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ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 
 

มีใช แตไรโอกาส? 
“ไฮเทคสุขภาพ” 

ความกาวหนาของอุปกรณไฮเทคการแพทยทําใหมนุษยมีความหวังวาจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และ
สามารถคนพบโรครายไดทันเวลากอนถึงขั้นบานปลาย 
 อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ของอุปกรณ “ไฮเทค” การแพทยเหลานี้ใน
ประเทศทําใหพบวา ผูที่ไดรับประโยชนจากอุปกรณเหลานี้ยังจํากัดอยูในคนบางกลุมเทานั้น 
 

***************************** 
 อุปกรณทันสมัยในการตรวจวเิคราะหโรคสมัยใหม เชน เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร (CT 
scanner) เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา (MRI) เครื่องสลายนิ่ว (ESWL) 
เครื่องตรวจมะเร็งเตานม (Mammogram) เครื่องอัลตราซาวด ฯลฯ กลายเปนส่ิงที่ขาดไมไดในการวินิจฉัย
และรักษาโรคภัยไขเจ็บในปจจุบัน 
 ความกาวหนาของวิทยาการเหลานี้ทําใหมนุษยมีความหวังวาจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และสามารถคนพบ
โรครายไดทันเวลากอนถึงขั้นบานปลาย 
 อยางไรก็ตาม ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ของอุปกรณ “ไฮเทค” การแพทยเหลานี้ใน
ประเทศทําใหพบวา ผูที่ไดรับประโยชนจากอุปกรณเหลานี้ยังจํากัดอยูในคนบางกลุมเทานั้น 
 
 เพ่ิมไมหยุด ฉุดไมอยู 

ผลศึกษาการเพิ่มจํานวนอุปกรณการแพทยไฮเทคราคาแพงในประเทศไทย พบวาในชวง 30 ป ระหวาง
ป 2519 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร เปนอุปกรณที่เบิกนําเปนประเภทแรก 
แตเปนการเพิ่มจํานวนอยางชาๆ กอนจะถีบตัวขึ้นอยางมากหลังป 2535 ติดตามดวยเครื่องตรวจมะเร็งเตานม 
เครื่องสลายนิ่ว และเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงจํานวนทางการแพทยราคาแพงในประเทศไทย พ.ศ.2519-2549 
 

 
ที่มา (1) วงเดือน จินดาวัฒนะ และคณะ, เครื่องมือแพทยราคาแพงในประเทศไทย : การกระจาย การใช  และ
การเขาถึงบริการ, 2542 (2) รายงานทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และกองรังสีและเครื่องมือ
แพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 
 โรงพยาบาลเอกชนครอบครองมากกวารัฐ 

 อยางไรก็ตาม ผลวิจัยอีกสวนหนึ่งไดชี้ใหเห็นวาอุปกรณไฮเทคราคาแพงและมีประสิทธิภาพสูงในการ
ชี้บอกรองรอยโรค ไดแก เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร นั้นกระจุกตัวอยูในภาคเอกชนเกือบคร่ึงตอครึ่ง สงผลใหผูที่
มีโอกาสไดรับประโยชนจากอุปกรณชนิดนี้จํากัดอยูในคนบางกลุมเทานั้น 
 
แผนภาพที่ 2 แสดงจํานวนเครื่องตรวจอวยัวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟาที่เปดบริการในประเทศ
ไทย จําแนกตามสถานบริการภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2531-2548 
 
 

 
ที่มา (1) ปยะ หาญวงศวรชัย, 2542 (2) รายงานทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และกองรังสี
และเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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 กรุงเทพฯ เมืองหลวงแหงไฮเทคการแพทย 

 การกระจายอุปกรณไฮเทคการแพทยยังมีปญหาความไมเทาเทียม โดยอุปกรณทุกประเภทกระจุกตัว
อยูในกรุงเทพฯ มากที่สุด และมีอัตราสวนเครื่องตอประชากรหนึ่งลานคนสูงที่สุด 
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราสวนอุปกรณทางการแพทยราคาแพงตอประชากรหนึ่งลานคน 

อุปกรณการแพทย จํานวนทัง้หมด กรุงเทพฯ ภูมิภาค 
เครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร

(พ.ศ.2549) 
343 115 228 

เครื่องตรวจอวยัวะภายในดวยสนามแมเหล็กไฟฟา
(พ.ศ.2548) 

45 30 15 

เครื่องสลายนิ่ว 
(พ.ศ.2548) 

76 22 54 

เครื่องตรวจมะเร็งเตานม
(พ.ศ.2549) 

152 80 72 

เครื่องอัลตราซาวด 
(พ.ศ.2548) 

1,987 399 1,588 

ที่มา (1) กองรังสีและเครื่องมือแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย,2549 (2) รายงานทรัพยากรสุขภาพ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข,2550 
 
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนสวนเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอร (ซีที สแกน) และอัตราสวนตอประชากรหนึ่ง
ลานคน พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2541-2549 

 
 

พ้ืนที่ 

จํานวนเครื่องมือแพทยตอประชากรลานคน (หนวย:เครื่อง) 
เครื่องสลายนิ่ว เครื่องเอ็กซเรย

คอมพิวเตอร 
เครื่องตรวจอวัยวะ

ภายในดวย
สนามแมเหล็กไฟฟา 

เครื่องตรวจมะเร็งเตา
นม 

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 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.8 2.2 0.2 0.7 

ใต 1.2 2.9 0.5 1.3 
ที่มา (1) รายงานการสํารวจทรัพยากรสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (2) กองรังสีและเครื่องมือแพทย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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ตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นคือ กรณีการกระจายเครื่องเครือ่งเอ็กซเรย

คอมพิวเตอร (ซีที สแกน) ซึ่งเพิ่มจํานวนจากเครื่องแรกและเครื่องเดียวในประเทศไทยเมื่อป 2519 เปน 343 
เครื่องในป 2549 ปรากฏวาหนึ่งในสาม ในจํานวนนี้ใชบริการอยูในกรุงเทพฯ โดยในป 2549 มีอัตราสวน 21 
เครื่องตอประชากรลานคน ขณะที่ภาคอีสานมีอัตราสวนเพียง 2.2 เครื่องตอประชากรจํานวนเทาๆ กัน 

และเมื่อพิจารณาจากคาเฉล่ียอัตราสวนเครื่องเอ็กซเรยคอมพวิเตอรตอประชากรหนึ่งลานคน จะยิ่งพบ
ความเหลื่อมลํ้าระหวางกรุงเทพฯ กับภูมิภาคตางๆ อยางชัดเจน เพราะกรุงเทพฯ มีเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร
ใหบริการสูงกวาอัตราเฉล่ียทั่วประเทศประมาณ 4 เทาตัว ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด ยกเวนเพียงภาคเหนือ 
ตางมีอุปกรณไฮเทคชนิดนี้ใชต่ํากวาอัตราเฉล่ียทั้งส้ิน  
 
ตารางที่ 3 แสดงอัตราสวนเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรตอประชากรหนึ่งลานคนในกรงุเทพฯ และ
ภูมิภาคตางๆ  

 
 

พ้ืนที่ 

อัตราสวนเครื่องเอ็กซเรยคอมพิวเตอรตอประชากรลานคน (หนวย:เครื่อง) 
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 
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.8 2.2 1.7 2.2 

ใต 2.1 2.8 2.5 2.9 
คาเฉล่ียทั้งประเทศ 3.9 4.5 4.2 5.5 
 
 
 ขอมูลเหลานี้ไดเปดประเด็นใหเรามองเห็นความจริงที่อยูเบื้องหลังภาพแหงความนาทึ่งของอุปกรณ
ไฮเทคทางการแพทย ซึ่งทําใหรูสึก “ใจชื้น” ขึ้นวามนุษยนาจะไดรับการปกปองคุมครองใหปลอดภัยจากโรคราย
ตางๆ มากยิ่งกวายุคใดๆ ที่ผานมา 
 เพราะ ณ วันนี้ ใชวาทุกคนที่จะไดล้ิมรสโอกาสที่วา… 
 
ที่มา หนังสือการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550 

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 
 


