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Other Chronic Diseases Definition  

'Chronic non-communicable diseases' 

 were defined as  

 diseases or conditions that occur in, or are known to 
affect, individuals over an extensive period of time  

  there are no known causative agents that are 
transmitted from one affected individual to another. 

 Such as cardiovascular diseases, type 2 diabetes, chronic 
respiratory diseases and certain cancers. 

 Commonly known risk factors for these include lack of 
exercise, improper diet and smoking. 

Ref: 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of NCDs; WHO2008 



โรคไม่ติดต่อ 
 (Noncommunicable diseases)  

หลงัปี พ.ศ. 2540; 
    หมายถงึ “กลุ่มของโรคที่มีปัจจัยสาเหตุการน าสู่การเกดิโรคจากปัจจัย

เสี่ยงร่วมหน่ึงปัจจัยหรือมากกว่า ได้แก่ การสูบบุหร่ี การบริโภคอาหาร
ที่เกนิไม่ถูกสัดส่วนและเหมาะสมทางโภชนาการ การขาดการออกก าลัง
กาย และความเครียด ฯลฯ โดยมีรากมาจากวิถีชีวติและสิ่งแวดล้อมที่
ไม่มีสุขภาพ   (Unhealthful lifestyles and environment)   ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มโรคนีเ้ป็นโรคเรือ้รังซึ่งมีความส าคัญหลักทางด้านสาธารณสุขจาก
ผลต่อการป่วย ความพกิาร และการตายก่อนวัยอันควร จ านวนมาก”  



การประเมินความเส่ียงโลก ๒๕๕๒ 
World Economic Forum 

ECOSOC/UNESCWA/WHO Western Asia 
Ministerial Meeting 

Addressing noncommunicable diseases 
and injuries 

(Doha, Qatar, 10-11 May 2009) 

การยุบตวัของราคาทรพัยสิ์น 

การตดัทอนจากโลกาภิวฒัน์ 

การเพิ่มข้ึนอยา่งแหลมชนัของราคาน ้ามนัและแกส๊ 

โรคไม่ติดตอ่ 

การระบาดใหญ่ของไขห้วดัใหญ่ 

วิกฤตส่ิงแวดลอ้ม 

วกิฤตอาหาร 

โรคติดเช้ือ 
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โรคเร้ือรัง 

...โรคหัวใจ อมัพาต มะเร็ง โรคหลอดลมอุดกลั้นเร้ือรัง เบาหวาน .... 



NCDs are to a great extent  
preventable diseases 

u Medical evidence for prevention exists. 

u Population-based prevention is the 

most  cost-effective and the only affordable 

option for major public health improvement 

in NCD rates. 

u Major changes in population rates can take 

place in a surprisingly short time. 
 



เป้าหมายการควบคมุ 

 ลดการเกิดโรคโดยผา่นการป้องกนั 
 ชะลอ จุดเร่ิมตน้ของความพิการ 
 บนัเทาความรุนแรงของโรค 
 เพ่ิมความยนืยาวของชีวิตของแต่ละบุคคล  
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าใช่จ่ายในการดูแลรักษาระยะยาว การป้องกนัความพิการในผูสู้งอาย ุ 



            ประชากร                       ความเสี่ยงต า่ ความเสี่ยงสูง 

การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา 

การด าเนินการแทรกแซงดา้นสาธารรสุข 

บุคคล   ความเสี่ยงต า่ ความเสี่ยงสูง 

การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา 

Clinical  Interventions 

ภาระ

สุขภาพ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกลยุทธป์ระชากร

และกลยุทธก์ลุ่มเส่ียงสูง 
กลยุทธก์ลุ่มเสี่ยงสูง 

การจดัการผูม้ารบับริการ

รายคน กลยุทธป์ระชากร 

-นโยบายสุขภาพ 

-การใหก้ารศึกษาสุขภาพ 

- ส่ิงแวดลอ้มเพื่อสุขภาพ 



 
280151 

 
เสนอประชุมพฒันาชุดการวิจยัเบาหวานความดนัฯ 

กรอบโครงสร้างการปฏิบตัิภาพรวมการป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพหัวใจ หลอดเลอืด และทางเดนิหายใจรวมทั้งการควบคุมมะเร็งและเบาหวาน 

   

       WORLD  HEALTH ORGANIZATION                                     THE SECOND MEETING OF THE GLOBAL FORUM ON NCD PREVENTION    

                                                                                                                                            AND   CONTROL ON 4-6 NOVEMBER 2002, SHANGHAI , CHINA  31 

การพฒันาของ 
สุขภาพด้านต่างๆ 

ลดความเส่ียง, 
สร้างเสริม 

วถิีชีวติสุขภาพ 
เข้าถึงระบบสุขภาพ 

ลดการตาย 
และการป่วย 

กลยุทธ์โดยรวมขององค์การอนามยัโลก:  กลยุทธ์ทศิทางต่างๆ 

ปัจจัยเส่ียง 
หลกัๆ 

ป่วยคร้ังแรก 
/ ตายทนัท ี

ความพกิาร 
และการป่วยซ ้า 

ภาวะแทรกซ้อน 
และความเจ็บปวด 

Giving emphasis to prevention, promotion 

ส่ิงแวดล้อมทั้งทาง
เศรษฐกจิและสังคมที่

สร้างสรร 

แบบแผน 
พฤติกรรมที ่

สร้างเสริมสุขภาพ 

ความเส่ียง 
ในประชากรต ่า 

 

ลดเหคุการณ์ป่วย
เฉียบพลนั / การตาย  

ทนัทลีดลง 

ความสามารถในการ 
ท าหน้าทีต่ามศักย- 
ภาพ / ลดการเป็นซ ้า 

คุณภาพชีวติดี
จนกระทัง่ 

ตาย 

เปลีย่นแปลง 
พฤติกรรม การค้นพบปัจจัยเส่ียง    

และการควบคุม การดูแลเร้ือรัง              
และฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลในช่วง 

สุดท้ายของชีวติ 

การบริหารจัดการ
ดูแลเฉียบพลนั 

เปลีย่นแปลง
ส่ิงแวดล้อม            

และเศรษฐกจิมหภาค 

ความยากจน,
ส่ิงแวดล้อมไม่เสมอ
ภาค และส่ิงแวดล้อม

ไม่เอือ้อ านวย 

แบบแผนพฤติกรรม 
เส่ียงหรือเป็นภัย 

แผนภูมิท่ี 1 

เน้นไปทีก่ารป้องกนัและการสร้างเสริมสุขภาพ 



หลกัฐานเพือ่เลอืกมาตรการ นโยบาย และการด าเนินการแทรกแซง
ต้องค านึงถึง 

 การด าเนินการท่ีมีประสิทธิผลคุม้ค่าใชจ่้ายและจ่ายไดใ้นประเทศหรือชุมชนนั้นๆ ก่อนท่ี
จะขยายการปฎิบติัด าเนินการ  

 

 ตอ้งทบทวนและคาดประมาณความมีประสิทธิผลคุม้ค่าต่อนโยบายการด าเนินการต่างๆ 
ทั้งท่ียดึการด าเนินการเกิดการปฏิบติัของบุคคลแต่ละคนและการขบัเคล่ือนใหเ้กิดการ
ปฏิบติัของประชากรส่วนใหญ่โดยรวมซ่ึงพิสูจนห์รือมีแนวโนม้จ านวนของโรค ผล
ต่อเน่ือง และผลกระทบอยา่งชดัเจนมีนยัส าคญั  

 



กลุ่มมาตรการทีม่ีประสิทธิผลคุ้มค่าสูงและควรขยาย  
 

 การด าเนินการควบคุมบริโภคยาสูบ 

 มาตรการการลดการบริโภคเกลือและการควบคุมสหปัจจยัเส่ียงของกลุ่มเส่ียงสูงต่อโรคหวัใจและหลอด
เลือด 

 มาตรการเพ่ิมแบบแผนการบริโภคท่ีมีสุขภาพและมีกิจกรรมทางกาย 
 การคน้พบมะเร็งตั้งแต่ระยะตน้และรักษาท่ีมีประสิทธิผล  
 การรักษาและป้องกนัโรคหวัใจและอมัพาตเฉียบพลนั (stroke) 
 มาตรการการป้องกนัการบาดเจบ็ระหวา่งภาคส่วนต่างๆ 

 



กลุ่มมาตรการทีก่ าลงัศึกษาทบทวน ประเมินความคุ้ม                
และคาดประมาณค่าใช้จ่าย  

     การศึกษาทบทวนยงัพบวา่ นอกจาก
การมนีโยบายและมาตรการโครงการทีช่ดัเจนมี
ประสิทธผิลคุ้มคา่แลว้ ประเด็นทีม่คีวามส าคญั
และเป็นปจัจยัน าสู่ความส าเร็จพอๆ กนักบัการ
มนีโยบายทีด่ไีดแ้ก ่

 “กระบวนการน านโยบายสู่การปฏบัิต ิ
อย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า”



การบรูณาการป้องกันโรคไม่ตดิต่อ 

Integrated NCD prevention 

• บนหลักฐานทีเ่ข้มแขง็ 

– ความรู้วิทยาศาสตร์, ประสบการณ์จากประเทศต่างๆ, มีประสิทธิผลคุ้ม 
(Cost-ffective)   

• ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรคไม่ตดิต่อ   

• ปัจจัยเส่ียงร่วม (Common risk factors) 

• กลยุทธ์ร่วม (Common strategies) 

• ภายใต้ความร่วมมือปฏบัิตกิาร และประสานด าเนินงาน
กับภาคส่วนต่างๆทีเ่ก่ียวข้อง  



“การผสมผสานการป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่”  

• การก าหนดและด าเนนิการเผชญิหน้าการลดปจัจยัเส่ียงรว่ม
มากกวา่ทีจ่ะแยกกระบวนการโจมตโีรคทลีะโรค  

• มจีุดมุง่หมายถงึการด าเนนิการทีก่ลา่วถงึข้างต้นโดยระบบ
สุขภาพและโครงสร้างชุมชนทีม่อียูอ่ืน่ๆ  

• กรอบการเข้าถงึอยา่งเข้าใจในภาพรวม (a comprehensive 
approach)ซึง่รวมเอากลยุทธห์ลากหลายเพือ่น าสู่การปฏบิตั ิ  

• การผสมผสานเรยีกร้องการปฏบิตักิารรว่มระหวา่งส่วนตา่งๆ 
เพือ่น านโยบายสุขภาพสู่การปฏบิตั ิ  

• กรอบการเข้าถงึทัง้ทางประชากรทัว่ไปและกลุม่เส่ียงสูง  



NCDs  
25%

/ 30%

30%

10%

10%

25%

CVD 

50%

/ 0%

80%

National Health Assembly , working group

Set of 9 voluntary country NCD targets for 2025,Thailand



อะไรที่เป็นปัจจัยฝืนความก้าวหน้าการลดปัญหาโรคไม่ตดิต่อ? 

• ภาระของโรคเป็นทวีคูณ การแข่งขันให้ได้มาซึ่งทรัพยากร 
• ความสับสน 

• พฤตกิรรมบุคคล หรือ ปัญหาสุขภาพของสาธารณะ 
• การรักษา หรือ การป้องกัน 
• ประชากรที่อายุมากขึน้ตามธรรมชาต ิหรือ ประชากรอายุน้อย 
• ความทันสมัย โลกาภวิัฒน์ (ความร ่ารวย) หรือ ปัญหาท้องถิ่น (ความยากจน) 
• ปัญหาอนาคต หรือ ปัญหาปัจจุบัน  

• การวัดผลของโรคไม่ตดิต่อหรือโรคตดิต่อ 
• เป็นเพียงนิยายเก่ียวกับผลกระทบ 
• การคาดประมาณที่ต ่ากว่าเป็นจริงของประสิทธิผลการด าเนินการ 
• ภาวะกดดันทางการค้า 
• ความเฉ่ือยชาขององค์กรหรือสถาบัน 
• ผลกระทบ หลัง ๑๑ กันยายน 



ปัญหาสถานการณค์วามสามารถของประเทศ 

ส าหรบัการป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิตอ่ 

 นโยบายและกลยุทธ์ที่ชัดเจนมีน้อย 

 ทรัพยากรจ ากัด 

 การดูแลที่เป็นชิน้ๆ แยกส่วน และไม่ประสานด าเนินการ 

 ข้อผูกมัดหรือพันธะต่อการป้องกันในระดับต ่า 

 ขาดระบบเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา 

 แนวทางการดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอ 

 ความสามารถในการดูแลสุขภาพพืน้ฐานในการจัดการโรคไม่ตดิต่อไม่
เพียงพอ 

 ขาดการลงทุนอย่างมากในการท าวจิัย 



สถานการณ์โรคไม่ตดิต่อประเทศไทย 
(พ.ศ. 2555 กบั พ.ศ. 2558) 

S ในช่วงทศวรรษท่ผีา่นมา กลุ่ ุ มโรคไมติ่ดตอ่ได้คร่าชีวิตประชากรไทยถงึ 
ร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือราว 320,000 คนตอ่ปี  

S ประมาณคร่ึงหนึง่หรือราวร้อยละ 55 เสียชีวิตท่อีาย ุ< 70 ปี ซึง่องค์การ
อนามยัโลกจดัวา่เป็นการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

S  ความรุนแรงของโรคไมต่ดิต่อท่ีเป็นสาเหตกุารเสียชีวิต ก่อนวยัอนัควร 
จํานวน 4 โรคสําคญั คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหวัใจขาดเลือด 
โรคเบาหวาน และโรคทางเดินหายใจอดุกัน้เรือ้งรัง 

        (จากข้อมลูทะเบียนการเสียชีวิต ของสํานกับริหารทะเบียน กระทรวงมหาดไทย) 



ตารางท่ ี2 ความชกุปัจจยัเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง 
               โรคไมต่ิดตอ่ พ.ศ. 2548, 2550, 2553 และ 2558  

ท่มีา : การสํารวจพฤตกิรรมเส่ยีงโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจ็บ (BRFSS) *หมายเหต ุ1.ปี 2558 ไมร่วมกรุงเทพมหานคร  
2.ปี 2548, 2550, 2553, 2558 บอกนํา้หนกัและวดัสว่นสงูของตนเอง ปี 2558 ชัง่นาุุ้ ํ หนกัและวดัสว่นสงูจริง 3.GPAQ : 
 Global Physical Activity Questionnaire, CDC : BRFSS Physical Activity Question 2008  



  

 



 



Future Scenarios
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 2. 
     

2560

1. 3. 
    

4. 

•
(HT 2.5/DM 5)

• DM, HT 
( 80%)

•
(>40/50%)

NCDs 
25% 
2568



- - -

2560

72 (HALE)

(Happy Work Life Index) 50 

(Happy Workplace Index) 57 

Access

Coverage

Quality

Governance

External causes

Chronic diseases

: (Cooperate KPIs) 8 

(Functional PIs) 100 

(LE)

80 



1. LE

2. HALE

1. Happinometer

2. Happy Workplace Index

1. Access 2.Coverage

3. Quality 4. Governance

1. P&P Excellence 2. Service Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence

Food

Safety

CVDs

/CKD
RTI PCC Smart ECS

Stroke/

Stemi/

Truama

Happy Work Life Index HA NHIS Financing

- 

 

( )

- 

CVDs 

(NHIS)

- 

(

)

- 

 

(

10 )

( )

- 

.F2 

ECS 

- 

 

Stroke/

Stemi/

Trauma

(NHIS)

-

 (Happy Work Life 

Index) 

- 

 

HA 

( )

- 

( )

- 

     2560

PIRAB 6 BuildingBlocks Core Value : MOPH

GoodGovernance

( , , , , 

, )



NCD  : 2568 25%  ,  2573 1/3    ( 2543)

• .DM 5
• .HT 2.5
•  15 
•  15 

    DM HT 
    CVD Risk > 80 % 
   DM > 40
   HT > 50

./
• 0-5
• . 
• . 15  

• Healthy Aging

 

2560
P&P Excellence Service Excellence

•  
•  
• F2+ . 

STEMI
• . 
•

•

      5 
•  CKD eGFR < 4 

ml/min/1.73m2/yr



หล  ักเกณฑ  ัการพ  ัจารณาค  ัดเล  ัอกโครงการเพ  ัอบรรจ  ัในแผนต  ัดตามฯ

3

นโยบายรั ัฐบาล

ยั  ทธ า ตรชาตั   20ป

แผนพัฒันาเ ร ฐกั  จและ ั ังคมแ งชาตั   

ฉบั ับทั  ั   12

ยั  ทธ า ตรชาตั  ระยะ 20ป 
ดานาธารณั ข

แผนบั  รณาการประเท  18แผนงาน

มั  ผลกระทบตอประชาชน

PA คั  ารั ับรองฯ ปงบประมาณ 2561

โครงการ ั าคัญัตาม ม.44

ประเดั  นคั  ารั ับรองการปฏั  บั ัตั  ราชการ  (PA) ของปลั ัดกระทรวงสาธารณสั  ข

และผั  ั  ตรวจราชการ  ประจั  าปั  งบประมาณ 2561

อดคลองกั ับ
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24 โครงการ

2 โครงการ

30 โครงการ

18 โครงการ

รั  ปโครงการทั  ั  บรรจั  ใน แผนตั  ดตามผลการดั  าเนั  นงานโครงการ ั าคัญั
ของกระทรวง าธารณั ข ประจั  าปงบประมาณ 2561

o การพัฒันาระบบธรรมา (4)
ภั  บาลและองคกรคั  ณภาพ

o การพัฒันาระบบขอมั  ล
าร นเทศดานั ขภาพ (1)

o การบรั  ารจั ัดการ
ดานการเงั  นการคลั ัง ั ขภาพ (4)

o การพัฒันางานวั  จั ัยและ
นวั ัตกรรมความรั  ดานั ขภาพ (8)

o การปรั ับโครง รางและ
การพัฒันากฎมายดานั ขภาพ (1)

o การพัฒันาระบบบรั  ารจั ัดการ
กั  าลั ังคนดานั ขภาพ (2)

o การพัฒันาระบบการแพทยปฐมภั  มั   (1)

o การพัฒันาระบบบรั  การ ั ขภาพ (12)
o การพัฒันาระบบบรั  การการแพทยฉั  กเฉั  น

ครบวงจรและระบบการ งตอ (1)
o การพัฒันาตามโครงการพระราชดั  ารั  

และพั  ั  นทั  ั  เฉพาะ (10)
o อั  ตา กรรมทางการแพทย (6)

o การพัฒันาคั  ณภาพชั  วั  ตคนไทยทั  กกลั  มวั ัย (14)
o การพัฒันาคั  ณภาพชั  วั  ตระดั ับอั  าเภอ (1)
o การปองกั ันควบคั  มโรคและลดปจจั ัยเ ั  ั  ยงดาน

ั ขภาพ (8)
o การบรั  ารจั ัดการ ั  ั  งแวดลอม (1)

จั  านวน74 โครงการ
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รั  ปจั  านวนโครงการทั  ั  คั ัดเลั  อกจากนวยงานของกระทรวง าธารณั ข ปงบประมาณ 2561

ลั  าดั ับ นวยงาน จั  านวนโครงการ งบประมาณ(ลานบาท)
1. กรมการแพทย 10 38.8103

2. กรมควบคั  มโรค 5 31.9867

3. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลั  อก 7 49.6580

4. กรมวั  ทยาศา ตรการแพทย 6 90.8955

5. กรมั ขภาพจั  ต 7 171.9982

6. กรมอนามั ัย 8 139.9746

7. ั านั ักงานคณะกรรมการอา ารและยา 5 124.9259

8. กรม นั ับ นั  นบรั  การ ั ขภาพ 1 2.4058

9. ั านั ักงานปลั ัดกระทรวง าธารณั ข  18 3,435.5108

10. ั านั ักงาน ลั ักประกั ันั ขภาพแ งชาตั  2 126,690.8057

11. ถาบั ันการแพทยฉั  กเฉั  นแ งชาตั  1 7.2700

12. ถาบั ันรั ับรองคั  ณภาพถานพยาบาล 1 24.8800

13. ถาบั ันวั  จั ัยระบบาธารณั ข 2 7.7999

14. องคการเภั ัชกรรม 1 95.0890

รวมทั ัั  ง ั  ั  น 74 130,935.6506



เอกสารอา้งองิ 

S แผนยุทธศาสนตรก์ารป้องกนัและควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ 
ระดบัชาต ิ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

S แผนงานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

S ยุทธศาสตรช์าต ิ  ๒๐ ปี (ดา้นสาธารณสุข) ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 



ตระหนัก ตอบสนอง สนับสนุน
จัดการตนเอง สู่ระบบบริการ
สุขภาพที่ยั่งยืน  

 ตระหนัก จัดการ เอือ้สิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็งลดเส่ียง  

   ตระหนัก      จัดการตนเอง ลดเส่ียง  
   ลดโรค        เพิ่มคุณภาพชีวิต 

แผนภูมิ    กงล้อความร่วมมือขบัเคลือ่นการบูรณาการนโยบายและสมรรถนะสู่ความส าเร็จ 
การพฒันาระบบการป้องกนัและจัดการโรคเร้ือรังไทย 

• มุ่งเนน้จดัการปัจจยัสาเหตุการเกิดและการ
ด าเนินโรคต่อเน่ือง 

• การป้องกนัปฐมภูมิเป็นพ้ืนฐานส าคญั 
• การน าการป้องกนัสู่ทุกระดบัการบริการและ

การเขา้ถึงการดูแล 
• การจดัการความเส่ียงในระดบัการดูแลปฐมภูมิ 
• การปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทั้งโดยไม่ใชย้าและ

ใชย้า 
• การสนบัสนุนปรับวิถีชีวิต/การจดัการตนเอง 
• ความต่อเน่ือง  ความครอบคลุมภาพรวม และ                                               

การประสานการดูแลสุขภาพ  
• การขบัเคล่ือนหน่วยบริการสาธารณสุขให้

ตอบ-                                                             สนองโรคเร้ือรังอยา่งมี
คุณภาพ 

 

ทิศ 
การ
ป้อง 
กนั 

 

• เป้าประสงคแ์ละคุณค่าร่วมกนั  

• เนน้ท่ีปัจจยัก าหนดสุขภาพ  
• ภาวะผูน้ า, หุน้ส่วน และ การลงทุน  
• โครงสร้างภายในและความสามารถดา้นสาธารณสุข /                                                         
การดูแลพ้ืนฐาน  / ชุมชน 

• การบูรณาการการป้องกนัโรคเร้ือรังและการจดัการ 
• การก ากบัติดตาม การประเมินผล และการเรียนรู้ 

ปัจจยั 

ความ 

ส าเร็จ 

ครอบครัว 

บุคคล 

ชุมชน 

ท้องถิน่ 

ปกครอง 

สาธารณ- 

สุข 

เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ
สนับสนุน 

บริการสุขภาพ
พืน้ฐาน 

ฉ.๐๕๐๑๕๓ 



กรอบกระบวนการหลกั 

การควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ 



ประสิทธผิลการดแูลโรคเรือ้รงัทีค่าดหวงั 

1. ลดจ านวนการตาย ลดการเกิดโรครายใหมใ่นประชากร 

2. ลดการเข้าอยูใ่นโรงพยาบาล ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน 

3. ลดการเข้าอยูใ่นโรงพยาบาล และเพิ่มคณุภาพชีวิต 

4. เพิ่มการเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น 

5. ใช้จ่ายการดแูลอยา่งคุ้มคา่และลดการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่าย 

 



จุดหมายหรือเป้าประสงค ์ 

Input 

Process 

Output Feedback 



Implementing low-cost workable solutions in developing 
countries could prevent most premature deaths from NCDs 
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2/3 + 1/3  
 
• Implementing cost-effective interventions that 
reduce exposure to NCDs risk factors of 
populations will contribute up to 2/3 of the 
reduction in premature mortality.  
 
• In addition, health systems that respond more 
effectively and equitably to the health-care 
needs of people with NCDs can reduce 
premature mortality by another 1/3 up to 1/2.  



The average cost for LMICs to scale up 
action by implementing the “best buy 
interventions” 

US$ 170 billion  
for 2011-2025 
US$ 11.4 billion per year  

US$1 per capita in LICs, 1.5 in LMICs & 3 in 
UMICs 

The cumulative economic lost 
output in developing countries 
associated with NCDs 

US$ 7 trillion  

over 2011-2025 

• US$ 500 billion per year 

• US$ 25 in LICs, 50 in LMICs 
& 139 in UMICs 

 

Cost of inaction Vs Cost of action 



 
• ท าไมการเพ่ิมขึน้ของผู้ ป่วยในไม่เคยลดลง 

• ท าไมการตายจากอมัพาตเพิ่มขึน้ขณะที่การตายจากโรคอื่นไม่
เพิ่มขึน้ชดัเจน 

• จะจดับริการโรคเรือ้รังในระบบบริการสขุภาพไทยอย่างไรจงึ
สนบัสนนุให้เกิดผลลพัธ์ที่คาดหวงัและคุ้มคา่ 

• .................................. 





Risk Factors Control: 
 Impact on Stroke Prevention 

>750,000 strokes annually in 

the US 

Preventable strokes 

Hypertension            369,000 

Hypercholesterolemia  150,000 

 Tobacco Use                            91,500 

Atrial Fibrillation     47,000 

Heavy Alcohol                                    35,200 

 

    --Modified from Gorelick, Neuroepidemiology 1997 

 UCLA Stroke Center 



  Differences between acute and chronic conditions 
                                                                        (Holman et al, 2000) 

Acute disease Chronic Illness 

Onset Abrupt Generally gradual and often 

insidious 

Duration Limited Lengthy and indefinite 

Cause Usually single Usually multiple and changes 

over time 

Diagnosis & prognosis Usually accurate Often uncertain 

Techno. Intervention Usually effective Often indecisive; adverse 

effects common 

Outcome Cure possible No cure 

Uncertainty Minimal Pervasive 

Knowledge Prof.’s - 

knowledgeable 

Patients - 

inexperienced 

Prof.’s & patients have 

complementary knowledge & 

exp.’s 



Population-based  
Chronic Disease Management 

• Focuses on prevention and wellness across the 
continuum of care 

• Encourages patients to take control of their disease 
• Community-wide education 
• Hospitals care focussed on small number of highly acute 

patients 
• Public policy (fiscal and legislative) levers 
• Health policy/delivery systems realigned to chronic 

disease prevention and management 



      คดิเชิงระบบ – ปัจจัย
ความส าเร็จที่จ าเป็น 

      ในการบริการป้องกันและ
จัดการโรคเรือ้รัง 

แคนาดา 

1. เป้าประสงค์และคุณค่าร่วมกัน 

2. เน้นที่ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

3. ภาวะผู้น า, หุ้นส่วน และการลงทุน 

4. โครงสร้างภายในและ
ความสามารถด้านสาธารณสุข 

5. โครงสร้างภายในและ
ความสามารถในการดแูลพืน้ฐาน 

6. โครงสร้างภายในและ
ความสามารถของชุมชน 

7. การบรูณาการการป้องกันโรค
เรือ้รังและการจดัการ 

8. การก ากับตดิตาม การประเมินผล 

และการเรียนรู้ 

ไทย (...ตัวอย่าง...) 
1. นโยบายการป้องกันน าการ

รักษาในทุกระดบั 

2. ตอบสนองต่อบริบท
ผู้รับบริการและประชากร
เป้าหมาย 

3. ภาวะผู้น าองค์กร 

4. สัมพนัธ์ความร่วมมือผู้น า 
ชุมชน  

5. ความเข้มแข็งของทมี 

6. เน้นปรับเปล่ียนพฤฤตกิรรม 

7. อยู่บนหลักฐานข้อเทจ็จริง 

8. ปรับบริการให้เหมาะสม 

   แปล061051 
Ref.: A Tool for Strengthening Chronic Disease Prevention and Management Through Dialogue, Planning and Assessment:Introduction to the Tool. 2008 Canadian 

Public Health Association.http://www. cpha.ca/en/portals/CD.aspx (5 of 5) [5/10/2551 12:46:09] 
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“ตาสวา่งเดินหนา้” 


