมส่ามารถควบคมุความตอ้งการของตวัเองได้

 แนวคิดของ Sigmund Freud  กล่าว

ไว้ว่า “พฤติกรรมมนุษย์ไม่ได้อยู่ใต้เหตุผล แต่

เรียน เปลี่ยน โรค
อยู่ใต้จิตสำานึก” มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมา

จากการทำางานร่วมกันของสมอง 2 ส่วน คือ  

Prefrontal Cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนท่ีทำา

หน้าท่ีควบคุมพฤติกรรม ความรอบคอบ สติ 

ความรู้จักยับยั้งชั่งใจ และ Limbic system 

ซ่ึงเป็นสมองระดับกลางหรือสมองส่วนแสดง

อารมณ์ เช่น ความรัก ความโกรธ ความกลัว ซึ่ง

มีความสำาคัญต่อการอยู่รอด กระตุ้นให้เกิดการ

เรยีนรู ้สมองสว่นนีส้ามารถพฒันาไดจ้ากการเลน่

และการลอกเลียนแบบจากตัวอย่างท่ีเหมาะสม 
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จากการศึกษาพบว่าความสามารถในการเกิด

ความยับยั้งชั่งใจนั้น มีเหตุผลที่มาตั้งแต่อยู่ใน

ครรภ์มารดา โดยผลงานวิจัยของ ศ.เดวิส เจ พี 

บาร์คเกอร์  (Professor David J.P. Barker) 

พบว่าสภาพความเครียดในครรภ์มีผลต่อ

พฤติกรรมเด็กอย่างมาก การศึกษานี้เก็บข้อมูล

จากหญิงตั้งครรภ์หลายคนในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่สองในประเทศเนเธอแลนด์ ที่อยู่ในภาวะ

เครียด ขาดอาหาร ทำาให้ลูกที่คลอดออกมามี

น้ำาหนักตัวน้อย แคระแกรน และเมื่อติดตาม

พฤติกรรมของเด็กเหล่านั้นในช่วง 10-40 ปีต่อ

มา พบว่ามีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในวัยผู้ใหญ่ 

สูงกว่าเด็กที่เกิดมามนี้ำาหนักปกติ 

 ความเครียดก่อให้เกิดผลเสียหลาย

ด้าน ผลวิจัยพบว่า HPA Axis ที่ย่อมาจาก 

Hypothalamic - Pituitary gland - Adrenal 

axis คือระบบประสาทต่อมไร้ท่อที่ควบคุมการ

ตอบสนองของรา่งกายตอ่ความเครียดและการ

ทำางานต่างๆ การย่อยอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน 

อารมณ์ ความรู้สึกทางเพศ การเก็บและใช้

พลังงานของร่างกาย จากการศึกษาในอเมริกา

พบว่าเด็กเล็กที่มี HPA Axis อ่อนแอ จะมีผล

ตอ่พฤติกรรมท่ีเป็นพฤตกิรรมในทางทีไ่ม่ด ีเชน่

มีอารมณ์วู่วาม ควบคุมตนเองไม่ได้ โดยได้มี

การติดตามพฤติกรรมเด็กในกลุ่มท่ีอยู่ภายใต้

ความเครียดเรื้อรังนี้ไปจนถึงช่วงอายุ 20-40 ป ี

พบว่ามีอัตราการหย่าร้าง การติดยาเสพติด 

การติดคุก การก่ออาชญากรรม มากกว่าเด็ก

กลุม่ท่ีไมอ่ยูใ่นภาวะความเครยีดเรือ้รงั ผลจาก

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าความด้อยโอกาสมีผลต่อ 

HPA assist ซึ ่งสอดคล้องกับอัตราผู ้ป่วยโรค

เบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

 หัวใจสำาคัญของความสำาเร็จในชีวิต

มนุษย์ คือ Executive Function เป็นพลัง

ทางสมองที่ควบคุมทักษะ 4 ด้าน คือ ความคิด

สร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น การควบคุมตนเอง 

และความมีวินัย พ่อแม่ และสถานศึกษาท้ัง

ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย มีส่วนสำาคัญใน

การฝึกฝน Executive Function แต่ต้อง

ทำางานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ช่วง

เวลาสำาคัญที่สุดคือการฝึกฝนในวัยเด็ก ซึ่ง

สิ่งที่ทำาได้ง่ายมากคือการให้ความรัก กอด 

ปลอบโยน เม่ือเดก็อยู่ในภาวะเครยีด เม่ือเดก็โต

ขึ้นมาหน่อยการให้เด็กได้ทำากิจกรรมต่างๆ เช่น

การฝึกสมาธ ิการเดินจงกรม หรือการไต่เชอืก จะ

เกิดผลดีต่อเด็กเป็นอย่างมาก ส่วนทางโรงเรียน

ก็จะต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสม และต้องไม่

มุง่เนน้แตเ่รือ่งวชิาการ หรอืสอนเพือ่สอบใหไ้ด้

คะแนนมากเพียงอย่างเดียว

 “ผมคิดว่าการศึกษาไทยเรามีข้อผิด-

พลาดหรือจุดอ่อนที่ร้ายแรงมาก ตรงที่สนใจแต่

การสอนเชิงวิชาการอย่างเดียวเพื่อให้เด็กสอบ

ได้ ในขณะที่โรงเรียนในอเมริกาจะเน้นการสอน

จากสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าวิชาการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้

คือหัวใจสำาคัญของการศึกษา” ศ.นพ.วิจารณ์ 

กล่าว

 กจิกรรมต่างๆ เชน่ ดนตร ีหรอืกฬีาเปน็

ตัวกระตุ้นที่ดีสำาหรับการฝึกสมองซ่ึงการฝึก

เหล่านีจ้ะต้องฝึกตัวเองสม่ำาเสมอ เมือ่สมองเราม ี
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Executive Function นั่นก็หมายถึงเรามีความ

คิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น มีการควบคุม

การตนเอง และมีวินัยที่ดี ซึ่งจะส่งผลกลับมายัง

พฤติกรรม ส่วนเรื่องการออกกำาลังกาย ทุกคน

รู้ดีว่าควรออกกำาลังกายสามครั้งต่อสัปดาห์ ถ้า

เกดิความขีเ้กยีจเหนือ่ยลา้และไมส่ามารถบงัคบั

ตัวเองให้ออกกำาลังกายได้ สุดท้ายโรคทั้งหลาย

ก็จะตามมา ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

หลอดเลือดหัวใจ และไตวายเรื้อรัง 

 “พฤติกรรมมนุษย์เป ็นปฏิส ัมพันธ ์

เชื่อมโยงกันไปหมด ครอบครัว สังคม ที่ทำางาน 

สภาพแวดล้อม สิ่งยั่วยวนทั้งหลาย เช่น เห็น

เพือ่นถอืกระเปา๋สวยๆ เรากอ็ยากได้บ้าง ไปรา้น

อาหารพนักงานเสิร์ฟของหวาน เราอิ่มแล้วแต่ก็

ยังกิน ก็จะทำาให้เราเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ดังนั้น

เราตอ้งฝกึ Executive Function ว่ากนิไมไ่ดน้ะ

เบาหวานจะขึ้น แต่ถ้าคนที่ใจไม่แข็งพอ ไม่หัก

ห้ามใจ ก็จะปรับตัวไม่ได้ ก็จะทำาไปตามนั้น ทำา

ตามการกำากบัของผูอ้ืน่ จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะ

เห็นว่า Executive Function และ HPA Axis 

มคีว�มเช่ือมโยงกนั คอื  Executive Function 

ออ่นแอเพร�ะ HPA Axis ออ่นแอ และทีม่�ของ 

HPA Axis อ่อนแอก็มีจุดเริ่มต้นม�ตั้งแต่ตอน

อยู่ในท้องแม่ ก�รไม่ได้รับก�รดูแลในวัยเด็ก

ก�รที่อยู่ในภ�วะเครียดสะสม (chronic 

strand) และก�รไม่ได้รับก�รฝึก Executive 

Function ในวัยเรียน เพราะครูที่โรงเรียนและ

ระบบการศึกษาหลงไปสนใจแต่การสอนด้าน

วิชาการ ทางด้าน Cognitive Development 

เท่านั้น นี่คือปัญหา” ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าว

 เราจะเปลีย่นโรคได ้ตอ้งเปลีย่นทีห่ลาย

ภาคส่วน ในส่วนของภาครัฐเองต้องทำานโยบาย

เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมในด้าน

ต่างๆ เพราะความเหลื่อมล้ำาด้านโอกาสและ

เศรษฐกิจเป็นสาเหตุสำาคัญของความเครียด

เร้ือรังในท้องแม่ ซึ่งสาเหตุของความเครียด

เรื้อรังในวัยเด็ก ส่งต่อกันมาเป็นลูกโซ่ทั้งเรื่อง

ท้องไม่พร้อม ไม่พร้อมเลี้ยงดู โอกาสการศึกษา

ไม่พร้อม ดังนั้นระบบการศึกษาจึงต้องเอื้อต่อ

การส่งเสริมปลูกฝังเรื่องพฤติกรรมในเชิงบวก

ให้กับเด็ก ส่วนตัวเราเองก็ต้องมั่นฝึกฝนให้

รู้จักอดทน อดกลั้น รู้หน้าที่ที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตัวเองเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนโรค 

ไม่อย่างนั้นเราก็จะเดินเข้าไปสู่วังวนของโรค 

เมื่อป่วยก็ไม่รู้วิธีดูแลรักษาตัวเองให้ดี เมื่อเป็น

เช่นนี้ก็จะยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งก็ส่งผล

ต่อสถานการณ์ NCDs ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

อย่างมาก ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่กำาลัง

เป็นวิกฤตการณ์ไปทั่วโลก ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรา

ต้องแก้ เรารู้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น

เรื่องยาก แต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของตนเอง เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้

และต้องเท่าทันพฤติกรรมของตนเอง ต้อง

ฝกึฝนเปน็ประจำา สดุทา้ยเราก็จะสามารถปรบั

เปล่ียนพฤติกรรมเสีย่งทีเ่ปน็บอ่เกิดการเกิดโรค

ใหเ้ปน็พฤติกรรมดีทีจ่ะพาเราหา่งไกลโรค และ

เปลี่ยนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ได้สำาเร็จ
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โดย
คุณอรศิริ เจริญยิ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บลหนองกระทุ่ม 

อำ เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณสิตธร เพ็งสวย สมาชิกสภาเทศบาล ตำ บลหนองกระทุ่ม 

อำ เภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
พระครูสุนันทกิจโกศล วัดดอนทอง อำ เภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

นพ.จรัส สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำ เนินรายการ
คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร

บทเรียนสานพลังท้องถิ่น – ชุมชน 
กับการจัดการ NCDs
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“ชมุชน” ทีมจัดการปัญหา NCDs ที่ดีที่สุด

 “สิ่งที่ดีที่สุดของเร�ก็คือชุมชน ก�รมี

ส่วนร่วมของชุมชน” นี่คือหัวใจสำาคัญของการ

จัดการ NCDs ในตำาบลหนองกระทุ่ม

 อรศริ ิเจรญิยิง่ เลา่วา่ ตัง้แตเ่ริม่ใหบ้รกิาร

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกับ รพ.เดิมบางนางบวช ใน

ปี 2550 ได้พยายามให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคดิเหน็และจดัการกบัปญัหา

ของพวกเขาเอง ตั้งแต่ปัญหาโครงสร้างของ

อาคาร รพ.สต. ที่มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ช้ัน 

ทำาให้ผูส้งูอายแุละผูป่้วยเดินเขา้ไปรบับรกิารดว้ย

ความยากลำาบาก จนกระทั่งชาวบ้านมีการพูด

บทเรียนสานพลังท้องถิ่น – ชุมชน 
กับการจัดการ NCDs

คุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อหางบประมาณ

มาต่อเติมอาคารโดยใช้งบ “อยู่ดีมีสุข” ของ 

5 หมู่บ้านมาต่อเติมอาคาร ส่วนชาวบ้านซึ่ง

เปน็ผูป้ว่ยเรือ้รงักร็ว่มกนับริจาคเงนิคนละ 200 บาท

เพือ่จดัซือ้โตะ๊และเกา้อีร้อตรวจ โดยมจีติอาสา

และกรรมการเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณ

ตรงนี้

 ส่วนการคัดกรองกลุ่มปกติและกลุ่ม

เสีย่งจะมจิีตอาสาจากชมรมต่างๆ ในชุมชน เชน่ 

ชมรมผูส้งูอาย ุชมรมจกัรยาน ชมรมเตน้แอโรบคิ 

ชมรมผกัพืน้บา้น ลงมาชว่ยเรือ่งการตรวจคดักรอง 
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 ช่วงการเตรียมงานก่อนวันเปิดคลินิก

เบาหวาน ทีมจิตอาสาที่มีทั้งผู้นำาชุมชน นายก

เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รวมทั ้งเจา้หนา้ที่

จะมาช่วยกันเตรียมสถานที่ ส่วนเรื่องอาหารจะ

มีทีมจิตอาสามาช่วย และมีพระมาเทศน์ให้

ผู้ป่วยในตอนเช้า (โครงการธรรมะบำาบัด) โดย

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.จะให้ข้อมูลแก่พระสงฆ์ ก่อน

ที่พระสงฆ์จะสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังผู้ป่วย ส่วน

ผู้ป่วยก็จะถวายกัณฑ์เทศน์เพ่ือนำาเงินมาสมทบ

ทนุการดแูลสุขภาพผูป่้วย NCDs อีกที และมกีาร

รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำาไปเลี้ยงดูผู้

มารับบริการ รวมทั้งนำาไปมอบให้กับคนยากจน

และผู้พิการในชุมชน 

 การดูแลผู้ป่วยในวันที่มีคลินิก หาก

ครอบครัวใดไม่สะดวกมาดูแล ชุมชนจะมีทีม

จิตอาสาคอยช่วยดูแล และถ้าหากผู้ป่วยมีความ

จำาเป็นต้องไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล เทศบาล

จะจัดรถสำาหรับนำาส่งโรงพยาบาล เพ่ืออำานวย

ความสะดวกใหก้บัผูป้ว่ย เนือ่งจากระยะทางจาก 

รพ.สต. ไป รพ.จะค่อนข้างไกล ส่วนในช่วงนอก

เวลาคลินิกเบาหวาน อสม. ครู พระสงฆ์ รวมทั้ง

ผูน้ำาชมุชนก็จะชว่ยกันทำาหนา้ทีบ่อกกลา่วเลา่เตอืน

รวมทั้งให้ความรู้ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

  

“นกัการเมอืงทอ้งถ่ิน” ผูส้ง่เสรมิประสทิธิภาพ

การจัดการ NCDs ในชุมชน 
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 สิตธร เพ็งสวย เล่าถึงบทบาทท่ีสำาคัญ

ของนกัการเมอืงทอ้งถิน่ทีม่ตีอ่การจดัการ NCDs 

ว่า ความโชคดีของตำาบลหนองกระทุ่ม คือการ

ที่มีนักการเมืองท้องถิ่นท่ีโตมาจากการเป็น 

อสม. ทำาให้มีความเข้าใจและเห็นความสำาคัญ

เรื่องการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเป็น

อย่างดี 

 อยา่งไรกต็ามการทำางานของนกัการเมอืง

ท้องถิ่นต้องยึดหลักการสร้างประโยชน์ให้กับ

สว่นรวมเป็นหัวใจสำาคญั และนีก็่คอืแรงผลกัดนั

ที่ทำาให้เกิดโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการต่างๆ ล้วนเกิด

จากความต้องการของคนในชุมชน เน่ืองจาก

ตำาบลหนองกระทุม่จะมกีารประชมุเพือ่นำาเสนอ

ปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกันเป็นประจำาทุก

เดือน จนกระทั่งเกิดความเข้าใจปัญหาอย่าง

ลึกซึ้งและนำาไปสู่การอนุมัติงบประมาณต่างๆ 

เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนตามที่

ถูกคาดหวัง 

 แม้ว่าการสนับสนุนจากนักการเมือง

ทอ้งถิน่จะมคีวามสำาคญัในการผลกัดนังานตา่งๆ 

แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็ยังคงเป็นพลังของชุมชน

ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ครู

อาจารย์ พระสงฆ์ และคนในชุมชนทุกกลุ่ม 

ที่มาร่วมมือร่วมใจกันขับเคล่ือนงานสุขภาพ ซึ่ง

ความสามัคคีท่ีเกิดขึ้นนี้เองที่เป็นต้นเหตุแห่ง

การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นแรงกระตุ้นที่ทำาให้

นักการเมืองท้องถิ่น หรือผู้บริหารเทศบาลเกิด

ความต้องการท่ีจะสนับสนุนงานโครงการการ

จัดการ NCDs ในชุมชน

“พระสงฆ์” กระบอกเสียง “เปลี่ยนพฤติกรรม

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง”

 พระครูสนุนัทกจิโกศล ชีใ้หเ้หน็ว่าตน้เหตุ

แห่งปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์มาจากความ

เขา้ใจทีค่ลาดเคล่ือนของประชาชน เร่ืองประเภท

ของอาหารที่นำามาถวาย ทำาให้พระสงฆ์เจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น แม้แต่ตัวท่านเองก็ป่วย

ด้วยโรคความดัน

 จากเหตุแห่งความทุกข์ทางกาย ได้นำา

ไปสู่การปรึกษาหมออนามยัวา่ “อาตมาปว่ยด้วย

โรคเร้ือรังต้องทำาอยา่งไร?” ท้ังนีเ้พ่ือใหไ้ด้ความรู้

กลับมาสู่การปฏิบัติตนที่ถูกวิธี แต่ทว่าคำาตอบ

ที่ได้รับกลับทำาให้พระสงฆ์ต้องลุกขึ้นมาเป็น 

กระบอกเสียงเพื่อบอกกล่าวเล่าข้อเท็จจริงให้

ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องปัจจัยแห่งการมีสุขภาพดี 

และนี่คือที่มาของการเป็น “อสว.” (อาสาสมัคร

สาธารณสุขช่วยวัด และช่วยชาวบ้านของวัด) 

 “พระเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยตรง 

เพร�ะพระเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุด พระ

ส�ม�รถช่วยประช�สัมพันธ์เรื่องสุขภ�พได้ 

ดังนั้นจึงอย�กเชิญชวนให้โยมที่มีคว�มรู้เรื่อง

สุขภ�พนำ�คว�มรู้เหล่�นั้นไปบรรย�ยให้พระ

ฟัง ให้พระมีคว�มรู้ที่กระจ่�ง จ�กนั้นพระจะ

ส�ม�รถเป็นกระบอกเสียงช่วยบอกต่อให้กับ

ญ�ติโยมได้”  พระครูสุนันทกิจโกศล กล่าว

 สดุทา้ยพระครไูดใ้หข้้อคดิเรือ่งการดูแล

สภาวะจิตใจซึ่งเป็นต้นเหตุสำาคัญในการช่วย

ปอ้งกนัหรือบรรเทาความเจ็บปว่ยด้วยโรคต่างๆ 

และพระสงฆจ์ะมีบทบาทสำาคญัในการทำาหนา้ที่

ให้โยมมีสภาวะจิตใจที ่ดี โดยการเชิญชวนให้
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ทำาวตัรสวดมนต ์เจรญิจติภาวนา เพือ่กำาจดัทกุข์

และความวิตกกังวลในใจผู้ป่วยด้วยหลักเหตุผล 

 “ถ�้เร�รูจ้กัและเข�้ใจ เร�กจ็ะส�ม�รถ

ปฏิบัติตัวต�มคำ�แนะนำ�ของหมอได้ดี ซึ่งจะ

ทำ�ให้โรคท�งก�ยดีขึน้ และถ�้ไดท้ำ�วตัร สวด-

มนต์ เจริญจิตภ�วน� จิตใจก็จะผ่องใส มีแต่

บญุกศุล ห�กจติใจผอ่งใสกจ็ะส่งผลใหสุ้ขภ�พ

ของเร�ผ่องใสขึน้ คอืใจสว�่งก�ยกส็ว�่งดว้ย” 

บทเรียน “สารภีโมเดล” ทำาโจทย์เดี่ยวให้เป็น

โจทย์ร่วม

 นพ.จรสั สงิหแ์กว้ เลา่ถงึความสำาเรจ็ใน

การสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนเร่ืองการ

จัดการ NCDs ว่า ปี 2551 อำาเภอสารภี มีผู้ป่วย 

NCDs ที่มาเข้ารับการรักษาที่ รพ.สารภี จำานวน

มาก และมผีูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถเขา้มารบัการรกัษา

ใน รพ.ได้ มากถึง 672 คน จากตัวเลขนี้ได้ทำาให้

หันกลับมามองปัญหาและหาทางแก้ไข โดยได้

เร่ิมต้นการคลี่คลายปัญหาด้วยการพยายาม

เปลี่ยนแนวคิดจากการตั้งรับในโรงพยาบาล

มาเป็นการทำางานเชิงรุกในพ้ืนที่ โดยการพา

แพทย์ไปทำางานใน รพ.สต. และส่งพยาบาลเวช

ปฏิบัติครอบครัวไปอบรม เพ่ือให้ทุกคนร่วมกัน

ทำาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารับ

บริการในโรงพยาบาลได้ โดยมี อสม. และหมอ

อาสาเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการทำางานเชิงรุก

ครั้งนี้
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 ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่

ทำางานขบัเคลือ่นอยา่งแขง็ขนั แตย่งัมกีารเชญิ

ชวนผูท่ี้เกีย่วขอ้งฝา่ยอืน่ๆ ใหเ้ขา้มาร่วมมอืกนั

ปฏบิติัหนา้ท่ีสรา้งสุขภาพทีด่ใีห้กบัชมุชน โดย

การเชิญชวนนายอำาเภอเข้ามาร่วมทำาหน้าที่

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตอาสาในชุมชน จน

เกิดกระบวนการขบัเคลือ่นงานสขุภาพทีย่ิง่ใหญ่

ในเวลาต่อมา เกิดหมออาสาหมู่บ้านละ 2 คน 

เกิดการจัดหาทุนซื้อจักรยานสำาหรับเอื้อการ

ทำางานเชิงรุกในชุมชน เกิดการซื้ออุปกรณ์

ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการ

ให้บริการ เกิดจิตอาสาที่ผ่านการอบรมเรื่องการ

ดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี โดยมีการกระจายกำาลัง

ไปทั่วทั้งอำาเภอ กว่า 106 หมู่บ้าน จนกลายเป็น 

“สารภีโมเดล” ที่สามารถบอกเล่าแนวคิดและ

กระบวนการอันตกผลึกให้กับผู้ที่สนใจสำาหรับ

นำาไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้

 ความสำาเร็จท่ีเกดิขึน้ทัง้หมดนี ้ไมไ่ดม้า

จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว แต่

เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายใน

ชุมชน ทั้งประชาชน ท้องถิ่นและพระสงฆ ์จน

กระทั่งมีการขยายแนวคิด “สุขภาพดีเป็นเรื่อง

ของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะหมอ” เกิดการสร้าง

จิตสำานึก “หน้าหมู่” โดยเร่ิมจากการหา Key 

man ในชุมชน ก่อนที่จะไปค้นหาบุคคลอื่นๆ ที่

มจีติสาธารณะตอ่ไป ทัง้นีเ้พือ่ใหโ้จทยเ์ดีย่วของ 

นพ.จรสั กลายเป็นโจทยร์ว่มของสงัคม เพือ่ให้

ทุกคนรอดพ้นจาก NCDs

 “กระบวนการนี้ได้มีการขับเคลื่อนจน

เกิดพลังมากมายมหาศาล ชุมชนมาช่วยกัน 

จนตกผลึกว่า district health system คือ

คำ�ตอบ เราเห็นพลังตรงนี้มานาน กระบวนการ

ของเราเร่ิมจากการโยงคน สร้างความเป็นมิตร

แลว้กเ็อาขอ้มลูให้เขาไป สรา้งระบบขอ้มลูชุมชน 

จนทำ�ให้เกิดปัญญ�ปฐมภูมิ เกิด health

issue และเกิดกระบวนก�รขับเคลื่อน you 

care มีการทำางานวิจัยร่วมกับคณะพยาบาล

ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งอำาเภอ โดยใช้

งบของ สสส. ชุมชนอยากรู้อะไร ช่วยกันเก็บให้

หมด จนเกิด application ที่จะบอก analysis

ให้เรารู้ข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนก�รนี้

ทำ�ให้เกิดคว�มสำ�นึกร่วมอย่�งมห�ศ�ล จาก

นั้นจึงมีการสร้างเวทีของชุมชนขึ้น มีการอบรม 

community facilitator ซึ่งเป็นคนนำาการ

ประชุมสภาสุขภาพตำาบล ตำาบลละ 5 คน เกิด

เวทีร่วมคิดระดับตำาบลที่จะนำาไปสู่การสุขภาพ

ดี เกิดสำานึกร่วมอยากมีสุขภาพดี”
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โดย
พระวิชิต ธมฺมชิโต วัดโพธิ์เผือก จังหวัดนนทบุรี

ธรรมะ
ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
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บทนำา: ธรรมะกับพัฒนาของโลก

 พระพุทธศาสนาเป็นองค์ความรู้ที่ถูก

นำามาสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งให้กับสังคมไทย 

ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญในการแก้ไข

ปญัหาหรอืขจดัภยันานาชนดิทีเ่กดิขึน้ตลอดชว่ง

เวลาที่ผ่านมา กระทั่งเมื่อศตวรรษที่ผ่านมานี้

กระแสการพัฒนาประเทศด้วยองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีจากประเทศตะวันตกได้ถาโถมเข้า

มาสร้างอิทธิพลต่อแนวคิดและวิธีการในการ

พัฒนาและการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศให้

เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 

ธรรมะ
ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

 ความตื่นตาตื่นใจในความสำาเร็จและ

ปลาบปลืม้กับสิง่แปลกใหม่ท่ีถกูรงัสรรค์ขึน้ภายใต้

กระบวนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์ และการขับ-

เคล่ือนเศรษฐกิจด้วยลัทธิทุนนิยม/บริโภคนิยม 

ได้ทำาให้คนไทยจำานวนไม่น้อยโดยเฉพาะคน

รุ่นใหม่และผู้ที่อยู่ในกระแสแห่งการพัฒนาเริ่ม

เหน็ขอ้ดอ้ยหรืออาจถงึกบัดถููกภูมปิญัญาดัง้เดมิ

ของไทย รวมถึงพระพุทธศาสนาด้วย ส่งผลให้

พุทธธรรมถูกทอดทิ้งและจำากัดขอบเขตให้ทำา

หน้าที่อยู่เฉพาะเรื่องของจิตใจ ใช้แก้ปัญหาตาม

ความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
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 แตห่ลงัจากท่ีไดพ้ฒันาประเทศไปอยา่ง

ก้าวกระโดดด้วยพลังองค์ความรู้และอุดมการณ์

ใหม่มาได้ระยะหนึ่ง นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง

แม้ในประเทศต้นตำารับที่คิดค้นแนวคิดเหล่านี้

ต่างเริ่มตระหนักว่า แม้การพัฒนานี้ได้ทำาให้

ประเทศกา้วหนา้เตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็นำาความ

สะดวกสบายในการดำาเนินชีวิตแทบทุกด้านมา

ให้ผู้คน แต่ก็ได้สร้างปัญหาใหม่อันเป็นผลพวง

มาจากความคิดและวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปของผูค้น 

จากสภาพแวดล้อมทีเ่สือ่มโทรมเปน็พษิ โดยผล-

กระทบอย่างหนึ่งที่เกิดข้ึนก็คือสัดส่วนที่สูงขึ้น

ของการเจ็บปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงัไมต่ดิตอ่ทัง้หลาย

 เปน็เร่ืองทีน่า่ยนิดแีละนา่สนใจอยา่งยิง่ที่

พทุธธรรมเริม่ไดร้บัความสนใจจากนกัวชิาการ

และบุคลากรสุขภาพ ที่จะนำามาใช้เป็นเครื่อง-

มือในการแก้ปัญหาของผู้คนในสังคมเฉกอีก

ครั้งหนึ่ง แต่การนำาของเก่ากลับมาใช้ท่ามกลาง

คุณค่าของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จำาเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องตั้งหลักให้มั่นจับประเด็นให้ชัดเสียก่อน

ทีจ่ะขบัเคลือ่นประยกุตส์ูก่ารปฏบัิตอิยา่งเปน็รปู

ธรรมต่อไป หาไม่จะยิ่งเป็นการซ้ำาเติมพระพุทธ

ศาสนาและสูญเสียโอกาสนำาทรัพยากรอันมีค่า

ยิง่คูส่งัคมไทยมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ศกัยภาพ

ข้อพึงตระหนักเบื้องต้นเมื่อนำาธรรมะมาใช้แก้

ปัญหาสุขภาพ

 ด้วยเหตุที่พระพุทธศาสนายังคงเป็น

ความเชื่อความศรัทธาพื้นฐานหลักในสังคมไทย 

ทำาให้ส่วนใหญ่ต่างคิดว่าตนเองก็มีความรู้ใน

พระพุทธศาสนากันอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่รู้ไม่

ชดัและไมต่ระหนกัถึงความแตกต่างท่ีสำาคัญของ

วิธีคิดจากความรู้สมัยใหม่ ทำาให้หลายคร้ังเกิด

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและปฏิบัติผิดพลาดไป

จนคิดว่าหลักพุทธธรรมนั้นไม่เหมาะกับยุคสมัย

แล้ว จึงมีประเด็นที่ควรต้องทำาความเข้าใจใน

เบื้องต้น 2-3 ประการ ก่อนที่จะนำาธรรมะใน

พระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ใน

วงการสุขภาพยุคใหม่ ดังนี้

 1. พทุธธรรมต้ังอยูบ่นกระบวนทศัน์ที่

แตกต่�งจ�กวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

 กระบวนทศันค์อืกรอบความคดิความเชือ่

พื้นฐานในการทำาความเข้าใจสรรพสิ่ง เมื่อคน

มีกระบวนทัศน์ต่างกันย่อมมองเห็นหรือรับรู้

ปรากฏการณ์เดียวกันด้วยความเข้าใจที่ต่างกัน 
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นำามาซึ่งวิธีการจัดการต่อสิ่งนั้นต่างกัน และหวัง

ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น 

ความเช่ือพื้นฐานต่อชีวิตของพระพุทธศาสนา

อยา่งหนึง่ทีแ่ตกตา่งจากวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

มากคอืเชือ่วา่ชวีติไมไ่ดส้ิน้สดุทีก่ารตาย ตราบใด

ทีค่นยงัมคีวามยดึมัน่ถือมัน่ในตวัตนอยู ่กจ็ะตอ้ง

เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ต่อไปไม่สิ้นสุด 

ดว้ยความเชือ่แบบนีส้ง่ผลมากมายตอ่การใชช้วีติ 

ท่าทีและการปฏิบัติต่อร่างกายจิตใจ ทั้งขณะที่

ร่างกายปกติ กำาลังเจ็บป่วย หรือแม้เมื่อใกล้ตาย 

 ดังนั้นหากดึงหลักพุทธธรรมมาใช้

เฉพาะส่วนเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการ

ทางการแพทย์ที่ต้องการให้ผู้ป่วยหายจาก

โรค/อาการที่เป็นอยู่โดยไม่เข้าใจหลักคิดใน

ภาพรวมของพระพุทธศาสนา วิธีการนั้นก็

อาจดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้ให้

ผลตามต้องการ เช่น วิธีบรรเทาอาการเจ็บปวด

ทุรนทุรายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบพุทธ ก็

อาจทำาเพียงการบีบนวดสัมผัสร่างกายพร้อมท้ัง

เตือนให้มีสติ ชี้ให้เห็นความบอบบางไม่เที่ยงแท้

ของร่างกายและชีวิต ให้เชื่อมั่นในพระรัตนตรัย 

ระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆ ที ่ได้ทำามาแล้ว 

บางรายที่เคยฝึกสมาธิมาก็อาจใช้พลังของสมาธิ

ระงับปวด หรอืใช้แผเ่มตตาระลกึถงึสิง่ดงีามเพือ่

ลดความเครียดความทุกข์จากการปวด เป็นต้น

 ซึ่งหากพิจารณาจากมุมมองทางการ

แพทย์ก็จะเห็นว่าการทำาอย่างนี้ให้ผลลัพธ์เทียบ

ไมไ่ดเ้ลยกับการใหย้าระงบัปวดอยา่งแรง เพราะ

ไม่ได้ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวดทรมาน

และยังไม่ได้ผลดีกับทุกคน แต่หากมองจากมุม

มองทางพุทธแล้ว นี่คือวิธีการที่เหมาะกว่าการ

ให้ยาอย่างมาก เพราะผู้ที่จะใช้วิธีการนี้ได้ผลดี

ต้องเป็นคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีตลอดชีวิต เช่น 

ต้องคุ้นเคยกับการฟังธรรมมาบ้าง เพียงได้รับ

การบอกเตือนก็เข้าใจลึกซ้ึงในเร่ืองนั้นได้ ซ่ึงจะ

ช่วยลดความทุกข์ความกังวลทั้งทางกายและใจ

ลงจากการมสีตแิละสมาธมิากขึน้ เปน็เงือ่นไขให้

คนสั่งสมคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆ และหากต้อง

ตายไปขณะนั้น สติและสมาธิท่ีต้ังมั่นก็จะนำาไป

สู่ภพภูมิใหม่ท่ีดี แต่หากเขาทำาแต่สิ่งเลวร้ายมา

ตลอดชวีติแต่จะหวงัให้การตายเปน็ไปอย่างสงบ

มีสติพร้อมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้

 ส่วนวิธีที่วงการแพทย์เลือกใช้นั้นแม้ดู

เหมือนว่าจะทำาให้ความเจ็บปวดของผู้ป่วยทุก-

รายหมดไปเมือ่ได้รบัยา แต่มุมมองของพระพทุธ

ศาสนาก็เห็นว่าสติและสมาธิที่ไม่สมบูรณ์จาก

ฤทธ์ิของยานั้นทำาให้ผู้ป่วยขาดโอกาสท่ีจะได้รับ

ฟัง/คิดถึงสิ่งที่ดีงามอย่างลึกซึ้ง หรือแม้อยาก

ระลึกถึงสิ่งดีๆ ที่เคยทำามาให้จิตเป็นกุศลก็ทำาไม่

ได้ หากต้องตายไปขณะนั้นก็นำาไปสู่ภพภูมิทีต่่ำา

ลง แม้ในอนาคตวงการแพทย์อาจคิดค้นยาหรือ

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ

ปวดได้ดีโดยยังมีสติสมบูรณ์ แต่วิธีการเหล่านี้

ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขให้คนใช้ชีวิตที่ดีงาม หรือ

อาจผลักดันไปในทางตรงข้ามที่ต้องเร่งแก่งแย่ง

แข่งขันกันหาเงินเก็บเผ่ือไว้ให้เข้าถึงยาตัวใหม่

ราคาแพงนี้

 ดังนั้นการจะนำาหลักธรรมหรือวิธีการ

ปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ในด้าน

หน่ึงควรต้องเข้าใจบริบทของหลักธรรมนั้นว่า
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อยู่ตำาแหน่งแห่งที่ใดและเช่ือมโยงกับคำาสอนใน

พระพุทธศาสนาสว่นใดอกีบ้าง เพือ่ท่ีจะไดน้ำามา

ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด แต่อีกด้านหนึ่ง

ก็ต้องหารูปแบบที่เหมาะสมในการผนวกเข้ามา

ใชใ้นระบบ ซึง่มไิด้หมายความวา่การใชย้าแกป้วด

อย่างแรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมในทุกกรณี 

การใช้ยาในขนาดเท่าไหร่จะยังพอประคองสติ

ได้ ให้เวลาใดจึงจะเหมาะสม ขณะเดียวกันการ

พูดคุยเตือนสติผู้ป่วยก็ต้องดำาเนินการในจังหวะ

ทีเ่หมาะสมดว้ยเช่นกนัเพือ่ใหเ้กดิประโยชนม์าก

ที่สุด แม้กับผู้ที่อาจไม่เคยสนใจศึกษาธรรมมา

ก่อนเลยก็ตาม 

 สว่นการประเมนิคุณคา่หรอืผลลพัธข์อง

การนำามาใช้กับผู้ป่วยก็ไม่ควรหวังผลหรือตัดสิน

เพียงอาการหรือผลการตรวจร่างกายด้วยเคร่ืองมอื

ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น จะทำาให้คุณค่าที่ควร

ได้รับจากพระพุทธศาสนานั้นต่ำาเกินไป แต่หาก

ขยายมุมมองไปสู่คุณค่าทางจิตใจของผู้ป่วย 

รวมถึงครอบครัวญาติพี่น้อง และนำาหลักธรรม

มาใช้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของพระพุทธ

ศาสนาอย่างแท้จริง ผู้ป่วยนั้นย่อมได้รับคุณค่า

ของการปฏิบัติแน่นอน

 2. พระพุทธศาสนาไม่ได้สนใจเฉพาะ

จิตใจเท่านั้น

 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนา

นั้นเป็นเรื่องของการฝึกอบรมจิตใจเท่านั้น จึง

มุ่งนำาใช้แก้ปัญหาจิตใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ซ่ึง
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ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น มีหลักธรรมมากมาย

ในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม

พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง การ

หาเลี้ยงชีวิต การใช้จ่ายทรัพย์ การทำางานสร้าง

ความสำาเร็จ ฯลฯ รวมถึงหลักการที่ให้ความ

สำาคัญตอ่การดแูลรา่งกายใหแ้ขง็แรง การปอ้งกนั 

หรือดูแลรักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย ไม่เคยแนะนำาให้

ทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย หรือทรมานร่างกาย 

เพียงแต่เทคนิคการดูแลร่างกายนั้นท่านยกให้

เปน็เรือ่งของแพทยใ์ชค้วามรูท่ี้มีรกัษาไป หากวธิี

การรักษานั้นไม่ขัดต่อหลักของพระพุทธศาสนา 

เช่น ไม่ได้พรากชีวิตผู้อื่น ไม่ได้เป็นการฉ้อโกง 

หรือต้องอิงอยู่กับความเช่ือหรือพิธีกรรมนอก

ศาสนาท่านก็อนุญาตให้ทำาได้ทั้งหมด 

 เนื่องจากพระพุทธองค์ เข้าใจดีถึง

ธรรมชาติความเปน็ไปของรา่งกายนี ้ทรงเหน็ขอ้

จำากดัมากมายทีเ่กดิจากการมุง่บำารงุหรอืพฒันา

รา่งกายนีจ้นเกนิพอด ีแตธ่รรมชาตขิองจติใจนัน้

สามารถพัฒนาได้มาก มากจนกระทั่งทำาให้ผู้นั้น

พน้ไปจากความทกุข์ทัง้ปวง พน้จากการเกดิการ

ตายได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญท่ียังไม่มี

ใครพบมากอ่น พระพทุธองคจ์งึมุง่ใหค้วามสำาคญั

ตอ่การพฒันาจติใจอยา่งมาก ในดา้นสขุภาพนัน้

สามารถพฒันาไดจ้นสามารถทำาใหผู้ป่้วยทีฝ่กึจติ

และเจริญปัญญามาอย่างดีแล้ว ที่แม้ร่างกายจะ

ได้รับทุกข์ทรมานกระสับกระส่ายอยู่เพราะโรค 

แต่จิตใจนั้นกลับสงบนิ่งไม่กระสับกระส่ายทุกข์

ร้อนเพราะความเจ็บป่วยนั้นเลย ด้วยเหตุนี้การ

ประยุกต์หลักธรรมมาใช้กับผู้ป่วยจึงทำาได้ทั้งใน

มิติทางกาย และการดูแลจิตใจ

 3. ธรรมะกวา้งขวาง พระพทุธศาสนา

หลากหลายมิติ

 เมื่อมองในมิติทางวัฒนธรรม พระพุทธ

ศาสนาโดยเฉพาะในฝ่ายเถรวาทซ่ึงมหีลักทฤษฎ ี

(ปริยติั) และแนวทางการปฏบิติัท่ีชดัเจนสืบทอด

กันมากว่า 2,600 ปีนั้น ได้ถูกปรับและตีความ

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละสังคม 

แต่ละยุคสมัย ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกัน

ไป ในฐานะของพุทธบริษัทเราควรช่วยกันรักษา

สืบทอดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

สอดคลอ้งกบัพระไตรปฎิก แมแ้ต่การนำามาใชใ้น

ด้านสุขภาพก็ควรประยุกต์หลักการที่สอดคล้อง

กับแก่นแท้ของพุทธธรรมมาใช้ โดยเฉพาะ

พระภิกษุและฆราวาสที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางข้อมูล

และอำานาจควรเร่งดำาเนินการพัฒนาไปอย่าง

เป็นระบบ 

 แต่ทา่มกลางความแตกต่างหลากหลาย

ของผู้คน ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว การประยุกต์

พระพุทธศาสนามาใช้ในเรื่องสุขภาพในระดับ

ชุมชนหรือท้องถิ่นน้ัน ควรเปิดกว้างรับความ

เชื่อพิธีกรรมทางศาสนาที่หลากหลายที่มีอยู่ใน

แตล่ะทอ้งถิน่มาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสมกับผูป้ว่ย

ด้วย เช่น เขาอาจมีคาถา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีความ

เชื่อเร่ืองผี เร่ืองวิญญาณ มีหมอ มีพิธีกรรมท่ี

อยากนำามาใช้รักษาผู้ป่วย หากพิจารณาแล้วว่า

ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงหรือนำาอันตรายรุนแรงมาสู่

ผู้ป่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ควรที่จะรีบปฏิเสธ

เพียงเพราะไม่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม ใน

ทางปฏิบัติแล้ววิธีการเหล่านี้อาจขยายผลนำาไป

ปรับใช้แก้ปัญหาสุขภาพในวงกว้างได้ด้วย
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การนำาธรรมะรว่มแกป้ญัหาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั

 เนื่องจากการท่ีเน้ือหาของพุทธธรรม

มีขอบเขตกว้างขวางและใช้ได้กับทุกคน เม่ือ

พิจารณาเฉพาะประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ธรรมะสามารถนำามาปรับใช้ได้กับทุกคนที่

เกีย่วขอ้ง ต้ังแต่คนทัว่ๆ ไป กลุม่เสีย่ง ตวัผูป้ว่ย

ที่อยู่ในระดับความเจ็บป่วยต่างๆ กัน ไปจน

กระทั่งถึงผู้ป่วยระยะสุดท้าย ญาติ ผู้ดูแล และ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ด้วย 

 ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้น หากแบ่ง

เปน็หมวดใหญ่ๆ  ตามขอบเขตการนำาไปใชใ้นการ

พฒันาดา้นตา่งๆ ของชวีติ สามารถแบง่ออกเปน็ 

3 หมวด คือ 1) หมวดที่ใช้ในการพัฒนามิติทาง

ร่างกาย ความสัมพันธ์กับผู้คนและสังคม ที่เรียก

ว่าหมวดศีล 2) หมวดที่ใช้ในการพัฒนาจิตใจ 

เพื่อให้จิตใจเข้มแข็ง สงบ เยือกเย็น มีพลัง ไม่

วูบวาบหวั่นไหวไปตามเรื่องราวที่เข้ามากระทบ 

ที่เรียกว่าหมวดสมาธ ิ และ 3) หมวดท่ีใช้สร้าง

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสรรพสิ่งหรือ

สถานการณ์ต่างๆ ที่ปรากฏ จนทำาให้เราไม่มี

ความทุกข์ใจหรือหลงใหลเพลิดเพลินไปจนไม่มี

สติ ที่เรียกว่าหมวดปัญญา 

 ธรรมะในแต่ละหมวดน้ันควรนำาไปปรบั

ใชพ้รอ้มๆ กัน โดยแตล่ะหมวดจะชว่ยหนนุเสรมิ

กันและกันได้เป็นอย่างดี ท้ังยังนำาไปประยุกต์

ใช้ได้ในทุกกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมซึ่ง

จะยกตัวอย่างหลักธรรมและการนำาไปใช้ให้เห็น

พอสังเขป ดังนี้ 

การใช้ธรรมะในหมวดของศีล

 ศีลในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่อง

ของข้อปฏิบัติเพ่ือฝึกหัด ควบคุม หรือพัฒนา

พฤติกรรมทางกายและวาจา รวมทั้ งการ

ประกอบอาชพีใหเ้ปน็ไปในทางทีเ่หมาะสมดงีาม

ปราศจากโทษท้ังต่อตนเองและสังคม ศีลมิได้

หมายถึงข้อห้าม 5 ข้อ 8 ข้อ หรือ 227 ข้อ ตาม

ที่คนส่วนใหญ่รู้จักศีล 5 ศีล 8 หรือศีล 227 ของ

พระเท่าน้ัน แต่มขีอบเขตท่ีกว้างขวาง มคีวามลกึซึง้

หลายระดับ แทรกอยู่ในหลักธรรมหลายหมวด 

เช่น ในอบายมุข 6 สังคหวัตถุ 4 หรือ ฆราวาส

ธรรม 4 เป็นต้น

 หมวดธรรมที่กล่าวถึงศีลไว้อย่าง

ครอบคลุม และสามารถนำามาประยุกต์ใช้เพื่อ

ป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่

ควรยกมากล่าวถึงในที่นี้เรียกว่า ปาริสุทธิศีล 

หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล  มีอยู่ 4 

หมวด ได้แก่ หมวดที่ว่าด้วยการสำารวมระวังให้

เว้นในการกระทำาบางอย่าง หรือให้ทำาตามข้อที่

อนญุาตไว ้คอืศลี 227 ข้อของพระ หรอืหากเปน็

ฆราวาสก็คือศีล 5 หรือศีล 8 นั่นเอง หมวดที่ 2 

วา่ดว้ยการสำารวมระวงัตา ห ูจมกู ลิน้ การสมัผสั

ทางกาย และจิตใจ ไมใ่หค้วามชัว่ร้ายมาครอบงำา

นำาไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หมวดที่ 3 ว่า

ด้วยการประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีวิตท่ีเหมาะสม 

และหมวดที่ 4 ว่าด้วยการรู้จักเลือกกินหรือใช้

สิ่งของต่างๆ อย่างรู้คุณค่าท่ีแท้จริงของสิ่งนั้น 

ซึ่งปาริสุทธิศีลทั้ง 4 หมวดนี้ สามารถประยุกต์

ใช้ได้ในหลายระดับตามความพร้อมของแต่ละ

คนแต่ละสถานการณ์
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 เมื่ อ ไ ด้ ศึกษ�จนเห็นคุณค่ � เห็น

ประโยชน์ของศีลทั้ง 4 หมวดนี้ แล้วนำ�ม�ใช้

เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตก็จะช่วยให้

ผู้นั้นห่�งไกลจ�กปัจจัยเสี่ยง ลดคว�มรุนแรง

จ�กก�รเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังลงได้ เช่น ก�ร

ตั้งใจรักษ�ศีลข้อที่ 5 ก�รใช้ชีวิตด้วยคว�ม

สำ�รวมระวังในก�รเที่ยว ก�รห�คว�มบันเทิง 

ทำ�ให้งดเว้นก�รสูบบุหรี่ ดื่มสุร� ใช้ย�เสพติด 

ก�รประกอบอ�ชีพที่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตและ

สุขภ�พของผู้อื่นและตนเอง ซึ่งล้วนช่วยให้

ห่�งไกลจ�กปัจจัยเส่ียง หรือลดปัจจัยที่ทำ�ให้

โรคมีคว�มรุนแรงขึ้นได้

 หมวดของศีลที่ใช้ได้อย่างตรงเป้า-

หมายที่สุดคือหมวดที่ 4 ว่าด้วยการรู้จักเลือก

กินเลือกใช้อย่างรู้คุณค่าที่แท้จริง ทำาให้ไม่ถูก

ชักจูงให้กินหรือใช้ไปตามแรงโฆษณา หวังแต่

ความอรอ่ย ความหรหูรา หรอืตามความอยาก

ของตนเท่าน้ัน โดยเฉพาะในผู้ที่เริ่มป่วยแล้ว 

หากรู้ว่าการเลือกกินเลือกใช้อย่างเห็นคุณค่า

แทจ้รงิ ตามความเหมาะสมกบัสภาพรา่งกาย ใน

ปริมาณที่พอดีตามที่แพทย์แนะนำานั้น นอกจาก

จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติ

ธรรมอยา่งหนึง่ในหมวดการรกัษาศลีทีไ่ดร้บัผลบญุ

ยิ่งกว่าการให้ทานทั้งหลายด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่

อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่สนใจธรรมะมีกำาลัง

ใจในการดูแลการกินการใช้ของตนให้มากขึ้นได้

การใช้ธรรมในหมวดสมาธิ

 ในพระพุทธศาสนานั้นสมาธิเป็นกระ-

บวนการพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพขึ้นกว่าเดิม มี

ความเข้มแข็ง มั่นคง สงบ เยือกเย็น มีพลัง ไม่

อ่อนไหวไปตามสิ่งกระทบ แล้วนำาคุณสมบัติ
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เหล่านี้ไปใช้เพื่อการเรียนรู้ทำาความเข้าใจสิ่ง

ต่างๆ ให้มีปัญญาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสมบัติของ

จิตที่มีสมาธินั่นเองนำามาใช้ในการแก้ปัญหาให้

ผูป้ว่ยได ้ชว่ยใหจ้ติใจมคีวามสขุ ความสงบ อ่ิมใจ 

ลดความวิตกกังวล ความเครียด และน้อมนำาไป

พิจารณาสภาพความเจ็บป่วยให้เห็นตามความ

เป็นจริงได้ง่ายขึ้น

 สมาธิก็เช่นเดียวกับหลักธรรมในทุก

หมวดของพระพุทธศาสนา ที่ทุกคนควรต้อง

ถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการ

พัฒนาตนอยู่เสมอ ไม่ใช่สิ่งที่เมื่อป่วยแล้วมาเริ่ม

ปฏิบตัิเพื่อรักษาโรค แตก่ระนั้นเมื่อเริ่มป่วยด้วย

โรคเร้ือรังแล้วค่อยลงมือปฏิบัติก็ยังดีกว่าไม่ทำา

เลย อย่างไรก็ตาม หลายวิธีที่ใช้ปฏิบัติกันทั่วไป

ในคนที่ใช้ชีวิตปกติได้ อาจต้องปรับหรือพัฒนา

ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยมากขึ้น โดย

เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่คุ้นเคย หรืออาจต่อต้านการ

ปฏบัิตสิมาธใินรปูแบบท่ีผูป้ฏิบัตธิรรมนยิมใชฝ้กึ

กัน ก็ต้องช่วยกันหาเทคนิคปฏิบัติใหม่ๆ เช่น ใช้

การเฝา้ดตูวัเลขนาฬกิา (ดจิติอล) ทีเ่ปลีย่นไปทกุ

วนิาท ีการใหต้ั้งใจฟังเสยีงดนตรีอยา่งดืม่ด่ำาลกึซึง้

การให้จดจ่อดมกลิ่นดอกไม้ที่มีกลิ่นอ่อนๆ เช่น 

ดอกบัว ดอกกล้วยไม้ เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยที่ฝึก

สมาธเิปน็ประจำาอยูแ่ลว้กค็วรจัดบรรยากาศเกือ้

หนุนให้มีโอกาสทำาสมาธิให้มากขึ้น หรือร่วมทำา

ไปพร้อมๆ กันกับผู้ป่วย

 สภาวะที่จิตใจเป็นสมาธิมีหลายระดับ 

จากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์และผู้ที่

ปฏิบัติสมาธิมามากพบว่า สมาธิในที่ระดับลึก

จะช่วยให้ควบคุมการรับรู้ต่อการเจ็บปวดได้ดี

กวา่ แมก้ระนัน้การหาเทคนคิใหม่ๆ เพือ่ดงึความ

สนใจผู้ป่วยให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง

มั่นคง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับผู้ป่วยให้

ได้รับประโยชน์จากจิตที่เป็นสมาธิ ทำาให้อาการ

ต่างๆ ทีเ่ปน็อยูดี่ขึน้จากความเครียด ความกงัวล

ที่ลดลง ความสุขสงบที่มีมากขึ้น

 อยา่งไรกต็ามกระบวนการฝึกสมาธบิาง

วิธีอาจทำาให้ผู้ป่วยบางรายเบื่อหรือเคร่งเครียด

มากขึ้น ในกรณีเช่นน้ีผู้ดูแลควรต้องรู้จักสังเกต

และช่วยเลือกวิธีการทำาสมาธิแบบอื่นๆ มาใช้ 

รวมทั้งอาจต้องอาศัยแรงศรัทธาเข้ามาเป็นพลัง

หนนุ เชน่ นำาพระพุทธรูปมาใหบ้ชูาอยูใ่กล้ๆ การ

ทำาพิธีกรรมที่ผู้ป่วยศรัทธา การมีพระภิกษุ หรือ

คนที่ผู้ป่วยเคารพมาเป็นกำาลังใจในการทำาสมาธิ

ก็จะช่วยได้มาก

 ธรรมในหมวดสมาธใินพระพทุธศาสนา

นั้นยังรวมเอาเรื่องการมีสติ และความหากเพียร

พัฒนาตนใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทด้วย ดังนั้น

การเพียรที่จะออกกำาลังกาย การตั้งใจควบคุม

อาหาร การอดทนที่จะไม่ตามใจอยาก มุ่งมั่น

ปฏบิตัติวัตามทีแ่พทยแ์นะนำาเพือ่การมีสุขภาพ

ที่ดี ก็ถือเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมในส่วน

ของสมาธิด้วยเช่นกัน การหมั่นเจริญสติคือ

พยายามระลึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันทุกๆ ขณะ ไม่

ปล่อยใจให้เหม่อลอย ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่

ช่วยบรรเทาความทุกข์ ความกังวล ที่เกิดจาก

การฟุ้งปรุงแต่งไปในอดีตหรืออนาคต ก็จะช่วย

ลดความเครียดของผู้ป่วยลงได้อีกทางหนึ่ง และ

ยังทำาให้สมาธิเกิดได้ง่ายขึ้นด้วย
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การใช้ธรรมในหมวดปัญญา

 การพัฒนาปัญญาถือว่าเป็นการพัฒนา

ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นจุดนำาไปสู่

ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นเรื่องท่ี

ต้องบ่มเพาะขึ้นด้วยการอ่าน การฟัง การเข้าไป

มีประสบการณ์ การพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่ได้

พบได้สัมผัสมาในชีวิต รวมทั้งการจัดเหตุปัจจัย

แวดล้อมให้เหมาะสมที่จะให้เกิดปัญญา การ

ปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนของศีลและสมาธิในพุทธ

ศาสนานั้น ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเกื้อหนุนให้

เกิดการพัฒนาปัญญาอย่างเต็มท่ี แต่ก็ต้องมี

ปัญญาในระดับหนึ่งก่อนเช่นกันจึงจะรักษาศีล

และปฏิบัติสมาธิได้อย่างเหมาะสม โดยปัญญา

ที่ต้องการให้เกิดข้ึนคือความเข้าใจที่ถูกต้อง

ชัดเจนต่อธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ 

โดยเฉพาะในส่วนของร่างกายจิตใจของเราเอง

ว่าเป็นอย่างไร เมื่อมีปัญญาหรือความเข้าใจ

ที่ถูกต้องต่อชีวิตและธรรมชาติมากขึ้น ก็จะ

ทำาให้ทัศนะ ท่าที และมีการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ 

อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นตามไปด้วย 

 แม้ปัญญาในพระพุทธศาสนาจะเน้นที่

การเข้าใจความจริงของธรรมชาติเพื่อนำาสู่การ

ละวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน แต่ก็สามารถ

นำามาใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังได้ด้วย เพราะความเข้าใจในความ

จริงของชีวิตที่ว่า ชีวิตจะเป็นไปอย่างไรนั้นขึ้น

อยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกและการกระทำาของ

เราเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่ใต้อำานาจใครท่ีมากำาหนดให้

เป็นไป หากต้องการมีสุขภาพที่ดีก็เป็นหน้าท่ีที่

แตล่ะคนตอ้งดแูลตนเองและสรา้งเหตท่ีุจะทำาให้

ตนมีสุขภาพดี ยิ่งหากเจ็บป่วยขึ้นแล้วก็ต้องเร่ง

ลงมือหาทางจัดการแก้ไขเหตุปัจจัยในส่วนที่ยัง

พอทำาได้ เช่น ดูแลอาหาร ออกกำาลังกาย ใช้ยา 

ปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำา หรือปฏิบัติธรรม

เท่าที่จะทำาได้ให้ดีที่สุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง

ยอมรับในธรรมชาติความเป็นไปของชีวิตที่ต้อง

มีความแก่ ความเจ็บไข้ หรือแม้กระทั่งความ

ตายเป็นธรรมดาของทุกคน ทุกขณะชีวิตจึง

ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับภัยเหล่าน้ันอยู่

เสมอ ไมป่ระมาท ดว้ยการใชช้วีติทกุขณะใหเ้กดิ

ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

 ในกรณทีีเ่จ็บปว่ยเกดิขึน้กอ่นวยัอนัควร 

หรือแม้ดูแลรักษาร่างกายอย่างเต็มที่แล้วก็ยัง

ป่วย การเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิต

ก็ทำาให้ยอมรับได้ง่ายข้ึนว่ายังมีต้นเหตุของการ

ป่วยอีกจำานวนมากที่เราไม่รู้ ไม่มีทางหลีกเลี่ยง 

หรือไมส่ามารถเลือกได้ เชน่ การได้รับพันธกุรรม

มาจากบรรพบุรุษ การสัมผัสกับสารเคมีที่เราไม่

เคยรู้มาก่อนว่ามีอันตราย หรือเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่

เป็นกรรมเก่าของเราในอดีต เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ที่

ผู้ปว่ยควรทำาขณะนีค้อืทำาเหตุในส่วนท่ีจัดการได้

ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น

เป็นส่ิงที่เกินวิสัยที่เราจะกำาหนดได้เพราะย่อม

เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เป็นการยืนยัน

ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ที่ฝืนทนอยู่ใน

สภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ และความไม่มีตัวตนที่

เป็นแก่นสารแท้จริงของชีวิตนี้ 

 ความเข้าใจต่อความจริงและมีทัศนะ

เชน่นีช้ดัเจนมากขึน้เทา่ใด กจ็ะชว่ยลดความทกุข์

ความเครียดที่มีต่อความเจ็บป่วยลงได้เท่านั้น 
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และจะเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา

ตนเองอย่างดีเพราะเห็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ท้ัง

ยังตระหนักในคุณค่าของชีวิต พร้อมไปกับการ

เรียนรู้จากการเจ็บป่วยของตน ขณะเดียวกันก็

ยอมรบัธรรมชาตคิวามเป็นไปของโรคหากอาการ

แย่ลงแม้ว่าได้ดูแลอย่างเต็มท่ีแล้ว และพร้อมท่ี

จะจากไปด้วยความเข้าใจความจริงของชีวิต

ข้อจำากัดในการนำาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์

ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

 ดังที่กล่าวไว้ในเบ้ืองต้นแล้วว่า หลัก

พุทธธรรมนั้นตั้งอยู่บนฐานการคิดและการมอง

โลกมองชีวิตท่ีแตกต่างไปจากวิทยาศาสตร์การ

แพทย์และการมองชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 

การนำามาประยุกต์ใช้จึงมีข้อจำากัดและต้อง

ระมัดระวังในหลายด้าน ซ่ึงขอสรุปเป็นหัวข้อ

ดังนี้

 1. การติดในรูปแบบพุทธประเพณีและ

การปฏบิตัธิรรมทีจ่ำากดั เชน่ เมือ่ปว่ยตอ้งทำาบญุ

ต้องทำากับพระ ถวายสังฆทาน ปล่อยสัตว์ปล่อย

ปลา อทุศิใหเ้จา้กรรมนายเวร ตดักรรม บชูาเทพ 

ฯลฯ หรือการปฏิบัติธรรมก็ต้องไปสวมชุดขาว

ถือศีล 8 นั่งสมาธิ สวดมนต์ เท่านั้น ซึ่งกิจกรรม

ทั้งหมดก็มีส่วนดีอยู่ไม่น้อย แต่หลายเรื่องก็อาจ

หา่งไกลจากหลกัพทุธธรรม สว่นผลกจ็ะเปน็เรือ่ง

กำาลังใจเป็นสำาคัญ ซึ่งอาจได้รับการปฏิเสธจาก

ผู้ป่วยจำานวนหนึ่งที่ไม่เชื่อ ในขณะที่พุทธธรรม

นั้นเป็นหลักดำาเนินชีวิตท่ีช่วยยกระดับความ
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เข้าใจต่อธรรมชาติของชีวิตจิตใจมากขึ้น การ

ปฏิบัติธรรมรวมถึงการกิน การใช้อย่างรู้คุณ

ค่าที่แท้จริง การดำาเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียน การ

ปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของแพทย์ การหลีก

เลีย่งปจัจัยเสีย่ง หากทำาดว้ยความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว

 2. การคาดหวังผลการตรวจร่างกายที่

ให้ผลดีขึ้น ผนวกกับความเข้าใจว่าการนำาหลัก

พุทธศาสนามาใช้คือการทำาบุญ เข้าวัดปฏิบัติ

ธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิเท่านั้น ย่อมเห็นว่าวิธี

การแบบพุทธนั้นให้ผลไม่ชัดเจน แต่หากเข้าใจ

พุทธธรรมให้ครบถ้วนซึ่งครอบคลุมหลักการ

ดำาเนินชีวิตที่ดีงาม ก็จะพบว่าพุทธธรรมนั้น

เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างมาก ผู้ที่ศึกษาและ

ปฏิบัติธรรมมาอย่างดีนั้นจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี 

จะไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ หาก

ป่วยแล้วก็จะเป็นผู้ท่ีสนใจดูแลตนเอง ปฏิบัติ

ตามคำาแนะนำาของแพทย์ และแม้เมื่อมีอาการ

รุนแรงขึ้นก็จะมีความทุกข์ความทรมานของ

ร่างกายและจิตใจน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม

อย่างชัดเจน  

 3. ยังขาดการประยุกต์หลักพุทธธรรม

มาใช้ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและใช้ดูแลรักษา

ผู้ป่วยทั่วไปอย่างจริงจัง ทำาให้ยังไม่มีเทคนิค

การปฏิบัติที่นำาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับ

คนที่อาจยังไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมให้ได้รับ

ประโยชน์ด้วย เช่น หลักการฝึกสมาธิให้กับ

ผูป่้วยเดก็ การทำาเมตตาภาวนาเพือ่คลายเครยีด 

การฝึกสติเพื่อลดความกังวล หรือแม้แต่การทำา

พิธีกรรม เช่น สวดมนต์ ถวายทาน ฯลฯ ซึ่งผล

ที่เกิดขึ้นอาจช่วยดึงให้ผู้ป่วยรวมทั้งญาติที่ดูแล

อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมากขึ้น

ในระยะยาวต่อไป กิจกรรมในส่วนนี้เริ่มทำาและ

นำามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมบ้างแล้วในการดูแล

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย แต่ยังต้องการความร่วมแรง

รว่มใจกนัทำาอกีมากระหวา่งบคุลากรสขุภาพกบั

ผู้ที่สนใจพุทธธรรม

บทสรุป

 ธรรมะในพระพทุธศาสนาเปน็องคค์วาม

รู้ที่มีคุณค่ามีความลึกซ้ึงหลายมิติ จากตัวอย่าง

ท่ียกมาพอสังเขปข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีแง่มุม

มากมายท่ีจะนำามาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา

สขุภาพโดยเฉพาะในส่วนของโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั

ที่เป็นปัญหามากในกลุ่มผู้สูงอายุซ่ึงเป็นกลุ่ม

ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว หากทุก

ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งมาชว่ยกนัคดิและนำามาทดลองใช ้

พร้อมๆ ไปกับการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้ง

ในมิติทางกายและคุณค่าที่มีต่อจิตใจของผู้ป่วย 

ญาตมิติร รวมทัง้ผลตอ่การทำางานและความรูส้กึ

ของเจา้หนา้ทีผู่ด้แูลรกัษาผูป้ว่ย กจ็ะนำาคณุคา่ท่ี

ซ่อนอยู่ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อคนในวงกว้าง

ที่อาจยังไม่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเลย

ได้ด้วย
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โดย 
พญ.ศรัณยา สุคันธไชยวงศ์ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

พญ.สกาวเดือน นำ แสงกุล โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสายยนต์ ทองทุ่งมนต์ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำ เนินรายการ 
พญ.อารยา ทองผิว ที่ปรึกษาสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

บทเรียนการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงตนเอง
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 พญ.สกาวเดือน นำาแสงกุล โรง-

พยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้เล่า

ถึงการนำาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Group Base Activity)  ซึ่งออกแบบเป็น

ค่ายกิจกรรม 3 วันและ 1 สัปดาห์ มาใช้กับกลุ่ม

เสี่ยงเบาหวาน จำานวน 14 คน ให้ได้เรียนรู้ร่วม

กัน ผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ เริ่มจากการประเมิน

ภาวะสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพ กิจกรรมฐาน

พืน้ดวง (ดวูา่เรามบีคุลกิภาพแบบไหนทีส่ง่ผลตอ่

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้แนวทางการส่งเสริม

บทเรียนการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงตนเอง

พัฒนาที่เหมาะสม) กิจกรรมดาวความเสี่ยง 

( เพื่อรับรู้ตนเองว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง) 

กิจกรรมเก็บพลังชีวิต (เน้นกิจกรรมกลุ่มเสริม

พลังตนเอง) และจัดอาหารว่างในรูปแบบที่ให้

ผู้เข้าร่วมเลือกอาหารที่จะรับประทานเอง ใคร

เลอืกอะไร แลว้นำามาวเิคราะหพ์ฤติกรรมการกนิ

ตัวเอง (ชีวิตติดลบ) กิจกรรมการออกกำาลังกาย 

(เพิ่มชีวิตติดบวก) และกิจกรรมที่ให้เรียนรู้การ

เป็นคนพิการ สุดท้ายจะให้ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

เลือกว่าตนเองต้องการสุขภาพแบบไหน 
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 นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่วิจัยเปรียบ-

เทียบในพื้นที่ระหว่าง รพ.สต.จระเข้หิน กับ 

รพ.สต.โคกกระชาย ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจ

หลายประเด็น โดยในพื้นท่ี รพ.สต.จระเข้หิน 

ซึง่เปน็กลุม่กรรมพนัธุ ์เปน็พืน้ทีท่ีม่ผีูป้ว่ยเบา-

หวานมากที่สุด แต่กลับกลายเป็นข้อดีที่ทำาให้

กลุ่มเส่ียงได้เห็นและตระหนักถึงอันตรายที่จะ

เกิดขึ้น จึงระมัดระวังตนเอง อีกทั้งมีความเชื่อ-

ม่ันในหมอและพยาบาลวา่สามารถดแูลรกัษาได้

ดี ประกอบกับการวางบทบาทของหมอ รพ.สต. 

ทีท่ำางานเชิงรกุโดยการเขา้หาชมุชน สอบถามถงึ

สิง่ทีชุ่มชนตอ้งการ และเปน็ผูส้นบัสนนุชาวบา้น 

จงึทำาให้ไดรั้บความรว่มมอืจากชมุชนในการรว่ม

กันดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดี ขณะที่พื้นที่ 

รพ.สต.โคกกระชาย ชุมชนจะมีวิถีชีวิตแบบ

บริโภคนิยม จึงมีกลุ่มเสี่ยงมากกว่า

 สรุปคือ พื้นที่ที่เกิดผลดี  เป็นพื้นที่

ที่พบเบาหวานมาก ทำาให้คนเห็นตัวอย่าง 

ตระหนักความสำาคัญ รวมทั้งมีเศรษฐกิจที่ดี

กว่า และทำางานหนักน้อยกว่า มีความเป็น

ชุมชนมากกว่า ส่วนในพื้นที่เกิดผลไม่ดี เป็น

พื้นที่ที่ไม่พบเบาหวานเลยหรือพบน้อยทำาให้

กลุ่มเสี่ยงไม่เห็นตัวอย่าง ไม่ตระหนักในโรค 

ฐานะด้อยกว่า ทำางานหนักกว่า ความเป็น

ชุมชนน้อยกว่า (มีการคืนข้อมูลนี้ให้ชุมชน)

 ปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกิดความชุกของ

โรคเบาหวานในชุมชนคือ การเปลี่ยนแปลง

ของบริบทชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น กินข้าวเยอะมาก ไม่ทำา

อาหารเอง ซื้ออาหารนอกบ้าน กินอาหารตลาด 

กนิเลีย้งฉลองบอ่ย  ไมอ่อกกำาลงักาย และอาหาร

ที่ขายในชุมชนส่วนใหญ่มีรสชาติหวาน
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 สายยนต์  ทองทุ่งมนต์ ชาวบ้านกลุ่ม

เสี่ยงเบาหวาน เล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นแม่บ้าน

จากจังหวัดนครราชสีมา อดีตเป็นแม่ค้าขายผัก

ทำางานต้ังแต่ตีสี่ ปิดร้านหน่ึงทุ่ม ชอบกินหวาน

มันเค็ม เดิมทนี้ำาหนักตัว 80 กิโลกรัม เริ่มมาหา

หมอจากอาการปวดหัว พบความดัน 160 พบ

ไขมันสูง ความเสี่ยงเบาหวาน จึงได้เข้าร่วม

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง กลุ่ม 

10 คน ซึ่งทำากิจกรรมปรับพฤติกรรมการกิน 

ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ได้ร่วมกิจกรรมจำาลอง

สถานการณ์ว่าถ้าเบาหวานขึ้นตาจนทำาให้มอง

ไม่เห็น ทำาให้ตนเองรู้สึกเสียใจถ้าหากตัวเอง

ต้องพิการเพราะต้องกลายเป็นภาระของลูก

หลาน ทำาให้มีความฮึดหันกลับมาเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม จนน้ำาหนักลดลงเหลือ 75 กิโลกรัม 

และเมือ่ตวัเองปรบัพฤตกิรรม ปรบัอาหาร คนทัง้

บ้านก็ต้องปรับด้วย เพราะตนเป็นคนทำาอาหาร

ใหค้รอบครัวทาน นอกจากน้ียงัมกีารออกกำาลงักาย

โดยการใช้จักรยานในการสัญจรมากขึ้น รวมทั้ง

ออกกำาลังกายเป็นกิจวัตร เพื่อช่วยลดน้ำาหนัก

ของร่างกาย ซ่ึงหลังจากที่มีการปรับพฤติกรรม

ระดับน้ำาตาลในเลือดของตนเองก็ลดลง อีกทั้ง

ยังส่งผลให้อาการปวดหัวเข่าลดลงด้วย และ

เม่ือตนเองทำาแล้วเกิดผลดีต่อสุขภาพจริง จึงได้

นำาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกต่อกับเพื่อนบ้าน เพื่อ

ขยายวงกว้างเรื่องการปรับพฤติกรรมเพื่อนำาไป

สู่การมีสุขภาพที่ดี

 ภญ.ปราณ ีลคันาจนัทโชต ิโรงพยาบาล

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรือ่งราวของโครงการ Diabetes Prevention

Program Thailand  ซึ ่งเป็นโครงการที ่

เกีย่วขอ้งกบัการทำาแบบสอบถามอเิลก็ทรอนกิส์

เพื่อประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงของตนเอง 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน โดย

ข้อมูลที่ได้จากการกรองแบบสอบถามแบบ

อเิลก็ทรอนกิสน์ี ้จะทำาใหส้ามารถทบทวนขอ้มลู

ต่างๆ ย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง เช่น ข้อมูลการรับ

ประทานอาหาร การออกกำาลังกาย ฯลฯ ซึ่งจะ

ทำาใหส้ามารถสงัเกตและทบทวนตวัเอง โดยการ

มองย้อนดูตัวเองอีกครั้งในรายละเอียดที่ไม่เคย

เห็น โดยโปรแกรมนี้จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ

พฤติกรรมของตนในวันนี้กับวันก่อนๆ ได้ โดย

การเก็บข้อมูลแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่เป็นคน

สัมภาษณร์ายละเอยีดต่างๆ อยา่งครอบคลมุ ซ่ึง

ข้อมลูเหล่านีจ้ะสามารถสะท้อนกลับหาผู้ปว่ยได้

ทนัท ี(Real Time) ทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน์

โดยข้อมูลที่สะท้อนกลับไปยังผู้ป่วยจะมีทั้ง

ข้อมูลเรื่องพฤติกรรมและแนวทางการปรับ-

เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ตามบริบทของ

แต่ละคน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประเมินตนเอง

และรู้แนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ

ช่วยให้เกิดผลที่ดีต่อสุขภาพได้ทันที
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โดย
คุณธีระ วัชรปราณี  สำ นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
คุณสารี อ่องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

คุณสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร
คุณวิสุทธิ์  บุญญะโสภิต สำ นักสมัชชาสุขภาพ

ผู้ดำ เนินรายการ 
ดร.เดชรัต สุขกำ เนิด มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

เครือข่ายข้ามพรมแดน
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ทำ ไมถึงต้องทำางานเครือข่าย? 

 ...การหยุดยั้งไม่ให้อัตราผู้ป่วย NCDs 

เพิ่มขึ้น จะต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคให้กับ

ประชาชน การทำางานเครือข่ายจึงถือเป็น

เครื ่องมือสำาคัญ และการทำางานเครือข่าย

ขา้มพรมแดนจะทำาใหง้านประสบความสำาเรจ็

ในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพราะจะ

ชว่ยเพิม่พลงั เพิม่แรงกระเพือ่ม และเพ่ิมความ

ตื่นรู้ให้กับคนในสังคมได้มากกว่า 

เครือข่ายข้ามพรมแดน
 การสร้างเครือข่าย จะต้องใชท้ั้งพลังทาง

สังคม พลังทางปัญญา และพลังทางการเมือง 

ร่วมมือกัน 

 การทำางานด้วยองคก์รเพยีงองค์กรเดียว

จะไม่สามารถทำางานให้สำาเร็จลุล่วงได้ เราต้อง

อาศัยความร่วมมือจากหลากหลายองค์กร

 สาร ีออ่งสมหวงั จากมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภค 

ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “เราต้องกระจายองค์-

ความรู้ ยกตัวอย่าง หากเราต้องการลดจำานวน 

ผู้ป่วยเบาหวาน เราต้องทำาความเข้าใจกับผู้ป่วย 
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และตอ้งทำาใหผู้ป้ว่ยรับรูข้อ้มลูการจดัการกบัโรค

ให้มากทีส่ดุ ดังนัน้เร�ตอ้งดงึทกุภ�คสว่นเข�้ม�

ทำ�ง�นร่วมกัน ไม่เช่นนั้นคงย�กที่จะกระจ�ย

องคค์ว�มรูเ้กีย่วกบัก�รปอ้งกนั ก�รดแูลรักษ�

ตนเองให้กับผู้ป่วยเบ�หว�นอย่�งขย�ยวง-

กว้�งได้ ถ้าเราทำาคนเดียว ทำาแค่องค์กรเดียว 

ในอนาคต เราอาจจะต้องแก้ปญัหาโรคเบาหวาน

ด้วยการเก็บภาษนี้ำาตาล” 

 การเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามพรมแดน 

ตอ้งคน้หาผูน้ำาตวัจรงิทีเ่ป็นคนในชมุชนทีม่คีวาม

น่าเชื่อถือและพร้อมจะทำางานเพื่อคนอื่น จาก

นั้นจึงดึงคนในกลุ่มนี้ออกมาทำางานร่วมกัน โดย

การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมพลังในการสื่อสาร โดย

เฉพาะพลังทางสังคมออนไลน์ เช่น facebook 

line เป็นต้น

 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป มูลนิธิชุมชน

ท้องถ่ินพัฒนา กล่าวว่า “พลังเครือข่ายคือการ

จัดตั้งการจัดการ เร�ต้องห�แนวร่วมห�คนที่มี

เป�้หม�ยเหมอืนเร� ห�ได้ม�กเท่�ไหรก่ห็ม�ยถงึ

พลังที่แข็งแรงเท่�น้ัน เราอาจจะหาพลังจัด

ตั้งได้หลักร้อย หลักหมื่น และคนจำานวนหมื่น

เหล่านี้ที่จะเป็นแรงกระเพื่อมและสร้างความ

เปล่ียนแปลงของสังคมของคนหลักแสนหรือ

หลายแสนในที่สุด” 

 หัวใจสำาคัญของการทำางานเครือข่าย 

จะต้องมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเครือ-

ขา่ยอยา่งตอ่เนือ่ง ตอ้งมกีารปรบัตวัตลอดเวลา 

และต้องมกีารประสานพลังซึง่กันและกัน จงึจะ

สามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างราบร่ืน สำาเร็จ

และยั่งยืน แต่ในการดำาเนินงานเชื่อมเครือข่าย

นั้น มักจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเพื่อแก้ไขอยู่
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เสมอ เช่นการเกิดเครือข่ายเทียม หรือการ

เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในเครือข่าย ซึ่งจะเกิดขึ้น

บ่อยครั้งในหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้เครือข่ายไม่

สามารถดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น

  การประเมนิผลการทำางานร่วมกันของ

เครือข่าย มีประเด็นสำาคัญที ่ต้องประเมินดัง

ต่อไปนี้

  ตรวจสอบว่าเครือข่ายมีความสนใจ

ในการเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

  ชมุชนมคีวามเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนืหรอื

ไม่ มากน้อยเพียงใด 

  มีการขยายวงกว้างหรือขยายขอบ 

เขตการสานเครือข่ายไปยังเครือข่ายอ่ืนๆ หรือ

ไม่ มากน้อยเพียงใด

  มีการแสดงความเป็นเจ้าของต่อ

เรื่อง/ประเด็นที่เครือข่ายทำา หรือไม่ มีการขับ-

เคลื่อนมากน้อยเพียงใด

  เม่ือเกิดปัญหา กลุ่มเครือข่ายนั้นๆ 

สามารถจัดการปัญหาได้หรือไม่ และมีวิธีการ

จัดการกับปัญหานี้อย่างไร

  ประเด็นที่เครือข่ายทำาบรรลุวัตถุ 

ประสงคห์รือไม ่และเปน็การบรรลุด้วยเครือข่าย

เองหรือไม่ (ถ้าบรรลุด้วยเครือข่ายเองจริงๆ นับ

ว่าเป็นความสำาเร็จที่แท้จริง)

 หากเราสามารถก้าวข้ามพรมแดน

ทั้งหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นพรมแดน สาขา 

สำานักงาน หน่วยงานพื้นท่ี หรือจังหวัด ให้

ทุกพรมแดนสามารถทำางานและมีเป้าหมาย

ที่ชัดเจนร่วมกันได้ ก็จะสามารถทำาให้การ

ป้องกันและแก้ไข NCDs เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
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โดย
พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คุณจิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
คุณเพ็ญศรี ปัญญาเฉียบ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ดำ เนินรายการ 
นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

สาธิต และแลกเปลี่ยนระบบ
ฐานข้อมูลระดับประเทศและระบบข้อมูล

ในพื้นที่ เพื่อการจัดการ NCDs
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 นพ.สมเกียรติ  โพธิสัตย์ ได้นำาเสนอ

ภาพรวมระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ ว่า 

ระบบสารสนเทศทางคลนิกิ (Clinical informa-

tion system) ประกอบด้วยข้อมูลรายบุคคล 

และรายกลุม่ ชว่ยสนบัสนนุการดแูลรายบคุคล มี

ระบบฐานขอ้มลูทางคลนิกิทีเ่ชือ่มโยง เปน็ขอ้มลู

ปัจจุบัน สนับสนุน/ติดตามการชี้วัดคุณภาพการ

ดูแลของทีมและระบบ และเป็นข้อมูลเพื่อการ

วางแผนและจัดการ ซึ่งข้อมูลปัจจุบันมุ่งเน้นที่

ตัวชี้วัด ยังไม่ได้มุ่งสู่การให้บริการ

สาธิต และแลกเปลี่ยนระบบ
ฐานข้อมูลระดับประเทศและระบบข้อมูล

ในพื้นที่ เพื่อการจัดการ NCDs
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ที่มา : นพ.สมเกียรติ  โพธิสัตย์

 ข้อมูลหลักมี 2 ส่วนคือ ข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุขและข้อมูลของสำานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิขอ้มลูของกระทรวง

สาธารณสุข มี 43 แฟ้มหน่วยบริการส่งข้อมูลมา

ที่ data center (ทะเบียนผู้ป่วยและฐานข้อมูล) 

ซึ่งอยู่ที่สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

(คาดหวังให้ data center บรหิารจัดการข้อมูล) 

ส่งไปที่ส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) ข้อมูล

อีกชดุหนึง่มาจากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิม ี21 แฟ้ม สง่ไปทีส่ว่นกลาง (สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) โดยตรง ไม่ผ่าน 

data center สว่นทีย่งัไมม่คีอืข้อมลูระดบัชุมชน 

ยังไม่มีข้อมูลจาก family folder ในฐานข้อมูล 

ข้อมูลอื่นๆ เช่น การสำารวจสุขภาพประชาชนไทย 

โดยการตรวจร่างกาย (NHES) ทุก 5 ปี การ

สำารวจพฤติกรรมเสี่ยง (BRFSS) โดยกรมควบคุมโรค 

ทำาเกือบทุกจังหวัด การประเมินผลการรักษา 

DMHT (MedResNet) สำารวจทุกปี

การพัฒนาระบบสารสนเทศ NCDs

  เป้าหมายคือ data center สามารถ

บริหารจัดการข้อมูล เชื่อมโยงเครือข่าย ดูแล

ระบบฐานข้อมูล กำาหนดมาตรฐานข้อมูลใน

เครอืข่าย และติดตามความครบถ้วนของข้อมลู

สธ. สปสช.

NCDs DATA FLOW

ชุมชน

สำ นักงานสาธารณสุข

หน่วยบริการ

การสำ รวจสุขภาพ
ประชาชนไทย

โดยการตรวจร่างกาย 
(NHES) ทุก 5 ปี

กระประมินผล
การรักษา DMHT 
(MedResNet)

ข้อมูลการตาย
จากทะเบียน

ราษฎร์

การสำ รวจ
พฤติกรรมเสี่ยง 

(BRFSS)
กรม คร.

*ข้อมูลบริหาร

*ทะเบียนผู้ป่วย
*ฐานข้อมูล

43 แฟ้ม

21 แฟ้ม
E-claim OP/PP

DATA
Center
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ที่มา : นพ.สมเกียรติ  โพธิสัตย์

 การใช้ประโยชน์ข้อมูลตอนนี้ใช้ข้อมูล

เพื่อตอบตัวชี้วัด ต่อไปคาดหวังว่าจะมีการใช้

ประโยชน์ข้อมูลในพื้นที่ คนคีย์ข้อมูล จะเป็น

คนใช้ข้อมูล เช่น ระดับจังหวัด System Man-

agement Team/NCD board สามารถจัดการ

ภาพรวม วางยุทธศาสตร์ จัดสรรทรัพยากร 

ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล และพัฒนาระบบในพื้นที่ หน่วยบริการ 

สามารถดูข้อมูลรายบุคล (เสี่ยง ป่วย) รายกลุ่ม 

(เสี่ยง ป่วย) พัฒนาการบริการ วางกิจกรรม

ในพื้นที่ การบันทึกข้อมูลให้นำาข้อมูลจาก 43 

แฟ้ม โดยอาจใช้ HOSxP, JHCIS หรือโปรแกรม

อื่นๆ ทั้งนี้การบันทึกข้อมูลจะต้องไม่ทำาให้ภาระ

งานเพ่ิมขึ้น ใช้เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการ 

พัฒนาระบบ และพัฒนาบริการ เช่น Provis 

(สำาหรับ 21 แฟ้ม), HDC, NCDIS,  HosXp, 

พัทลุง model, surveillance 

Utilization

ProcessInputs

Output

Utilization

System Management Team
/NCD Board

หน่วยบริการ

หน่วยบริการ DataCenter

*บริการรายบุคคล (เสี่ยง,ป่วย)
*บริการรายกลุ่ม (เสี่ยง,ป่วย)
*พัฒนาการบริการ
*วางกิจกรรมในพื้นที่

*ข้อมูลรายบุคคล 
(เสี่ยง,ป่วย)
*ข้อมูลพื้นที่

*เชื่อมโยงเครือข่าย
*ดูแลระบบฐานข้อมูล
*กำ หนดมาตรฐานข้อมูลในเครือข่าย
*ติดตามความครบถ้วนของข้อมูล

*จัดการภาพรวม

*วางยุทธศาสตร์

*จัดสรรทรัพยากร

*ติดตาม, ประเมินผล

*วิเคราะห์, สังเคราะห์

*พัฒนาระบบทั้งเครือข่าย
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ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 ระดับที่ 1 ชุดของตัวชี้วัด (Set of indicators)

 ระดับที่ 2 มาตรฐานตัวชี้วัด (Indicators standardize)

 ระดับที่ 3 ต้นแบบทางเทคนิค (Technical template)

 พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ ได้กล่าวถึง

ข้อมูลกับการจัดระบบบริการ NCD มวกเหล็ก 

ว่า บริบทพื้นที่อำาเภอมวกเหล็ก มีประชากร

ประมาณ 50,000 คน อีก 3 ปีข้างหน้าจะมี

ประชากรเพ่ิมขึ้นอีกเกือบ 1,000 ครอบครัว 

เนื่องจากโรงเรียนนายเรืออากาศย้ายเข้ามา 

ประชากรเพิ่มขึ้นปีละ 300-400 คน ทำาให้

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

 โรงพยาบาลมวกเหล็กเป็นโรงพยาบาล

ขนาด 30 เตียง ม ี13 เครือข่าย รพ.สต. พ้ืนท่ีหา่ง

ไกลจากหนว่ยบรกิาร (ระยะทางไกลสดุประมาณ 

90 กิโลเมตร) โรงพยาบาลรับภาระการดูแล

ผู้ปว่ยอบุติัเหตุ เนือ่งจากสถานท่ีอยูติ่ดทางหลวง 

ข้อจำากัดในการเข้ารับบริการสุขภาพของ

ประชากรที่นี่ คือ ประชากรส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกรเล้ียงโคนม ต้องต่ืนมารีดนมประมาณ 

ตี 5 และบ่าย 2 โมง ดังนั้นการมาโรงพยาบาล

ต้องอยู่ไม่เกินบ่าย 2 โมง
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ที่มา : พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์

ที่มา : พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์

ความชุกเบาหวาน
3.06%

ความชุกความดัน
โลหิตสูง 7.66%

สถานการณ์เบาหวานความดันโลหิตสูง
อำ เภอมวกเหล็ก ปี 2556 ปชก.ทั้งหมด 56,884

ปชก > 15 ปี  43,958 , 
>35 ปี  30,241                

คัดกรอง 15 ปี DM , 
HT  86.67 %

Pre DM 7.51%
Pre HT 18.88%

DM + DM, 
HT  1,371 = 3.06 %

HT + HT, DM 3,314 = 7.56 %

DM  control 
27.22 %

HT control
51 %

ปัจจัยที่มีบทบาท
การจัดบริการ อ.มวกเหล็ก

ประกอบด้วย
6 ตำ บล
1 เทศบาล
13 รพ.สต.
1 โรงพยาบาลชุมชน
     ขนาด 30 เตียง

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อ.วังม่วง จ.สระบุรี

จ.ลพบุรี

อ.เมือง จ.นครนายก

N

สถานพยาบาล
เเทศบาล
ถนน
ทางรถไฟ

20 20 Kilometers0

60 กม.
90 กม.
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 ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ ปี 2554 

จำานวน 62 คน ปี 2555 จำานวน 38 คน ปี 2556 

จำานวน  22 คน ความชุกของผู้ป่วยเบาหวาน

ป ี2554 1.85% ปี 2555 2.05% ป ี2556 3.06% 

Clinical Information Systems จากกรอบ Chronic Care Model (CCM)

ที่มา : พญ.ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์

 ตัง้แตป่ ี2555 โรงพยาบาล เป็น paperless

และมีระบบ electronic files แต่ยังมีข้อมูลไม่

ครบถว้น มกีารพูดคยุรว่มกนัระหวา่งนักวชิาการ

จากขอ้มลู ป ี2555 ความชกุของผู้ปว่ยเบาหวาน

ต่ำากว่าเกณฑ์ของประเทศ 4-5% ทำาให้กลับไป

ดูเรื่องการจัดการข้อมูล และนำากรอบ chronic 

care model และ NCDs คุณภาพมาใช้

คอมพิวเตอร์ (IT man) สหวิชาชีพ และ NCDs 

CUP board เร่ือง ความสำาคัญของการบันทึก

ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ต้องการ ดังนี้ 

Community
Resources and Policies

Informed,
Empowered
Paltient and 

Family

Productive Interactions

Patient-Centered Coordinated
Timely and Efficient Evidence-based and safe

Prepared,
Proactive 
Practice
Team

Health System
Organization of Healthcare

Delivery
System
Design

Self
Management
Support

Descision
Support

Clinical
Information
Systems
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  การนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ นำาข้อมูล

จาก HOSxP ใช้โปรแกรมเขียนเพ่ือถ่ายข้อมูล

ลง Access และสรุปข้อมูลลง Excel เพื่อนำาไป

วิเคราะห์ใช้งาน

  ปจัจยัความสำาเรจ็ คอืมีข้อมูลครบถ้วน

ตั้งแต่ระดับบุคคลและรายกลุ่ม มีการทำางานเป็น

ทมี ตัง้แตก่ารคดักรองของชมุชน การบนัทกึขอ้มลู

ของ รพ.สต. ผลตรวจตา่งๆ ในโรงพยาบาล เปน็ตน้

Feedback จากระบบสารสนเทศ ทำาให้มีการ

ปรับรูปแบบระบบบริการ

 ปี 2555  มี NCDs data center เห็น

ผูป้ว่ยตดัเทา้จำานวนมาก จดัใหม้คีลนิกิสขุภาพเทา้

 ปี 2556 SMBG จักษุแพทย์ตรวจคัด

กรองตา เห็นข้อมูลผู้ป่วยที่ควบคุมได้มีปัญหา

 ปี 2557 CKD clinic, monitor SMBG, 

จัด DM Day camp สำาหรับกลุม่ (HbA1C > 9%)

การพัฒนาระบบบริการ - การจัด clinic ไต

เสื่อม (CKD)

 ปัญหา ผู้ป่วย CKD เพิ่มขึ้น ปัญหาของ

ผู้รับบริการ ไตเสื่อม ได้แก่ การเดินทาง (ไกล 

คา่รถ การดแูล) รอการใหบ้รกิารนาน ไมต่อ้งการ

ทำาอะไรเพิ่มขึ้น (สูงอายุ พิการ ป่วยเรื้อรัง)

 ทุน มีนักโภชนากร มีทีมเข้ามาช่วย 

อบรมวิชาการในการดูแลผู้ป่วย CKD

 การดำาเนินงาน มีระบบในการตรวจ 

CKD clinic investigation ออกแบบระบบร่วม

กบัโรงพยาบาลศนูย ์ใหค้วามรูก้บัผูป้ว่ยเกีย่วกบั

โรคไตเรื้อรัง (Introduction to CKD)

 1. มีระบบทะเบียนข้อมูลของกลุ่มผู้รับ

บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ข้อมูลการให้

บริการ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

และอาจจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์

 2. มีระบบสารสนเทศและข้อมูลที่

เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเพื่อการบริการต่อเนื่อง

ในเครือข่ายและเชื่อมโยงกับ data center ของ 

จังหวัด 

 3. นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา

คุณภาพการป้องกัน ควบคุม รักษา ดูแล และ

ออกแบบบริการสุขภาพ ทั้งรายบุคคล กลุ่มผู้ 

รับบริการเป้าหมาย และกลุ่มประชากรในพื้นที่

รับผิดชอบ

การดำาเนินงาน

  การลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วย

จากการตรวจคัดกรอง การตรวจ OPD/IPD 

หรือย้ายจากที่อื่น เมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วจะลง

ทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ 

  การลงทะเบียนรายใหมใ่ห้สมบูรณ์จะ

ลงในฐานขอ้มลู HOSxP แยกเป็น ทะเบียนบัญช ี

1 (มีข้อมูลผู้ป่วยทั้ง CUP) และทะเบียนคลินิก

พิเศษ สำาหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วแจ้ง รพ.สต. ในเขต เพื่อลง

ทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่

  การบันทึกข้อมูลลงใน HOSxP ลง

วินิจฉัยห้องตรวจ ลงผล lab ที่ห้องชันสูตร ลง

ผลตรวจตา-เท้า-ช่องปาก CVD RISK ทะเบียน

คลินิกพิเศษ
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 กจิกรรม มกีลุม่ไตเรือ้รงัในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เยี่ยมบ้าน เข้า

ครัว รณรงค์วันไตโลก และติดตามผลลัพธ์และ

การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อน จาก 

CKD ผลจากห้องปฏิบัติการการจัดการปรับ

เปลีย่นการกนิ ความสขุสบายและความพงึพอใจ

 คุณจิราวรรณ ลีลาพัฒนาพาณิชย์ ได้

เล่าถึงการใช้ข้อมูลของทีม NCDs รพศ.และ 

CUP รพศ.อุดรธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ

ดูแลผู้ป่วย โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

  สถานการณ์ NCDs รพศ.และ CUP 

รพศ.อุดรธานี ปี 2553 -2554

 เบาหวาน : การควบคมุโรค ( HbA1c< 

7% )  การควบคุม BP (BP <140/80) อัตราการ

นอน รพ.จาก Acute complication อัตรา

Readmission ซำา้ภายใน 28 วัน ภาวะแทรกซอ้น 

(DR, DN, Stroke, STEMI) 

 ความดันโลหิตสูง : การควบคุมโรค 

(BP<140/90) อัตรา Readmission ซ้ำาภายใน 

28 วัน ภาวะแทรกซ้อน (ไต stroke STEMI) 

 พบมากท่ีสุด คือ ภาวะแทรกซ้อน   

ทางไต 

 เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 2554

  ประสบการณค์วามสำาเร็จ/ขอ้จำากดั

ในการใชข้อ้มลู เพือ่พฒันา NCD กรณตีวัอยา่ง 

การป้องกันและชะลอไตเสื่อม ในผู้ป่วย DM 

DM/HT HT

 1. นิยามของข้อมูลต้องชัด

 2. มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

 3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูล

 4. มีการประมวลผลข้อมูล โดยให้นัก

วิชาการคอมพิวเตอร์และนักเทคนิคการแพทย์

ช่วย การประมวลผลกำาหนดให้ปรับยืดหยุ่นได้ 

ผู้ใช้ควรทำาได้เอง 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ความหมายของ

ข้อมูล แนวโน้ม เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

(ระดบัจงัหวดั/ระดบัเขต/ระดบัประเทศ) ซึง่การ

กำาหนดเป้าหมายควรดูบริบทพื้นที่ด้วย

 6. ข้อมูลควรนำามาใช้ในการปรับปรุง

ระบบงาน กำาหนดกิจกรรม ปรับเพิ่มหรือลดการ

บนัทกึ/จดัเกบ็ขอ้มลู มกีารทบทวนนยิามของขอ้มลู

 7. พัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ เภสัชกร 

พยาบาล (CKD HT รพ.สต.) นกัโภชนาการ (รพช.

รพ.สต. ศสม.) ในการดูแลรักษา การส่งต่อ การ

ปรึกษาและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ทุกระยะ

 8. สนับสนุนองค์ความรู้/สื่อการสอน

และจัดตั้งคลินิก CKD ใช้ CKD corner แทรกใน

คลินิก DMHT ทุก รพช.

 9. การกำากบัตดิตาม (M&E) ใชวิ้ธ ีMed 

on tour/NCDs พี่เยี่ยมน้อง

 10. ชมรมคนรักษ์ไต มีทุกตำาบล

  นิยามของข้อมูล

 1. ประเมินค่าอัตราการกรองของไต 

(eGFR) ผู้ป่วยทุกราย ปีละ 1 ครั้ง
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 2. วัดค่า Cr. ด้วยวิธี enzymatic method

(แม่นยำาขึ้น)

 3. รายงานค่า SCr เป็นค่าทศนิยม 2 ตำาแหน่ง

พร้อมค่า eGFR (เทคนิคการแพทย์)

 4. คำานวณคา่ eGFR ดว้ยสตูร CKD-EPI

(ตามคำาแนะนำาของสมาคมโรคไต ตัง้แต่ธนัวาคม 

2555)

 5. คดักรองหาไตเร้ือรงัระยะเริม่ตน้ โดย

ใช้ Microalbumin

 6. จดัทำาเผยแพรแ่ละสือ่สารการใชคู้ม่อื

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จังหวัด

อุดรธานี ปี 2555

  คำาจำากัดความของโรคไตเรื้อรัง (ใช้

ในเขตบริการที่ 8)

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

  1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อ

กันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจจะมีอัตรากรอง

ของไต ผดิปกตหิรอืไมก็่ได ้ภาวะไตผดิปกติหมายถงึ

มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1.1 ตรวจพบความผิดปกติจากการ

ตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะเวลา 3 

เดือน ดังต่อไปนี้

  ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบ microal-

buminuria

  ผูป้ว่ยทีไ่มไ่ดเ้ปน็เบาหวานทีต่รวจพบ 

proteinutria มากกว่า 500 มก./วัน หรือตรวจ

พบ Urine protein creatininE ratio (UPCR) 

>500mg/g หรือ Protein dipstick ≥ 1+

  ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ

 1.2  ตรวจพบความผิดปกติทาง

รังสีวิทยา เช่น อัลตราซาว์นพบถุงน้ำาในไต, นิ่ว, 

ไตพิการ หรือไตข้างเดียว

 1.3  ตรวจพบความผิดปกติทาง

โครงสร้างหรือพยาธิสภาพจากผลการเจาะ

เนื้อเยื่อไต

  2. ผู้ป่วยที่มี GFR น้อยกว่า 60 มล./  

นาที/1.73 ตารางเมตร ติดต่อกันเกิน 3 เดือน 

โดยทีอ่าจจะตรวจพบหรอืไมพ่บว่ามีรอ่งรอยของ

ไตผิดปกติก็ได้

การแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรัง

แบ่งได้เป็น 5 ระยะ ดังนี้

141ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 141



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

  นิยามตามข้อตกลงของ SPNCD, 

SPCKD เขต 8

 ไตระยะที่ 1 หมายถึง GFR 90-119.99 

หรือ GFR > 120 แต่มี Urine Protein Positive

 ไตปกติ หมายถึง  GFR > 120 ร่วมกับ 

Urine Protein Negative

CKD เด่นระบบส่งต่อและเครือข่าย 

 1. ระบบการรักษา การปรึกษา การส่ง

ต่อ และส่งกลับ 

 2. APN DM HT/APN CKD เปิดช่อง

ทางการสื่อสารเพิ่ม มีช่องทางเป็นพี่เป็นน้อง

 3. มีเครือข่ายประชาชน

  การพัฒนาคุณภาพบริการใน

การป้องกันและชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย DM, 

DMHT, HT ปี 2554-2556 

 1. กำาหนดแนวทางการรักษา/การส่ง

ต่อ/การปรึกษา ผู้ป่วย CKD

 2. พัฒนาศักยภาพ แพทย์, เภสัชกร, 

พยาบาล, นักโภชนาการและนักเทคนิคการ

แพทย์

 3. ทำาคู่มือการให้ความรู้เพื่อชะลอไต

เสื่อม ผู้ป่วย CKD stage 1-2, stage 3, stage 

4-5

 4. จดัตัง้ CKD corner ในคลนิิก DMHT 

มเีภสชักร/นักโภชนาการประจำาคลนิกิ/หอผูป่้วย

 5. กำากับตดิตามและประเมนิผล โดยใช้

กิจกรรม Med on tour และ NCDs พี่เยี่ยมน้อง

 6. สนบัสนนุการจดัตัง้ชมรม คนรกัษไ์ต

ทุกตำาบล 

แนวทางส่งปรึกษาและส่งต่อผู ้ป่วย (ใช้ใน

โรงพยาบาลอุดรธานี)

  โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1-2 (GFR ≥ 60 

mL/min/1.73m2) แพทย์ทุกสาขาสามารถ

ให้การดูแลรักษาได้ 

  โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 (GFR 30-

59.99 mL/min/1.73m2) ควรได้รับการตรวจ

รักษาจากอายุรแพทย์

ควรสง่ปรกึษาหรอืสง่ตอ่ผูป้ว่ย พบอายรุแพทย์

โรคไต เมื่อ...

 ผู้ป่วยมี  eGFR 30-59.99 mL/

min/1.73m2 (CKD Stage 3) ที่มีปัญหาข้อใด

ข้อหนึ่ง ดังนี้ (1) มีการเสื่อมของไตมากกว่า 

7mL/min/1.73m2 ต่อปี (2) มี resistant 

hypertension คือควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ 

(BP≥140/90) หลังจากได้ยาควบคุมความดัน  

≥ 3 ตัว optimal dose (ขนาดสูงสุด) แล้ว 

(3) ผู้ป่วยมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ > 1,000 mg 

ต่อวัน หรือspot urine protein/creatinine 

ratio > 1,000mg/g creatinine หรือมี Pro-

teinuria 4+ หลังควบคุมความดันโลหิตได้ตาม

เป้าหมายแล้ว (BP < 130/80)

  

 จุดเน้น ก่อนส่งต่อพบอายุรแพทย์

โรคไต ในผู้ป่วยมี GFR 30-59.99mL/

min/1.73m2  (CKD Stage 3) ต้องแน่ใจ
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ว่าผู้ป่วยร่วมมือในการใช้ยา HT ทุกตัว (good 

compliance) ผู้ป่วยควบคุมอาหาร Low salt 

diet แล้ว 

  โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4-5 (GFR < 30 

mL/min/1.73m2) ควรส่งปรึกษาอายุรแพทย์

โรคไต

  แนวทางส่งปรกึษาและส่งตอ่ผูป้ว่ย

พบอายุรแพทย์โรคไต (ใช้ในจังหวัดอุดรธานี 

และจังหวัดใกล้เคียง)

  โรคไตเรือ้รงัระยะที ่1-3 (CKD Stage 

1-3)  (GFR ≥30 mL/min/1.73m2) แพทย์

เวชปฏิบัติทั่วไป และอายุรแพทย์ สาขาอื่นๆ 

สามารถให้การดูแลรักษาได้ 

  โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4 ขึ้นไป (CKD 

Stage 4-5) (GFR < 30 mL/min/1.73m2) ตอ้ง

ได้รับการดูแล  โดยอายุรแพทย์โรคไต 

  KM 20 อำาเภอ เครือข่ายป้องกัน

และชะลอภาวะ CKD ในผู้ป่วย DMHT ปี 

2556

 1. มผีลงานดเีดน่ 3 อำาเภอ  ไดแ้ก ่กูแ่ก้ว

 บ้านผือ และนายูง

 2. นวตักรรมหลากหลาย ไดแ้ก ่รปูแบบ

การคนืขอ้มลูใหผู้ป้ว่ย ครอบครวัและชุมชน การ

เยี่ยมบ้านตรวจ 3 ตู้   (ตู้ยา ตู้เย็น ตู้กับข้าว) การ

ใช้สีแบ่งระยะไตและจัดกลุ่มการสอน สอนเรื่อง

ไตวาย แผ่นพับความรู้ ติดครัวเรือน ฟิวเจอร์

บอร์ดระบุโซเดียมติดครัว ร้าน อาหารชุมชน

ลดเค็ม สามเส้าเฝ้าดูแลไต

  ประเมินผลการใช้ CPG ใช้รูปแบบ 

Med on Tour และ NCDs พี่เยี่ยมน้อง 

 เยี่ยม รพท.  รพช.  รพ.สต./ศสม. ทุก

โซน ครอบคลุม 20 อำาเภอ 

  กิจกรรม NCDs พี่เยี่ยมน้อง

 Chronic Case Conference 35 case/

ปี (Case ซับซ้อนที่ค้นพบในชุมชน) ทีมผู้เยี่ยม 

ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ SP NCDs ใน รพศ. ทีมผู้รับ

การเยี่ยม ทีม รพ.สต./ศสม.เขตเมือง 35 แห่ง

  สรุปผลการนำา CPG ไปปรับใช้

 1. รพ.สต.-ศสม./รพช./รพท.นำา CPG 

ไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่

 2. รพศ.ได้ถ่ายทอดความรู้ด้าน Ter-

tiary Care ท่ีง่าย ๆ  สำาคญั ๆ  ลงสู่ รพ.สต.-ศสม./

ชุมชน   สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ภายใต้

บริบทของตนเอง

 3. บรรยากาศผ่อนคลาย  KM ผ่าน 

CBL แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคทางอายุรกรรมคราว

เดียวกัน รบกวนพื้นที่น้อย

 4. ผู้ดูแล (Care giver)/อสม./รพ.สต. 

- ศสม. ได้รับการเสริมสร้างแรงจูงใจ (Empow-

erment) ทำาให้ภาคภูมิใจและมั่นใจในศักยภาพ

ตนเองดูแลผู้ป่วยซับซ้อน (เตียง 3) ได้ดีขึ้น

 5. เกิดเครือข่ายการดูแลต่อเนื่องใน

ชุมชนเข้าถึงบริการง่ายและรวดเร็ว เช่น การ

ประสาน APNCKD หรือ CMDMHT ก่อน Refer 

ทำาให้ผู้ป่วยได้รับบริการรวดเร็วและมีคุณภาพ
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 6. รพท. / รพช. สามารถนำาข้อเสนอ

แนะไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร / 

การจัดจ้างบุคลากรได้เหมาะสมข้ึน เช่น เพิ่ม

กรอบรายการยา DMHT ได้แก่ ARB ได้เทคนิค

การบริหารยาชะลอไตเสื่อม ปรับระบบการ

รายงานค่า GFR คู่กับผลตรวจ SCr โดยใช้ระบบ

สารสนเทศมาชว่ย มหีลกัฐานชดัเจนทางวชิาการ 

ทำาให้สามารถจ้างโภชนากรเพิ่มเติมได้ 

 ข้อสังเกตการใช้ C P G ปัญหาการนำา

สู่การปฏิบัติส่วนใหญ่คือปัญหาการสื่อสาร/การ

เพิ่มช่องทางการให้ปรึกษา ลดช่องว่างรอยต่อ

ระหว่างสถานบริการได้

  ผลลัพธ์การดำาเนินงาน ปี 2554-

2557

 ตวัชีว้ดัการปอ้งกนั/ชะลอ  ไตเส่ือมใน

ผู้ป่วย DM และ DMHT เช่น อัตราผู้ป่วย DM 

DMHT ( CKD 3-5)/ Overt Nephropathy 

(CKD 4-5)  อัตราผู้ป่วย DM และ DMHT ที่ เป็น 

DM (CKD 3-5)/ Overt Nephropathy (CKD 

4-5) อัตราผู้ป่วย HT ที่เป็น CKD 3-5/CKD 4-5 

มีแนวโน้มลดลง

  ปัจจัยความสำาเร็จ 

  ทีมนำาที่เข้มแข็ง – กำาหนดเป้าหมาย

ชัดเจน สนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็น

  ทีมผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้มแข็ง – มีใจ 

ศักยภาพสูง สัมพันธภาพดี

 คณุเพญ็ศร ี ปญัญาเฉยีบ ไดเ้ลา่ถงึ การ

แลกเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลในพื้นที่ เพื่อการ

จดัการ NCDs กรณ ีจงัหวดัมกุดาหาร โดยแบง่

เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

  ระบบสารสนเทศของ จังหวัด

มุกดาหาร

  มีระบบทะเบียนผู้ป่วยเป็นเล่ม/ฐาน

ข้อมูล JHCIS, HOSxP

   มโีปรแกรมวิเคราะหข์อ้มลู Chronic-

Muk สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้จัดการระบบและผู้จัดบริการ (พัฒนาจาก

โปรแกรม chronic พัทลุง)

  สามารถนำาสารสนเทศมาใช้ในการ

ประเมินผล และวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ป้องกัน ควบคุม รักษาผู้ป่วยได้

  ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

จังหวัดมุกดาหาร (Chronic Muk)

 http://203.157.172.1/chronic-

muk

 ChronicMuk สามารถรายงานผลตาม

ตัวชี้วัด และปรับรายงานตามความต้องการ

ของผู้ใช้ แสดงผลเป็นกราฟ และส่งออกเป็น 

file EXCEL ได้ ตัวอย่างเช่น รายงานการคัด

กรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง รายงานผู้

ป่วยเบาหวาน รายงานผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

รายงานทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง รายงานข้อมูล NCDs Surveillance 

รายงานข้อมูลมะเร็ง รายงานรอบเอว และ BMI 

และรายงานตัวชี้วัดอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถ
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เขา้ถงึขอ้มูลรายบคุคล ประมวลผลภาพรวมของ

หน่วยบริการ ภาพรวมระดับตำาบล อำาเภอ และ

จังหวัด และสามารถเข้าดูข้อมูลได้ทุกที่

  การใช้ฐานข้อมูล (การนำาข้อมูลมา

ใช้ประโยชน์)

  นำาข้อมูลมาใช้สำาหรับการวางแผน

ได้ทั้งระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน และ

จนถึงรายบุคคล

  นำาข้อมูลมาใช้สำาหรับการติดตามผล

การปอ้งกนัควบคมุโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงู

ระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน และจนถึง

รายบุคคล

  ข้อมูลสามารถตอบสนองทั้งการ

ป้องกัน การดูแลรักษา และการควบคุมโรค เช่น 

จัดระบบบริการตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 

จัดบริการกลุ ่มป่วย ใน รพ.สต. ตามกลุ ่มสี 

(สเีขยีวแก ่สเีหลอืง สสีม้ สแีดง สดีำา) นำาขอ้มลูมา

สือ่สารกบัคนไข/้ภาคเีครอืขา่ย ตดิตามการเข้าถึง

การรักษาและการตรวจคัดกรอง ส่งต่อข้อมูลให้ 

อสม.ในการดำาเนินงานคัดกรอง

  เป็นการดึงข้อมูลตัวแปรท่ีมีราย-

ละเอียดในฐานข้อมูล JHCIS และ HosXP มา

วิเคราะห์ตอบสนองได้ตามความต้องการ

  สามารถเพ่ิมข้อมูลการวิเคราะห์ได้

ตามความต้องการ ตามข้อมูลตัวแปรที่มีในฐาน

ข้อมูล เช่น เกณฑ์ประเมิน NCDs 20 ตัวชี้วัด

ของจังหวัด

  จัดอบรมหลักสูตร Super NP NCDs 

(มีเฉพาะท่ีจังหวัดมุกดาหาร) เนื่องจากข้อมูล

แสดงให้เห็นว่าการควบคุมนำ้าตาลของผู้ป่วยยัง

ไม่ดีขึ้น

  ผลจากการมีข้อมูลครบถ้วน ทำาให้

สามารถรายงานผลตามตัวชี้วัดต่างๆ ได้ และได้

รับการจัดสรรงบกองทุนโรคเร้ือรังจาก สปสช. 

มากขึน้ ทำาให้มีงบประมาณดูแลผูป้่วยโรคเรื้อรัง

เพิ่มขึ้น

  จุดเด่นของการนำาระบบฐานข้อมูล

มาใช้

  งา่ยตอ่การจดัทำารายงาน และการนำา

มาใช้

  ไม่ได้ลงข้อมูลซ้ำาซ้อน (ลงใน JHCIS 

อย่างเดียว)

  มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย และน่าเชื่อถือ

  สามารถเข้าถึงข้อมูลกับโรงพยาบาล

แม่ข่ายและ สสจ.ได้
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โดย
คุณสุพัฒนุช สอนดำ ริห์

คุณพรชัย แสนชัยชนะ
คุณปัทม ยืนยง

กลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม 
สำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การรณรงค์สาธารณะ
เพื่อจัดการ NCDs
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 ปจัจบุนั คนทำางานดา้นสาธารณสขุท้ัง

สว่นกลางและระดบัพืน้ที ่มขีอ้มลูด้านสขุภาพอยู่

เป็นจำานวนมาก แต่จะทำาอย่างไรให้การสื่อสาร 

(communication) ชุดข้อมูลเหล่านั้นเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมของ

ประชาชนผู้รับสาร โดยข้อมูลหรือประเด็นนั้น

อาจเป็นเนื ้อหาเดิมที ่เคยสื ่อสารไปแล้ว แต่

รูปแบบ ช่องทาง และข้อความของการสื่อสาร

จะช่วยให้เกิดความแตกต่างในด้านการรับรู้ ซึ่ง

ก็คือพลังของการสื่อสาร

 ปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อออกแบบการ

ส่ือสาร โดยอาจเลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรืออาจผสมร่วมกัน ได้แก่

 1. ภาษา – ภาษา ท่ีดีควรมีความ

ชัดเจน สื่อสารออกไปแล้วเข้าใจตรงกัน และ

เปน็ขอ้ความสำาคญัสัน้ๆ (key message/single 

message) เช่น “ให้เหล้า เท่ากับ แช่ง” “ลดพุง 

ลดโรค” เป็นต้น

 2. อารมณ์ของการสื่อสาร – โดย

อารมณ์หรือโทนท่ีจะส่ือสาร สามารถเป็นได้ท้ัง

การรณรงค์สาธารณะ
เพื่อจัดการ NCDs
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เชิงบวก/เชิงให้กำาลังใจ หรือเชิงลบ/เชิงให้เกิด

ความกลัว หากต้องการสร้างความตระหนัก

 3. ภาพ – สามารถใช้ภาพเพียงภาพ

เดียว แต่ต้องสามารถสะท้อนความจริงและมี

องค์ประกอบครบตามทีอ่ยากจะส่ือสาร โดยอาจ

เพิม่ขอ้ความสัน้ๆ ทีส่ามารถสรา้งผลกระทบและ

ความเคลื่อนไหวของผู้รับสารได้ เช่น คำาเตือนที่

ซองบุหรี่ เป็นต้น

 4. จงัหวะหรอืสถานการณ์ – การอาศยั

จังหวะหรือโอกาส ณ ขณะนั้น หรือวางแผนโดย

คาดการณ์เอาไว้ ก็จะช่วยให้การสื่อสารนั้นมี

ความแข็งแรงมากขึ ้น เช่น แคมเปญงดเหล้า

เข้าพรรษา

 5. ดีไซน ์– การดีไซน์ที่ดีจะช่วยให้ภาพ 

สิ่งของ วัตถุ หรือแม้แต่มาสคอต เป็นที่จดจำาแก่

ผูร้บัสารและผูร้บัสารสามารถเขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้ง

สัมผัสกับข้อความ

 อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร (com-

munication) เพยีงอย่างเดยีว อาจไม่ชว่ยให้

เกดิการเปล่ียนแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมใน

กลุ่มเปา้หมาย ดงันัน้จึงตอ้งอาศยักระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ (public relation) และการ

ตลาด (marketing) ร่วมกับการสื่อสารเพื่อ

ว�งกลยุทธ์ที่เป็นก�รตล�ดเพื่อสังคม (social 

marketing)

 การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม มี

รูปแบบที่คล้ายกับการทำาการตลาดของบริษัท

เอกชน โดยมีการวางกลยุทธ์และเร่ิมจากการ

วิเคราะห์และตั้งโจทย์ของปัญหา วิเคราะห์

เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วทำาการ

ออกแบบชอ่งทางการสือ่สารไปยงักลุม่เปา้หมาย

ต่างๆ ซึ่งการตลาดของเอกชนจะเน้นผลลัพธ์ให้

ตอบโจทย์การส่งเสริมการขายและทำาให้กลุ่ม

เป้าหมายเกิดการจดจำาตราของสินค้าเหล่านั้น 

ในขณะทีก่ารตลาดเพือ่สงัคมจะเนน้ผลลพัธเ์พือ่

ตอบโจทยป์ญัหาทีเ่กิดกบัสงัคม โดยมกีรณศีกึษา

ของกระบวนการการตั้งโจทย์ในการแก้ปัญหาที่

น่าสนใจ ดังนี้

 กรณีท่ี 1 ร้านขายยาในต่างประเทศ 

ร้านขายยาค้นพบปัญหาว่า ลูกค้าที่มาซื้อยาไม่

ให้ความสำาคัญในการซักถามจากเภสัชกรเพื่อ

ทำาใหจ้า่ยยาไดต้รงตามอาการมากขึน้ ดงันัน้รา้น

จึงตั้งโจทย์ว่าทำาอย่างไร ลูกค้าจึงจะใช้เวลามาก

ขึ้น ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่า การจัดรูป

แบบของร้านยาธรรมดาทั่วไปมีบรรยากาศที่ไม่

นา่ยนือยูใ่นร้านเปน็เวลานาน ๆ  ทางร้านจึงปรับ

แต่งร้านให้เป็นแนว café เพื่อดึงดูดความสนใจ

ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าใช้เวลาอยู่ในร้านและซัก

ถามเภสัชกรมากขึ้น

 กรณทีี ่2 เชฟ “เจมี ่โอลเิวอร”์ มคีวาม

สนใจอยากผลักดันให้เด็กนักเรียนในประเทศ

อังกฤษมีการทานผักมากขึ้น จึงทดลองอาสา

เข้าไปทำาอาหารให้กับเด็กนักเรียน ปรากฏว่า

ถูกต่อต้านอย่างหนักท้ังจากเด็กและแม่ครัว จึง

เปลีย่นวธิเีขา้ไปฝงัตวัจดักจิกรรมรว่มกบัเดก็เปน็

เวลา 6 เดือน โดยอาศัยทั้งกิจกรรมสันทนาการ

และการเชือ่มสมัพนัธ ์เชน่ การแตง่ตวัเปน็มาสคอต 

จนเด็กและแม่ครัวเริ่มเปิดรับและปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรม เมื่อประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง 

จึงขยายผลโดยการประกาศให้ผู้ปกครองหรือ

โรงเรียนติดต่อเพื่อให้โอลิเวอร์เข้าไปช่วยเหลือ 

ผลตอบรบัเกินคาดมผีูต้ดิตอ่เป็นจำานวนมาก จน

รัฐบาลอังกฤษเริ่มให้ความสนใจกับประเด็นที่

โอลิเวอร์ผลักดัน

 กรณทีี ่3 เครอืข่ายเดก็ไทยไม่กนิหวาน 

เริ่มต้นขึ้นจากกลุ่มทันตแพทย์ท่ีตั้งคำาถามว่า

ทำาไมเด็กไทยมีความชุกของฟันผุที่ค่อนข้างสูง 

จึงดำาเนินการเก็บข้อมูลกับเด็กทั่วประเทศ จน

พบคำาตอบวา่อาหารเดก็ตัง้แตแ่รกเกดิจนถึงสาม

ขวบ ส่วนใหญ่มีรสชาติที่หวาน ตั้งแต่นมจนถึง

ขนมต่างๆ จากนั้นจึงใช้ผลจากงานวิจัยมาเป็น 

Key Message สำาคัญในการผลักดันถอดสินค้า

ออกจากตลาด

 จากตัวอย่างทั้งสามกรณีจะพบว่า การ

ตั้งโจทย์แล้วได้คำาตอบที่เป็นประเด็นที่แข็งแรง

จะสามารถสือ่สารออกไปสูส่งัคมจนเปลีย่นแปลง

ได้ นอกจากนี้ การตั้งโจทย์คำาถามและการหา 

คำาตอบกลับไปกลับมา จะทำาให้ภาพของเครื่อง

มือที่จะสื่อสารมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น 

การออกแบบแคมเปญ “ลดพุง ลดโรค” ได้ใช้

คำาถามดังต่อนี้

 1. อยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน

สุขภาพต้องทำาอย่างไร? 

  ตอ้งให้ตระหนักวา่ตนมสีขุภาพท่ีไมด่ี

 2. อะไรจะเป็นตัวชี้วัดสำาคัญท่ีทำาให้   

คน ๆ นั้นตระหนักว่าตนมีสุขภาพที่ไม่ดี? 

  ทำาได้หลายวธิ ีเชน่ วดัค่า BMI, ระดบั

ไขมันในเลือด 

 3. คนทั่วไปจะประเมินสุขภาพตนเอง

เบื้องต้นอย่างไร?

  วิธีท่ีเป็นไปได้อีกวิธีหนึ่งคือการวัด

รอบพุง โดยมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน

ในเรื่องไขมันในช่องท้อง

 4. เมื่อคนทั่วไปตระหนักและพบว่า

ตนเองมีปัญหาแล้ว?

  เกดิโอกาสทีค่นๆ นัน้อยากจะเปล่ียน

พฤติกรรม

 5. ถ้าคนๆ นั้นอยากเปลี่ยนพฤติกรรม 

ต้องทำาอย่างไร?

  ทำาได้สองช่องทางคือ ประเด็นด้าน

อาหารและกิจกรรมทางกาย ทั้งนี้เพื่อให้การ

สื่อสารมีพลังจึง scope ประเด็นอาหารไปที่

การลดอาหารมนัเปน็หลัก ส่วนกจิกรรมทางกาย

อยา่งงา่ยทีเ่ปน็ไปไดแ้ตกตา่งจากการเดนิแล้วคอื

การแกว่งแขน

 6. กลไกสนับสนุนที่จะมาช่วยในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม?

   สสส. เขา้มาออกแบบกลไกสนบัสนนุ

นี้ กลายเป็นแคมเปญ “ลดพุง ลดโรค”

 สำาหรับประเด็น NCDs มีการนำาเสนอ

วิธีการใช้เครื่องมือ วิธีการทำางาน และแผนการ

สือ่สารใหเ้ข้าถงึประชาชน โดยมรีายละเอยีดดงันี้

  วัตถุประสงค์คือ 

 1. ให้คนไทยไดรู้้จักกลุ่มโรค NCDs 

 2. ให้คนไทยตรวจเช็คพฤติกรรมเสี่ยง

ของตนเอง 
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 3. ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  กลุม่เปา้หมาย แบง่เปน็ 2 กลุม่ ไดแ้ก่

 1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบไป

ด้วยประชาชนเน้นท่ีวัยทำางาน มีความเครียด 

มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคในกลุ่ม NCDs 

คือ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกำาลัง และ

ทานอาหารไม่ระมัดระวัง วัตถุประสงค์ในการ

สื่อสารคือ ต้องการให้เกิดการตระหนักและลด

พฤติกรรมเสี่ยง

 2. กลุ่มเป้าหมายรอง ประกอบไปด้วย

กลุ่มคนทำางานด้านสุขภาพ มีความรู้เรื่องกลุ่ม

โรค NCDs ดีอยู่แล้ว วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 

คือ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในประเด็นนี้ 

สื่อสารด้วยคำาว่า NCDs ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

สรา้งความตระหนักในระดบัพืน้ที ่สนบัสนนุการ

ใช้เครื่องมือของ สสส. ในการปรับพฤติกรรม

  สสส. มีการทำา stakeholder map-

ping เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการสื่อสาร

ให้ถึงกลุ่มประชาชน นอกเหนือจากสื่อโทรทัศน์ 

โดยระบุ partner/ stakeholder ที่จะเชื่อม

โยงไปถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมาย เช่น รพ. (รัฐ

และเอกชน)  หมอ  พยาบาล  ประชาชน 

นอกจากนี้การทำา mapping จะสามารถตอบ

โจทย์ในประเด็นกลุ่มเป้าหมายที่นอกเหนือจาก

กลุ่มเป้าหมายหลักที่ สสส. วางไว้ เช่น กลุ่มคน

ต่างจังหวัด แต่ปัญหาคือยังไม่มีไอเดียที่ตอบ

โจทย์การสื่อสารได้ทุกสายของ partner

  ขัน้ตอน/ กระบวนการการสือ่สารของ 

สสส.

 1. กลุม่โรค NCDs มจีำานวนหลากหลาย 

จึงจำาเป็นต้องเลือกโรคที่มาใช้ในการสื่อสาร 6 

โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง

และหวัใจ โรคถุงลมโปง่พอง โรคมะเร็ง โรคความ

ดันโลหติสูง และโรคอว้นลงพุง เพ่ือใหง่้ายต่อการ

ส่ือสาร โดยเลือกจากสถิติของผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต

มากที่สุด 

 2. สร้าง Message ของการสื่อสารคือ 

“NCDs กลุ่มโรคที่คุณสร้างเอง” ซึ่งใช้แนวทาง

การส่ือสาร Check (ตระหนัก) and Change 

(เปลี่ยนพฤติกรรม) โดยเป็นลักษณะการสื่อสาร

แบบกลับไปกลับมาระหว่าง check and 

change ควบคู่กันไป
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 4. จัดรูปแบบและเลือกสื่อท่ีจะสื่อสาร 

โดยจัดกลุ่มออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

 1) สื่อ mass media และสื่อเคลื่อนที่ 

ท่ีเข้าถึงสาธารณะ เช่น TVC, ป้ายโฆษณา, 

แบนเนอร์รถเมล์ ฯลฯ

 2) สื่อสนับสนุน สื่อสิ่งพิมพ์ที่เสริม

ความรูค้วามเขา้ใจแกก่ลุม่เปา้หมายมากขึน้ เชน่ 

factsheet, check-up app บทความ ฯลฯ

 3) สื่อที่สนับสนุนการเกิดกระแส เช่น 

press conference, รายการทีวี ฯลฯ

  สสส. พยายามผลิตสื่อท่ีเน้นการ

จุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

พฤติกรรม โดยพยายามคิดสื่อที่ยังไม่มี (gap) 

เพื่อให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด

  นอกจากนีแ้คมเปญ / สือ่รณรงคท์ีจ่ดั

ทำามา จัดทำามาจากแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร

  จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า

ประชาชนเริ่มรู้จักคำาว่า “NCDs” จากแคมเปญ

มากขึน้ แต่ทศิทางการรณรงคท์ีจ่ะใหเ้กิดผลลัพธ์

คือ ประชาชนมีความตระหนักและเกิดการ

เปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจนนัก

 งานสื่อสารรณรงค์ไม่ใช่แค่ทำาให้สวย 

แต่คือการวางแผนกลยุทธ์ เริ่มจากการเข้าใจ 

แลว้ออกแบบเพือ่หาทางออกใหกั้บปญัหา และ 

Social ตรงจุด กลยุทธ์ปลุกสังคม
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โดย 
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

ผู้อำ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ผู้ทรงคุณวุติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สรุปสาระสำ คัญการประชุม
NCD Forum 2014
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 งานนีเ้ปน็การจดัการรว่มกนัทัง้ในสว่น

ของกระทรวงสาธารณสขุ สปสช. สสส. สช. และ 

Thai NCD net โดยสถาบันวิจยัและพฒันาระบบ

สขุภาพชมุชนซึง่เปน็ผูด้ำาเนนิการตอ่เนือ่งมาเป็น

ปีที่ 3

 ขอสรปุจากสิง่ท่ีเร่ิมตน้ คอื ท่านอาจารย์

ประเวศ วะสี ประเด็นสำาคัญ คือ การจัดการ

โรคเรื้อรังต้องเริ่มจากชุมชนและต้องทำางาน

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สถานการณ์ ณ ขณะนี้

มีภาระมากมาย เราไม่สามารถทำาเพียงเรื่อง

สาธารณสุขเท่านั้น เราอยากเห็นทิศทางใน

ข้างหน้า อยากเห็นนโยบายระดับชาติ และ

อยากเหน็กระทรวงอืน่ๆเขา้มามบีทบาทในการ

พัฒนาร่วมกันมากขึ้น

 ประเด็นการรับมือวิกฤตโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ท่านอาจารย์จรัส สุวรรณเวลาได้นำาเสนอ

สาระสำาคัญ คือ วิกฤตของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยัง

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทา่นเปรยีบเทยีบ “โรคเรือ้รงัเปน็

ห่วงโซ่ของการตกเหว ถ้าท่านยังไม่ทำาอะไร

คนก็จะตกเหวไปเร่ือยๆ” การดำาเนินการเพื่อ

สรุปสาระสำ คัญการประชุม
NCD Forum 2014
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ป้องกันปัญหาเหล่านี้ ต้องป้องกันท้ังในระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูม ิ ถ้าไม่ต้องการ

ให้คนจมไปถึงก้นเหวแล้วเสียชีวิต หรืออยู่กับ

ความพิการในระยะสุดท้าย เราต้องเริ่มป้องกัน

ตัง้แตเ่รือ่งการดแูล ผูท้ีม่สีว่นเก่ียวขอ้งจากหลาย

ภาคส่วน จะต้องดำาเนินการไปอย่างมีข้ันมีตอน 

และมีการกำาหนดเป้าหมายต่างๆ ที่ชัดเจน ใน

เรือ่งโรคเรือ้รงัอยา่งโรคเบาหวาน โรคมะเรง็ โรค

ปอด และโรคอื่นๆ 

 วกิฤตท่ีเกดิขึน้ในขณะนี ้ม ี2 วิกฤต คอื 

1) บรกิารไมเ่พยีงพอ 2) คา่ใชจ่้ายทีเ่พิม่ทวคีณู 

มาตรการสำาคัญเพื่อรับมือวิกฤตนี้ คือ การปรับ

ความคดิและนโยบายการจัดการเร่ืองโรคเร้ือรัง

ต้องเริ่มที่การป้องกันและควบคุม ต้องมอง

ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาป้องกันและควบคุม 

“ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย” แต่เป็น “การลงทุนเพ่ือให้

เกิดสุขภาพดี” เป็นการเปลี่ยนมิติใหม่จากค่า

ใช้จ่ายเป็นการลงทุน 

 กระบวนการทีเ่รียกวา่ P4 medicine: 

predictive, preventive, personalize, 

participatory ถือเป็นประเด็นที่สำาคัญมาก

ในการรับมือกับโรคเรื้อรัง การปรับเน้นเร่ือง

บรกิารทีเ่ปลีย่นจากต้ังรบัเปน็เชิงรกุและใช้ฐาน

เดมิทีม่คีวามเขม้แขง็อยูเ่ดมิมาเปน็สาธารณสขุ

มูลฐาน ตลอดจนการพัฒนาบริการส่วนปลาย 

สว่นทีเ่ปน็หนว่ยบรกิารปฐมภมูใิกลบ้า้นจะเปน็

ส่วนที่มีความสำาคัญยิ่ง 

 นอกจากนั้น ท่านอาจารย์อัมมาร 

สยามวาลา ยังได้เสนอแนวคิดเชิงนโยบายว่า

มาตรการที่รัฐควรจะต้องพัฒนาต่อไปก็คือ 
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การเข้าไปมีบทบาทในเชิงป้องกัน หรือการ

จัดการกับพฤติกรรมที่เป็นการทำาลายสุขภาพ

ของตัวเองเช่นประเด็นเรื่องเหล้า บุหรี่ เพื่อ

ลดอุบัติเหตุหรือการลดการดื่มแอลกอฮอล์

ต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายของการ

จัดสรรงบประมาณและกฎระเบียบต่างๆ โดย

ประเทศไทยได้พัฒนาเรื่องน้ีมาแล้วและน่าจะ

เป็นบทเรียนที่สำาคัญในการพัฒนาส่วนอ่ืนๆ 

ต่อไปได้เช่นกัน ส่วนที่เป็นประเด็นหลักที่ท่าน

อาจารย์วิจารณ์ พาณิช เสนอ ซึ่งคิดว่าน่าจะ

ต่อโยงกับระบบคือ รากฐานปัญหาโรคเรื้อรัง

เกิดจากความด้อยโอกาสในสังคม และความ

ขาดแคลน ซึ่งทุกคนต้องตระหนักในปัญหา

และร่วมกันหาทางแก้ไข 

 การจัดการแก้ปัญหาโรคเรื้อรังไม่

สามารถพูดเฉพาะโรค แต่ต้องพูดถึงปัจจัยทาง

สังคมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบร่วมด้วย ประเด็น

มาตรการหรอืองคป์ระกอบเรือ่งมาตรการจดัการ

โรคเรื้อรังที่ได้มีการนำาเสนอเป็นนิทรรศการ

มีรายละเอียดในเอกสารและนิทรรศการที่ได้

นำาเสนออย่างชัดเจนว่า มาตรการหรือองค์

ประกอบ 4 x 4 x 4 โมเดล ไม่ว่าจะเป็น 4 

โรค 4 ความเส่ียง 4 ความผิดปกติ และ 4 

ระบบมาตรการ เป็นมาตรการที่จะช่วยให้การ

ดำาเนินการจัดการ NCDs สามารถทำาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมาตรการ

จะเริ่มตั้งแต่นโยบายการสื่อสารสาธารณะ เพื่อ

เป็นการผลกัดนัในระดบัภาพกวา้ง การเฝา้ระวงั

และจัดการข้อมูลเพื่อให้รู้สถานการณ์ปัญหา

ต่างๆ ได้ดี การจัดการเรื่องการศึกษาส่งเสริม 

สุขภาพและลดความเสี่ยง ลดปัญหาต่างๆ ก่อน

ที่จะเป็นโรค ไปจนถึงการพัฒนาระบบบริการ 

ที่จะตอบสนองต่อปัญหาโรคเรื้อรังได้อย่างเป็น

ทางการและทันเวลา ซ่ึงมิติมาตรการ 4x4x4 

เป็นความต่อเนื่องหรือเป็น spectrum ของ

การจัดการตรงนี้ เปรียบเทียบจากเมื่อกี้ที่ท่าน

อาจารย์จรัสได้พูดถึงว่า ถ้าเราไม่อยากให้ตก

เหวไปต้ังแต่แรกเราก็ต้องทำาต้ังแต่เบื้องต้นแล้ว

ค่อยๆ ลดปัญหาตรงนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งทั้งสองวันนี้ 

ได้มีการพูดคุยรูปธรรมของการดำาเนินการตาม

มาตรการทางนโยบายว่าได้ดำาเนินการอะไรไป

แล้วบ้าง ความก้าวหน้าหรือผลเป็นอย่างไร

 จากการประชุมนี ้นโยบายบางสว่นอาจ

จะไม่ได้พูดชัดเจน แต่มีประเด็นที่นำาเสนอ คือ 

การลงทุนเพื่อการป้องกัน เป็นการลงทุนเพื่อ

ให้สุขภาพดี นโยบายเกี่ยวกับ health in all 

policy เพื่อการจัดการซึ่งจำาเป็นต้องไปกำาหนด

อยู่ในมาตรการทางนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควบคู่กันไปด้วย นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ

ลดความเสี่ยงต้องเริ่มตลอดช่วงชีวิต ไม่ใช่

เริ่มตอนป่วยแล้ว จนถึงนโยบายเรื่องการจัด

บรกิารสขุภาพการคดักรอง ความตอ่เน่ือง การ

จดัระบบบริหารจดัการและนโยบายด้านกำาลงั

คนเพื่อรองรับระบบบริการ

 ในเรื่องระบบการเฝ้าระวังและการ

จัดการข้อมูลได้มีการพูดถึง 9 เป้าหมายตัวชี้

วัด ซึ่งพูดถึง 3 กลุ่มลดเสี่ยง ลดป่วย หรือลด

อัตราตายก่อนวัยสมควร จนถึงการบริการที่

ตอบสนองได้ เป็น 9 เป้าหมายท่ีเราต้องการ

กำาหนดขึ้น สอดคล้องกับประเด็นของกระทรวง
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สาธารณสขุทีก่ำาลงัพุง่เปา้ไปเชน่เดียวกัน แต่อาจ

จะไม่ครบถ้วนตรงกันทั้งหมด แต่เป็นประเด็นที่

น่าจะดำาเนินการเรื่องนี้ต่อไป

 ประเด็นเรื่องการจัดการข้อมูลของ

หน่วยบริการ แนวโน้มขณะนี้ต้องการจัดการ

เรื่องข้อมูลในแง่ของงบ BRSFS พฤติกรรม

สุขภาพ การจัดการข้อมูลท่ีเป็น data center 

ที่ในระดับจังหวัดและในระดับพื้นที่ ต่างก็มี

การเร่งรัดพัฒนา ที่สำาคัญคือมีการใช้ข้อมูล

ติดตามประเมินผลและช้ีทิศทางการพัฒนา

ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ

และลดความเสี่ยง ประเด็นนี้ถ้ามีการพูดกัน

อาจจะไม่ได้กำาหนดชัด แต่มีข้อสรุปที่เห็นตรง

กันคือ การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือลดโรคเรื้อรัง

จำาเป็นต้องดำาเนินการตั้งแต่ต้นชีวิต ตั้งแต่วัย

ทารก วัยเด็ก วัยโรงเรียน วัยทำางาน จนถึงวัย

ผู้สูงอายุ ซึ่งมีมาตรการต่างๆ อยู่แล้ว เพียงแต่

จะต่อร้อยและดำาเนินการอย่างเข้มข้นและต่อ

เนื่องอย่างไร มาตรการการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ

เกดิการลดความเสีย่งทัง้ระดบับคุคล หรอืระดบั

ประชากรทั่วไปในสังคม และมาตรการปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมอยา่งไรจงึจะมปีระสทิธผิลและ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนมาตรการ

เชิงสังคมนโยบาย เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการจัดการปัญหา เช่น เรื่องอาหาร และ

เรื่องสังคมวัฒนธรรมท่ีต้องการมาตรการเชิง

สังคมมาดำาเนินการ ส่วนมาตรการการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพได้มีการพูดกันเรื่องการ

คัดกรองแนวใหม่ การพัฒนาศักยภาพระบบ

บริการ การจัดการคลินิกคุณภาพ การคัดกรอง

ภาวะแทรกซ้อน การจัดการเพื่อการดูแลเฉพาะ

ต่อเนื่องให้มีประสิทธิผลมากขึ้น การส่งเสริม 

สุขภาพ และการให้อสม.มีส่วนร่วมในการดูแล

และการจัดบริการ จนถึงเร่ืองการจัดการข้อมูล

เพื่อการติดตามประเมินผล ทั้งหมดนี้ได้มีการ

แลกเปลี่ยนในห้องย่อยของการประชุมทั้งสอง

วันนี้

 บทเรียนสำาคัญที่มีการแลกเปลี่ยนกัน 

คือ บทเรียนและประสบการณ์ในการขับเคลื่อน

การจัดการโรคเรื้อรังต่างๆ จากการขับเคลื่อน

เชิงนโยบาย คือ การเปลี่ยนทัศนคติของสังคม

ในเชิงที่ลดหรือทำาให้ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับ

บุหร่ีหรือทำาให้การสูบบุหร่ีกลายเป็นปัญหาที่

ไม่อยากให้มีใครสูบในสถานที่ราชการต่างๆ 
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ใหก้ลายเป็นมาตรการทีม่พีลงั ซึง่ขณะนีก้ลาย

เป็นวัฒนธรรมเป็นมาตรการทางสังคมที่ได้ผล 

เพราะเป็นเรื่องที่เป็นจิตสำานึก

 มาตรการอื่นๆ ท่ีลองพยายามพัฒนา

และแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม คือ บทเรียนการ

จัดการในระดับอำาเภอ ตำาบล ซึ่งได้จัด best 

practice ทัง้หมดใน 12 พืน้ทีซ่ึง่เปน็พืน้ท่ี แสดง

ผลในระดับ สสจ. อำาเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรง-

พยาบาลทั่วไป ทั้งหมดในจังหวัดต่างๆ ได้แก่

มุกดาหาร ลำาปาง อุดรธานี พิจิตร อุบลราชธานี 

กาฬสินธุ์ และชุมพร ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างกำาลังขยับ

เคลื่อนไปในการพัฒนาเชิงระบบมากข้ึนเรื่อยๆ 

และมีการบูรณาการปรับบทบาทของตนเอง

อย่างชัดเจนมากขึ้น จนถึงเรื่องมาตรการเรื่อง

การจัดการแบบบูรณาการที่ระดับเขต ที่เป็น

นโยบายซิม 3 ซิมโมเดลที่เริ่มทดลองในบางเขต

พืน้ทีใ่ห้เกดิมคีวามชดัเจนในการจัดการโรคเรือ้รงั

มากขึ้น รวมทั้งการจัดการที่ระดับอำาเภอด้วย

 บทบาทขององค์กรที่สนับสนุนช่วง

เสวนา Who is Who ใคร? ทำาอะไร? ที่ไหน? 

อย่างไร? ก็ชัดเจนว่าทุกส่วนต่างมุ่งหน้าให้ความ

สำาคญักบัโรคเรือ้รงัทัง้สิน้ แตอ่าจจะเนน้ในระดบั

ที่ต่างกัน คือ สสส.เน้นเป็นน้ำามันหล่อลื่น สร้าง

ภาคีเครือข่าย และป้องกันปฐมภูมิหรือป้องกัน

ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ สปสช.มุ่งเน้นที่การ

พัฒนาขยายระบบบริการให้มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้เนน้การสรา้งคนใน

ระดบัจงัหวัด อำาเภอทีจ่ะเปน็ system manager 

และ case manager ตลอดจนเครือข่ายใน

ระดบัตำาบลทีพ่ฒันาเรือ่งของกองทุนสขุภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการคัด

กรองและการแก้ปัญหาสุขภาพ ในระดับของ

พื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข ถือว่าเป็นแม่งาน

ใหญ่ในเชิงการจัดการปัญหาสุขภาพทั้งระบบ

และเป็นผู้พัฒนานโยบายการเฝ้าระวังและการ

พัฒนาระบบสื่อสารการติดตามข้อมูล พัฒนาท่ี

สง่เสรมิการบรูณาการไปที ่5 กลุม่วยั การบรูณา-

การที่เขตสุขภาพ ส่วนองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศก็ได้ขับ-

เคล่ือนเร่ืองนีเ้ชน่เดียวกนั เพราะ NCDs คอืวาระ

ที่ต้องให้สหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วม และมี

การประกาศปฏิญญาทางการเมือง เพ่ือให้ทุก

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และเราคาดหวังว่า

ประเทศไทยจะมกีารทำางานแบบสหสาขาวชิาชพี 

และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่านี้

 ประเด็นเรื่องการจัดการกำาลังคน ข้อ

สรุปร่วมกันคือ ถ้าเราไม่จัดการกับปัญหานี้ เรา

จะไมม่คีนมากพอทีจ่ะคดักรองโรคเร้ือรัง เพราะ

ว่าโรคมันเพิ่มมากขึ้น ต้องการการบริการมาก

ขึ้น แต่กำาลังคนมีจำานวนเท่าเดิม รวมทั้งวิธีการ

ทำางานของคนในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องและ

ยังไม่พอดีกับโรคเรื้อรัง อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่

ต้องจัดการอย่างเป็นระบบ ต้องมีการวางแผน

ประเภท และลักษณะของบุคลากรในรูปแบบ 

สหสาขา ต้องมกีารทำางานด้านเวชศาสตร์ครอบ- 

ครวั หรอืดา้นการใชเ้ทคโนโลยตีา่งๆ แบบบรูณา

การใหม้ากขึน้ เพราะนีค่อืสิง่สำาคัญในการจดัการ 

โรคเรื้องรัง

 ประเดน็การสง่เสรมิสขุภาพ การส่งเสรมิ

สุขภาพเร่ืองอาหารและโภชนาการ ต้องสร้าง

161ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง 161



ผนึก บูรณาการ สานพลัง ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

มาตรการทางสังคมสภาพแวดล้อมเพื่อให้เป็น

ทางเลือกต่อการจัดการมากขึ้น ส่วนเรื่องเหล้า

และบุหรี ่ที ่เป็นมาตรการแยก ยังไม่ได้บูรณาการ

กับเรื่องโรคเรื้อรัง ก็ต้องบูรณาการกันมากข้ึน 

และต้องส่งเสร ิมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

สว่นรว่มตรงน้ีอยา่งชดัเจน เรือ่งการออกกำาลงักาย

ก็เป็นประเด็นที่ต้องวางให้ถูกกับวัยและบริบท 

ประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการ

ตื่นตัว ต้องกำาหนดเป้าหมาย และทำาความ

เข้าใจกลุ่มเป้าหมายนั้น เพื่อนำามาสู่การพัฒนา

ข้อความและวิธีการสื่อสาร ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุมขีอ้มลูมากแตอ่าจจะไมไ่ดส้งัเคราะห์

และสกัดว่าอะไรคือประเด็นท่ีเราจะสามารถ

สื่อสารออกไปได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

เข้าใจที่ชัดเจน

 ประเด็นการปรับพฤติกรรม เป็นเรื่อง

ทีส่ามารถทำาใหส้ำาเรจ็ได ้เพยีงแตต่อ้งมกีารปรบั

กระบวนการและวิธีการ โดยเริ่มที่ความเข้าใจ

เจตนาของผู้รับบริการ ต้องให้กำาลังใจและดูแล

ด้วยใจ เทคนิคหรือความรู้จะไม่สามารถนำาไปสู่

การปรับพฤติกรรมได้ และการตำาหนิต่างๆ ไม่

สามารถนำาไปสู่การปรับพฤติกรรมได้ ดังน้ัน

การจัดกระบวนการทำาให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์

ตรงสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง เห็นรูปธรรมท่ี

ชดัเจนตา่งๆ สือ่ตา่งๆ การกำากบัตดิตามและการ

ให้กำาลังใจ เป็นเรื่องสำาคัญที่จะทำาให้ประชาชน

ปรับพฤติกรรมตนเองได้ แต่ต้องคำานึงว่าการ

ปรับพฤติกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตน ดังนั้นจึงต้อง

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงานไปตาม

บริบท

 ทิศทางการคัดกรองโรคและความ

เสี่ยงแนวใหม ่ จะไม่เป็น KPI แต่จะเป็นเครื่อง

มือที่มีความยืดหยุ่นและเป็นเครื่องมือของการ

พัฒนาพฤติกรรม ที่เน้นการบูรณาการผสม

ผสานมากขึ้น และเน้นการใช้ประโยชน์เพื่อการ

พฒันาพฤตกิรรม ไมใ่ชค่ดักรองแลว้เอามากองไว ้

หรือรายงานเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการใช้

งาน และที่สำาคัญคือต้องสนับสนุนงบประมาณ

และการสื่อสารที่ชัดเจน อีกทั้งยังต้องมีการ

ปรับให้มีความยืดหยุ่นภายใต้มาตรฐานหลักอัน

เดียวกัน

 สดุทา้ยเรือ่งการจดัการคลนิกิคุณภาพ 

และ public health Guideline ได้มีการพูด

คุยกันเรื่องคลินิกคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรการใหม่
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ท่ีลงไปดำาเนินการในปีสองปีนี้ มีบทเรียนการ

จัดการคุณภาพในระดับจังหวัด และระดับเขต 

ทุกพื้นที่ ซึ่งมีบทเรียนที่ดี และในขณะนี้ได้มีการ

เสนอให้ทำา public health Guideline หรอืแนว

เวชปฏิบัติสาธารณสุข เป็น technical Guide-

line เพื่อการจัดการในเชิงกลุ่มประชากร เพื่อ

ให้การลงทุนเกิดประสิทธิภาพที่ดี โดยใช้ข้อมูล

เชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าควรจะ

มีการตั้งคณะทำางานด้วย

 โดยสรปุ มข้ีอเสนอเรือ่งการทำา Guide-

line 3 เรือ่งคอื 1) การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ

บูรณาการให้เกิดการจัดการตนเอง 2) การดูแล

กลุ่มเสี่ยง 3) การเสริมการจัดการตนเองของ

ประชาชน ซึ่งถือเป็นกุญแจสำาคัญในการจัดการ

โรคเรื้อรัง

 ในเร่ืองของบทเรียน อาจารยส์มเกยีรติ 

ได้พูดถึงการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง การ

ลดโรคต่างๆ การบูรณาการ รวมทั้งการร่วมมือ

กันระหว่างชุมชนท้องถิ่น และยังพูดถึงหน่วย

บรกิารระดบั รพ.สต. วา่เปน็หนว่ยท่ีสามารถดแูล

ผู้ป่วยแบบบูรณาการผสมผสานในทุกๆ ด้านทั้ง

เร่ืองพฤตกิรรม การรักษาพยาบาล ตลอดจนการ

ป้องกัน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาค

ส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ โรงเรียนและ

ท้องถิ่น 

 สุดท้ายเร่ืองการวิจัยเพื่อการพัฒนา

คณุภาพและประสทิธผิลของระบบการจดัการ 

NCDs การวิจัยนี้มีรูปแบบและบทเรียนจำานวน

หนึ่ง บทเรียนที่นำาเสนอเป็นบทเรียนมาจากงาน

วิจัยจากงานประจำา (R2R) ซึ่งมีการจัดการวิจัย

ทั้งเชิงคลินิกและชุมชน แม้ว่าคุณภาพอาจจะยัง

ไม่สมบูรณ์ในเชิงวิธีการแต่ก็จะพบประเด็นที่น่า

สนใจที่จะนำาไปสู่การพัฒนาได้ด้วยดี เจ้าหน้าท่ี

ที่อยู่ในหน่วยบริการ ถือว่าเป็นคนที่อยู่บนฐาน

ข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ในการทำาวิจัย

ได้เป็นอย่างดี
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รายนามคณะทำ งานจัดทำ เอกสารสรุปเนื้อหาวิชาการ

ผู้เรียบเรียงและจัดทำาเอกสารการประชุม

1) นางทัศนีย์ ญาณะ    มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน

2) นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ   มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน

3) นางสาวพฤกษา บุกบุญ   มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน

4) นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์   มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน

5) นางสาวรัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล  นักเขียนอิสระ

6) นางสาวสุภาวัลย์ จำาปาหอม  นักเขียนอิสระ

7) นางสาวธมลวรรณ มนอ่อน  นักเขียนอิสระ

8) นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์  นักเขียนอิสระ

ผู้จดบันทึกเนื้อหาวิชาการระหว่างการประชุม

1) นางบำารุง ชลอเดช    สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2) นางชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์   สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3) นางสิริกร ขุนศรี    สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4) นางสาวนงลภัส ศศิวัจน์ไพสิฐ   สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

5) นายพุฒิปัญญา เรืองสม   สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

6) นางสาวโศภิต นาสืบ    สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

7) นางสาวมยุรา มณีแจ่ม    สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

8) นางสาวอรทัย มณีวงศ์   สำานักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

9) นางสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม    สำานกังานบริหารยทุธศาสตร์สุขภาพดีวถีิชวีติไทย

10) นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์  สำานักระบาดวิทยา

11) พญ.มานิตา พรรณวดี   สำานักระบาดวิทยา

12) นางจันทนา นามเทพ   สำานักระบาดวิทยา

13) นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์   นักวิชาการอิสระ

14) นางสาวมธุรพร ภาคพรต   มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน
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