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1 ผลกระทบต่อโรคไม่ติดต่อ และการเสียชีวิต และปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ 
 

1.1. ภาพรวมการเสียชีวิตทั่วโลก 

 จากข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (1) ณ วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีผู ้เสียชีวิตจาก           

โรคโควิด-19 ทั่วโลก รวมทั้งสิ ้น 3.8 ล้านคน และมีจำนวนผู้ติดเชื ้อโควิด19 สะสมรวมทั้งสิ ้น 176 ล้านคนทั่วโลก           

จากรายงานระบาดวิทยาโรคโควิด-19 รายสัปดาห์ขององค์การอนามัยโลก ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (2) รายงานว่า

ภาพรวมของจำนวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม ่และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ท่ัวโลกนั้นมีแนวโน้มลดลงท่ี ร้อยละ 12 

และ ร้อยละ 2 ตามลำดับ โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2.6 ล้านคน และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 72,000 คน    

ท่ัวโลกในช่วงอาทิตย์ท่ี 2 ของเดือนมิถุนายน 2564 

 โรคไม่ติดต่อหรือ NCDs นั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เจ็บป่วย และทุพลภาพอันดับต้นๆ ในหลายประเทศ

ทั่วโลกตั้งแต่ก่อนจะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 องค์การอนามัยโลกรายงานว่าโรคไม่ติดต่อคร่าชีวิตคนเป็นจำนวน      

ถึง 41 ล้านคนต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง 15 ล้านคนที่เสียชวีิต

ก่อนวัยอันควรตั้งแต่อายุ 30-69 ปี จากโรคไม่ติดต่อต่างๆ ทั้งนี ้ ร้อยละ 77 ของการเสียชีวิตจากโรคไม่ต่อนั้นเกิดขึ้น           

ในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง โดยท่ีโรคหัวใจและหลอดเลือดมีสัดส่วนการเสียชีวิตมากท่ีสุด (17.9 ล้านคน) ตามด้วย

โรคมะเร็ง (9.3 ล้านคน)  โรคระบบทางเดินหายใจ (4.1 ล้านคน) และโรคเบาหวาน (1.5 ล้านคน) (3)  

1.2. ผลการทบทวนการศึกษาทั่วโลกในประเด็นโรคไม่ติดต่อ 

 ในปัจจุบัน ประมาณการว่าประชากรโลกราวหนึ่งในห้า (ร้อยละ 22) นั้นมีโรคประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งโรค   

ซึ่งส่วนมากคือ โรคไม่ติดต่อซึ่งจะทำให้คนเหล่านั้นจะมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเช้ือโควิด-19 ซึ่งความเส่ียง

จะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มอายุ โดยท่ีความเส่ียงนั้นจะต่ำท่ีสุด (น้อยกว่าร้อยละ 5) ในกลุ่มประชากรอายุน้อยกว่า 20 ปี 

และเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 66 เมื่ออายุมากกว่า 70 ปี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอีกจำนวนมากที่มีโรคประจำตัว

แล้วแต่ไม่รู้ตัวและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค ซึ่งจัดเป็นความเสี่ยงที่แอบซ่อนอยู่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือโรคไม่ติดต่อ       

ควรได้รับการดูแลโดยมาตรการป้องกันโรคต่างๆ หรือได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรกๆ เมื่อมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย (4) 
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ผลกระทบของโรคไม่ติดต่อที่มีต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้นเกิดขึ้นในหลากหลายประเด็น อาทเิช่น  

- โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเส่ียงต่อโรคไม่ติดต่อต่างๆ ท้ัง ปัจจัยทางเมตาบอลิก พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม

นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อโควิด-19 และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

รุนแรงและเสียชีวิตเมื่อติดเช้ือโควิด-19 (5)  

- การระบาดของโรคโควิด 19 ยังทำให้การให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อต้องหยุดชะงัก ซึ่งรวมถึง

การตรวจวินิจฉัย การรักษา การฟิ้นฟู และการรักษาแบบประคับประคอง (6)  

- มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด เช่น การล็อคดาวน์ (หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำงานที่บ้าน ฯลฯ) 

นั้นยังเพิ่มความเสี่ยงต่อปัจจัยการเกิดโรคไม่ติดต่อ เช่น ทำให้มีกิจกรรมทางกายลดลง มีการรับประทาน

อาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้น เป็นต้น (7)  

- ภาระของระบบบริการสาธารณสุขจะเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวเมื่อการระบาดสิ้นสุดลง  และอาจมีการ

เพิ่มขึ้นในระยะยาวของอาการแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด และทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่หาย   

จากโรคโควิด-19 (8)  

- การให้ความสำคัญต่อการควบคุมโรคโควิด-19 ในบางประเทศทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการดำเนิน

มาตรการป้องกันปัจจัยเสี ่ยงต่อโรคไม่ติดต่อในระดับประชากร เช่น การควบคุมการบริโภคยาสูบ 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และอาหารท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกาย 

เป็นต้น (6)  

ประเทศต่างๆ นั้นเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับที่แตกต่างกัน แต่ในหลายๆ ประเทศพบว่า

ปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นก่อให้เกิดวิกฤติที่ถาโถมรุนแรง       

ดังพายุ (The perfect storm) (9) ซึ่งก่อให้เกิดการเสียชีวิตและเจ็บป่วย ส่งผลให้ระบบบริการสาธารณสุขต้องแบกรับภาระ

อย่างหนักหน่วง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ ้นอย่างรุนแรง              

ในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มคนรายได้น้อยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อ และมีปัจจัยเส่ียงต่อ

โรคไม่ติดต่อในระดับสูง 
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ทั้งนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 หลายๆ ประเทศก็ดูจะห่างไกลจากการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ ดังนั้น การระบาดของโรคโควิด-19 นี้ยิ่งทำให้

การบรรลุ SDGs ของแต่ละประเทศยากลำบากขึ้นไปอีก (10) นอกเหนือจากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบาด      

ของโรคโควิด-19 ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ โรคไม่ติดต่อนั้นจะยิ่งทำให้ปัญหาต่างๆ นั้นรุนแรงขึ้นไปอีก 

ดังนั้นแต่ละประเทศจึงต้องคำนึงถึงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  บูรณาการการดำเนินงานด้านโรคไม่ติดต่อ          

ในการวางแผนของประเทศเพื่อการเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับมาดีขึ้น

กว่าเดิมเพื่อเร่งมือให้ประเทศบรรลุ SDGs ได้ตามแผนท่ีวางไว้ภายในปี 2573 (2030) (11) 

1.3. ผลการทบทวนการศึกษาต่อการติดต่อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต  

 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) พบว่าผู ้ท ี ่ เป ็นโรคไม่ต ิดต่อ  เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง และอาการทางตับ    

นั ้นมีความเสี่ยงสูงหากติดเชื ้อโควิด-19 ซึ ่งมีโอกาสสูงที ่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีว ิต  เมื ่อเทียบกับผู ้ป่วยทั่วไป             

และนอกจากนั้นยังไม่พบว่ายารักษาโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนั้นจะทำให้อาการโดยท่ัวของผู้ท่ีติดเช้ือโควิด-19 

และมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแย่ลง (12) 

 โรคเบาหวาน 

 ในปัจจุบันมีผู ้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก และยังพบว่าอัตราการป่วยและเสียชีวิต        

ก่อนวัยอันควรจากโรคเบาหวานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว  โรคเบาหวานนั้นเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วย       

ทุพพลภาพ โรคหัวใจและหลอดเลือด และไตวาย (13) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  (Systematic review)     

ของการศึกษาในประชากรท้ังหมด 1,382 คนพบว่า ผู้ท่ีมีโรคเบาหวานและติดเช้ือโควิดนั้นมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้นที่จะได้เข้ารับ

การรักษาในห้องที่ดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต (ICU) (OR, 2.79; 95% CI, 1.85; 4.22) และเสียชีวิต (OR, 3.21; 95% CI, 

1.85; 5.64) (14) ผู ้ป่วยเบาหวานที ่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นั ้นยิ ่งมีความเสี ่ยงที ่จะตอบสนอง                 

ต่อการรักษาโรคโควิด-19 ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จากการศึกษาแบบติดตามประชากร (Cohort study) จำนวน 17 ล้านคน       

ในสหราชอาณาจักรพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นั ้นมีความเสี่ยงสูงต่อ      

การเสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด มากกว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได้ถึงเกือบ 2 เท่า (HR, 1.95 ; 95% CI, 1.8; 2.08) (15) 

การควบคุมและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู ้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิ ด-19             

จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรเป็นหนึ่งในกลุ่มเส่ียงในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นี้ 
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 โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ปี 2562 โรคหัวใจและหลอดเลือด (ประกอบด้วย Coronary heart 

disease, Cerebrovascular disease, Peripheral arterial disease, Rheumatic heart disease, Congenital heart 

disease, Deep vein thrombosis and Pulmonary embolism) นั ้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ซึ่งคร่าชีวิต

ประชากรโลกประมาณ 17.9 ล้านคนต่อปี และหนึ่งในสามของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองนั้นเสียชีวิตตั ้งแต่       

อายุยังไม่ถึง 70 ปี (16) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and 

meta-analysis) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของโรคความดันโลหิตสูง และการเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเช้ือโรคโควิด-19  

ผลจากการศึกษาเกือบทั้งหมดบ่งชี้ว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นสัมพันธ์กับการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด -19      

ซึ่งหมายถึง การเข้ารับการรักษาใน ICU การมีอาการทางคลินิคท่ีรุนแรง หรือการเสียชีวิต แต่ท้ังนี้ยังไม่มีการศึกษาท่ียืนยัน

ว่าการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้นจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับคนทั่วไป (17) 

โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง หัวใจล้มเหลว หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ           

นั ้นเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื ้อโควิด -19 ได้อย่างน้อยสองเท่า (15) การศึกษาอื่นๆ และการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบก็ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ

ของหัวใจ ซึ่งเป็นอาการทั่วไปของผู้ที ่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู ้ที ่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง           

มาก่อนด้วย (18) 

 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 

 โรคปอดอุดกั ้นเรื ้อรัง (COPD) นั ้นเป็นสาเหตุการเสียชีว ิตอันดับสามของโลก และคร่าชีว ิตคนไปถึง           

3.23 ล้านคนในปี 2562 (19) องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ผู ้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื ้อรังทุกคนนั ้นเป็นกลุ ่มเสี ่ยง              

ต่อโรคโควิด-19 (20) เนื่องจากมีหลักฐานที ่แสดงว่าไวรัสที่ก ่อโรคในระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก จะทำให้โรค         

ระบบทางเดินหายใจเรื้อรังของผู้ป่วยท่ีมีอยู่นั้นมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น (21) ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนจึงต้องระมัดระวังการติดเช้ือ

โควิด-19 เป็นพิเศษ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) บนงานวิจัย 59 ฉบับซึ่งส่วนใหญ่

เป็น retrospective cohort study พบว่า โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนั้นเพิ่มความเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด 19 แล้วจะมีอาการ

รุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4.23 เท่า (OR 4.23, 95% CI; 3.65–4.90) และเพิ่มความเส่ียงต่อการเข้ารับ

การรักษาในแผนกผู้ป่วยวิกฤติ 1.35 เท่า (OR 1.35, 95% CI; 1.02–1.78) และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 2.47 เท่า 

(OR 2.47, 95% CI; 2.18–2.79) เมื่อเทียบกับผู้ที ่ไม่มีโรคปอดอุดกั้นเรื ้อรัง (22)  ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจึงควรถูก

จัดเป็นกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคโควิด-19 เนื่องจากมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะมีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
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และเสียชีวิตได้เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรถูกจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินมาตรการป้องกันการติดเช้ือ 

การให้การรักษาแบบเข้มข้น และรวมถึงการได้รับวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ ด้วย 

 โรคมะเร็ง 

 มะเร็งนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสอง และคร่าชีวิตประชากรท่ัวโลกไปเกือบ 10 ล้านคนในปี 2563 (23) 

การระบาดของโรคโควิด-19 นั ้นส่งผลกระทบต่อผู ้ป่วยโรคมะเร็ง จากการศึกษาข้อมูลทะเบียนมะเร็งขนาดใหญ่                  

ในหลายประเทศ พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งเมื ่อติดเชื ้อโควิด-19 นั้นมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยโควิด 19 ทั่วไปที่ไม่มี

โรคมะเร็ง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อโอกาสการเสียชีวิตหลังจากติดโรคโควิด 19 นั้นประกอบไปด้วย อายุที่มากขึ้น เพศชาย     

มีประวัติการสูบบุหรี ่ โรคร่วม (เบาหวาน , ไตเรื ้อรัง, หอบหืด, ภูมิคุ ้มกันบกพร่อง) และระดับอาการของผู้ป่วยมะเร็ง 

นอกจากนั้นมีการศึกษาบางชิ้นระบุว่า ผู้ป่วยมะเร็งในช่องอกนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื ้อโควิด -19 

มากกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆ (24) ผู้ป่วยโรคมะเร็งจึงจัดเป็นกลุ่มเสี ่ยงสำหรับโรคโควิด -19 ดังนั้นการวางแผนที่ร ัดกุม              

ในการป้องกันคนกลุ ่มนี ้จากการติดเชื ้อโควิด -19 และในขณะเดียวกันก็ต้องให้การดูแลรักษาโรคมะเร็งแก่ผู ้ป่วย            

อย่างต่อเนื่องจึงเป็นส่ิงสำคัญ 
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2 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ 
 

2.1. ภาวะทุพโภชนาการ, ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 

 จากจากสถิติในระดับโลก ภาวะทุพโภชนาการในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงภาวะพร่องโภชนาการ ภาวะน้ำหนักเกนิ 

และโรคอ้วน นั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อที่อยู่ในอันดับต้นๆ ในปี 2559 ประชากรโลกวัยผู้ใหญ่เกือบ          

2 พันล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกิน ซึ ่งในจำนวนนี้ 650 ล้านคนเป็นโรคอ้วน และในปีเดียวกันพบว่าเด็กและวัยรุ่นอายุ          

5-19 ปี มากกว่า 340 ล้านคนท่ัวโลกมีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (25) ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นภาวะหรือ

โรคร่วมที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเพิ่มความเสี่ยงในการมีอาการป่วยรุนแรง      

จากการติดเช้ือโควิด-19 (26) 

 การทบทวนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วน และภาวะเมตาบอลิกบกพร่องที่มีผลต่อการติดเช้ือ         

โควิด-19 โดยพิจารณาจากผลการศึกษาในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่จากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า โรคอ้วนนั้นเป็นปัจจัย

เสี ่ยงหลักที่สำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเมื ่อติดเชื้อโควิด -19 นอกจากนั้นยังพบว่า          

ในคนที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคเบาหวานแล้วนั้น การที่มีภาวะอ้วนลงพุง และระดับน้ำตาลในเลือดสูง              

ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย (27) จากการทบทวนวรรณกรรม   

อย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis) พบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการ

รุนแรงมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สูงกว่าผู ้ป่วยโควิด 19 ที ่มีอาการไม่ร ุนแรง 2.67 kg/m2 (WMD = 2.67; 95% CI,         

1.52-3.82) และผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีโรคอ้วนนั้นมีอาการป่วยรุนแรงและผลลัพธ์ในการรักษาโรคโควิด-19 จะไม่ดีเป็น      

2.31 เท่าของผู้ท่ีไม่มีโรคอ้วน (OR = 2.31; 95% CI, 1.3-4.12) (28) 

 การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ซึ่งรวมถึงการรับประทานผัก

และผลไม้ไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารท่ีมีโซเดียม และน้ำตาลในปริมาณสูง การรับประทานอาหารจำพวกถั่ว ธัญพืช 

และอาหารทะเลที่มีกรดไขมันโอเมกา 3 ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ (29) ถึงแม้ว่าจะยังมีหลักฐานอยู่จำกัด แต่ก็มีตัวชี้วัด

หลายๆ ตัวที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบในเชิงลบของการระบาดของโรคโควิด -19 ต่อรูปแบบการรับประทานอาหาร          

ของประชากรซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อได้ในอนาคต จากผลการสำรวจทางออนไลน์เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ในช่วงก่อนและระหว่างการระบาดของโรคโควิด จากประชากร 1,047 คน จากสามภูมิภาคหลัก (เอเซีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ) 

พบว่าในช่วงการระบาดนั้น ปริมาณการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ควบคุมการกินได้น้อยลง และรับประทาน

อาหารจานหลัก รวมถึงขนมหรือของว่างระหว่างมื้อเพิ่มขึ ้น (30) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้เกิดการบริโภคอาหาร         
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ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ นอกจากนั้นภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจและการตกงาน อาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที ่มี

โภชนาการเหมาะสมและหลากหลายได้ นอกจากนั้นมาตรการจำกัดการเดินทางยังอาจกระทบต่อการเข้าถึงอาหาร            

ท่ีมีโภชนาการเหมาะสม เช่น ผัก ผลไม้ และปลา ของประชาชนได้ (31)  

 การบริโภคอาหารที ่มีโภชนาการเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ ้มกันของร่างกาย             

ซึ่งการบริโภคผัก ผลไม้จะให้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น นอกจากนั้นไขมันดี เช่น ไขมันไม่อิ่มตัวจากจากน้ำมันมะกอก งา 

และถั่วลิสง ยังจำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย (32) ในขณะเดียวกันการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมัน

อิ่มตัว น้ำตาลและโซเดียมในปริมาณสูง นั้นเป็นสาเหตุของโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง ซึ่งจะเพิ่ม     

ความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด-19 ด้วย 

2.2.  การบริโภคยาสูบ 

 การบริโภคยาสูบหรือการสูบบุหรี ่เป็นปัจจัยเสี ่ยงหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ           

ซึ่งคร่าชีวิตประชากรโลกไปมากกว่า 8 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ 7 ล้านคนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่และ 1.2 ล้านคนเสียชีวิต

จากการได้รับควันบุหรี่มือสองซึ่งตัวเองไม่ได้สูบ (33) การสูบบุหรี ่เพิ ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่น 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เบาหวาน และมะเร็ง (34) ผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากการ     

สูบบุหรี ่อยู ่ก่อนแล้วนั ้นมีความเสี ่ยงสูงมากที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื ้อโควิด -19 (20)นอกจากนั้นการใช้ยาสูบ               

ในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าชนิดต่างๆ นั้นเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 เช่น การได้รับเชื้อโควิดจากการ

ส่งผ่านเช้ือจากมือสู่ปากเวลาสูบ เป็นต้น(35)  

 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis) 

พบว่า การสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่มาก่อนนั้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อโควิด 19 ถึง 1.96 เท่า 

(OR 1.96, 95% CI, 1.36 - 2.83) และเพิ ่มความเสี ่ยงที ่จะมีอาการวิกฤติจากการติดเชื ้อโควิด  19 ถึง 1.79 เท่า               

(OR 1.79 95% CI, 1.19 - 2.70) (36) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic review and meta-analysis) อีกฉบับ ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีรับการรักษา

ในโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 32,849 คน ซึ่งร้อยละ 25.6 มีประวัติการสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบันมีความเสี่ยง      

ที่จะมีอาการรุนแรงหรือวิกฤติจากการติดเชื ้อโควิด-19 มากกว่าผู ้ที ่เคยสูบบุหรี่  หรือไม่เคยสูบเลยถึงเกือบสองเท่า          

อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับผู้ท่ีเคยมีประวัติว่าสูบบุหรี่นั้นก็พบว่า มีความเส่ียงต่อการมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการรักษา

โรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลถึง 1.3 เท่า และ 1.26 เท่า ตามลำดับ (37) 
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2.3. การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับท่ีอันตรายนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต และเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยเสี่ยงลำดับต้นๆ ของโลกที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย ความทุพลภาพ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต (38) แอลกอฮอลน์ั้น

ส่งผลเสียทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่ออวัยวะทุกๆ ส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะการดื่มปริมาณมากในระดับที่อันตรายนั้น    

จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลง และมีหลักฐานบ่งช้ีว่าไม่มีปริมาณท่ีปลอดภัยในการด่ืมแอลกอฮอล์ และความเส่ียง   

ที่มีต่ออวัยวะต่างๆ นั้นเพิ่มขึ ้นในทุกๆ แก้วที่ดื ่ม การดื่มแอลกอฮอล์นั ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายๆ ชนิด             

ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเช้ือโควิด-19 (39)  

 การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นั้นไม่เพียงแต่จะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ และภูมิคุ้มกันของร่างกาย

แย่ลง แต่ยังส่งผลเสียในด้านอื่นๆ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย (40) พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่างๆ เช่น        

การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับท่ีอันตรายนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโรค เพื่อบรรเทาอาการเครียดหรือวิตก

กังวลในช่วงที่ต้องกักตัว (41) นอกจากนั้นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่อันตรายยังส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ

ทางจิต และสามารถทำให้การตัดสินใจ การควบคุมตนเอง และการตอบสนองแย่ลงได้ ซึ ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ         

การบาดเจ็บ และความรุนแรงรวมถึงการทำร้ายร่างกายในครอบครัว โดยพบว่ามีอัตราการเกิดความรุนแรงในครอบครัว        

ที่เพิ ่มสูงขึ ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 (42) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่อ ันตรายยังทำให้

ความสามารถในการครองสติเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเช้ือโควิด-19 ลดลง เช่น การล้างมือท่ีไม่สามารถทำได้อย่างปกติ 

และยังลดประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการติดเช้ือต่างๆ ในสังคม เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกำหนด

ไว้ได้อย่างเต็มที่ (43) นอกจากนั้นผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังอาจจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อโรค     

โควิด-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ และมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเกี่ยวกับตับ เป็นต้น  (44) นอกจากนั้น      

ยังมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโควิด-19 จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การใช้แก้วและจาน

ชามร่วมกันขณะด่ืมกิน การรวมกลุ่มเพื่อดื่ม และสุขภาพท่ีทรุดโทรม  

2.4. การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ 

 การมีกิจกรรมทางกายที ่ไม่เพียงพอ หรือภาวะเนือยนิ ่งนั ้นเป็นหนึ ่งในปัจจัยเสี ่ยงของโรคไ ม่ติดต่อ           

ในขณะที่การมีกิจกรรมทางกายนั้นจะช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน 

นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาสุขภาพจิตอีกด้วย (45) การมีภาวะเนือยนิ่งนั้นอาจส่งผลทางอ้อมต่อการพัฒนาของโรคโควิด-19 

แต่ทั ้งนี ้มีการศึกษา Cohort study ขนาดใหญ่ในเรื่องปัจจัยเสี ่ยงเชิงพฤติกรรมของโรคโควิด -19 ซึ่งบ่งชี้ว่าพฤติกรรม      

เนือยนิ่งนั้นเป็นปัจจัยเสี ่ยงต่อการติดเชื้อโควิดและมีอาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล (46) ซึ่งในทางกลับกันการมี
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กิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอนั้นจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดการอักเสบ ส่งผลดีต่อสุขภาวะ

ทางกายและทางจิต ซึ่งรวมถึงช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลด้วย (47) 

2.5. ความเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศ 

 การได้รับมลพิษทางอากาศท้ังภายนอกและภายในอาคารนั้น เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ 

การได้รับมลพิษทางอาการท่ัวไปและฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณสูงนั้นมีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งปอด โรคปอดอุดกั้น

เรื ้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (48) ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกระตุ ้นให้เกิดการอักเสบ และลดทอนการทำงาน            

ของภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินหายใจ การได้รับมลพิษทางอากาศในระยะยาวนั้นสัมพันธ์กับการเกิดความเสียหายต่อปอด

และหัวใจ (49) ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคและอาการร่วมต่างๆ ซึ่งลดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับการติดเช้ือโควิด-19  

จากการศึกษาคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร พบว่าปริมาณ PM2.5 PM10 และ O3 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงท่ี

มีการล็อคดาวน์ปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนและหลังล็อคดาวน์ ท้ังนี้ เนื่องจากการล็อคดาวน์นั้นลดกิจกรรมสร้างมลพิษ

ช่ัวคราว เช่น การจราจร และการประกอบอุตสาหกรรม เป็นต้น (50) 
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3 ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรัง 
 

3.1. การปรับระบบบริการในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 

 ระบบบริการสุขภาพเพื่อให้บริการดูแลรักษา รวมถึงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อนั้นได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อนั้นถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อโควิด -19  

ท้ังนี้พบว่า การจำกัดการเดินทางและล็อคดาวน์นั้นจำกัดการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การวินิจฉัยและรักษา และการรับยา

รักษาโรคไม่ติดต่อ ณ สถานพยาบาล (51) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบบริการสุขภาพนั้นเป็นปัญหาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ      

กับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 ระบบบริการสุขภาพทั่วโลกต่างประสบความท้าทายจากความต้องการทางการแพทย์จากจำนวนผู้ติดเช้ือ       

โควิด-19 ท่ีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความหวาดกลัว การรังเกียจและเลือกปฏิบัติ ข่าวลือข่าวลวง และการจำกัดการเดินทาง

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยทุกโรค เมื่อระบบบริการสุขภาพนั้นต้องแบกรับภาระหนักหน่วง       

เกินจะรับไหว และประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ การเสียชีวิตทั้งจากการระบาดของโรคโควิด-19       

และการเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ที่สามารถป้องกันและรักษาได้ จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด (52) เมื่อใดที่ความต้องการ          

ในระบบสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรง และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเองนั้นก็ได้รับผลกระทบจากการติดเช้ือโควิด-19 เพิ่มขึ้น

เรื ่อยๆ เมื ่อนั ้นประเทศและเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขจะต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากที ่จะสร้างสมดุลในการตอบโต้               

กับการระบาดของโรคโควิด-19 และในขณะเดียวกันก็ต้องให้บริการสุขภาพด้านอื่นๆ ที่จำเป็นไปพร้อมกันกันด้วย         

ดังนั้นการสร้างแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นมากในสถานบริการทุกๆ ระดับ 

ทั้งนี ้รวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 การจัดลำดับความรุนแรงของอาการ และส่งต่อที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้          

การให้บริการสุขภาพท่ัวไปและไม่เร่งด่วนจะถูกยกเลิกช่ัวคราว และแนวทางการให้บริการก็จะถูกปรับเปล่ียนให้เข้ากับระยะ

ของการระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังนี้แต่ละบริการจะมีการปรับโดยพิจารณาจากความเส่ียงและประโยชน์ท่ีจะได้รับ (6)  

3.2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเข้าถึงระบบบริการ และรูปแบบการเข้าถึงบริการ 

 ในช่วงระหว่างวันที ่ 15 พฤษภาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ทำการสำรวจ             

ความต่อเนื่องของการให้บริการสุขภาพที่จำเป็นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 (53) ซึ ่งมีประเทศที่ร่วมให้ข้อมูล      

ท้ังส้ิน 105 ประเทศ จาก 5 ภูมิภาคท่ัวโลก ผลการสำรวจพบว่า มากกว่าครึ่งของประเทศท่ีรายงานนั้นการให้บริการสุขภาพ

มีได้อย่างจำกัด เช่น การหยุดให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยนอก และบริการสุขภาพในชุมชนช่ัวคราว ข้อมูลจากหลายประเทศ

ทั่วโลกพบว่าหนึ่งในห้าของบริการสุขภาพที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวคือ การวินิจฉัยและรักษาโรคไม่ติดต่อ นอกจากนั้น



 

 
13 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“รายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อโรคไม่ติดต่อและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย”   

มากกว่าครึ่งของประเทศที่ร่วมทำการสำรวจ รายงานว่า บริการสุขภาพที่ได้รับผลกระทบนั้นประกอบไปด้วย การวินิจฉัย

และรักษาโรคไม่ติดต่อ และโรคทางสุขภาพจิต ท้ังนี้ เหตุผลหลักท่ีต้องหยุดการให้บริการสุขภาพท่ีจำเป็นช่ัวคราว คือ 

- การลดลงของจำนวนผู้ป่วยนอก เนื่องจากผู้ป่วยไม่มาโรงพยาบาล 

- การลดลงของจำนวนผู้ป่วยใน เนื่องจากการยกเลิกการให้บริการท่ีไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไปก่อน 

- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้ไปทำงานท่ีเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

- การจำกัดการเดินทางโดยรัฐบาลกลาง หรือบริการขนส่งสาธารณหยุดทำการเพราะล็อคดาวน์ 

- ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

 จากผลสำรวจพบว่าบริการสุขภาพส่วนใหญ่ที ่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในแต่ละภูมิภาคของโลกนั้น              

จะแตกต่างกันออกไป แต่การวินิจฉัยและรักษาโรคไม่ติดต่อนั้นเป็นหนึ่งในห้าของบริการสุขภาพท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 

โดยตั้งแต่ก่อนที่จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีปัญหาวิกฤต          

ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสิทธิมนุษยชน ซึ่งประชาชนมีความจำกัดในการเข้าถึงบริการการดูแลรักษา       

โรคไม่ติดต่อที่มีคุณภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเป็นที่น่ากังวล เมื ่อการเข้าถึงบริการเหล่านั้นยิ่งยากขึ้นไปอีกหลังจาก           

การระบาด 

 นอกจากนั้น องค์การอนามัยโลกได้ดำเนินการสำรวจผลกระทบการให้บริการสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ       

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีทั้งสิ้น 163 ประเทศเข้าร่วมให้

ข้อมูล (6) จากผลการสำรวจพบว่า  

- ร้อยละ 75 ของประเทศที่ร่วมการสำรวจรายงานว่าบริการด้านโรคไม่ติดต่อ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

คือ การฟื้นฟูและรักษาอย่างประคับประคอง   

- สัดส่วนของการหยุดบริการสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงแตกต่างกันไปตามระดับของการระบาดของแต่ละ

ประเทศ เริ่มจากร้อยละ 30 ในประเทศท่ีมีการระบาดแบบกระจาย ร้อยละ 57 ในประเทศท่ีมีการระบาด

เป็นกลุ่มก้อน และ ต้องหยุดให้บริการมากถึง ร้อยละ 66 ในประเทศท่ีมีการระบาดในชุมชน 

- เหตุผลที่พบบ่อยในการหยุดการให้บริการ หรือลดการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อมีดังนี ้ การยกเลิก

แผนการรักษา การลดลงของบริการรถโดยสารสาธารณะ การขาดแคลนเจ้าหน้าที่เพราะถูกมอบหมาย       

ให้ไปรับผิดชอบงานที ่เกี ่ยวกับโรคโควิด 19 ทั ้งนี ้ ร ้อยละ 20 ของประเทศที ่รายงานว่าต้องหยุ ด            

การให้บริการนั้น เนื่องจากการขาดแคลนยา วัสดุอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือต่างๆ ท่ีจำเป็น  

นอกจากนั้นยังพบว่าในหลายประเทศได้มีการปรับแนวทางการให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็น



 

 
14 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“รายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อโรคไม่ติดต่อและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย”   

กลุ่มเสี ่ยงต่อโรคโควิด-19 นั้นสามารถได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินว่าในปี 2563             

มีการยกเลิกหรือเลื่อนการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วนไปมากถึง 28 ล้านครั้ง ทั่วโลก (54) ในจำนวนนี้พบว่ามกีาร

ยกเลิกหรือเล่ือนผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคทางกระดูกและข้อ ถึง 2.3 ล้านครั้ง 

- การสำรวจนี ้พบว่าสาเหตุที ่ต้องหยุดหร ือลดการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อนั ้นมีแตกต่างก ันไป                 

ในแต่ประเทศที่มีระดับรายได้แตกต่างกัน อาทิเช่น  มีจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอ มีการปิด

ให้บริการชั่วคราวของคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค และมีความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล       

เป็นต้น ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกว่าในประเทศรายได้ต่ำ และประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง  

สอดคล้องกับรายงานจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศที่พบว่าในประเทศที่รายได้ต่ำหลายประเทศ       

ที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในระหว่างวิกฤติ เนื่องจากขาดแคลน

บุคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทห่างไกล (55)  

- ร้อยละ 46 ของประเทศที่ร่วมการสำรวจ รายงานว่าเลื่อนการคัดกรองโรคไม่ติดต่อในระดับประชากร      

เช่น การคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ ่งสอดคล้องกับคำแนะนำเบื้องต้นขององค์การ

อนามัยโลก ท่ีให้เล่ือนบริการสุขภาพท่ีไม่เร่งด่วนออกไปก่อนเพื่อการตอบโต้กับโรคระบาด 

- ร้อยละ 17 ของประเทศที ่เข้าร่วมการสำรวจ รายงานว่ามีการจัดสรรงบประมาณภาครัฐเพิ ่มเติม           

เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อและบรรจุให้เป็นวาระหนึ่งในแผนการตอบโต้โรคโควิด-19 

ระดับประเทศ 

- ร้อยละ 66 ของประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจ รายงานว่ามีการบรรจุแนวทางการให้บริการโรคไม่ติดต่อ      

ในบริบทของการะบาดของโรคโควิด-19 เข้าไปในแผนการตอบโต้โรคโควิด-19 ระดับประเทศด้วย          

และสำหรับประเทศที่ทำเช่นนั้น โรคไม่ติดต่อที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในสี่อันดับแรกได้แก่ 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน 

 

 

 

 

 

 



 

 
15 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“รายงานผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อโรคไม่ติดต่อและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทย”   

4 
นวัตกรรมการจัดบริการ และการเข้ามาของเทคโนโลยี รวมท้ังแนวโนม้การเพ่ิมข้ึน 
ของการใช้บริการด้านโรคไม่ติดต่อในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 

 
จากการสำรวจผลกระทบต่อการให้บริการด้านโรคไม่ติดต่อในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 (6) พบว่า

หลายๆประเทศได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยให้การให้บริการสุขภาพแก่ผู ้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื ้อรังต่างๆ สามารถ

ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

- การคัดแยกผู ้ป่วยโรคโควิด-19 ตามอาการ (Triaging) ซึ ่งสองในสามของประเทศที ่ร่วมการสำรวจ       

รายงานว่าใช้แนวทางนี้ ทั้งนี้ ประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศรายได้ปานกลางถึงสูงและรายได้สูงซึ่งอาจ

อนุมานได้ว่าในประเทศเหล่านี้นั้นมีระบบนี้อยู่แล้ว และพร้อมนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะโรคระบาด 

ในขณะที่ประเทศรายได้ปานกลางถึงน้อยและรายได้น้อยนั้นมักไม่มีการใช้ระบบการคัดแยกผู้ป ่วย          

ตามอาการในระบบบริการสุขภาพปกติ แนวทางการคัดแยกผู้ป่วยนั้นมีหลากหลายแนวทางซึ่งแต่ละ

ประเทศจะเป็นผู้กำหนด ท้ังนี้องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาแนวทางคัดแยกผู้ป่วยโรคโควิด-19 และการส่ง

ต่อในพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรจำกัดในช่วงท่ีเกิดการระบาดในชุมชน (56) เอกสารนี้จะให้แนวทางการนำระบบ

คัดแยกผู้ป่วยไปใช้ในสถานพยาบาลทุกระดับ และช่วยในการวางแผนตอบโต้การระบาดและจัดการ       

การเพิ่มขึ ้นของจำนวนผู้ป่วย และช่วยป้องกันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากการติดเชื ้อไปพร้อมกัน      

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 

- การรักษาทางไกล (Telemedicine) ผ่านการให้คำแนะนำผ่านโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ เป็นอีกหนึ่ง

แนวทางที่นิยมใช้เพื่อลดผลกระทบ ร้อยละ 58 ของประเทศที่รายงานว่าการให้บริการสุขภาพหยุดชะงัก

จากการระบาดของโรคโควิด-19 นั้นใช้การรักษาทางไกล เพื่อทดแทนการเข้ารับคำปรึกษาแบบตัวตอ่ตัว 

ทั้งนี้เนื่องจากการรักษาทางไกลนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งเครื่องมือและความเชี่ยวชาญ จึงพบได้มากกว่า   

ในประเทศที่รายได้สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี พบว่ามีประเทศรายได้น้อยและ    

ปานกลางถึงต่ำ มีการใช้การรักษาทางไกลถึงร้อยละ 40 

เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสุขภาพ (Digital health tool) นั้นรวมถึงเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการให้บริการสุขภาพ ทั้งนี้หมายรวมถึง เครื่องมือที่จะช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข     

และผู ้ป ่วย เช่น การร ักษาทางไกล (telemedicine) ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic health record) 

แอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามอาการ และระบบนัดหมายและเตือนความจำ (57) หลายประเทศก็ยังขาดกรอบ
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และแนวทางการควบคุมกำกับ บูรณาการ และระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาทางไกล อีกทั้งแนวทางการดำเนินงานของ      

แต่ละประเทศยังแตกต่างกันมาก (58) ตั้งแต่เริ ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 การรักษาทางไกล (Telemedicine)         

และเครื่องมือดิจิตัลเพื่อสุขภาพ (Digital health tool) ก็ถูกนำมาใช้เพิ ่มขึ ้นอย่างมากในการให้บริการสุขภาพในช่วง        

การระบาดของโรคโควิด-19 (59) แต่อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายประเด็นที ่ต้องคำนึงถึง เช่น ความสะดวกของผู ้ป ่วย          

ความกังวลเรื่องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว และหลักฐานที่ยังไม่เพียงพอของประสิทธิภาพของนวัตกรรมด้านสุขภาพ       

ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการจัดบริการด้านโรคไม่ติดต่อ 

 องค์การอนามัยโลกได้จัดทำเอกสารรวบรวมนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ

ในช่วงของการระบาดโรคโควิด 19 (60) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ     

ได้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ผู ้ป่วยสามารถดูแลและติดตามสถานะสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งประโยชน์ของการใช้

เทคโนโลยีดิจทัลต่อการจัดการกับโรคไม่ติดต่อ คือการช่วยให้การบริการสุขภาพดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วงท่ีมี

การระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน และเป็นเครื่องมือในการส่ือสารระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้ป่วย นอกจากนั้น

ยังช่วยในการติดตามสถานะสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อพิจารณาการรักษา อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ป่วยรับทราบและเกิดความตระหนัก

ในสถานะสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะเพิ่มระดับการดูแลตนเองและเพิ่มความร่วมมือในการรักษา เช่น การรับประทานยา     

เป็นต้น 

หลายประเทศได้มีความพยายามท่ีปรับระบบบริการสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 

เช่น ประเทศไทยได้มีการจัดทำแนวทางการแพทย์วิถีใหม่  (New normal medical services) (61) เพื่อให้บริการของ

สถานพยาบาลที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ไม่แออัด สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค    

ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ซึ่งในระดับสถานพยาบาลได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง

ดังกล่าว สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพต่างๆ เพื่อการให้บริการสุขภาพแก่ผู ้ป่วยโรคไม่ติดต่อในช่วงการระบาดของ            

โรคโควิด-19 ซึ่งมาตรการต่างๆ ท่ีสถานพยาบาลได้ดำเนินการนั้นได้แก่ 

- การกระจายการดูแลผู้ป่วยท่ีควบคุมโรคได้ดีไปยังสถานบริการสุขภาพในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล  

- การใช้การรักษาทางไกล โดยการใช้การสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทั้ง โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS)        

แชทบอท เว็บไซต์ แอปพลิเคช่ันส่ือสาร (LINE application) ในการติดต่อ นัดหมายเข้ารับการรักษาและ

รับยา ติดตามสอบถามอาการ ท้ังระหว่างเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเอง และการติดต่อกับผู้ป่วย  
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- การใช้เครือข่ายของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการลงไป

ติดตามอาการของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เช่น การวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน และช่วยในการจัดส่งยาท่ีแพทย์ได้

ทำการจ่ายไว้ให้แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่ออีกด้วย (62) 

5 
ผลการทบทวนการประเมินผลการปรับระบบบริการ ต่อผลลัพท์ทางสุขภาพ 
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ 

 
ผู้เขียนได้ทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นข้อมูลตามประเด็นดังกล่าวแล้ว พบว่ายังไม่มีข้อมูลท่ีตีพิมพ์ในเวลานี้ 
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