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จากคอลัมน  ตนคิด เรื่องเส่ียง   จดหมายขาวรายเดือนประจําเดือนมกราคม 2552 
ขอมูลจาก    แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (สสส.)   

 
 

            มีใช แตไรโอกาส? 

        “ไฮเทคสขุภาพ” 
 
 
 
 
 

“ความกาวหนาของอุปกรณไฮเทคการแพทยทําใหมนุษยมีความหวังวาจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และสามารถคนพบโรครายได

ทันเวลากอนถึงขั้นบานปลาย   อยางไรก็ตาม    ผลจากการศึกษาเก่ียวกับตําแหนงแหงที่ของอุปกรณ “ไฮเทค” การแพทยเหลานี้ใน

ประเทศทําใหพบวา ผูที่ไดรับประโยชนจากอุปกรณเหลานี้ยังจํากัดอยูในคนบางกลุมเทานั้น” 
 
 
 อุปกรณทันสมัยในการตรวจวิเคราะหโรคสมัยใหม เชน เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT scanner) เครื่องตรวจอวัยวะ
ภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) เครื่องสลายน่ิว (ESWL) เครื่องตรวจมะเร็งเตานม (Mammogram) เครื่องอัลตราซาวด ฯลฯ 
กลายเปนส่ิงท่ีขาดไมไดในการวินิจฉัยและรักษาโรคภัยไขเจ็บในปจจุบัน 
 ความกาวหนาของวิทยาการเหลานี้ทําใหมนุษยมีความหวังวาจะมีชีวิตท่ียืนยาวขึ้น และสามารถคนพบโรครายไดทันเวลา  
กอนถึงขั้นบานปลาย 
 อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงแหงท่ีของอุปกรณ “ไฮเทค” การแพทยเหลานี้ในประเทศทําใหพบวา  
ผูท่ีไดรับประโยชนจากอุปกรณเหลานี้ยังจํากัดอยูในคนบางกลุมเทานั้น 
 

 เพิ่มไมหยุด ฉุดไมอยู 
ผลศึกษาการเพ่ิมจํานวนอุปกรณการแพทยไฮเทคราคาแพงในประเทศไทย พบวาในชวง 30 ป ระหวางป 2519 มีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอร เปนอุปกรณท่ีเบิกนําเปนประเภทแรก แตเปนการเพ่ิมจํานวนอยางชาๆ กอนจะถีบ
ตัวขึ้นอยางมากหลังป 2535 ติดตามดวยเครื่องตรวจมะเร็งเตานม เครื่องสลายนิ่ว และเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา 
ตามลําดับ 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงจํานวนเคร่ืองมือทางการแพทยราคาแพงในประเทศไทย พ.ศ.2519-2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา (1) วงเดือน จินดาวัฒนะ และคณะ, เครื่องมือแพทยราคาแพงในประเทศไทย : การกระจาย การใช  และการเขาถึงบริการ, 2542 

(2) รายงานทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และกองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 
 

 โรงพยาบาลเอกชนครอบครองมากกวารัฐ 
 อยางไรก็ตาม ผลวิจัยอีกสวนหนึ่งไดชี้ใหเห็นวาอุปกรณไฮเทคราคาแพงและมีประสิทธิภาพสูงในการชี้บอกรองรอยโรค ไดแก 
เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร นั้นกระจุกตัวอยูในภาคเอกชนเกือบคร่ึงตอครึ่ง สงผลใหผูท่ีมีโอกาสไดรับประโยชนจากอุปกรณชนิดนี้จํากัด
อยูในคนบางกลุมเทานั้น 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงจํานวนเคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟาท่ีเปดบริการในประเทศไทย  
จําแนกตามสถานบริการภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2531-2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา (1) ปยะ หาญวงศวรชัย, 2542 (2) รายงานทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
และกองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 
 

 กรุงเทพฯ เมืองหลวงแหงไฮเทคการแพทย 
 การกระจายอุปกรณไฮเทคการแพทยยังมีปญหาความไมเทาเทียม โดยอุปกรณทุกประเภทกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ มากที่สุด 
และมีอัตราสวนเครื่องตอประชากรหนึ่งลานคนสูงท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1 แสดงอัตราสวนอุปกรณทางการแพทยราคาแพงตอประชากรหนึ่งลานคน 
 

อุปกรณการแพทย จํานวนท้ังหมด กรุงเทพฯ ภูมิภาค 

เคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอร 
(พ.ศ.2549) 

343 115 228 

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา 
(พ.ศ.2548) 

45 30 15 

เคร่ืองสลายน่ิว 
(พ.ศ.2548) 

76 22 54 

เคร่ืองตรวจมะเร็งเตานม 
(พ.ศ.2549) 

152 80 72 

เคร่ืองอัลตราซาวด 
(พ.ศ.2548) 

1,987 399 1,588 

ท่ีมา (1) กองรังสีและเคร่ืองมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย,2549 (2) รายงานทรัพยากรสุขภาพ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข,2550 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนสวนเคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอร (ซีที สแกน)  
และอัตราสวนตอประชากรหน่ึงลานคน พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2541-2549 

 

จํานวนเคร่ืองมือแพทยตอประชากรลานคน (หนวย:เคร่ือง)  
 
พื้นท่ี 

เคร่ืองสลายน่ิว เคร่ืองเอ็กซเรย
คอมพิวเตอร 

เค ร่ืองตรวจอวัยวะ
ภายในดวย 
สนามแมเหล็กไฟฟา 

เคร่ืองตรวจ 
มะเร็งเตานม 

กรุงเทพฯ 3.9 20.5 5.4 14.3 

ภาคกลาง 1.0 4.0 0.3 1.3 

ภาคเหนือ 1.0 7.4 0.2 2.4 

ภาคตะวันออก 0.9 4.0 0.3 0.9 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

0.8 2.2 0.2 0.7 

ใต 1.2 2.9 0.5 1.3 

ท่ีมา (1) รายงานการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  
(2) กองรังสีและเคร่ืองมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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ตัวอยางหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นคือ กรณีการกระจายเคร่ืองเคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอร (ซีที สแกน)  
ซึ่งเพ่ิมจํานวนจากเคร่ืองแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยเมื่อป 2519 เปน 343 เครื่องในป 2549 ปรากฏวาหนึ่งในสาม ในจํานวนนี้ใช
บริการอยูในกรุงเทพฯ โดยในป 2549 มีอัตราสวน 21 เครื่องตอประชากรลานคน ขณะท่ีภาคอีสานมีอัตราสวนเพียง 2.2 เครื่องตอ
ประชากรจํานวนเทาๆ กัน 

และเมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียอัตราสวนเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรตอประชากรหนึ่งลานคน จะย่ิงพบความเหล่ือมลํ้าระหวาง
กรุงเทพฯ กับภูมิภาคตางๆ อยางชัดเจน เพราะกรุงเทพฯ มีเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรใหบริการสูงกวาอัตราเฉลี่ยท่ัวประเทศประมาณ 
4 เทาตัว ขณะท่ีภูมิภาคอ่ืนๆ ท้ังหมด ยกเวนเพียงภาคเหนือ ตางมอุีปกรณไฮเทคชนิดนี้ใชตํ่ากวาอัตราเฉล่ียท้ังส้ิน  
 

ตารางที่ 3 แสดงอัตราสวนเคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอรตอประชากรหน่ึงลานคนในกรุงเทพฯ และภูมิภาคตางๆ 
 

อัตราสวนเคร่ืองเอ็กซเรยคอมพิวเตอรตอประชากรลานคน (หนวย:เคร่ือง)  
 

พื้นท่ี 
พ.ศ.2541 พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 พ.ศ.2549 

กรุงเทพฯ 14.8 15.9 13.3 20.5 

ภาคกลาง 2.8 3.3 3.1 4.0 

ภาคเหนือ 4.6 5.2 5.3 7.4 

ภาคตะวันออก 3.1 3.4 3.2 4.0 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1.8 2.2 1.7 2.2 

ใต 2.1 2.8 2.5 2.9 

คาเฉลี่ย 
ท้ังประเทศ 

3.9 4.5 4.2 5.5 

 
 ขอมูลเหลานี้ไดเปดประเด็นใหเรามองเห็นความจริงท่ีอยูเบ้ืองหลังภาพแหงความนาท่ึงของอุปกรณไฮเทคทางการแพทย  
ซึ่งทําใหรูสึก “ใจชื้น” ขึ้นวามนุษยนาจะไดรับการปกปองคุมครองใหปลอดภัยจากโรครายตางๆ มากย่ิงกวายุคใดๆ ท่ีผานมา 
 เพราะ ณ วันน้ี ใชวาทุกคนที่จะไดลิ้มรสโอกาสท่ีวา… 
 
ท่ีมา หนังสือการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550 
สืบคนไดจาก 
http://www.hiso.or.th/hiso/HealthReport/report_download.php?download1=15&lesson1=18&lesson_id=708&zone=4&manu=1&p
age= 
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ดูขอมูลท้ังหมดไดใน  www.hiso.or.th 

 
 

สมัครสมาชิก หรือติดตอ “ตนคิด”  
ตู ปณ.2 ปณฝ.ประดิพัทธ 10404  
โทรศัพท. 02-668-2854 โทรสาร.02-241-0171  
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