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จากการวจัิยครัง้ใหมท่ีท่าง University College London (UCL) ไดจั้ดทําตามโครงการความรว่มมอื 

Cities Changing Diabetes นัน้ พบวา่ ปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรม ไมว่า่จะเป็นความกดดนัในเรือ่งของเวลา 
เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง รวมถงึทีอ่ยูอ่าศยันัน้ ตา่งมบีทบาทสําคญัตอ่การเกดิโรคเบาหวาน[1] 

 
- ผลวจัิยเกีย่วกบัการเกดิโรคเบาหวานในเมอืงครัง้ใหญท่ีส่ดุในโลก ซึง่จัดทําในเมอืงใหญ ่5 

เมอืงทีม่ปีระชากรรวมกนั 60 ลา้นคน บง่ชีว้า่ 
เมอืงเหลา่นีจํ้าเป็นตอ้งพจิารณายทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุและการวางแผนเมอืงเสยีใหม ่
เพือ่รับมอืกบัโรคเบาหวานทีแ่พรร่ะบาดอยา่งรวดเร็ว 

- ทั่วโลกมผีูป่้วยโรคเบาหวานมากกวา่ 400 ลา้นคน 
โดยกวา่สองในสามจากทัง้หมดใชช้วีติอยูใ่นเมอืง[2],[3] 

- Novo Nordisk ผูร้เิร ิม่โครงการความรว่มมอืนี ้ไดใ้หคํ้าม่ันวา่จะใหเ้งนิสนับสนุนกวา่ 20 
ลา้นดอลลารส์หรัฐ ในดา้นผูเ้ชีย่วชาญและการวจัิยในโครงการ Cities Changing Diabetes ไปจนถงึปี 2563 

- 
ผลการคน้พบดงักลา่วจะไดรั้บการนําเสนอตอ่คณะผูแ้ทนในการประชมุสดุยอดระดบันานาชาตทิีก่รงุโคเปนเฮเกน 
ประเทศเดนมารก์ ในวนัจันทรท์ี ่16 พฤศจกิายนนี ้พรอ้มกนันัน้จะมกีารประกาศวา่ ในปี 2559 
แวนคเูวอรแ์ละโจฮนัเนสเบริก์จะเขา้รว่มกบัเม็กซโิกซติี ้เซีย่งไฮ ้เทยีนจนิ โคเปนเฮเกน และฮวิสตนั 
ในฐานะเมอืงพันธมติรของโครงการ 

 
การวจัิยระดบันานาชาตทิีท่าง University College London (UCL) ไดจั้ดทําขึน้ตามโครงการความรว่มมอื 

“Cities Changing 
Diabetes”  ไดท้า้ทายความรูท้างวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัวา่ดว้ยการแพรร่ะบาดอยา่งรวดเร็วของโรคเบาหวานในเข
ตเมอืง โดยผลการคน้พบบง่ชีว้า่ ในเมอืงตา่งๆทั่วโลกนัน้ 
ปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรมมบีทบาทสําคญัยิง่ตอ่การแพรร่ะบาดของโรคเบาหวานมากกวา่ทีเ่คยคดิกนั 
 

รับชมสือ่ประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่
 
ทั่วโลกมผีูป่้วยโรคเบาหวานมากกวา่ 400 ลา้นคน ซึง่กวา่สองในสามใชช้วีติอยูใ่นเมอืง[1],[2] ดว้ยเหตนุี ้

การวจัิยระยะเวลาหนึง่ปีในโครงการ Cities Changing Diabetes ซึง่เป็นความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐ-ภาคเอกชน-
ภาควชิาการ จงึมจีดุมุง่หมายเพือ่ทําความเขา้ใจตอ่ปัจจัยทีส่ง่ผลใหผู้อ้ยูอ่าศยัในเมอืงเสีย่งเป็นโรคเบาหวานชนดิที ่
2 เพือ่หาทางแกไ้ขปัญหาดา้นสาธารณสขุทีก่ดดนัมากทีส่ดุปัญหาหนึง่ในโลกยคุปัจจบุนั ดงันัน้ 
เพือ่ศกึษาปัญหาอนัซบัซอ้นเชน่นี ้จงึไดม้กีารสมัภาษณ์ผูท้ีม่คีวามเสีย่งและผูป่้วยโรคเบาหวานกวา่ 550 ครัง้ใน 5 
เมอืงใหญอ่ยา่งโคเปนเฮเกน ฮวิสตนั เม็กซโิกซติี ้เซีย่งไฮ ้และเทยีนจนิ 

 
“โครงการวจัิยทั่วไปใหค้วามสําคญักบัปัจจัยเสีย่งทางชวีการแพทยท์ีส่ง่ผลตอ่โรคเบาหวานเป็นหลกั 

จงึไมม่กีารเจาะลกึถงึผลกระทบจากปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่ตีอ่โรครา้ยนี”้ เดวดิ เนเปียร ์
ศาสตราจารยด์า้นมานุษยวทิยาการแพทยแ์หง่ UCL กลา่ว 
“การวจัิยเชงิบกุเบกิของเราจะชว่ยใหเ้มอืงทั่วโลกสามารถชีนํ้าใหป้ระชากรของตนใชช้วีติอยา่งหา่งไกลจากโรคเบา
หวานได”้ 

 
การวจัิยดงักลา่วบง่ชีว้า่ 

ความเสีย่งในการเกดิโรคเบาหวานในเมอืงมคีวามสมัพันธก์บัปัจจัยทางสงัคมและวฒันธรรมทีผ่สมผสานกนัอยา่งซั
บซอ้น[1] ซึง่เป็นสาเหตใุหผู้ค้นมคีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ในระยะแรก 
และทา้ยทีส่ดุก็สง่ผลใหม้โีอกาสนอ้ยลงในการไดรั้บการวนิจิฉัย การรักษา และดแูลสขุภาพใหแ้ข็งแรง 
ปัจจัยทางสงัคมทีค่น้พบมทีัง้ในแงข่องการเงนิ ภมูศิาสตร ์ทรัพยากร และขอ้จํากดัดา้นเวลา 
ขณะทีปั่จจัยทางวฒันธรรมครอบคลมุถงึความคดิในเรือ่งขนาดของรา่งกายและสขุภาพ 
รวมถงึขนบธรรมเนยีมทีฝั่งรากลกึมาเป็นเวลานาน[1] 

 
“ขอ้มลูเชงิลกึทีเ่ราไดรั้บจากโครงการ Cities Changing Diabetes 

ไดป้ฏวิตัคิวามคดิของเราทีม่ตีอ่โรคเบาหวานในเมอืง” ดร.อารมั์นโด อาเวด ออรเ์ทกา 
รัฐมนตรสีาธารณสขุประจําเม็กซโิกซติี ้กลา่ว “ความเขา้ใจใหม่ๆ เกีย่วกบัปัจจัยเสีย่งทางสงัคมและวฒันธรรม 
จะชว่ยปทูางสูค่วามกา้วหนา้ในการกําหนดนโยบายสาธารณสขุใหเ้จาะจงและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
เพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ใีหก้บัพลเมอืงของเรา” 

 



ผลการคน้พบสาํคญัในเมอืงทีร่ว่มการวจิยั[1] 
 
- ในฮวิสตนั ความคดิเดมิๆทีว่า่ผูด้อ้ยโอกาสเป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูไดถ้กูหกัลา้งลง 

เพราะมกีารคน้พบวา่ทัง้กลุม่ทีม่แีละไมม่ขีอ้จํากดัทางการเงนิตา่งก็มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นโรคเบาหวาน 
- ในเม็กซโิกซติี ้บทบาททางเพศอาจมสีว่นเพิม่ความเสีย่ง เนือ่งจากผูห้ญงิมักไมใ่สใ่จสขุภาพของตนเอง 

เพราะไมอ่ยากใหต้วัเองถกูมองวา่เป็นภาระ 
- ในโคเปนเฮเกน โรคเบาหวานไมใ่ชส่ ิง่ทีผู่ค้นกงัวลมากทีส่ดุ 

เนือ่งจากยังมปัีญหาทางสงัคมและสขุภาพอกีมากมายใหก้งัวล เชน่ การวา่งงาน ปัญหาทางการเงนิ 
และความโดดเดีย่ว 

- ในเซีย่งไฮ ้วฒันธรรมในการปฏเิสธความยุง่ยากนัน้ 
สง่ผลใหผู้ป่้วยโรคเบาหวานเลอืกทีจ่ะไมข่อความชว่ยเหลอืจากเพือ่น ครอบครัว และผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์

- ในเทยีนจนิ ผูป่้วยโรคเบาหวานมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคแตกตา่งกนัไป 
ทัง้การรับประทานอาหารทีส่ง่ผลเสยีตอ่สขุภาพ การโหมทํางานหนักเกนิไป และสขุภาพจติใจทียํ่่าแย ่

 
การคน้พบครัง้นีผ้ลกัดนัให ้Novo Nordisk 

เกดิความตัง้ใจทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนการตอ่สูก้บัโรคเบาหวานในเมอืง ผา่นการลงทนุมลูคา่ถงึ 20 
ลา้นดอลลารส์หรัฐในดา้นผูเ้ชีย่วชาญและการวจัิยไปจนถงึปี 2563 โดยคณุลารส์ เรอเบยีน ซอเรนเซน 
ประธานและประธานบรหิารของ Novo Nordisk กลา่ววา่ 
“เรามคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจมาอยา่งยาวนานในการนําเสนอแนวทางการตอ่สูก้บัโรคเบาหวานทีน่อกเหนอืไปจากการใชย้
า การวจัิยนีเ้ผยใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถงึเหตผุลทีเ่ราไดร้เิริม่โครงการ Cities Changing Diabetes ขึน้มา 
เพือ่ปฏวิตัแินวโนม้ของโรครา้ยนี ้ผา่นการดําเนนิงานอยา่งตรงจดุตามความรูค้วามเขา้ใจทีค่น้พบใหม”่ 

 
โครงการ Cities Changing Diabetes ประกอบไปดว้ยการดําเนนิงาน 3 ขัน้ตอนทีม่คีวามเชือ่มโยงกนั 

ไดแ้ก ่ระยะศกึษา ระยะแลกเปลีย่น และระยะปฏบิตักิาร ซึง่ในตอนนีร้ะยะศกึษาไดดํ้าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ 
หลงัจากนี ้บรรดาผูเ้ชีย่วชาญ 250 ทา่นจากทัว่โลกจะมารวมตวักนัทีก่ารประชมุสดุยอดทีก่รงุโคเปนเฮเกน 
เพือ่พดูคยุถงึผลการศกึษาและหารอืถงึวธิกีารจัดการกบัโรคเบาหวานตามเมอืงตา่งๆ 

 
สําหรับเป้าหมายในระยะยาว 

โครงการความรว่มมอืนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่จัดการกบัการระบาดของโรคเบาหวานในเมอืงตา่งๆทั่วโลก 
ผา่นการแบง่ปันขอ้มลูเชงิลกึและความรูจ้ากทกุฝ่ายทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง โดยในปี 2559 
แวนคเูวอรแ์ละโจฮนัเนสเบริก์จะเขา้มารว่มเป็นเมอืงพันธมติรในโครงการ 
เพือ่มสีว่นในการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิแกโ่ครงการนีต้อ่ไป 
 

เกีย่วกบั CITIES CHANGING DIABETES  
 
Cities Changing 

Diabetes เป็นโครงการความรว่มมอืทีม่เีป้าหมายเพือ่จัดการกบัปัญหาโรคเบาหวานในเมอืงตา่งๆ Novo Nordisk 
รเิริม่โครงการนีข้ ึน้เพือ่รองรับปัญหาการระบาดอยา่งหนักของโรคเบาหวานตามเมอืงตา่งๆ โดยไดร้ว่มมอืกบั 
University College London และ Steno Diabetes Center รวมถงึพันธมติรในพืน้ที ่
ไมว่า่จะเป็นชมุชนสขุภาพ/โรคเบาหวาน หน่วยงานของภาครัฐ สถาบนัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารเมอืง 
(จากหลากหลายสาขา) และองคก์รประชาสงัคมตา่งๆ โครงการนีม้เีป้าหมายเพือ่ศกึษารปูแบบของปัญหา 
แบง่ปันแนวทางแกไ้ข และขบัเคลือ่นการดําเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม เพือ่ตอ่สูก้บัโรคเบาหวานตามเมอืงใหญท่ั่วโลก 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถรับชมไดท้ี ่citieschangingdiabetes.com 

 
เกีย่วกบั NOVO NORDISK  
 
Novo Nordisk เป็นบรษัิทดา้นการดแูลสขุภาพระดบัโลก 

ซึง่สรา้งสรรคน์วตักรรมและเป็นผูนํ้าดา้นการรักษาโรคเบาหวานมานานกวา่ 90 ปี 
ความรูค้วามเชีย่วชาญทีส่ัง่สมมาอยา่งยาวนานทําใหเ้รามปีระสบการณ์และศกัยภาพในการรักษาโรคเรือ้รังชนดิอืน่ๆ
ดว้ยเชน่กนั อาท ิโรคเลอืดไหลไมห่ยดุ ภาวะการเจรญิเตบิโตผดิปกต ิและโรคอว้น เป็นตน้ Novo Nordisk 
มสํีานักงานใหญต่ัง้อยูใ่นเดนมารก์ และมพีนักงานราว 39,700 คนใน 75 ประเทศ 
และมผีลติภณัฑว์างจําหน่ายในกวา่ 180 ประเทศ สามารถรับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube 

 
สามารถรับชมภาพและคลปิวดิโีอประกอบขา่วประชาสมัพันธช์ ิน้นีไ้ดบ้นเว็บไซตข์องเรา 
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