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โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาใหญ่
ที่ก�ำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

มุ่งแก้ปัญหาเบาหวาน
เชิงรุก

ในปัจจุบันนี้มีโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ซึ่ง 5 โรคส�ำคัญดังกล่าว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง และอีกหนึ่งโรคที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งคือ โรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนของโรค
เบาหวานที่เกิดขึ้นทั้งหลอดเลือดขนาดใหญ่ และหลอดเลือดขนาดเล็ก เช่น โรคหัวใจ ภาวะ
แทรกซ้อนทางไต ตา ปลายประสาท และเท้า เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบทางสังคมอันเนื่องมาจาก
อัตราการเสียชีวิต และทุพพลภาพของประชากรเพิ่มขึ้น และผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจาก
ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นตามมา

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2545 เป็น
หน่วยงานที่เป็นอิสระ โดยประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บทบาทของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพคือ บริหารโครงการประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า (UCS) ให้กบั ประชาชนชาวไทยจ�ำนวนร้อยละ 72
ซึ่งไม่มีสิทธิคุ้มครองด้านสุขภาพจากหน่วยงานอื่นๆ

ประเทศไทยก�ำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2568 โดยจะมีประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด
และจะมีผู้สูงอายุ 1 คนในทุกๆ 5 คนเป็นโรคเบาหวาน สหพันธ์เบาหวานนานาชาติได้คาดการณ์ว่า
ในปี พ.ศ.2583 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 5.3 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญดังกล่าว โดยระบุให้เบาหวานเป็นหนึ่งในโรคที่กระทรวงให้ความส�ำคัญในแง่ของการ
ป้องกันและรักษา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน บูรณาการการท�ำงานร่วมกัน และเน้นป้องกันโรค
มากกว่าการรักษา โดยการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิตทุก
กลุ่มวัย เพื่อการก้าวสู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน

การส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การป้องกันความเสีย่ ง
ทางการเงินของครัวเรือนและความเสมอภาคและประสิทธิภาพ
ของความคุ้มครองเป็นสิ่งส�ำคัญ สิทธิประโยชน์ของ UCS
ครอบคลุมครบถ้วนและรวมถึงโปรแกรมการจัดการองค์รวม
ส�ำหรับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ครอบคลุมทั้งการ
ดูแลรักษา (การป้องกันโรค การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ)
และส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมจากองค์กรและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิชาชีพ
นักวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

ความมุ่งมั่นและพร้อมสนับสนุน
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี พ.ศ.2573
โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงที่สุดในโลก และจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
เพิ่มขึ้นทุกปี อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะไตวาย ก่อให้เกิดค่าใช้
จ่ายในการล้างไตอย่างมหาศาลซึ่งเป็นภาระทางเศรษฐกิจการเงินอย่างมาก ทั้งในระดับโลกและ
รวมทั้งประเทศไทย
สอดคล้องกับวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนปี พ.ศ.2573 เป็นทีท่ ราบดีวา่ ประเทศไทยได้มพี นั ธสัญญาอย่าง
จริงจังที่จะควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั่วโลกในการลด
อัตราการเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวลงให้ได้หนึ่งในสามภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนหลายล้านราย
สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กได้สนับสนุนการริเริ่มหลายอย่างเกี่ยวกับโรคเบาหวานใน
ประเทศไทยมาแต่ครั้งอดีต เช่น การจัดรถผ่าตัดตาเคลื่อนที่โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิเบาหวานโลก และบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในพื้นที่ชนบทตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เราจะยังคงสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาระโรคเบาหวานในประเทศไทยต่อไป
นี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ เพื่อประเมินภาระโรคเบาหวานและป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การศึกษานี้ท�ำให้เห็นภาพของความจ�ำเป็นที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดการกับความท้าทายดังกล่าว
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โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรค metabolic
ที่เรื้อรัง (หรือโรคที่ไม่สามารถติดต่อได้, NCDs) และเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญคือต้องได้รับการจัดการเป็น
โปรแกรมการจัดการเฉพาะโรค ภายใต้โครงการ UCS โดยเริ่ม
ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองโรค การรักษา และการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดสรรกองทุนเพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง
(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและก�ำกับทิศทางการควบคุมและรักษา
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเป็นผู้ก�ำกับนโยบาย คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งองค์ประกอบของคณะ
กรรมการ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข (MOPH),
คณะแพทย์ศาสตร์ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สปสช., ส�ำนักงานประกัน
สังคม (SSO), กรมบัญชีกลาง (CGD) และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
การบริหารจัดการในปัจจุบันเป็นแบบ Pro-active โดยมุ่งเน้นไป
ที่การจัดการแบบ Population base เป็นแนวทางที่ส�ำคัญในการ
ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะแทรกซ้อนจากโรค
ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ส�ำหรับการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูง เน้นจัดระบบบริการให้ครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึงระดับตติยภูมิ โดยให้ความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
และมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ การจัดการ
ความรู้และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อใช้ตัดสินใจเชิง
นโยบาย และเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการได้รับบริการที่มี
คุณภาพซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย NCDs
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
ของท่านต่อไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การดูแลรักษาโรคเบาหวาน
แบบองค์รวม
โรคเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส�ำคัญที่องค์การสหประชาติประกาศให้เป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือด�ำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวด ส�ำหรับประเทศไทยได้
ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับโรคเบาหวานเช่นกัน ในบทบาทของ
สมาคมโรคเบาหวานฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการกับโรคเบาหวาน โดยพันธกิจ
หลักของสมาคมโรคเบาหวานฯ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และเป็น
แหล่งความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ทันยุค มีการท�ำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพื่อ
ให้การดูแลรักษาโรคเบาหวานมีมาตราฐานทัดเทียมระดับสากลที่สอดคล้องกับบริบทและสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ในขณะนี้ร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และพัฒนาทีมสหวิชาชีพเพื่อการจัดการโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งเครือข่ายชมรมเบาหวานในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมการดูแล
รักษาโรคเบาหวานด้วยตนเองให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มมาตรฐานการดูแล
รักษาและประสิทธิผลในการจัดการโรคเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ
04 เบาหวานและผลกระทบในประเทศไทย
10 โครงการริเริ่มจากภาครัฐ
11 แนวทางการด�ำเนินงานของโนโว นอร์ดสิ ค์
13 นอกเหนือจากการใช้ยา
16 มุมมองในอนาคต
18 สาส์นจากผู้จัดการทั่วไป
19 เอกสารอ้างอิง

สมาคมโรคเบาหวานฯ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวาน
และภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งภาระทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังหวังว่าจะ
เป็นอีกสื่อหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสหวิชาชีพ หรือเป็นสื่อกลางในการก่อให้เกิด
ความตระหนักของผลกระทบของโรคเบาหวานในประเทศไทย

ศาตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์
นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกันเพือ่ การพัฒนาการดูแลรักษา
ผู้ป่วยเบาหวาน
โรคเบาหวานถือเป็นโรคที่มีความส�ำคัญ และซับซ้อนที่ต้องการการได้รับความสนใจจากบุคคลากร
ทางสาธารณสุขจากหลากหลายสาขา เนื่องด้วยการส่งเสริมสุขภาพโดยการปรับเปลี่ยนวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตเป็นกุญแจส�ำคัญในการลดการเพิ่มอุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้
ป่วยเบาหวานแล้วถึง 4.8 ล้านราย ซึ่งการติดตามและเฝ้าระวังจะสามารถช่วยเพิ่มให้มาตรฐานการ
รักษาและผลการรักษาดียิ่งขึ้นได้ โดยเบื้องต้นควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายในการรักษา เพื่อเป็นการ
วางแนวทาง และเป็นข้อตกลงเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดระดับน�้ำตาลในเลือดให้ได้ร่วมกัน
ระหว่างแพทย์ผู้รักษาและตัวผู้ป่วยเอง ในขั้นตอนระหว่างการได้รับการรักษา ผู้ป่วยควรได้รับยาที่
เหมาะสมตามการด�ำเนินของโรค เช่น ในผู้ป่วยบางรายควรสามารถเข้าถึงยานวัตกรรมที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานเป็นระยะ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลการรักษาดีขึ้น และน�ำไปสู่การลดลงของภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ดังนั้น การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างบุคคลากรสาธารณสุขมีความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
หนังสือฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของโรคเบาหวานที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน และน่าจะ
ช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนช่วยกันและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการดูแลโรคเบาหวานไทยให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
ประธานวิชาการ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
ประธานวิชาการ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

กล่องข้อความที่ 1

โรคเบาหวาน
คืออะไร

โรคเบาหวานเป็นภาวะโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วยและ
ครอบครัว โรคเบาหวานเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิต
อินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยน�ำน�้ำตาลเข้าเซลล์ เพื่อ
ให้ร่างกายสามารถใช้ในการสร้างพลังงาน1 หากไม่มีอินซูลินเป็น
ตัวช่วย น�้ำตาลจะถูกสะสมในกระแสเลือด ซึ่งปัญหาแทรกซ้อน
ทางสุขภาพในระยะยาวจากโรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นผลจาก
การมีระดับน�้ำตาลในเลือดสูงมาอย่างยาวนาน1

กล่องข้อความที่ 2

น�้ำตาลสะสม
(HbA1c) คืออะไร

เป้าหมายในการรักษาโรคเบาหวาน คือ เพื่อรักษาระดับน�้ำตาล
ในเลือดให้อยู่ในระดับปรกติหรือใกล้เคียงระดับปรกติ ซึ่ง HbA
เป็นค่าที่ส�ำคัญค่าหนึ่งในการใช้วัดปริมาณน�้ำตาลในเลือดในช่วง
เวลา 3 เดือน1 โดยระดับ HbA ที่ไม่เกิน 7% บ่งบอกถึงการ
ควบคุมที่ดี2 ส่วนผู้ที่มีระดับ HbA ตั้งแต่ 5.7% ขึ้นไปบ่งชี้
ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน2 ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยของระดับ HbA อยู่ที่ 8.1%3 ซึ่งระดับที่
สูงเกิน 7% นั้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
1c

1c

1c

1c

3

บทน�ำ

ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง
4.8 ล้านคน และหลายรายเกิดภาวะแทรกซ้อนในเวลาต่อมา
การเพิ่มขึ้นของวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง โรคอ้วน และอายุที่มากขึ้น น�ำมาซึ่งการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน คาดการณ์ว่าความชุก
ของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคนภายในปี พ.ศ.2583 ซึ่งโรคเบาหวานที่ถูกดูแลรักษาได้ไม่ดีอาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผล
เสียต่อร่างกาย เช่น โรคไต และการถูกตัดเท้าหรือขา
โรคติดต่อเคยเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
และทุพพลภาพทั่วโลก แต่เมื่อไม่นานมานี้ กลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ก�ำ ลั ง จะกลายเป็ น
สาเหตุหลัก5,A
มากกว่าร้อยละ 70 ของการเสียชีวิตทั้งหมดใน
ประเทศไทย มีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่ง
รวมถึงโรคเบาหวาน5 ในปี พ.ศ.2559 พบว่ามีการ
เสียชีวิตที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานเป็นจ�ำนวน
ประมาณ 76,000 ราย หรือมากกว่า 200 รายใน
แต่ละวัน5

รูปที่ 1 – “กฎร้อยละ 50” ของโรคเบาหวานในประเทศไทย

จากประชาการที่เป็นโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแล
รักษามีเพียงร้อยละ 35.6 บรรลุเป้าหมายในการรักษา3,10,11
จากจ�ำนวน
ประชากรที่เป็น
โรคเบาหวาน3,11...

ร้อยละ 57 ได้รับ
การวินิจฉัย3...

ร้อยละ 97 ของ
ผู้ได้รับการ
วินิจฉัยได้รับ
การดูแลรักษา3

ร้อยละ 35.6
ของผู้ที่ได้รับ
การดูแลรักษา
บรรลุเป้าหมาย
การรักษา10

4.8 ล้านคน

2.7 ล้านคน

2.6 ล้านคน

0.9 ล้านคน

ประชากรที่เป็นโรคเบาหวาน

ผู้ได้รับการวินิจฉัย

ผู้ได้รับการดูแลรักษา

ผู้ที่บรรลุเป้าหมายการรักษา

ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า

200 รายในแต่ละวัน

อันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน1
ข้อมูลจากการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
การตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (NHES V) พบความชุก
ของโรคเบาหวานในประเทศไทยในผู ้ ที่ มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี
พ.ศ.2552 เป็ น ร้ อ ยละ 8.9 ในปี พ.ศ.2557 3
ซึ่งคาดว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ หากไม่มี
การด�ำเนินการใดๆ ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า
คือ คนไทยที่เ ป็นผู้ใหญ่จ�ำ นวน 7.5 ล้ านคนที่ มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในปัจจุบัน3,7,B
มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคตถึ ง
ร้อยละ 70

วิถีชีวิตแบบเนือยนิ่งและโรคอ้วนเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

เป็นไปได้ว่าความชุกที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับความชุกที่เพิ่มขึ้น
ของโรคอ้วนและการเพิ่มจ�ำนวนของผู้ที่มีวิถีชีวิต
แบบเนือยนิ่ง3 ปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญอื่นๆ ต่อการ
เกิดโรคเบาหวานที่ระบุไว้ในแนวทางการรักษา
โรคเบาหวานของประเทศไทย ได้แก่ อายุ เพศ
และประวัติครอบครัว8
A
B

“กฎร้อยละ 50” ที่แสดงสถานการณ์ของ
โรคเบาหวาน

โรคอ้วน ท�ำให้ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นมากกว่า
7 เท่า ในขณะที่การมีน�้ำหนักเกิน
เพิ่มความเสี่ยง 3 เท่า9

ในประเทศไทยคาดว่ามีเพียงร้อยละ 57 ของผู้ที่
เป็นโรคเบาหวานได้รับการวินิจฉัย3 ซึ่งส่วนใหญ่
ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจะได้รับการรักษามีเพียง
ร้อยละ 35.6 ของผูท้ ไี่ ด้รบั การรักษาบรรลุเป้าหมาย
การรักษา10

โรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มีภาวะเรื้ อ รั ง เช่ น โรคหั วใจและหลอดเลื อ ด, มะเร็ ง และเบาหวาน ซึ่ ง เป็ น โรคที่ ไ ม่ ส ามารถรั กษาให้ ห ายได้ และผู ้ ป ่ ว ยจะเป็ น โรคนั้ น ไปตลอดชี วิ ต
ภาวะก่ อ นเป็นเบาหวาน ถือเป็นภาวะที่ มี ความเสี่ ย งสู ง ที่ จะเป็ นโรคเบาหวาน ซึ่ ง ระดั บน�้ ำ ตาลในเลื อ ดจะสู ง กว่ าปกติ แต่ ยั ง ต�่ ำ กว่ าระดั บ ของภาวะเบาหวาน

4 | เบาหวานและผลกระทบในประเทศไทย

(HbA1c )

การรักษาโรคเบาหวานไม่ได้ตามเป้าหมาย
ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวาน คือ การควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้
เคียงระดับปกติ การวัดระดับ HbA เป็นวิธีหนึ่งที่
ใช้ประเมินระดับน�้ำตาลในเลือดโดยเฉลี่ยของผู้ป่วย
ในช่วงที่ผ่านมา การควบคุมน�้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี
หรือมีระดับ HbA สูงเกิน 7% จะสัมพันธ์กับความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน13
1c

รูปที่ 2 — ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี เพิ่มความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อน

1c

โรคเบาหวานที่ถูกจัดการได้ไม่ดีและไม่ได้รับการ
รักษาที่เพียงพอ อาจส่งผลเสียที่ส�ำคัญต่อผู้ป่วย
โดยอาจท�ำให้เกิดภาวะทุพพลภาพและภาวะ
แทรกซ้อน เช่น โรคตา โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต
โรคหัวใจและหลอดเลือด และการถูกตัดเท้าหรือขา
(รูปที่ 2)
ข้อมูลจากโครงการส�ำรวจโรคเบาหวานในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2549 บ่งชี้ว่า ในจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ได้รับการรักษา มีผู้ป่วยร้อยละ 44 เป็นโรคไต
ร้อยละ 31 เป็นโรคตา และร้อยละ 8 เป็นโรค
หัวใจ14 และอีกการศึกษาพบว่าเกือบร้อยละ 30
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไ ด้ รับ การรั กษามี โ รค
ไตเรื้อรัง ในขณะที่มีร้อยละ 7.2 และ 6.4 มีโรคตา
และโรคหัวใจตามล�ำดับ10

อัตราการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มขึ้น

อัตราการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้ อนใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในหลายปีที่
ผ่านมา (รูปที่ 3) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการตรวจ
ระดับไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) ดีขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากร้อยละ 43 ในปี พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 66
ในปี พ.ศ.255715
อย่างไรก็ตามพบว่าแพทย์ใช้ผลการตรวจคัดกรอง
เป็นแนวทางในการรักษาค่อนข้างน้อย15

ภาวะแทรกซ้อนทางตา
ผู้ป่วยที่ควบคุมน�้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี
มีโอกาสที่จะเกิดโรคตาเพิ่มขึ้นมากกว่า
4-9 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่
ควบคุมน�้ำตาลในเลือดได้ดี6,53

ภาวะแทรกซ้อนของ
หลอดเลือดขนาดใหญ่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน4

ภาวะแทรกซ้อนทางไต
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่จะ
เกิดโรคไตเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า4
โรคไตจากเบาหวานเป็นหนึ่งใน
สาเหตุของภาวะไตวายระยะ
สุดท้ายในประเทศไทย19

แผลเบาหวานที่เท้า
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้ม
ที่จะถูกตัดขาส่วนล่างเพิ่มมาก
ขึ้น 10-20 เท่า4

หมายเหตุ — ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากโรคเบาหวาน
รูปที่ 3 — อัตราการตรวจคัดกรอง

ผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น15
จ� ำ นวนร้ อยละของผู ้ ป ่ วยที่ ไ ด้ รับ การตรวจต่ อ ปี
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หมายเหตุ — สมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกา (ADA) แนะน�ำให้ตรวจ HbA1c ปีละ 4 ครั้ง31 การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
(โคเลสเตอรอล) ช่วยประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเกิดโรคหัวใจ
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การรักษาโรคเบาหวานให้ถึงเป้าหมายสามารถช่วยชะลอ
การด�ำเนินของโรคไตเรื้อรัง
โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคไตเรื้อรัง การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ จะช่วยยับยั้ง
หรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต และช่วยลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากโรคไตเรื้อรังได้
ความชุกของโรคไตเรื้อรังอยู่ในระดับสูง

มีคนไทย 2-9 ล้านคนเป็นโรคไต19 ซึ่ ง ส่ วนใหญ่
อยู่ในระยะที่ 2 และ 317 ความชุกของโรคไตเรื้อรัง
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้ รับ การดู แลรั กษาสู ง
เกือบถึงร้อยละ 30 10 คาดว่ าผู ้ ป ่ วยมี จ� ำ นวนถึ ง
800,000 รายที่เป็นโรคไตจากโรคเบาหวาน
(รู ป ที่ 5) ดั ง นั้ น การให้ ค วามสนใจกั บ โรคไต
จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการโรคเบาหวาน
ที่ส�ำคัญมาก

รูปที่ 5 — ความชุกของภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

เกือบร้อยละ 30 ของผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยที่ได้รับการรักษา
มีโรคไตร่วมด้วย3,10,11
ความชุกของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลรักษา

800,000
ราย
รอยละ
29.7

ความตระหนักถึงโรคไตเรื้อรังยังอยู่
ในระดับต�่ำ

มีเพียงร้อยละ 1.9 ของประชากรไทยที่ทราบว่า
ตนเองมีโรคไต18 แพทย์รักษาโรคทั่วไปมักใช้ค่า
ซีรั่มครีเอตินีนประเมินการท�ำงานของไต เนื่องจาก
เป็นวิธีที่มีแพร่หลายในโรงพยาบาลทั่วไปทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตามการตรวจด้วยวิธีนี้ท�ำให้การวินิจฉัย
โรคไตเรื้อรังต�่ำกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผู้หญิงและผู้สูงวัย18
ปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิ ดโรคไต ได้ แก่ อายุ ที่
มากขึ้น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประวัติการ
ใช้ยาแผนโบราณ และนิ่วในไต18

รูปที่ 4 — โรคไต

ร้อยละ 57 ของผูป้ ว่ ยไทยทีเ่ ป็นโรคเบาหวาน
และมีโรคไตร่วมด้วย มีการด�ำเนินโรคไปสู่
โรคไตตั้งแต่ระยะ 3 ถึงระยะสุดท้าย17

โรคไต

ระยะที่ 3,4,5: ร้อยละ 57

หมายเหตุ — ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคไต
ระยะสุดท้ายและมีเป็นจ�ำนวนมากที่จ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัด
ทดแทนไต19
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รอยละ
7.2

รอยละ
6.4

โรคตา

โรคหัวใจ

การควบคุมเบาหวานไม่ดี จะน�ำไปสู่
การล้างไต

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า โรคเบาหวานที่ควบคุม
ไม่ดีจะเร่งการด�ำเนินโรคไตได้ในทุกระยะของโรค
ซึ่งท�ำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลรักษารวมถึง
หัตถการที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การล้างไตเป็น
ประจ�ำ20,A ส�ำนักโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้จัดตั้งคลินิก
โรคไตเรื้อรังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการ
ด�ำเนินโรคของโรคไตให้ช้าลง19

การรักษาโรคไตมีค่าใช้จ่ายสูง

ระยะที่ 2: ร้อยละ 27

170,000
ราย

แต่ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขใน
ประเทศไทยนั้นไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนการ
ล้างไตหรือการปลูกถ่ายไตได้เสมอไป การบ�ำบัด
ทดแทนไตยังท�ำได้จ�ำกัดในหลายพื้นที่ของประเทศ
อาจเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร19

57%

ระยะที่ 1: ร้อยละ 16

200,000
ราย

81,000
ราย
รอยละ
3.1
โรคหลอดเลือดสมอง

(63 เหรียญสหรัฐB) ซึ่งไม่เพียงค่าใช้จ่ายด้านการ
ดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเพิ่มภาระงานแก่บุคคลา
กรทางการแพทย์ด้วย

414,485 บาทต่อปี

หรือ 12,200 เหรียญสหรัฐต่อปี คือ ค่าใช้จา่ ยโดย
ประมาณในการรักษาโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย25
ดังนั้น การป้องกันการด�ำเนินโรคไตเรื้อรังจึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญทั้งในด้านสาธารณสุขและการใช้จ่ายด้าน
สุขภาพของประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายของโรคไตส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอัน
เนื่องมาจากการล้างไต19 ในปี พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่าย
ในการล้างไตเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ประมาณ 2,161 บาท
A
B

การล้ า งไตคื อ กระบวนการการท� ำ ให้ เลื อ ดบริ สุ ท ธิ์ ทดแทนการท� ำ งานปกติ ข องไต
อ้ า งอิ ง ตามอั ต ราแลกเปลี่ ย นค่ าเงิ น ของบริ ษั ท โนโว นอร์ ดิ ส ค์ ณ เดื อ นเมษายน พ.ศ.2560 และปรั บ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ตามดั ชนี ราคาผู ้ บ ริ โ ภคในปี เ ดี ย วกั น
ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการล้างไตในประเทศไทยมีมูลค่า 1,879 บาทต่อราย เมื่อปี พ.ศ.2557 จะมีมูลค่าเทียบเท่า 2,161 บาทต่อรายในปี พ.ศ.2560

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานท�ำให้สูญเสียค่าใช้จ่าย
เป็นจ�ำนวนมาก
โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนสร้างภาระต่องบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประเทศเป็นอย่างมาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ใช้จ่ายไปโดยตรงกับยารักษาเบาหวาน
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการณ์ว่า
ร้อยละ 11 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดใน
ประเทศไทยถูกจัดสรรให้กับการดูแลรักษาโรค
เบาหวาน ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค
และคาดการณ์ว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41
ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งท�ำให้สังคมรับภาระจาก
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า22
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของการรักษาเบาหวาน
ในประเทศไทยนั้นมีอยู่ไม่มากนั ก การศึ กษาใน
ระดับท้องถิ่นจากผู้ป่วย 475 รายที่ได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
โรคเบาหวานต่อผู้ป่วยหนึ่งรายในประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 32,438 บาท (948 ดอลล่าร์สหรัฐA,B)23,24

ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มค่าใช้จ่ายของ
โรคเบาหวานอย่างมีนัยส�ำคัญ

ร้อยละ 49 ของค่าใช้จ่ายตรงในการรักษาโรค
เบาหวานเกิดจากค่ารักษาในโรงพยาบาลหรือจาก
การรักษาภาวะแทรกซ้อน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจาก
ยาคิดเป็นร้อยละ 14 เท่านั้น (รูปที่ 6)23
เมื่อผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
ค่าใช้จ ่ ายในการรั ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นดั งกล่ า ว
มักจะมากกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวาน
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อน พบว่าผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน 2 อย่าง
จ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้น 6.6 เท่า
ขณะที่ผู้มีภาวะแทรกซ้อน 3 อย่างขึ้นไป จ�ำเป็น
ต้องใช้ทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้น 18.5 เท่า
(รูปที่ 7)23

ภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือด เป็นสาเหตุที่พบ
บ่อยของการเข้ารักษาในโรงพยาบาล

ภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือด เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่
ท�ำให้การควบคุมน�้ำตาลในเลือดไม่บรรลุเป้าหมาย
ภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือดท�ำให้เกิดหัวใจเต้นแรง
อาการสั่นเทา ในกรณีรุนแรงอาจชัก หมดสติ และ
เสียชีวิต ภาวะนี้มักมีการรายงานน้อยกว่าความ
เป็นจริงจึงอาจปิดบังขนาดของปัญหา26
ภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือดขั้นรุนแรง เป็นสาเหตุ
ที่ พ บบ่ อ ยของการเข้ า รั ก ษาในโรงพยาบาล
ซึ่งท�ำให้ต้นทุนการรักษาโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้น26
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการรักษาภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือด
ขัน้ รุนแรงเท่ากับ 28,560 บาท (835 ดอลล่าร์สหรัฐ)25

รูปที่ 6 — ต้นทุนทางตรงของค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

รูปที่ 7 — ค่ากลางของค่าใช้จ่ายส�ำหรับโรคเบาหวานต่อผู้ป่วยหนึ่งรายในแต่ละปี

ร้อยละ 49 ของต้นทุนทางตรงของ
โรคเบาหวาน ถูกใช้ไปกับการดูแลรักษา
ในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน 3 โรคขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนถึง 18.5 เท่า
ค่าใช้จ่ายต่อรายต่อปี (บาท)
+18.5

เทา

49%
+6.6

คาดูแลรักษาในโรงพยาบาล

+2.3

คายา
คาผูปวยนอก
คาทดสอบและการตรวจวัด
คาใชจายทางตรงทางการแพทยอื่น

83,851

เทา

29,824

เทา
10,280

4,529

ไมมีภาวะแทรกซอน

มีภาวะแทรกซอน 1 โรค

มีภาวะแทรกซอน 2 โรค

มีภาวะแทรกซอน 3 โรคขึ้นไป

หมายเหตุ — อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุในเอกสารตีพิมพ์23
A
B

ปรั บ ตามอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของบริ ษัท โนโว นอร์ ดิส ค์ ณ เดื อ นเมษายน พ.ศ.2560
ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานต่อผู้ป่วยหนึ่งรายในประเทศไทย มีมูลค่า 28,200 บาทในปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่า 32,438 บาทในปี พ.ศ.2560 เมื่อปรับอัตราเงินเฟ้อตามดัชนีราคาผู้บริโภคในปีเดียวกัน
7
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การส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานเข้าถึงการรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ท�ำให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น
การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการมีบคุ คลากรทางการแพทย์ทเี่ ชีย่ วชาญ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ ี อย่างไรก็ตามปัญหา
การขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์และการได้รับการดูแลรักษาที่ไม่เท่าเทียมกัน ท�ำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ทุกคน
การเข้าถึงการดูแลรักษาและการที่แพทย์มีเวลาเพียง
พอในการดูแลรักษา เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีสุขภาพที่ดีได้

ศู น ย์ กลางได้ แ สดงให้ เ ห็ นว่ า ท� ำ ให้ ก ารควบคุ ม
น�้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น28

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานมีจ�ำนวน
น้อยเกินไป

ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4.8 ล้านคน
แต่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานเพียง 272 คน
ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์มากเกินไป ท�ำให้
แพทย์มีเ วลาในการให้ค�ำปรึ กษาแก่ ผู้ ป ่ วยไม่
เพียงพอ
ผลกระทบของการมีเวลาที่จ�ำกัด อาจท�ำให้ผลการ
รักษาไม่บรรลุเป้าหมาย3 ซึ่งน�ำไปสู่การเกิดภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเบาหวาน14,15
การใช้ ที ม สหวิ ช าชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แพทย์ ผู ้
เชีย่ วชาญเฉพาะทาง พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ
และผู้ให้ความรู้ด้านโรคเบาหวาน โดยมีผู้ป่วยเป็น

แม้ ค วามคุ ้ ม ครองจะครอบคลุ ม ทั้ งหมด แต่ ยั ง มี
ความแตกต่างกันในการเข้าถึงการรักษาเฉพาะโรค
และการเข้าถึงยาเบาหวานที่เป็นยาใหม่ในแต่ละ
ระบบหลักประกันสุขภาพ

ในประเทศไทย อัตราส่วน
ระหว่างผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
แพทย์สาขาต่อมไร้ท่อเท่ากับ
20,000 ราย3,11,27
การเข้าถึงการรักษาไม่เท่าเทียมกัน

ใช้สิทธิระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
(CSMBS) และร้อยละ 4.1 ใช้สิทธิระบบประกัน
สังคม (SSS) ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานในภาคเอกชน10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การรักษาของผู้ป่วย
เบาหวานในประเทศไทย ได้แก่ ระยะเวลาที่เป็น
โรคเบาหวาน ประเภทของโรงพยาบาล และถิ่นที่
อยู่อาศัย10

ประเทศไทยควรมีการดูแลรักษาโรคเบาหวานที่มี
คุณภาพ ตั้งแต่เริ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ.2545 ซึ่ งปั จ จุ บันครอบคลุ ม ร้ อ ยละ 77
ของประชากร ในขณะที่ร้อยละ 17.5 ของประชากร

ผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด
มี ผ ลการรั ก ษาที่ ดี ก ว่ า ผู ้ ที่รั บการรั ก ษาในโรง
พยาบาลชุมชน นอกจากนั้นยังพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
(รูปที่ 8)10

รูปที่ 8 — ผลลัพธ์การรักษาที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

ผู้ป่วยที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯบรรลุเป้าหมายในการรักษาตามที่ก�ำหนดได้ดีกว่า
ผู้ป่วยในเขตจังหวัดขอนแก่นถึงสองเท่า10
ร้อยละของผู้ป่วยที่บรรลุเป้าหมายระดับ HbA 7%
1c

กรุงเทพ
(เขต 13)

รอยละ 46

จังหวัดสงขลา
(เขต 12)

รอยละ 38

จังหวัดนครราชสีมา
(เขต 9)

รอยละ 35

จังหวัดเชียงใหม
(เขต 1)
จังหวัดขอนแกน
(เขต 7)
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รอยละ 34

รอยละ 25

การจัดการโรคเบาหวานเชิงรุกช่วยยกระดับมาตรฐานการดูแล
รักษาผู้ป่วยเบาหวาน
การรักษาโรคเบาหวานเชิงรุกซึ่งประกอบด้วยการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เร็วขึ้น การเริ่มต้นการรักษาด้วยอินซูลินใน
เวลาที่เหมาะสม และการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเป็นประจ�ำ อาจช่วยท�ำให้คุณภาพการดูแลรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
แนวทางการรักษาโรคเบาหวานส�ำหรับประเทศไทย
รวมทั้งจากองค์กรโรคเบาหวานนานาชาติ ซึ่งรวม
ถึงสมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกา (ADA) กลุ่ม
นโยบายโรคเบาหวานแห่ง ยุ โ รป และสมาคม
โรคเบาหวานแคนาดา (CDA) ได้แนะน�ำระดับ
HbA เป้าหมายที่ต�่ำกว่า 6.0% – 7.0% ส�ำหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 28,31-33
1c

แนวทางการรักษาเหล่านี้เน้นย�้ำถึงผลดีของการ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือ ดต่ อการเกิ ดภาวะ
แทรกซ้อน ดังข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโรคเบาหวาน
แบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า ในประเทศสหราช
อาณาจักร (UKPDS) (รูปที่ 9) 13,29

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แนวทางเวชปฏิบัติได้แนะน�ำ
การรั ก ษาที่ เ ข้ ม งวดมากขึ้ น แต่ ก ารศึ ก ษาขนาด
ใหญ่ ห ลายการศึ ก ษาได้ แ สดงให้ เ ห็ นว่ า ผู ้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานจ� ำ นวนมากมี ค วามยากล� ำ บากเป็ น
อย่ า งมากในการที่ จ ะบรรลุ แ ละรั ก ษาระดั บ เป้ า
หมายการรั ก ษาดั งกล่ า ว28

ในประเทศไทย สามในห้าของผู้ป่วยโรค
เบาหวานที่ได้รับการรักษา ไม่บรรลุเป้า
หมายการรักษา3
ส่วนหนึง่ เพราะโรคเบาหวานเป็นโรคทีม่ กี ารด�ำเนินโรค
ต่อเนือ่ ง (รูปที่ 10) และการรักษาในปัจจุบนั เป็นการ
รักษาตามขัน้ ตอนเพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด28

รูปที่ 9 — ผลการศึกษา UKPDS

การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดที่ดีขึ้นสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ลดลง13

HbA1c

ลดลง

1%

HbA1c

ลดความเสี่ยงของอัตราการเสียชีวิต
จากโรคเบาหวานรอยละ 21
ลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดรอยละ 14
ลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
ของหลอดเลือดขนาดเล็กรอยละ 37

ในการรักษาตามขั้นตอน ผู้ป่วยเริ่มด้วยการปรับ
เปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ตามด้ ว ยการรั ก ษาด้ ว ยยาลด
ระดั บ น�้ ำ ตาลแบบรั บ ประทานชนิ ด เดี ย วซึ่ ง มั ก
จะมี ก ารปรั บ เพิ่ ม ขนาดยาให้ สู ง ขึ้ น และจะเพิ่ ม
อิ นซู ลิ นในสู ต รการรั ก ษาเมื่ อ ใช้ ย ารั บ ประทาน
ไม่ ไ ด้ ผ ล (รู ป ที่ 10) 28 ในความเป็ น จริ ง อาจ
ชะลอการเริ่ ม ใช้ อิ นซู ลิ นไปจนกระทั่ ง เกิ ด ภาวะ
แทรกซ้ อ นขึ้ น 30
ในประเทศไทย โดยเฉลี่ ย แล้ ว ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น โรค
เบาหวานนานเป็น 10 ปีกว่าที่จะได้รับการรักษา
ด้วยอินซูลิน และในจ�ำนวนผู้ป่วยที่สมควรรักษา
ด้ ว ยอิ น ซู ลิ น มี อั ต ราการได้ รั บ อิ น ซู ลิ น เพี ย ง
ร้ อ ยละ 22 เท่ า นั้ น 10,14

การรักษาเชิงรุกเป็นกุญแจส�ำคัญต่อ
ผลลัพธ์การรักษา

การรักษาโรคเบาหวานเชิงรุก ให้ความส�ำคัญกับ
การช่ ว ยผู ้ ป ่ ว ยให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายของระดั บ
น�้ำตาลในเลือด ซึ่งรวมถึงการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาในเวลาที่
เหมาะสม และให้ ก ารรั ก ษาที่ เ ข้ ม งวดมากขึ้ น
เมื่อผู ้ ป่ ว ยไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของระดั บ
น�้ ำ ตาลในเลื อ ด

ที่ลดลง

1%

รูปที่ 10 — การรักษาโรคเบาหวาน

การรักษาที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มตั้งแต่ในระยะแรกด้วยการใช้ยาร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด28
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หมายเหตุ — การรักษาแบบอนุรักษ์ และ การรักษาเชิงรุก (A) รักษาตามขั้นตอนแบบดั้งเดิม (B) รักษาด้วยยามากกว่า 1 ชนิด ตั้งแต่ระยะแรก OAD ยาลดระดับน�้ำตาลแบบรับประทานดัดแปลงโดย
ได้รับอนุญาตจาก Campbell IW28
9
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กระทรวงสาธารณสุขให้พันธสัญญาในการส่งเสริมการดูแล
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลด้านสุขภาพในประเทศได้ตระหนักถึงภาระที่เพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ต่อความ
สามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จึงได้มีการก�ำหนดปณิธาน แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางด�ำเนินการ เพื่อท�ำให้ประชาชนมีอายุ
ยืนยาวขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีโรคเรื้อรังก็ตาม
สุขภาพที่ดีเป็นเงื่อนไขเบื้อ งต้ น ที่ ส�ำ คั ญต่ อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน องค์การอนามั ย โลก (WHO) ได้
ก�ำหนดกรอบการท�ำงานส�ำหรับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เพื่อติดตามภาระของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทั่วโลก โดยได้มีการก�ำหนด 9 เป้าหมาย ซึ่งหนึ่ง
ในเป้าหมายดังกล่าว คือ เพื่ อลดการเพิ่ มขึ้ น ของ
โรคเบาหวาน54
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจัด เป็ น วาระส� ำ คั ญด้ าน
สุขภาพของประเทศไทยเช่นกัน โดยในปี พ.ศ.2554
ได้มีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ไทย เพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวม
ถึงโรคเบาหวาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชากรมี
สุขภาพดีและอายุที่ยืนยาวขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และควบคุม
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษาโรคเรื้ อ รั ง เหล่ า นี้
ในระยะ 10 ปี ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ยังระบุถึง
ความจ�ำเป็นที่หลายภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดัน
เพื่อต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง34

ตัวอย่างของการริเริม่ จากภาครัฐในการต่อสู้
กับโรคเบาหวาน

1. จากส่วนหนึ่งของโครงการที่น�ำโดยกระทรวง
สาธารณสุ ข ได้ จั ด รถคลิ นิก ตาเคลื่ อ นที่ 2 คั น
สัญจรไปทั่วประเทศระหว่างปี พ.ศ.2552–255436
เพื่ อตรวจคั ด กรองและป้ อ งกั นภาวะแทรกซ้ อ น
ทางตาที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

2. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ได้กันงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้การรักษาด้วย
เลเซอร์ส�ำหรับประชาชน 7,589 ราย ที่มีโรคตา ซึ่ง
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากโรคเบาหวาน37
3. โรคไตเรื้อรังในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่
และมีต้นทุนที่สูง38 ในปี พ.ศ.2551 ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ โดย
การบ�ำบัดทดแทนไต (RRT) เป็นทางเลือกในการ
รักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายภายใต้หลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ39 นับถึงปี พ.ศ.2558
มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีบ�ำบัดทดแทนไต
มากกว่า 30,000 ราย โดยร้อยละ 85 ของผูป้ ว่ ยโรค
ไตเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถเข้าถึงการรักษานี้40

4. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ได้สร้างแรงจูงใจให้กับคลินิกโรคเบาหวานโดยจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และให้เงินทุน
เพิ่มขึ้นแก่คลินิกที่ประสบความส�ำเร็จในการตรวจ
คัดกรองและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน41

ความร่วมมือเป็นสิ่งส�ำคัญในการแก้ปัญหา
ด้านสุขภาพ

ด้วยเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือและมุ่งเน้น
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รัฐบาลไทยได้
ขานรับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก35
(รู ปที่ 11) ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บองค์ ก รต่ า งๆ
รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมจ�ำนวนมาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายทาง
สังคมอันหลากหลาย
ประเทศไทยได้ก�ำหนดแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยเอง และมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรลุ
เป้ า หมายเพื่ อ การพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื นผ่ า นหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP), เพื่อสร้าง
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม42

รูปที่ 11 — เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs)

1

ขจัดความ
ยากจน

2

ขจัดความ
หิวโหย

3

มีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี

4

7

พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเขาถึงได

8

การจางงานที่มี
คุณคาและการเติบ
โตทางเศรษฐกิจ

9

อุตสาหกรรม
นวัตกรรม
โครงสรางพื้นฐาน

10

13

10

|

การรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

14

โครงการริเริ่มจากภาครัฐ

การใชประโยชน
จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเล

15

การใชประโยชน
จากระบบนิเวศ
ทางบก

การศึกษา
ที่เทาเทียม

16

ลดความ
เหลื่อมล้ำ

สังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไมแบงแยก

5

ความเทาเทียม
ทางเพศ

11
17

เมืองและถิ่นฐาน
มนุษยอยางยั่งยืน

ความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

6

การจัดการน้ำ
และสุขาภิบาล

12

แผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2558 บรรดาผู้น�ำโลกได้
ตอบรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี พ.ศ.2573 ซึ่ง
ประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ
และ เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง 169 ข้อ ซึ่งจะ
เป็นตัวก�ำหนดนโยบายและการให้ทุนส�ำหรับใน
อีก 15 ปีข้างหน้า43
เป้าหมายระดับโลกดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้
ด�ำเนินการเพื่อขจัดความยากจน ปกป้องโลก และ
ต้องให้ความมั่นใจได้ว่าประชาชนมีความสุข สันติ
และสมบูรณ์43

การยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคเบาหวานจ�ำเป็นต้อง
มีวิสัยทัศน์และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ป่วย

การค้นหาและระบุความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ป่วยต้องการและการท�ำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแลด้านสุขภาพและผู้มีส่วนร่วมอื่น
จะสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย และสังคมทั่วไป รวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
แนวทางของเราเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่
ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับ

การดูแลรักษาโรคเบาหวานที่ดีมีรากฐานมาจาก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งหมายความ
ถึงสิทธิในการมีสุขภาพดี เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
มาตรฐานการด�ำรงชีวติ ซึง่ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ส�ำคัญ 4 อย่างได้แก่ สามารถใช้ได้ สามารถเข้าถึงได้
(สามารถจ่ายได้) เป็นที่ยอมรับได้ และมีคุณภาพ
ส�ำหรับผู้ป่วย44 ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังได้ระบุว่า
“การตระหนักรู้”45 เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเพิ่ม
เติมที่ส�ำคัญยิ่ง (รูปที่ 12)
องค์ประกอบเหล่านี้เป็นตัวก�ำหนดกรอบงานวิจัย
เพื่อหาค�ำตอบว่าจะท�ำอย่างไรให้การดูแลรักษาโรค
เบาหวานในระดับท้องถิ่นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
จาก The Blueprint for Change ฉบับนี้ เราจะแสดง
ให้เห็นว่าบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ – ด้วยความร่วมมือ
กับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในระดับท้องถิน่ – ก�ำลังท�ำงาน
ในเรื่องนี้อย่างไร

โอกาสส�ำหรับภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแล
รักษาโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ซับซ้อนและไม่มีใครสามารถ
จัดการปัญหาได้โดยล�ำพัง เราเชื่อว่าความร่วมมือ
กันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐจะสามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรวมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งหมด
ได้มากขึ้น และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า – การสร้าง
ค่านิยมร่วม (รูปที่ 12)
ด้วยวิสัยทัศน์และประวัติที่ดีของเราในด้านการให้
ความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรในการให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ ป ่ วยโรคเบาหวานในประเทศไทยให้ มี สุ ข ภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

การด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นสิ่งดีส�ำหรับ
ผู้ป่วยและโนโวนอร์ดิสค์

กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ของเรามุ ่ งเน้ นที่ ค� ำ สั ญ ญาในการยึ ด
ผู ้ ป ่ วยเป็ น ศู นย์ ก ลางของทุ ก สิ่ งที่ เ ราท� ำ งานของ
เราคื อประสานงานในระบบดู แ ลสุ ข ภาพตามรู ป
แบบ ผลิ ต ยาที่ มี คุ ณ ภาพส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ย และ

ให้ ก ารสนั บสนุ นแก่ ผู ้ ป่ ว ยเบาหวานนอกเหนื อ
จากยา เราเชื่ อ ว่ า อะไรที่ เ ป็ นสิ่ งดี ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ย
พนั ก งานของเรา และชุ ม ชน ก็ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี
ส� ำ หรั บเราด้ ว ยเช่ นกั น และเรายั งเชื่ อ ว่ า การยึ ด
ผู ้ ป่ ว ยเป็ นศู นย์ ก ลางในการท� ำ ธุ ร กิ จ และมุ ่ ง เน้ น
ที่ ค วามสั ม พั นธ์ กับผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว ม สามารถท� ำ ให้
เรารั ก ษาต� ำ แหน่ งความเป็ นผู ้ น�ำ ในประเทศไทย
ตลอดหลายปี ที่ผ ่ า นมา เราเป็ นผู ้ ผ ลิ ต อิ น ซู ลิ น
เกือบครึ่งหนึ่งของอินซูลินทั้งหมดในโลก และ
ในประเทศไทย สามในห้าของผู้ใช้อินซูลินใช้
อิ น ซู ลิ น ที่ เ ป็ น ผลิตภัณฑ์ข องเรา
เรายั ง จั ด สร้ า งสถานที่ ท� ำ งานที่ ส ร้ า งความรู ้ สึ ก
ผูกพัน และตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 บริษัทโนโว นอร์ดิสค์
ประเทศไทยได้ มี ก ารขยายเป็ น สองเท่ า โดยมี ผู ้
ร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากกว่า 110 คน คนของเรา
เชื่ อ ในพั น ธกิ จ และให้ ค� ำ สั ญ ญาที่ จ ะเอาชนะ
โรคเบาหวาน25

รูปที่ 12 — การสร้างค่านิยมร่วมกับพันธมิตร

ค่านิยมของพวกเราตั้งอยู่บนพื้นฐาน 5 ประการ ในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
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| แนวทางการด�ำเนินงานของโนโว นอร์ดสิ ค์

ความมุง่ มัน่ ของโนโว นอร์ดสิ ค์ทมี่ ตี อ่ ประเทศไทยมายาวนาน
กว่า 30 ปีเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
บริษทั โนโว นอร์ดสิ ค์ มีประวัตยิ าวนานถึง 30 ปีในประเทศไทย เราส่งมอบยาเบาหวานทีเ่ ป็นนวัตกรรมใหม่ทตี่ รงกับความต้องการของผูป้ ว่ ยโดย
ไม่ค�ำนึงถึงสิทธิในการรักษา เราได้ให้ค�ำมั่นสัญญากับผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทยซึ่งนอกเหนือจากยาแล้วเรายังจะช่วยผู้คนจ�ำนวนมากให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้นด้วย
โนโว นอร์ดิสค์ เป็นบริษัทด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ในระดับโลกที่มีนวัตกรรมและความเป็นผู้น�ำในการ
ดูแลโรคเบาหวานมามากกว่า 90 ปี โดยมีส�ำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเดนมาร์ก และมีพนักงาน
มากกว่า 41,700 คน ใน 77 ประเทศ และมีผลิตภัณฑ์
จ�ำหน่ายใน 165 ประเทศ25
ส�ำนักงานในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ.2526 (รูปที่ 13) และเติบโตอย่าง
มากตั้งแต่นั้นมา

เราเป็นผู้น�ำการตลาดเรื่องการดูแลรักษา
โรคเบาหวาน

มั่นใจได้ว่าเรามียาให้กับผู้ป่วยเบาหวานทุกราย
ในประเทศโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงสิทธิในการรักษา
ส�ำหรับโรคเบาหวานแล้ว ไม่มีการรักษาใดการรักษา
หนึ่งที่สามารถใช้ได้กับทุกคน การรักษาที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยคนหนึ่งอาจไม่ใช่การรักษาที่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้ป่วยอีกคน และการรักษาที่ได้ผลดีกับผู้ป่วย
คนหนึ่งในวันนี้อาจไม่ได้ผลเมื่อเวลาผ่านไป เราจึง
จ�ำเป็นต้องมีทางเลือกของการรักษาที่หลากหลาย
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรักษาที่เลือกสามารถควบคุม
น�้ำตาลในเลือดและท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตได้
อย่างเหมาะสมที่สุด

ยารักษา
เบาหวานทุกชนิด

ของบริษัทที่เป็นนวัตกรรมใหม่
มีใช้ในประเทศไทยส�ำหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน25

การดูแลรักษาโรคเบาหวานเป็นธุรกิจที่ใหญ่และ
เติ บ โตเร็ ว ที่ สุ ด ของพวกเรา โดยคิ ด เป็ น เกื อ บ
ร้อยละ 90 ของยอดขายของบริษัทในประเทศไทย25
นับตั้งแต่เริ่มต้นเรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีแก้
ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เราผลักดันธุรกิจตามแนวทางที่ยั่งยืน

ที่โนโว นอร์ดิสค์ เราด�ำเนินงานตาม“แนวทางของ
โนโว นอร์ดสิ ค์” ซึง่ อธิบายว่าเราเป็นใคร เราต้องการ
ไปยังที่ใด และคุณค่าที่อธิบายความเป็นบริษัทของ
พวกเรา46

3 ใน 5 ของผู้ที่ใช้อินซูลินใน
ประเทศไทยไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
ของโนโว นอร์ดิสค์25

ในประเทศไทย เราได้น�ำเสนอยารักษาโรคเบาหวาน
ที่ดีที่สุดในกลุ่มรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาก
ที่สุด ตั้งแต่อินซูลินชนิดพื้นฐานจากคนแบบบรรจุใน
ขวดแก้ว จนถึงอนุพันธ์ของอินซูลินแบบบรรจุใน
อุปกรณ์ฉีดยาที่ทันสมัยหรือปากกาฉีดยา ซึ่งท�ำให้

ตามแนวทางของโนโว นอร์ดสิ ค์ เรามุง่ มัน่ ท�ำกิจกรรม
ด้วยความรับผิดชอบ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และสั งคม นี่ คื อ สิ่ งที่ เ ราเรี ย กว่ า ความส� ำ เร็ จ ของ
องค์กรอย่างสมดุล 3 ด้าน (Triple Bottom Line)45

รูปที่ 13 — ประวัติของบริษัทโนโว นอร์ดิสค์ในประเทศไทย

พันธสัญญาที่มีประวัติอันยาวนาน
พ.ศ.2526

พ.ศ.2549

บริษัทสาขาของโนโว นอร์ดิสค์
ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย

ตั้งโรงงานผลิตเข็มฉีดยาที่
จังหวัดอยุธยาเพื่อส่งออกทั่วโลก

พ.ศ.2546

จัดงานประชุมเพื่อให้
ความรู้แก่ผู้ป่วยเป็นครั้งแรก
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แนวทางการด�ำเนินงานของโนโว นอร์ดสิ ค์

พ.ศ.2554

ออกผลิตภัณฑ์ Human GLP-1
analogue สู่ท้องตลาดครั้งแรก
(ยาฉีดกลุ่มใหม่ส�ำหรับใช้รักษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2)

พ.ศ.2549

ออกผลิตภัณฑ์
premixed insulin
แบบใหม่สู่ท้องตลาด

พ.ศ.2558

จัดตั้งโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับ
อินซูลินเพื่อฝึกอบรมบุคคลากร
ทางการแพทย์

พ.ศ.2557

จัดการประชุมผู้น�ำด้านการ
ดูแลรักษาเบาหวาน
ของประเทศไทย

พ.ศ.2559

เริ่มด�ำเนินโครงการศึกษา
วิจัยทางคลินิกของยาเซมา
กลูไทด์ (semaglutide)
ชนิดรับประทาน

พ.ศ.2559

ออกผลิตภัณฑ์
ultra-long-acting insulin
รุ่นใหม่สู่ท้องตลาด

โนโว นอร์ดิสค์คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น
เราลงทุนในการวิจัยทางคลินิกที่อาจน�ำมาซึ่งทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่าส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน คุณค่าที่ได้จากการด�ำเนินการวิจัยทาง
คลินิกนั้นมากเกินกว่าข้อมูลที่ได้
ตั ว อย่ า งเช่ น อนุ พั นธ์ ข องอิ นซู ลิ นที่ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (NLEM)49
และสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ป่วยที่มีสิทธิป ระกั น
สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า (UCS) สิ ทธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษา
พยาบาลข้าราชการ (CSMBS) และสิทธิประกัน
สังคม (SSS)

จะเกิดคุณค่าต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมากเกิน
กว่าข้อมูลที่ได้รับในด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของยา (รูปที่ 14)48

เราลงทุนเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

การศึกษาวิจัยทางคลินิกจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูล
ด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้ยาที่
เหมาะสมในมนุษย์
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ได้
รายงานว่า โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีการท�ำวิจัยมาก
ที่สุดในประเทศไทย47 และส่วนใหญ่เป็นโครงการ
วิจัยของโนโวนอร์ดิสค์25

พวกเราได้พยายามให้การสนับสนุนผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการท�ำให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาของเราได้ เรายังท�ำกิจกรรม
ต่อไปนี้:

277 ล้านบาท

หรือ 8 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
เป็นจ�ำนวนเงินที่โนโว นอร์ดิสค์ได้ลงทุน
เพื่อด�ำเนินโครงการวิจัยทางคลินิก
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.255225

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เราได้ด�ำเนินงานโครงการวิจัย
โรคเบาหวานจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 จาก 25 โครงการ
และได้รับผู้ป่วย 472 รายเข้ามาในโครงการ ซึ่งพวก
เราได้ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับ 16 โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ25

เราสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ผู้ป่วย
สามารถเข้าถึงได้

การศึ ก ษาวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น
ระหว่างผู้ป่วย อุตสาหกรรมยา บุคคลากรทางการ
แพทย์ รัฐบาล และหน่วยงานที่มีอ�ำนาจก�ำกับดูแล
ด้านสุขภาพ เมื่อกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้มี
เป้าหมายร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ ของผู ้ ป ่ วย

ยาของเราสามารถเบิกจ่ายได้โดยระบบดูแลสุขภาพ
ส่วนใหญ่ทั่วโลก และนวัตกรรมใหม่หลายชนิดของ
เราได้ถกู จัดเป็นมาตรฐานของการรักษาในประเทศไทย

1. แจกจ่ายปากกาฉีดอินซูลินอย่างน้อย 40,000
ด้ามโดยไม่คิดมูลค่าทุกปี25
2. สนับสนุนยากลูคากอนโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้
รักษาภาวะน�้ำตาลต�่ำในเลือดชนิดรุนแรง และ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เราได้บริจาคยากลูคากอน
จ�ำนวน 700 หลอดให้แก่ผู้ป่วย25
3. สนับสนุนเครื่องวัดน�้ำตาลในเลือดโดยไม่คิด
มูลค่าแก่ผู้ป่วยที่ก�ำลังจะเริ่มใช้อินซูลิน ซึ่งเรา
แจกจ่ายประมาณ 2,000 เครื่องในแต่ละปี25

รูปที่ 14 — การสร้างค่านิยมร่วมในการวิจัยทางคลินิก
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นอกเหนือจากการใช ย้ า

การเพิ่มความตระหนักรู้และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น
โนโว นอร์ดิสค์จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่สาธารณะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่มีความเสี่ยง
ในการเป็นโรคเบาหวานได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้เรายังสนับสนุนในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีแม้เป็นโรคเบาหวาน
วันเบาหวานโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ในวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day: WDD)
ซึ่งตรงกั บ วั นที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เราได้
จั ด กิ จ กรรมการตรวจคั ด กรองน�้ ำ ตาลในเลื อ ด
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ค�ำแนะน� ำ การท� ำ อาหาร
เพื่อสุข ภาพ กิจกรรมการออกก�ำลังกาย และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2
แก่ประชาชนทั่วไป (กล่องข้อความที่ 3)
เรายังเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่ง
ประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ซึ่งใน
งานนี้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มาอภิปรายเกี่ยวกับ
การสร้างความตระหนักรู้ การป้องกัน การวินิจฉัย

การรักษา และกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทาย
ของโรคเบาหวานในระดับชาติ

การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยช่วยเพิ่มทักษะ
ในการดูแลตนเอง

เราทราบดีว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องจัดการดูแล
ตนเองเป็นส่วนใหญ่50 ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและรบกวน
ชีวิตประจ�ำวันของพวกเขา ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถจัดการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
เราจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ
องค์กรทางการแพทย์ จัดตั้งค่ายเบาหวานอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ป่วย (กล่องข้อความที่ 4) โครงการนี้ได้
เริม่ ต้นขึน้ ในปี พ.ศ.2533 และมุง่ เน้นในการให้ความรู้
แบบเจาะลึกแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ค่ายเบาหวานเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งใน
พื้นที่ชนบทและในเขตเมือง เฉพาะในปี พ.ศ.2559
พวกเราได้ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น จ� ำ นวนถึ ง
1,890 ราย การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยกระท�ำ
โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคเบาหวานที่ผ่าน
การรั บรองแล้ ว ด� ำ เนิ นการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ย
ครอบครัว และผู้ดูแลผู้ป่วยในหัวข้อต่างๆ เช่น
อาหาร การดู แ ลเท้ า การออกก� ำ ลั งกาย แง่ มุ ม
ด้ า นจิ ต สั ง คม การวั ด น�้ ำ ตาลในเลื อ ด และวิ ธี
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งโรคเบาหวานใน
หญิ งตั้ งครรภ์ และโรคเบาหวานในเด็ ก

กล่องข้อความที่ 3 — โนโว นอร์ดิสค์ได้ลงทุนใน....

กล่องข้อความที่ 4 — โนโว นอร์ดิสค์ได้ลงทุนใน....

วันเบาหวานโลก

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

วันเบาหวานโลกตรงกับวัน ที่ 14 พฤศจิ กายน ซึ่ ง มี การจั ดงานทุ กปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้แก่สาธารณะ สนับสนุนสิ่งที่ช่วยท�ำให้
ประชากรมีสุขภาพดีขึ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน

มากกว
มากกว
า 20า 20
ป ป

นโวดนอร
ไดจัดนงานวัน
ที่โนโวที่โนอร
ิสคไดดจิสัดคงานวั
เบาหวานโลกในประเทศไทย
เบาหวานโลกในประเทศไทย

รูปงานวันเบาหวานโรค
ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2559
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ประชาชนประมาณ
ประชาชนประมาณ

ลานคน
8.88.8
ลานคน

ขารวมงานเบาหวานโลก
ไดเขาได
รวเมงานเบาหวานโลก
ที่จัดโดยโนโว
ที่จัดโดยโนโว
นอรดนอร
ิสค ดิสค
ทั่ว้งโลกตั
ป พ.ศ.2553
ทั่วโลกตั
แตป้ง แต
พ.ศ.2553

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยได้เริ่มจัดขึ้นในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533
โดยเราได้สนับสนุนสมาคมแพทย์และโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อจัดการอบรมให้
ความรู้ โดยด�ำเนินการในรูปแบบของค่ายฤดูร้อน ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะได้
เรียนรู้การด�ำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีแม้มีโรคเบาหวาน และเสริมสร้างทักษะ
การจัดการตนเอง
ดคายเบาหวาน
มีการจัมีดกคารจั
ายเบาหวาน
อบรมให
มาตั้งแต
อบรมให
ความรูคมวามรู
าตั้งแต
ป พ.ศ.2553
ป พ.ศ.2553
จำนวนจำนวน

ประมาณ
ประมาณ
40 40
คายคาย
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ

รูปค่ายอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2559

ผูปวยผูปวย

ประมาณ
1,890
ประมาณ
1,890
รายราย

าคายอบรมที
่สนันบโดย
สนุนโดย
รวมเขราวคมเข
ายอบรมที
่สนับสนุ
ดิสคพ.ศ.2559
ในป พ.ศ.2559
โนโว โนโว
นอรดนอร
ิสคในป

การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับโรคเบาหวานจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษา
โนโว นอร์ดิสค์สนับสนุนโครงการที่ช่วยยกระดับความรู้ของบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
ให้ดีขึ้น เรายังสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะของประเทศเกี่ยวกับโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวาน
การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ช่วย
เพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

ด้วยความร่วมมือกับผู้ที่เ กี่ ย วข้ อง เราสนั บ สนุ น
และเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานให้ ค วามรู ้ การประชุ ม
ทางวิชาการ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และ
การฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน (กล่องข้อความที่
5 และ 6) นอกจากนั้นเรายังได้ตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่ ม จ� ำ นวนผู ้ เ ชี่ ย วชาญในระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยจั ด
โครงการ “การฝึ ก อบรมผู ้ ส อน” ซึ่ ง หั ว ข้ อ ใน
การฝึ ก อบรม ได้ แ ก่ การจั ด การโรคเบาหวาน
ขั้ น พื้ น ฐาน การรั ก ษาโรคเบาหวานและภาวะ
แทรกซ้ อ นในปั จ จุ บั น การดู แลเท้ า และการ
รั ก ษาภาวะแทรกซ้ อ นเฉี ย บพลั น เช่ น ภาวะ
น�้ ำ ตาลต�่ ำ ในเลื อ ด

โนโว นอร์ดิสค์เชื่อว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
เบาหวานทั้งแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ
พั ฒนาการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป่ ว ยในทุ ก ภู มิ ภาคของ
ประเทศไทยให้ ดี ขึ้ น
การให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรทางการแพทย์ของเรานัน้ ได้
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น
เราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้เริ่มโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่พยาบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546

การศึกษาทางระบาดวิทยาช่วยสร้าง
หลักฐานเชิงประจักษ์

เราให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย เช่น DiabCare Asia50,51
ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงส�ำรวจทางระบาดวิทยาแบบ

ตัดขวางทีป่ ระเมินสถานการณ์การจัดการโรคเบาหวาน
ภาวะแทรกซ้อน และการควบคุมโรค DiabCare Asia
เริ่มต้นในประเทศไทยในปี พ.ศ.2539 และติ ด ตาม
ผลในปี พ.ศ.2541, 2544, 2546 และ 255050,51 โดย
ความร่วมมือกับสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
ชมรมต่ อ มไร้ ท ่ อ เด็ ก และวั ย รุ ่ น แห่ ง ประเทศไทย
และโรงพยาบาล 20 แห่ง ซึ่งข้ อ มู ล ของผู ้ ป ่ ว ยได้
ถู ก เก็ บรวบรวมเพื่ อ น� ำ ไปวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
การจัดการโรคเบาหวานที่เกิ ด ขึ้ นจริ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการส� ำ รวจนี้ มี ค วามเฉพาะและเป็ น โอกาสที่
จะได้ น�ำ ไปใช้ ใ นการช่ ว ยปรั บปรุ งการดู แ ลรั ก ษา
โรคเบาหวานในประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้

กล่องข้อความที่ 5 — โนโว นอร์ดิสค์ได้ลงทุนใน....

กล่องข้อความที่ 6 — โนโว นอร์ดิสค์ได้ลงทุนใน....

การฝึกอมรมบุคลากร
ทางการแพทย์

โครงการฝึกอบรมผู้สอน

ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินงานในประเทศไทย เราได้จัดโครงการฝึกอบรมเป็นประจ�ำเพื่อ
ยกระดับความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Professional: HCP)
ด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิกล่าสุดของการจัดการโรคเบาหวาน

ตั้งแตตั้งปแต
 2539
ป 2539

โนโว นอร
โนโวดิสนอร
คไดดจิสัดคการ
ไดจัดการ
อบรมให
อบรมให
ความรูคแวามรู
ก แก
บุคลากรทางการแพทย
บุคลากรทางการแพทย

รูปวันอบรมให้ความรู้เรื่องอินซูลิน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559

บุคลากรทางการแพทย
บุคลากรทางการแพทย

ประมาณ
ประมาณ
10,000
10,000
ราย ราย

เขารวมการฝ
เขารวมการฝ
กอบรมกอบรม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
บุคคลากรทางการแพทย์ในการท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และครูส�ำหรับ
บุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

โนโว นอร
โนโวดิสนอร
คไดดจิสัดคไดจัด
โครงการฝ
โครงการฝ
กอบรมผู
กอบรมผู
สอน สอน
อยางตอย
อเนืางต
่องมาเป
อเนื่อนงมาเป
เวลานเวลา

เกือบเกื5อบป 5 ป

มีบุคลากรทางการแพทย
มีบุคลากรทางการแพทย
มาก มาก

กวากว
100
า 100
ราย ราย
เขารวมการอบรม
เขารวมการอบรม

รูปงานประชุมวิชาการ โนโว นอร์ดิสค์
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
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การจัดการโรคเบาหวานที่ดีท�ำให้ผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น
และช่วยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ
โนโว นอร์ดิสค์เชื่อว่า การควบคุมโรคเบาหวานที่ดีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันผู้ป่วยจากการเกิดโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อน
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
“เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ถือเป็นโอกาส
ที่จะได้พัฒนาชีวิตของประชากรทั่วโลกให้ดีขึ้น
ที่โนโว นอร์ดิสค์ เรารับรู้ถึงภาระของโรคเบาหวาน
และโรคไม่ติดต่ออื่นๆที่เพิ่มขึ้น เราจะมุ่งเน้นการ
สนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 3.4 เป็นพิเศษ โดย
อาศัยการด�ำเนินธุรกิจของเรา52
บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)
มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือภาครัฐเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนโดยส่งเสริมการ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและให้การดูแลรักษา
ภาวะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน
ให้มากขึ้นและดียิ่งขึ้น

การควบคุมโรคเบาหวานได้ดีเป็นประโยชน์
ต่อผู้ป่วยและเศรษฐกิจ
การควบคุมโรคเบาหวานอย่างเข้มงวดได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดอัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน13,14 และยังน�ำมาซึ่งผลลัพธ์ทางสุขภาพที่

3

ยังไม่บรรลุเป้าหมายในการรักษาอาจน�ำไปสู่การ
ลดจ�ำนวนการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากมาย และลดการเสียชีวิตได้ถึง
15,500 รายใน 30 ปีข้างหน้า25

การมีสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดี

เป้าหมายโลกข้อ 3.4 มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลงให้ได้หนึ่ง
ในสามภายในปี พ.ศ.257343

การควบคุมโรคเบาหวานได้ดีเป็น
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

การควบคุ ม ระดั บ HbA ให้ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลดี ต ่ อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความ
ส�ำเร็จขององค์กรอย่างสมดุล 3 ด้าน การมีภาวะ
แทรกซ้ อ นน้ อ ยลงส่ งผลให้ มี ก ารผ่ า ตั ด น้ อ ยลง
ซึ่ ง จะช่ ว ยลดการใช้ ท รั พ ยากรและลดการ
เดินทางไปพบแพทย์ การลดลงของระดับ HbA
จาก 9% เป็ น 7% จะช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการรักษาลงได้ถึงร้อยละ
25 และการลดลงของระดับ HbA จาก 8% เป็น
7% จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการรักษาลงได้ร้อยละ 1325
1c

ดีขนึ้ และลดค่าใช้จา่ ยอันเนือ่ งมาจากโรคเบาหวานได้
ประมาณการณ์ว่าในประเทศไทย การควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย และ
ระดับโคเลสเตอรอล ให้ได้ใกล้เคียงกับค่าปรกติ
อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทางสุขภาพและการเงินได้
อย่างมากในช่วงเวลา 30 ปี (รูปที่ 15)25

1c

1c

จากการประมาณการณ์ของเราแสดงให้เห็นว่า
การควบคุมโรคเบาหวานอย่างเข้มงวดในผู้ป่วยที่

รูปที่ 15 — ประโยชน์ที่เกิดขึ้นหากจัดการโรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสม

การจัดการโรคที่เหมาะสม
สามารถหลีกเลี่ยง

การจัดการโรคเบาหวาน
อยางเหมาะสมชวยใหสุขภาพ
ดีขึ้นและชวยลดคาใชจาย

ภาวะหัวใจลมเหลวได
ราย

24,730

การตัดเทาได

23,060 ราย

การสูญเสียการมองเห็น
ขั้นรุนแรงได

13,700 ราย

(ลดลงรอยละ 16)
(ลดลงรอยละ 4)

(ลดลงรอยละ 9)

ภาวะไตวายได

13,370 ราย

(ลดลงรอยละ 11)

B

ประหยัดไดถึง
56.5 พันลานบาท
(1.65 พันลาน
เหรียญสหรัฐ)

หมายเหตุ — ค�ำนวณส�ำหรับช่วงเวลา 30 ปี และอ้างอิงตาม Quintiles IMS CORE Diabetes Model.55 เป้าหมายการรักษาโรคเบาหวานตามที่ระบุไว้ในแนวทางการดูแลรักษาโรคเบาหวานใน
ประเทศไทย8 (HbA1c < 7%, ความดันโลหิต < 140/80 มม.ปรอท, LDL-C < 100 มก/ดล, HDL-C ≥ 40 มก/ดล, triglycerides < 150 มก/ดล, BMI = 22.9 กก/ม2 ค่าเริ่มต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์
อ้างอิงจากโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานของประเทศไทยในส่วนของผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี (HbA1c=8.1%).14
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การได้รับการรักษาที่เหมาะสมเป็นเพียงก้าวแรกสู่การมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ได้มากขึ้น และการควบคุมระดับน�้ำตาลอย่างเข้มงวด สามารถเพิ่มคุณภาพ
การดูแลรักษาโรคเบาหวาน และเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์นี้ การให้ความร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ความรู้ และทรัพยากร
จะช่วยท�ำให้ต่อสู้กับโรคเบาหวานได้
การมอบอ�ำนาจการตัดสินใจให้แก่ทีม
สหวิชาชีพเพื่อการรักษาเชิงรุก

เราควรให้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง แพทย์รกั ษา
โรคทั่วไป และเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้มีความรู้ในการ
ดูแลรักษาโรคเบาหวานตามมาตรฐาน และสามารถ
ท�ำงานร่วมกันเพื่อให้บริการที่ทันสมัยที่สุด และ
สามารถค้นหาโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรกหรือผู้
ป่วยที่มีการด�ำเนินโรคที่แย่ลงได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง
จะท�ำให้เกิดการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
ทั่วประเทศไทย
ทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทาง
พยาบาล เภสัชกร นักก�ำหนดอาหาร และผู้ให้ความรู้
โรคเบาหวานจะเป็นผู้ที่ให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
สามารถช่วยท�ำให้การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

การเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษา
ภาวะแทรกซ้อนอย่างทันท่วงที

เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายของภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มสูงขึ้น ระบบการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคตา โรคไต หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นได้
การเข้าถึงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในเวลา
ที่เหมาะสม เป็นวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่ง
สามารถท�ำได้โดยการฝึกอบรมแพทย์ในระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ นจาก
โรคเบาหวานในเวลาที่เหมาะสม รัฐบาลไทยได้
เป็นหัวหอกริเริ่มให้การรักษาตาด้วยเลเซอร์และ
ให้การรักษาบ�ำบัดทดแทนไต ซึ่งความพยายาม
เหล่านี้ได้ช่วยรักษาภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้
ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

การท�ำให้เกิดการเข้าถึงการดูแลรักษา
โรคเบาหวานที่เท่าเทียมกัน

ซึ่ ง รวมทั้ ง การเข้ า ถึ ง ของผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ น อกเขต
กรุงเทพมหานครผ่านเครือข่ายระบบดูแลสุขภาพ
แบบปฐมภูมิ
โนโว นอร์ดิสค์มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนการต่อสู้
กับโรคเบาหวานในประเทศไทยโดยการจัดการเชิงรุก
ซึ่งเอื้อให้แพทย์รักษาโรคทั่วไปสามารถช่วยผู้ป่วยให้
บรรลุเป้าหมายของระดับน�้ำตาลในเลือดได้ และยัง
สนั บสนุ นให้ มี ก ารตรวจคั ด กรองภาวะแทรกซ้ อ น
อย่างสม�่ำเสมอ ให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือผู้ป่วย
รวมถึ งการเริ่ ม ให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยอิ นซู ลิ น ในเวลา
ที่ เ หมาะสม
เราขอเชิญองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกับเรา
เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ยั่งยืน และร่วมท�ำงาน
กับเราด้วยความมุ่งมั่นเพื่อปฏิรูปการดูแลรักษา
โรคเบาหวานในประเทศไทย

เด็กชายชินกฤต ศรีเจริญ
กับน้องสาวและคุณพ่อ
ประเทศไทย
ชินกฤตเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
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ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคเบาหวานด้วยกัน...
สาส์นจากผู้จัดการทั่วไป
โนโว นอร์ดิสค์ได้มีพันธสัญญาที่จะด�ำเนินธุรกิจตามหลักการความส�ำเร็จของ
องค์กรอย่างสมดุล 3 ด้าน ซึ่งหมายถึงเราจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคมของพวกเราคือการ
ค้นคว้าและพัฒนายาด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก
ในฐานะผู้น�ำระดับโลกด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวาน โนโว นอร์ดิสค์สนับสนุน
เป้าหมายการดูแลสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อ
ลดภาระของโรคเบาหวานในประเทศที่เราด�ำเนินงานอยู่ ความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายเหล่านี้ต้องอาศัยหลายกลยุทธ์ ตั้งแต่การป้องกันโรคเบาหวานและโรค
ไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังอืน่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงนโยบายทีเ่ อือ้ ให้มกี ารตรวจวินจิ ฉัย
โรคได้เร็ว และการเข้าถึงการดูแลรักษาที่เหมาะสม
ภาระโรคเบาหวานก�ำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในประเทศไทยที่ซึ่งประชากร
ประมาณ 4.8 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน และครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวาน
ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างระบบดูแลสุขภาพที่ชัดเจน
และมุ่งเน้นการเข้าถึงยาที่จ�ำเป็นได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ช่วยให้
ประชาชนคนไทยมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีมากขึ้น
ในความพยายามเหล่านี้ เราเชื่อว่าการที่จะจัดการภาระโรคเบาหวาน
ในประเทศไทยได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
ที่ เ ข้ ม แข็ ง จากภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง หลายภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) ได้ให้ค�ำมั่นสัญญามากว่า 30 ปี
ที่จะแก้ปัญหาภาระโรคเบาหวานและเรามีความรับผิดชอบที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ป่วยไทยในระยะยาว
ฉบับนี้ ถูกจัดท�ำขึ้นด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานนี้ไม่ได้เป็น
เพียงบทอ้างอิงที่มีเนื้อหาครอบคลุมการประเมินผลกระทบของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่อเศรษฐกิจ สังคม และผู้คนในประเทศไทยเท่านั้น แต่หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะเป็นแรงเสริมให้เกิดการเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและภาระของโรคดังกล่าวต่อระบบ
การดูแลสุขภาพและสังคมของประเทศไทย

The Blueprint for Change

นายมิไฮ อีริเมสซู
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)
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The Blueprint for Change
นี้ได้แสดงให้เห็นว่าโนโว นอร์ดิสค์ได้สร้างคุณค่าร่วม ด้วยหลักการความส�ำเร็จขององค์กรอย่างสมดุล 3 ด้าน
ได้อย่างไร หนังสือฉบับนี้ได้กล่าวถึงข้อมูล และอ้างอิงตามงานวิจัยที่ครอบคลุม อันก่อให้เกิดคุณค่า ในแต่ละบทได้มีการ
เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางที่พวกเราปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนและการสร้างคุณค่า รวมถึงความส�ำเร็จที่ส�ำคัญ ความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า
และแนวทางเพื่อปรับปรุง

The Blueprint for Change
(Triple Bottom Line)

เกี่ยวกับโนโว นอร์ดิสค์

โนโว นอร์ดิสค์เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลกที่มีนวัตกรรมและเป็นผู้น�ำด้านการดูแลรักษาโรคเบาหวานมานานกว่า 90 ปี ท�ำให้พวกเรามีประสบการณ์และมีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนในการต่อสู้กับโรคเรื้อรังที่
ร้ายแรง เช่น ฮีโมฟีเลีย การเจริญเติบโตผิดปกติ และ โรคอ้วน โนโวนอร์ดสิ ก์มสี ำ� นักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศเดนมาร์ก มีพนักงานประมาณ 41,700 คน ใน 77 ประเทศ และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 165 ประเทศ โปรดเข้าไป
ที่เว็บไซด์ novonordisk.com ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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