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บทท 1
บทน
เครองมอแพทยเป,นส-วนส.าคญของการให2บรการด2านสาธารณสขท7ม7ความจ.าเป,นต-อทกประเทศใน
โลก จากการส.ารวจขององคการอนามยโลก (World Health Organization: WHO) พบว-า ขณะน7Gม7เครองมอ
แพทยกระจายในท2องตลาดทวโลกกว-า 10,500 ประเภท ส-วนมากเป,นเครองมอแพทยท7ม7ต2นทนในการผลตสMง
ดงนGน ประเทศท7ม7ศกยภาพในด2านอตสาหกรรมการผลตและส-งออกเครองมอแพทยท7ทนสมยส-วนใหญ-จงเป,น
ประเทศท7พฒนาแล2ว เมอพจารณาจากมMลค-าการขายทวโลกในราวป7 2551 พบว-า ตลาดเครองมอแพทยทวโลก
ม7มMลค-ากว-า 2.1 แสนล2านดอลลาร โดย 4 ใน 5 ของจ.านวนเครองมอแพทยท7ม7การซGอขายนGนมาจาก
สหรฐอเมรกาและประเทศในยโรป ด2วยเหตน7G ประเทศท7ประชากรม7รายได2น2อย จงไม-สามารถเข2าถงบรการท7ม7
ประสทธภาพได2อย-างทวถง หรออาจเข2าถงได2แต-ก,ต2องจ-ายค-าบรการท7สMงเกนจรง ก-อให2เกดความไม-เท-าเท7ยมใน
การรบบรการสาธารณสขของประชากรโลก จากรายงานการส.ารวจของ WHO ช7Gว-าอตราการเข2าถงเครองมอ
แพทยราคาแพง เช-น เครองเมมโมแกรม (mammography) ซงเป,นเครองมอท7ส.าคญท7ใช2ส.าหรบการตรวจคดกรอง
มะเร,งเต2านมนGน ในประเทศพฒนาแล2วอตราการเข2าถง 1:47,000 คน ขณะท7ประเทศท7ประชากรม7รายได2น2อย
อตราการเข2าถงเท-ากบ 1:5,700,000 คน ส.าหรบเครองเอกซเรยคอมพวเตอรอตราการเข2าถงของประเทศ
พฒนาแล2วคอ 1:170,000 คน และ 1:3,800,000 คน ในประเทศท7ม7รายได2น2อย และประเทศก.าลงพฒนาอ7ก
ประมาณ 30 ประเทศท7ยงไม-ม7เครองมอแพทยด2านรงส7วทยาส.าหรบการรกษามะเร,ง1 ทGงน7G ข2อมMลจากรายงาน
ขององคการอนามยโลกระบอย-างชดเจนว-าค-าใช2จ-ายด2านเครองมอแพทยและอปกรณทวโลกเพมสMงขGนจาก 145
พนล2านเหร7ยญสหรฐในป7 2541 (ค.ศ.1998) เป,น 220 พนล2านเหร7ยญ ในป7 2549 (ค.ศ.2006)2
ส.าหรบเครองมอแพทยท7ม7ใช2อยM-ในประเทศไทยส-วนใหญ-น.าเข2าจากต-างประเทศ โดยเฉพาะเครอง
มอแพทยท7ใช2เทคโนโลย7ระดบสMง เช-น เครองมอด2านรงส7วนจฉย หรอรงส7รกษา จะน.าเข2าจากต-างประเทศ
ทGงหมด ท.าให2ค-าใช2จ-ายด2านสขภาพของไทยต2องสMญเส7ยไปกบเครองมอแพทยราคาแพงจากต-างประเทศสMงถง
ป7ละกว-า 25,000 ล2านบาท และตลาดเครองมอแพทยยงม7แนวโน2มเจรญเตบโตอย-างต-อเนอง ในอตราท7สMงถง
ร2อยละ 10 ต-อป73 จากข2อมMลจ.านวนครภณฑทางการแพทยของกระทรวงสาธารณสข พบว-า จ.านวนเครองรงส7
วนจฉยม7แนวโน2มเพมขGน (แผนภาพท7 1) เมอพจารณาถงการกระจายตวของเครองรงส7วนจฉย (ตารางท7 1) ใน
ป7 2551 พบว-า เครองมอแพทยท7ทนสมยโดยส-วนใหญ-กระจกตวอยMใ- นกรงเทพมหานครและภาคกลาง โดยอตราการ
ให2บรการเครอง CT scanner ในเขตกรงเทพมหานครอยMท- 7 1:87,860 คน ในขณะท7ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนออตรา
การให2บรการอยMท- 7 1:420,445 คน เครอง MRI อตราการให2บรการในพGนท7กรงเทพมหานครอยM-ท7 1:335,934 คน
ขณะท7ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนออยM-ท7 1:2,382,521 คน เครอง ultrasound ก,เช-นกน ท7กระจกตวอยM-ใน
1 เร7ยบเร7ยงจาก Opening address at the Global Forum on Medical Devices, Dr Margaret Chan, Director-General
of the World Health Organization, 9 September 2010.
2 World Health Organization, 2008, The World Health Report.
3 บทสมภาษณ น.พ.สวทย วบลผลประเสรฐ ผM2ทรงคณวฒด2านควบคมป2องกนโรค กระทรวงสาธารณสข, 2553 จาก
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000120262 สบค2นเมอ 18 ตลาคม 2553.
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กรงเทพมหานคร อตราการให2บรการอยM-ท7 1:17,681 ขณะท7ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนออยM-ท7 1:40,458 ข2อมMลใน
ตารางท7 1 ช7Gให2เห,นว-าภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนอเป,นภาคท7ม7ประชากรสMงสด แต-อตราการเข2าถงเครองมอแพทย
ท7ทนสมยกลบต.าท7สด สะท2อนให2เห,นความไม-เท-าเท7ยมในการได2รบบรการทางการแพทยในการช7Gร-องรอยของ
โรค ท.าให2ประชากรในบางพGนท7เข2าไม-ถงโอกาสในการวนจฉยโรคร2ายแรง ส-งผลให2ไม-ได2รบรกษาท7ถMกต2อง
กระทบต-อคณภาพช7วตของประชากรในประเทศ
ส.านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย7แห-งชาต (สวทช.) ม7การด.าเนนงานในลกษณะ
คลสเตอร หนงในคลสเตอรท7ให2ความส.าคญคอด2านการแพทยและสาธารณสข ม7ภารกจส.าคญในการพฒนา
เทคโนโลย7เพอก-อให2เกดองคความรM2ด2านเทคโนโลย7ระดบสMง โดยม7เป2าหมายเพอทดแทนการน.าเข2าเทคโนโลย7ท7
ทนสมยจากต-างประเทศ และเพอให2ประชากรในประเทศไทยได2เข2าถงบรการทางการแพทยท7จ.าเป,นอย-างทวถง
ดงนGน สวทช. โดยศMนยเทคโนโลย7อเล,กทรอนกสและคอมพวเตอรแห-งชาต (NECTEC) ร-วมกบศMนยเทคโนโลย7
โลหะและวสดแห-งชาต (MTEC) จงได2พฒนาต2นแบบเครองเอกซเรยคอมพวเตอรส.าหรบงานทนตกรรม ซงเป,น
เครองต2นแบบเอกซเรยคอมพวเตอรของประเทศไทย ซงขณะน7Gได2พฒนาต2นแบบภาคสนามเสร,จพร2อมน.าไป
ทดลองให2บรการในงานด2านทนตกรรม ด2วยเหตน7G ศMนยฯ จงเห,นควรให2ม7การศกษาถงการม7การใช2เครอง
เอกซเรยวนจฉยในสถานพยาบาล และแนวโน2มความต2องการใช2เครองเอกซเรยคอมพวเตอรส.าหรบงานทนต
กรรม ตลอดจนแนวโน2มความต2องการใช2เครองรงส7วนจฉยในการให2บรการทางการแพทย เพอให2เกดการขยาย
ขอบเขตการพฒนาองคความรM2ด2านเทคโนโลย7ระดบสMง และเป,นการขยายขอบเขตการพฒนาองคความรM2ในสาขา
ต-างๆ ท7เก7ยวข2องกบภาพทางการแพทยอ7กด2วย
แผนภ พท 1 จ นวนครภณฑท งก รแพทย (เฉพ ะเครองรงสว" น"จฉย) ป 2545 - 2551
จ นวนเครอง
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ต ร งท 1 ข+อม-ลครภณฑท งก รแพทยประจ ป 2551
เครอง : จ.านวนประชากร
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วตถประสงคของก รจดท
เพอศกษาตลาดเป2าหมายของต2นแบบเครองเอกซเรยคอมพวเตอร โดยส.ารวจการม7การใช2เครอง
เอกซเรยคอมพวเตอรในสถานพยาบาล รวมถงเครองเอกซเรยคอมพวเตอรท7ใช2ในงานทนตกรรม เพอประเมน
แนวโน2มความต2องการใช2เครองเอกซเรยคอมพวเตอรในพGนท7ต-างๆ โดยเฉพาะในเขตภMมภาค และเพอจดท.า
ข2อเสนอแนะท7จะเป,นวตถดบส.าหรบการขยายผลงานวจยและพฒนาต2นแบบเครองเอกซเรยคอมพวเตอรใน
อนาคต

ขอบเขตและว" ธก รศ3กษ
1. ศกษาข2อมMลเก7ยวกบเครองเอกซเรยคอมพวเตอร ซงรวมถงเครองเอกซเรยคอมพวเตอรท7ใช2
ในงานทนตกรรม เพอประเมนความต2องการใช2เครองเอกซเรยคอมพวเตอรในพGนท7 ตลอดจนปจจยและเงอนไข
ต-างๆ ท7ม7ผลต-อการส-งเสรมการวจยและพฒนาเครองเอกซเรยคอมพวเตอร
2. รวบรวม ศกษาข2อมMลทตยภMม (Literature Review) เก,บรวบรวมข2อมMลเบGองต2นจากสงพมพ /
เอกสารเผยแพร- / เอกสารท7เก7ยวข2องกบเครองเอกซเรยคอมพวเตอร เพอท.าความเข2าใจคณลกษณะ และการ
ใช2งานของเครองเครองดงกล-าว
3. วเคราะหทางสถตส.าหรบข2อมMลด2านสาธารณสข เช-น จ.านวนเครองเอกซเรยคอมพวเตอรท7ม7ใช2
อยM-ในประเทศไทย และข2อมMลอนๆ เพอใช2ในการประเมนสถานการณปจจบนของการม7การใช2 เพอท.าความ
เข2าใจต-อสถานการณการให2บรการเครองมอแพทยในปจจบน โดยวเคราะหจากข2อมMลสถตด2านเครองมอแพทย
จากกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสข
4. สมภาษณเชงลก (Indept Interview) ใช2วธ7การสมภาษณในเชงลกจากกล-มตวอย-างท7เป,นผM2ใช2
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ในโรงพยาบาลหรอศMนยท7ให2บรการเครองเอกซเรยคอมพวเตอร ตลอดจนเจ2าหน2าท7ศMนยวทยาศาสตรการ
แพทยท7ท.าหน2าท7ก.ากบดMแลหน-วยงานท7ให2บรการเครองเอกซเรยคอมพวเตอร เพอให2ได2ข2อมMลส.าหรบการ
วเคราะห/ สงเคราะหถง
• ปจจยท7ม7ผลต-อความต2องการใช2 ปรมาณการใช2 การยอมรบเครองเอกซเรยเอกซเรย
คอมพวเตอรท7พฒนาในประเทศ
• ปญหาและอปสรรคในการพฒนาเทคโนโลย7ทเก7
7 ยวข2องกบเครองเอกซเรยคอมพวเตอร
• ผลกระทบของนโยบายด2านการให2บรการสาธารณสขภาครฐท7ม7ต-อการให2บรการและ/ หรอการ
วจยและพฒนาเครองเอกซเรยคอมพวเตอร
• กลไกหรอปจจยเสรมเพอให2เกดการกระจายเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในภMมภาคอย-างทวถง

ก รเก5บรวบรวมและก รว" เคร ะหข+อม-ล
การศกษาตลาดเป2าหมายของเครองเอกซเรยคอมพวเตอรไทย เป,นการวจยเชงคณภาพท7ใช2ทGง
ข2อมMลทตยภMมและปฐมภMมในการวเคราะหจากการสมภาษณกล-มตวอย-าง โดยใช2หลกในการก.าหนดประชากร
และการส-มตวอย-าง ดงน7G
ประชากร: ประชากรในการวจยครGงน7Gแบ-งออกเป,น 3 กล-ม ได2แก1. ผM2ออกใบอนญาตให2ม7ให2ใช2เครองเอกซเรยวนจฉย ได2แก- ส.านกงานปรมาณMเพอสนต
2. ผM2ดMแล/ตรวจสอบเครองมอแพทยก-อน และระหว-างการให2บรการ จ.านวน 14 แห-ง ได2แก2.1 กองรงส7และเครองมอแพทย กรมวทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสข ท.าหน2าท7
ควบคมดMแลพGนท7ส-วนกลาง
2.2 ศMนยวทยาศาสตรการแพทยเช7ยงใหม- พษณโลก และนครสวรรค ท.าหน2าท7ควบคมดMแล
พGนท7ภาคเหนอ
2.3 ศMนยวทยาศาสตรการแพทยสราษฎรธาน7 ตรง สงขลา และภMเก,ต ท.าหน2าท7ควบคมดMแล
พGนท7ภาคใต2
2.4 ศMนยวทยาศาสตรการแพทยชลบร7 และสมทรสงคราม ท.าหน2าท7ควบคมดMแลพGนท7ภาคกลาง
2.5 ศMนยวทยาศาสตรการแพทยขอนแก-น อดรธาน7 อบลราชธาน7 และนครราชส7มา ท.าหน2าท7
ควบคมดMแลพGนท7ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนอตอนบน และตอนล-าง
3. ผM2ให2บรการ ประกอบไปด2วย โรงพยาบาลรฐ โรงพยาบาลเอกชน และศMนยบรการเอกชน
กล-มตวอย-าง กล-มตวอย-างในการวจยครGงน7Gได2แก1. ผM2ออกใบอนญาตให2ม7ใช2เครองเอกซเรยวนจฉย
2. ผM2ดMแล/ตรวจสอบเครองมอแพทยก-อนน.ามาให2บรการ จ.านวน 6 แห-ง คอ
2.1 ส-วนกลาง 1 แห-ง ได2แก- กองรงส7และเครองมอแพทย กรมวทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสข
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2.2 ส-วนภMมภาค 5 แห-ง ได2แก- ภาคเหนอ : ศMนยวทยาศาสตรการแพทยเช7ยงใหม- ภาคใต2 : ศMนยวทยาศาสตรการแพทยตรง
- ภาคตะวนออก : ศMนยวทยาศาสตรการแพทยชลบร7
- ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนอตอนบน : ศMนยวทยาศาสตรการแพทยอดรธาน7
- ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนอตอนล-าง : ศMนยวทยาศาสตรการแพทยอบลราชธาน7
3. ผM2ให2บรการเครองเอกซเรยคอมพวเตอร ซงได2แก- สถานพยาบาลกล-มตวอย-าง
ว" ธก รส7มกล7มตวอย7 ง
การศกษาครGงน7Gเลอกใช2วธ7การส-มกล-มตวอย-างแบบสโนวบอล (Snowball Sampling) ซงหลก
เกณฑของการส-มกล-มตวอย-างด2วยวธ7น7Gคอ เป,นการเลอกกล-มตวอย-างโดยอาศยการแนะน.าของหน-วยตวอย-างท7
ได2เก,บข2อมMลไปแล2ว ซงผM2วจยจะได2กล-มตวอย-างจากการแนะน.าต-อๆ กนของหน-วยตวอย-าง โดยหน-วยตวอย-าง
1 หน-วย อาจจะไม-ได2แนะน.าแค-หน-วยงานด7ยว ดงนGนขนาดของกล-มตวอย-างจะเพมขGนทกครGงท7ได2ไปสมภาษณ
เก,บข2อมMล4
จากหลกการในการส-มกล-มตวอย-างดงกล-าวข2างต2น ผM2วจยจงท.าการส-มกล-มตวอย-างโดยเรมต2นจากการ
ค2นคว2า และเก,บข2อมMลจากกองรงส7และเครองมอแพทย กรมวทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสข ซง
ม7หน2าท7ตรวจสอบเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในโรงพยาบาลต-างๆ ก-อนท7จะน.าออกมาให2บรการ จากนGนผM2วจย
จงได2รบข2อมMลรายชอผM2ท7ดMแล และตรวจสอบเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในภMมภาคต-างๆ จากกองรงส7และ
เครองมอแพทย จากนGนทางศMนยวทยาศาสตรการแพทยในภMมภาคต-างๆ จงให2ข2อมMลรายชอผM2ตดต-อ และโรง
พยาบาลท7ผM2วจยจะได2รบความร-วมมอในการให2ข2อมMล แล2วจงประสานงานกบบรษทตวแทนจ.าหน-ายเครอง
เอกซเรยคอมพวเตอรเพอขอสมภาษณตามรายชอท7ได2รบค.าแนะน.าจากโรงพยาบาลในภMมภาคต-างๆ อ7กครGง
หนง (ดงแสดงในแผนภาพท7 2)

4 http://www.watpon.com/Elearning/res22.htm, สบค2นเมอ 1 พ.ค. 2552
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แผนภ พท 2 ข8นตอนก รส7มกล7มตวอย7 ง

ทบทวนวรรณกรรม
ในประเทศไทยการพฒนาด2านการแพทยและสาธารณสขม7ความก2าวหน2ามากท7สดด2านหนง
ประกอบกบม7นโยบายให2ประเทศไทยเป,น Medical Hub ท.าให2โรงพยาบาลต-างๆ เกดการแข-งขนการให2บรการ
มากขGน ม7การเร-งลงทนในด2านเครองมอและอปกรณการแพทย โดยเฉพาะเครองมอแพทยราคาแพง ซงแม2จะม7
จ.านวนเพมขGนอย-างต-อเนอง แต-เครองมอแพทยราคาแพงเหล-าน7GกระจกตวอยM-ในสถานพยาบาลภาคเอกชน และ
ส-วนใหญ-ตดตGงอยM-ในกรงเทพมหานครมากกว-าภาคอนๆ การกระจายและการใช2ยงไม-เหมาะกบสภาพปญหา
ระบาดวทยาของแต-ละพGนท7 ภาครฐไม-สามารถควบคมการกระจายและการเพมจ.านวนให2เหมาะสม ม7
ประสทธภาพ และเกดความเป,นธรรมและทวถงในการบรการได2 นอกจากน7Gการขาดการประสานงานระหว-าง
ภาครฐและภาคเอกชน หรอแม2แต-ภาครฐด2วยกนท.าให2สถานพยาบาลแต-ละแห-งพยายามหาเครองมอแพทย
ราคาแพงไว2เป,นเจ2าของ ท.าให2ค-าใช2จ-ายด2านการลงทนทางการแพทยเพมขGนสMง โดยท7การใช2ประโยชนจาก
เครองมอแพทยราคาแพงยงไม-เต,มประสทธภาพทGงในภาครฐและภาคเอกชน เนองจากการลงทนค-าเครองมอสMง
และม7ค-าใช2จ-ายด2านอนๆ เช-น ค-าสถานท7 ค-าดMแลรกษาเครอง ค-าแพทยและเจ2าหน2าท7 ท7สMงเช-นกน ท.าให2ต2อง
เพมจ.านวนผM2รบบรการ เป,นการเพมค-าใช2จ-ายด2านสขภาพให2กบประชาชนโดยไม-จ.าเป,น5 อย-างไรก,ตามจากการ
5 วงเดอน จนดาวฒนะ และคณะ, 2544, เครองมอแพทยราคาแพงในประเทศไทย: การกระจาย การใช2 และการเข2าถง
บรการ ศกษาเครองมอแพทยราคาแพง 4 ประเภท ได2แก- เครองสลายนว (ESWL) เครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT
scanner) เครองตรวจอวยวะภายในด2วยสนามแม-เหล,กไฟฟ2า (MRI) และเครองตรวจมะเร,วเต2านม (Mammography)
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ศกษาความค2มค-าของการใช2เครองเอกซเรยคอมพวเตอรต-อการรกษาผM2ปว- ย พบว-าเอกซเรยคอมพวเตอรม7
คณค-าในการช-วยวนจฉย โดยต2นทนต-อครGงของการตรวจด2วย Conventional CT เท-ากบ 2,928 บาท และ
ต2นทนต-อรายท7ได2รบการตรวจวนจฉยถMกต2องจากเครอง Conventional CT เท-ากบ 3,068 บาท ส-วนเครอง
Spiral CT ต2นทนการตรวจต-อครGงอยM-ระหว-าง 3,738-6,344 บาท และต2นทนต-อรายท7ได2รบการตรวจวนจฉยถMก
ต2องอยM-ระหว-าง 4,027 – 6,554 บาท โดยเครอง Conventional CT และ Spiral CT ให2อตราการวนจฉยถMกต2อง
ไม-แตกต-างกน อตราการเปล7ยนแผนการรกษาจากผลเอกซเรยคอมพวเตอรใกล2เค7ยงกน ตลอดจนอตราท7ผM2
ปว- ยอาการด7ขGนจากการเปล7ยนแผนการรกษาไม-แตกต-างกน งานวจยดงกล-าวให2ข2อเสนอแนะท7น-าสนใจต-อการ
ลงทนซGอเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในอนาคตว-า โรงพยาบาลท7เป,นศMนยกลางของผM2ป ว- ยทางอบตเหต ม7
ศลยแพทยเช7ยวชาญรองรบการรกษา เหมาะท7จะใช2 Conventional CT ท7ม7 high speed scanning ม7ความ
จ.าเป,นและม7ประโยชนในการวนจฉยและการวางแผนรกษาผM2ปว- ย ขณะท7เครอง Spiral CT ซงเป,นเครอง basic
unit สามารถท.า 3D ได2 จะเป,นประโยชนกบโรงพยาบาลท7ม7รงส7แพทย และนกรงส7เทคนคท7ช.านาญ ท7ท.างาน
เต,มเวลา เพอให2ม7เวลาพอในการสร2างภาพ 3 มต เพราะหากม7รงส7แพทยเพ7ยงคนเด7ยว หรอรงส7แพทยต2อง
ท.างานหลายอย-าง เช-น แปลผลเอกซเรยธรรมดา ตรวจอลตร2าซาวน จะท.าให2ใช2เทคโนโลย7ใหม-ได2ไม-เต,มท7 การ
เลอกซGอ option software ต2องค.านงถงว-าม7ผM2ใช2หรอไม- เพราะหากไม-ม7ผM2สง- ตรวจจะท.าให2ต2นทนส-วนน7GเพมขGน
โดยไม-ได2ประโยชน ผลการวจยช7Gว-าการส-งตรวจท7ไม-เหมาะสมม7อตราสMงในกล-มผM2ปว- ยท7ใช2สวสดการข2าราชการ
และประกนสงคมมากกว-ากล-มอน ท.าให2งบประมาณรายจ-ายด2านสขภาพของรฐเพมขGนโดยไม-จ.าเป,น 6 นอกจาก
CT scanner แล2ว ปจจบนม7เครองมอแพทยในกล-มรงส7วนจฉยท7ม7เทคโนโลย7ทนสมยท7สดและม7ราคาแพงท7สด
คอ เครอง PET/CT ซงใช2ในการตรวจวนจฉยโรคมะเร,ง หวใจและหลอดเลอด รวมทGงระบบประสาท ผลการวจย
ช7Gให2เห,นว-าเครอง PET/CT ม7ประโยชนในการตรวจวนจฉยผM2ปว- ยโรคมะเร,งหลายชนด หากม7ข2อบ-งช7Gทางคลนก
ในการใช2เครอง PET/CT ในชดสทธประโยชนของหลกประกนสขภาพถ2วนหน2า ประกนสงคม และสวสดการ
รกษาพยาบาลข2าราชการในประเทศไทยจะท.าให2ค-าบรการม7แนวโน2มลดลงได2 และม7แนวโน2มท7จะเกดความค2ม
ค-ามากกว-าการกระจายเครองไปยงต-างจงหวด (ปจจบนในประเทศไทยม7เครอง PET/CT 5 เครอง และอยM-ใน
กทม.ทGงสGน) เนองจากการลงทนศMนย PET/CT นGนจ.าเป,นต2องม7การลงทนเครองไซโคลตรอนเพอผลตสารเภสช
รงส7 ดงนGน การส-งต-อผM2ปว- ยอาจจะเกดความค2มค-ามากกว-าการกระจายให2ทวถง7
จากการทบทวนวรรณกรรมข2างต2น ท.าให2ได2ข2อบ-งช7Gท7ส.าคญถงปญหาการเข2าถงเครองมอแพทยท7
จ.าเป,นของประชากรส-วนใหญ-ในประเทศ ท.าอย-างไรให2ม7เครองมอแพทยท7ทนสมยราคาสมเหตผล ม7ความค2มค-า
ในการใช2งาน และเกดการกระจายเครองมอแพทยอย-างทวถง เพอให2ประชากรทกพGนท7ในประเทศเข2าถงบรการ
ทางการแพทยได2อย-างเท-าเท7ยม

6 พญ.สมใจ หวงศภชาตและคณะ, 2541, การประเมนคณค-าของเอกซเรยคอมพวเตอรท7ม7ผลต-อการรกษาผM2ปว- ยในโรง
พยาบาลกระทรวงสาธารณสข.
7 อนทรา ยมาภย, 2552, การศกษาความเป,นไปได2และความเหมาะสมของการใช2เทคโนโลย7เพทซ7ท7ในประเทศไทย.
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บทท 2
สถ นภ พของตล ดเครองเอกซเรยคอมพ"วเตอรและแนวโน+มคว มต+องก ร
ข+อม-ลเบ8องต+นของเครองเอกซเรยคอมพ" วเตอร
เครองเอกซเรยคอมพวเตอรส.าหรบการวนจฉยร-างกาย
เครองเอกซเรยคอมพวเตอร (Computed Tomography) เป,นเครองมอทางการแพทยท7ใช2ในการ
วนจฉยความผดปกตท7เกดขGนในร-างกายของมนษย โดยใช2ส.าหรบการถ-ายให2เห,นภาพอวยวะภายในร-างกายท7
ต2องการตรวจวนจฉย ซงภาพท7ได2ม7ความคมชดกว-าเครองเอกซเรยแบบธรรมดา และเครองอลตร2าซาวด ท.าให2
แพทยสามารถวนจฉยพยาธสภาพของโรคได2ด7ขGน ซงเป,นประโยชนอย-างมากในการวางแผนการรกษาตลอดจน
การตดตามผลการรกษาโรค เครอง CT scanner ท.างานโดยหลอดเอกซเรยหมนรอบล.าตวผM2ปว- ย ปล-อยรงส7
เอกซผ-าน ล.าตวผM2ปว- ยไปยงอปกรณรบรงส7ซงเร7ยกว-า detector คอมพวเตอรจะท.าหน2าท7แปลงข2อมMลดงกล-าว
ออกมาเป,นภาพตดขวางของร-างกาย หลงจาก G.N. Hounsfield และ A.M. Cormack ได2รบรางวล Nobel
Prize จาก การประดษฐเครอง CT ในป7 ค.ศ. 1979 ได2ม7ววฒนาการ ทางเทคโนโลย7ของเครองมอมาตาม
ล.าดบ ได2ม7การน.าเทคโนโลย7แบบใหม-มาใช2ท.าให2หลอดเอกซเรยและตวรบภาพ (detector) สามารถหมนได2
อย-างต-อเนอง น.ามาสM-พฒนาการของเครองมอจาก Conventional CT ไปสMเ- ทคนค Spiral CT โดยม7ระยะ
เวลาในการหมนของ หลอดเอกซเรย 1 รอบ เพ7ยง 0.5 วนาท7 นอกจากน7Gเต7ยงผM2ปว- ยยงเคลอนท7อย-างต-อเนอง
เป,นผลให2สามารถ ท.าการตรวจส-วนของร-างกายเป,นบรเวณกว2างใน เวลาอนรวดเร,ว โดยได2ข2อมMลภาพอย-างต-อ
เนอง และสามารถน.าข2อมMลจากภาพในระนาบตดขวางล.าตวผM2ปว- ย (axial image) มาสร2างภาพใหม- (Image
Reformation) ในลกษณะของภาพ 2 Dimension หรอ 3 Dimension เทคโนโลย7ของเครอง Spiral CT ได2ม7
ววฒนาการอย-างต-อเนองจากการม7 detector รบรงส7เอกซเพ7ยงอย-างเด7ยว เป,น detector หลายชดท7เร7ยกว-า
Multidetector หรอ Multislice CT โดยม7 Adaptive Array Detector ท7สามารถสร2างภาพได2หลาย slice จาก
การหมนของหลอดเอกซเรยรอบล.าตวผM2ปว- ย 1 รอบ จากคณสมบตของเครองมอท.าให2สามารถสร2างภาพท7ม7
slice interval แคบโดยไม-ได2เพมปรมาณรงส7แก-ผM2ปว- ย เป,นประโยชนในการน.าข2อมMลดงกล-าวมาสร2างเป,นภาพ 3
มตท7ม7ความคมชด ท.าให2สามารถแสดงให2เห,นอวยวะ ภายในร-างกายในระนาบต-างๆ ได2ตามต2องการ 8
จากการศกษาพบว-าทวโลกได2แบ-งประเภทของ CT scanners ออกเป,น 3 กล-มใหญ-ๆ ได2แกLow-slice, Mid-slice และ High-slice ส.าหรบประเทศไทยการจดแบ-งกล-มของ CT Scanner ม7หลายลกษณะ
ขGนอยM-กบวตถประสงคของการใช2ประโยชนจากข2อมMล ในท7น7Gขอกล-าวถงประเภทของ CT Scanner ตาม
ววฒนาการของเทคโนโลย7 โดย CT scanners ท7ม7ให2บรการอยM-ในปจจบนได2แก1. เอกซเรยคอมพวเตอรชนดภาพตดขวางพGนฐาน (Conventional Axial CT scanner หรอ CT
Scan ธรรมดา) เป,นเครองเอกซเรยคอมพวเตอรท7ตรวจวนจฉยโดยใช2การหมนหลอดเอกซเรย
อยM-กบแนวใดแนวหนงรอบอวยวะของผM2ปว- ย หลอดเอกซเรยภายในเครองเอกซเรย
8 แพทยหญงสกลยา เลศล.Gา, Spiral Computed Tomography.
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คอมพวเตอรจะหมนเป,นวงรอบผM2ปว- ย เพอให2ล.ารงส7ผ-านตวผM2ปว- ย 1 รอบต-อ 1 ภาพท7จะได2
โดยเต7ยงจะเลอนไปท7ละต.าแหน-ง ภาพท7ได2จะถMกน.ามาสร2างเป,นภาพตดขวางของอวยวะได2ท7
ละภาพ การ scan ภาพตดขวาง 1 ภาพจะใช2เวลาประมาณ 5 วนาท7 และเครองจะใช2เวลาสร2าง
ภาพอ7กประมาณ 10 นาท7 สามารถน.าภาพตดขวางท7เป,นชGนๆ มาเร7ยงต-อกนเป,นภาพตาม
แนวหน2าหลง (coronal) และภาพตามแนวกงกลางซ2ายขวา (sagittal) ได2 ความละเอ7ยดชดเจน
ของภาพขGนอยM-กบการเร7ยงภาพตดขวา และความสามารถในการกลGนนงของผM2ปว- ย หากผM2ปว- ย
ไม-สามารถกลGนนงได2ในขณะตรวจ อาจต2องท.าซ.Gาท.าให2ผM2ปว- ยได2รบปรมาณรงส7ซ.Gาอ7ก
เอกซเรยคอมพวเตอรแบบเกล7ยว (Spiral CT Scanner หรอท7เร7ยกว-า Helical CT Scanner)
ถMกผลตขGนในป7 2533 พฒนามาจาก Conventional CT โดยตดหลอดเอกซเรยและตวรบภาพ
ไว2บนแกนท7หมนได2อย-างอสระ หลอดเอกซเรยจะเคลอนท7หมนเป,นมม 360 องศา ฉายแสง
ผ-านอวยวะต-างๆ ของร-างกาย รอบตวผM2ปว- ยหรออวยวะส-วนนGนๆ จงสามารถแสดงภาพตด
ขวางของอวยวะส-วนต-างๆ ของร-างกายได2 ในขณะเด7ยวกนอวยวะหรอตวผM2ปว- ยจะนอนอยM-บน
เต7ยงซงเคลอนท7ตลอดเวลาขณะท.าการตรวจ ท.าให2การสแกนอวยวะปกตใช2เวลาเพ7ยง 20-60
วนาท7 หรอประมาณ 1 วนาท7ต-อภาพ จากนGนเครองจะสร2างภาพโดยใช2ข2อมMลภาพตดขวางมาส
ร2างภาพตามแนวหน2าหลง และตามแนวกงกลางซ2ายขวา ภาพท7ได2จงม7ความละเอ7ยด เป,นภาพ
3 มตท7ม7ความเร7ยบของขอบอวยวะชดเจน ช-วยแก2ไขปญหาการกลGนนงของผM2ปว- ยได2 9 ข2อด7ท7
เพมขGนจาก Conventional CT คอ 1) ผM2ปว- ยกลGนใจได2ตลอดช-วงการสแกน ท.าให2ลดการไหว
ของภาพได2 2) สามารถสแกนร-วมกบการฉ7ดสารทบรงส7ได2 3) ภาพเอกซเรยคอมพวเตอรม7
รายละเอ7ยดท7ด7ขGน และสามารถน.ามาสร2างเป,น 3 มตได2
เอกซเรยคอมพวเตอรชนด Multislice Spiral CT Scanner หรอ Multidetector Spiral CT
(MSCT, MDCT) ม7แนวคดคล2ายกบเอกซเรยคอมพวเตอรชนดเกล7ยวแต-ม7วงแหวนตวรบภาพ
2 วง ซงออกแบบครGงแรกในป7พ.ศ. 2536 โดยบรษท Elscint (Haifa) โดยเร7ยกชอว-า CT
TWIN Multislice CT ม7ตวรบ (detector) ล.าแสงเอกซเรยมากกว-า 1 แถวในการ scan ของ
หลอดเอกซเรยในแต-ละรอบการหมน ท.าให2ได2ภาพในเวลาอนรวดเร,ว10 เครองเอกซเรย
คอมพวเตอรร-นน7Gอาศยหลกการของ Spiral CT Scanner ร-วมกบตวรบภาพแบบ Multirow
detector array โดยเลอนตวคนไข2พร2อมกบเก,บภาพหลายภาพในเวลาเด7ยวกน ซงท.าให2ได2
ภาพในระยะทางท7ยาวขGน ครอบคลมส-วนต-างๆ ของร-างกายได2มากกว-า เร,วกว-า โดยใช2เวลา
ประมาณ 3 วนาท7ต-อการสแกน 1 รอบ ซงจะได2ภาพตามจ.านวนของ slice และได2ภาพละเอ7ยด
สMงถง 0.35 มม. ท.าให2เหมาะสมยงขGนในการตรวจภาพของหลอดเลอด ภาพ 3 มต และม7การ
พฒนาโปรแกรมเพอใช2ในการปรบแต-งภาพในมมมองต-างๆ ท.าให2ช-วยวนจฉยโรคได2ด7ขGน ง-าย
ขGน และได2รบปรมาณรงส7ลดลง11 ปจจบนม7การผลตออกมาในหลายรMปแบบตามจ.านวนตวรบ

9http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index..........สสบค2นเมอ 4 ก.พ. 252
10http://www.thaiheartclinic.com/ สบค2นเมอ 23 ม7.ค. 52
11http://www.thainakarin.co.th/multictscan.php สสบค2นเมอ 16 ม.ค. 52
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ภาพ โดยเร7ยกเป,น 4, 8, 16, 32, 40, 64 และ 128 slice โดยเครอง CT Scanner 64 slice
จะม7ตวรบล.าแสงเอกซเรย (detectors) ทGงหมด 64 แถวในการ scan 1 รอบ เครอง CT
scanner 64 และ 128 slice ถMกพฒนาให2ม7ความเร,วพอท7จะ scan ดMเส2นเลอดหวใจได2 (เครอง
เอกซเรยร-นเก-าไม-สามารถท.าได2 เนองจากหวใจม7การเต2นตลอดเวลา ท.าให2ภาพท7ได2ม7ลกษณะ
เคลอนไหวหากเครองไม-เร,วพอ)12 ภาพท7ได2ก,ม7ความละเอ7ยดสMง ปจจบนเครองเอกซเรย
ประเภทน7Gนยมใช2ในประเทศไทยอย-างแพร-หลาย
เอกซเรยคอมพวเตอร ชนด 2 แหล-งก.าเนด Dual-source CT เอกซเรยคอมพวเตอรชนด 2
แหล-งก.าเนดได2พฒนาขGนโดยบรษท Siemens ซงม7แหล-งก.าเนดเอกซเรย 2 หลอด และม7ตวรบ
ภาพ 64 แถว จ.านวน 2 ชด ซงได2ออกสM-ตลาดในป7พ.ศ. 2548 ม7ข2อคอลดมมของการหมนของ
หลอดเอกซเรย และได2ภาพท7ม7รายละเอ7ยดสMงขGน ม7ความเหมาะสมกบการตรวจหลอดเลอด
หวใจ การตรวจแคลเซ7ยม และอปกรณเท7ยมท7ใส-ไว2ในร-างกาย เช-น โครงลวดถ-างขยายหลอด
เลอด13
เครองเอกซเรยคอมพวเตอรความเร,วสMง ในป7พ.ศ. 2550 บรษทฟลปส ได2น.าเสนอเครอง
เอกซเรยคอมพวเตอรชนด 256 slice และบรษทโตชบาได2น.าเสนอเครองเอกซเรยคอมพวเตอร
ชนด 320 slices ส.าหรบ 256 Slice Multi-Detector CT Scanner เป,นเครองเอกซเรย
คอมพวเตอรท7ได2รบการพฒนามาจากเครอง 64 Slice spiral CT Scanner โดยสามารถ
วนจฉยผM2ปว- ยท7เป,นโรคหลอดเลอดหวใจต7บได2ด7กว-าเครอง 64 Slice CT Scanner ซงม7ข2อ
จ.ากดในการตรวจผM2ปว- ยท7ม7อตราการเต2นของหวใจเร,วกว-า 70 ครGงต-อนาท7 หรอหวใจเต2นผด
จงหวะชนดอนๆ14 และปจจบนได2พฒนามาจนถง 320 slice การสแกน 1 รอบ ครอบคลม
อาณาบรเวณของอวยวะท7ต2องการตรวจมากกว-า เวลาท7ใช2ในการตรวจน2อยกว-า อ7กทGงการ
หมนของเครองสแกนต-อรอบกนเวลาเพ7ยงเส7Gยววนาท7 ท.าให2ผM2ปว- ยได2รบรงส7เอกซเรยในการรบ
การตรวจวนจฉยโรคน2อยลงกว-า CT scanner 16 slice ถง 80-90% ความก2าวหน2าในทาง
เทคนคน7Gเป,นไปเพอม-งไปสM-การลดปรมาณรงส7ทผM7 2ปว- ยจะได2รบ และการได2ภาพท7ม7รายละเอ7ยด
สMงส.าหรบการตรวจหลอดเลอดและการตรวจการท.างานของสมอง อย-างไรก,ตามเครอง CT
Scanner ในกล-ม High-slice มกจ.ากดอยM-ในโรงพยาบาลมหาวทยาลยและโรงพยาบาลเอกชน
อ7กทGงค-าบรการม7ราคาแพง ประชาชนทวไปจงไม-สามารถเข2าถงบรการท7ทนสมยน7Gได2อย-างเท-า
เท7ยม

เอกซเรยคอมพวเตอรเป,นเครองทางรงส7วนจฉยท7ม7ประโยชนในการประเมนลกษณะทางกายวภาค
ของอวยวะต-างๆ และในด2านการท.างานโดยร-วมกบการฉ7ดสารทบรงส7 (สารประกอบไอโอด7น) เพอดMการท.างาน
ของเนGอเยอในอวยวะนGนๆ และลกษณะของหลอดเลอด ปจจบนเป,นการตรวจท7นยมเนองจากใช2เวลาในการ
12http://www.thaiheartclinic.com สบค2นเมอ 23 ม7.ค. 52
13 http://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/radiology/diagRadiology/knowCT.html สบค2นเมอ 20 พ.ย. 2553
14http://www.bangkokheart.com/package_heart_Xray.aspx, สบค2นเมอ 28 เม.ย. 2552
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ตรวจน2อย แต-ผM2ปว- ยได2รบปรมาณรงส7ท7ค-อนข2างมาก อย-างไรก,ตามด2วยววฒนาการท.าให2สามารถแสดงภาพได2
ในมมมองต-างๆ และภาพ 3 มต ซงม7สว- นช-วยในการวนจฉยโรคได2อย-างม7ประสทธภาพ การตรวจท7นยมส-ง
ตรวจได2แก• สมอง ส.าหรบการตรวจประเมนภาวะอมพฤกษ อมพาต
• ศ7รษะและล.าคอ ส.าหรบการตรวจประเมนภาวะหลอดเลอดต7บต2น/ อดตน รวมทGงทางด2านทนต
กรรมในการรกษารากฟน จดฟน ใส-รากฟนเท7ยม รวมถงการผ-าตดช-องปาก
• ทรวงอกและปอด ส.าหรบการตรวจประเมนภาวะกล2ามเนGอหวใจขาดเลอด หวใจวายเฉ7ยบพลน
มะเร,งปอด
• ตบ ส.าหรบการตรวจประเมนภาวะมะเร,งตบ หลอดเลอดในตบ
• ช-องท2องทGงหมด ส.าหรบการตรวจประเมนภาวะเนGองอก มะเร,ง
• กระดMกและกล2ามเนGอ ภาพการตรวจสามารถให2รายละเอ7ยดได2ระดบหนง แต-ไม-ชดเจนเท-าการ
ตรวจด2วยเครองคลนสนามแม-เหล,กไฟฟ2า
ประเด,นส.าคญในทางรงส7วทยาทกวนน7Gก,คอการลดปรมาณรงส7ท7ผM2ปว- ยจะได2รบระหว-างการตรวจ
เอกซเรยคอมพวเตอร แม2ว-าการให2ปรมาณรงส7ท7มากจะท.าให2ได2ภาพท7ม7รายละเอ7ยดสMงมากกว-าก,ตาม แต-จะ
ต2องเปร7ยบเท7ยบข2อได2กบข2อเส7ย โดยอาจลดปรมาณรงส7ลงได2บ2าง ตามโปรแกรมช-วยต-างๆ การปรบค-า
พารามเตอรในการสแกนให2เหมาะสมกบตวผM2ปว- ยแต-ละราย รวมไปถงการประเมนความจ.าเป,นของการตรวจ
นGนๆเพอลดการตรวจท7ไม-จ.าเป,นลง
เครองเอกซเรยคอมพวเตอรทางทนตกรรม
เครองเอกซเรยคอมพวเตอรนอกจากจะม7ประโยชนในการช-วยวนจฉยโรคแล2ว ในปจจบนยงได2ม7
การน.าเอาเครองเอกซเรยคอมพวเตอรเข2ามาประยกตใช2ในทางการแพทยด2านอนๆ โดยเฉพาะทางด2านทนต
กรรม (Dental CT Scanner) ซงเป,นการย-อขนาด CT Scanner ท7ใช2ในการวนจฉยโรคมาใช2ให2เหมาะสมส.าหรบ
งานทางด2านทนตกรรมโดยเฉพาะ หรอท7เร7ยกว-า I-CAT ซงเป,นระบบ 3 มตท7จะช-วยให2ทนตแพทยสามารถ
วางแผนการรกษาได2อย-างรดกม และป2องกนอนตรายจากผลข2างเค7ยงได2อย-างแม-นย.า15 เครอง I-CAT น7Gได2รบ
การออกแบบมาให2ผM2ปว- ยสามารถนงถ-ายภาพได2เช-นเด7ยวกบการถ-ายภาพรงส7ทางฟนอนๆ ซงเวลาท7ใช2ในการ
ถ-ายภาพเท-ากบการหมนรอบศ7รษะของเครอง 1 รอบ หรอประมาณ 10 – 40 วนาท7 โดยเครองสามารถเก,บ
ข2อมMลท7ครอบคลมฟน และกระดMกขากรรมไกร รวมถงกระดMกใบหน2า ตGงแต-บรเวณเหนอกระบอกตาลงมาถง
กระดMกคอ เหมอนท7ได2จาก CT Scanner ในทางการแพทย แต-จะให2รายละเอ7ยดของกระดMกท7ละเอ7ยดกว-า16
เทคโนโลย7ท7น.ามาใช2ในงานทนตกรรมนGน ได2แก1. I-CAT Platinum Dental C.T. สามารถเก,บข2อมMลท7ครอบคลมฟน และกระดMกขากรรไกร ซง
ข2อมMลในมตท7 3 ท7ได2จากการถ-ายภาพรงส7 C.T. ท.าให2ทนตแพทยได2รบข2อมMลของผM2ปว- ยอย-าง
15http://www.logisticstimeclub.com/main/modules.php?name=News&file=article&sid=608, สบค2นเมอ 29 เม.ย. 2552
16http://www.logisticstimeclub.com/main/modules.php?name=News&file=article&sid=608, อ2างแล2ว

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

2.

12

ครบถ2วนก-อนท7จะเรมให2การรกษา17
I-CAT Cone Beam 3-D Dental Imaging System หลกการท.างานของเครองคอ หลอดรงส7จะ
ให2ล.ารงส7เป,นรMปกรวย (cone beam) โดยม7ตวรบภาพยดตดอยM-ด2านตรงข2ามกบหลอดรงส7
เอกซเรย ม7การเคลอนท7ของหลอดรงส7และการรบภาพไปในทศทางตรงกนข2ามรอบศ7รษะผM2ปว- ย
หนงรอบ 360 องศา และใช2คอมพวเตอรประมวลผลสร2างภาพในแนวระนาบแกน (axial plane)
ระนาบหน2าหลง (coronal plane) และระนาบแบ-งซ2ายขวา (sagittal plane)18 หรอท7เร7ยกว-า
Multiplana Reconstruction (MPR) ทGงยงสามารถสร2างภาพ 3 มต (3 Dimension หรอ 3D) ท7
ม7ความคมชดสMง ในต2นทนท7ต.าลง และยงช-วยให2ผM2ปว- ยลดการโดนพลงงานจากการฉายรงส7ลง
อ7กด2วย นอกจากนGนกระบวนการในการสแกนภาพยงใช2เวลาเพ7ยงแค- 20 วนาท719 ปจจบนได2รบ
การยอมรบว-าเครองเอกซเรยวนจฉยทางทนตกรรมท7ล.Gาหน2ามากท7สด คอ Cone Beam
Computed Tomography (CBCT)

เครอง Cone Beam Computed Tomography (CBCT) ได2พฒนาจากข2อจ.ากดของเครองเอกซเรย
แบบดGงเดม (conventional radiography)20 ในเรองเก7ยวกบ
1. Compression of three-dimensional anatomy : ฟนและเนGอเยอรอบๆ เป,น 3 มต แตconventional radiograph สามารถถ-ายออกมาได2 2 มตเท-านGน
2. Geometric distortion : บางครGงรงส7ไม-สามรถตGงฉากกบ long axis ของฟน และ receptor ได2
เช-น ในคนไข2ท7ม7เพดานปากตGน
3. Anatomical noise : ม7 anatomy มาบง เช-น zygoma, maxillary sinus และความหนาของ
cancellous bone และ cortical plate ท.าให2มองเห,นขนาดของรอยโรคเล,กลง
โดยเครอง Cone-beam Computed tomography ม7ข2อด7และข2อเส7ย ดงน7G
ข+อด

ข+อเสย

• Uniform magnification ม7ก.าลงขยายสม.าเสมอท.าให2ไมเกดการบดเบอนภาพ (distortion)
• สร2างภาพได2ทGงแนวระนาบแกน (axial plane) ระนาบ
หน2าหลง (coronal plane) และระนาบแบ-งซ2ายขวา (sagittal
plane)
• ไม-เกดภาพซ2อนทบ (superimposition)
• ใช2รงส7น2อยกว-า medical CT

• ความละเอ7ยดของภาพ (resolution) ม7จ.ากด
• ม7 availability จ.ากด
• ม7สญญาณรบกวนท7เกดจากโลหะ (Metal Artifacts) :
สารท7ใช2อดฟน (amalgam), เดอยฟน (pin tooth), ครอบฟน
โลหะ (metal crown), รากฟน
• ราคาแพง

17http://www.asavanant.com/tech/technology_icat_th.php, สบค2นเมอ 29 เม.ย. 2552
18http://www.gj.mahidol.ac.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=88, สบค2นเมอ 25 ม7.ค. 2552
19http://www.asavanant.com/tech/technology_icat_th.php, อ2างแล2ว
20 ผศ.ทพญ.ดร. สชยา ด.ารงคศร7, Cone beam CT as a diagnostic tool foe endodontics,
203.155.220.217/dental/image/image/acrobat/Dr.Sarutta.doc
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•
•
•
•

ม7 resolution ด7กว-า tomogram
ใช2เวลาในการตรวจสGนเมอถ-ายแบบหลาย sites
Viewer software with CT data
สร2างต2นแบบภายวภาคได2รวดเร,ว (ขนาดเท-าของจรง)
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• ผMแ2 ปลผลต2องม7ประสบการณ
• ปรมาณรงส7สMง (Relative high radiation dose)
• ม7แต- gray scale ท.าให2ไม-สามารถวดความหนาแน-นของ
มวลกระดMกได2 (no bone density measurement)
• ไม-ม7หน2าต-างท7ดMเนGอเยออ-อนได2 (No soft tissue
window available)

ท7มา: ผศ.ทพญ.ดร. สชยา ด.ารงคศร7, Cone beam CT as a diagnostic tool foe endodontics.
ส.าหรบความผดปกตทางด2านทนตกรรมท7สามารถตรวจวนจฉยได2ด2วยเครองเอกซเรยคอมพวเตอร
น7Gได2แก- ทนตกรรมรากเท7ยม (Dental Implant) ตรวจดMข2อต-อขากรรไกร (Temporomandibular joints) วนจฉย
ในงานรกษาคลองรากฟน (Endodontics) ทนตกรรมจดฟน (Orthodontics) ปรทนตวทยา (Periodontics)
ศลยศาสตรช-องปาก และแมกซโลเฟช7ยล (Oral and Maxillofacial Surgery)21
จากการส.ารวจข2อมMลตลาด Dental CT scanner พบว-า ม7เครอง Dental CT scanner จ.านวน 20
ร-นท7ม7คณสมบตพอจะเปร7ยบเท7ยบกบเครอง Cone Beam CT ท7 สวทช. ผลตเป,นต2นแบบขGน (ตารางท7 2)
โดยบรษทผM2ผลตเป,นบรษทต-างประเทศทGงหมดส-วนใหญ-เป,นของสหรฐอเมรกา
ต ร งท 2 เครอง Dental CT scanner ทผล" ตในต7 งประเทศ
ร7น
GXCB-500 HD
NewTom 3G
NewTom Vgi
GXCB-500 Cone Beam 3-D Imaging System
NewTom VgiFlex
i-CAT
ILUMA Cone Beam CT System
3D Accuitomo 80
PreXion 3D dental cone beam imaging system
Galileos
SkyView 3D Panoramic Imager
Suni3D HD Cone-Beam CT System
Master3D
SCANORA®3D
PaX-Reve3D

บร" ษทผ-+ผล" ต
Gendex Dental Systems
ImageWorks
ImageWorks
Gendex Dental Systems
ImageWorks
Imaging Sciences International
IMTEC, a 3M Company
J. Morita USA, Inc.
PreXion 3D
Sirona Dental Systems
MyRay
Suni Medical Imaging, Inc.
Vatech America
SOREDEX
Vatech America

21http://www.gj.mahidol.ac.th/thai/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=88, อ2างแล2ว
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PaX-Duo
VOLUX Digital 3D Dental CT Imaging System
MercuRay
KODAK 9500 Cone Beam 3D System
KODAK 9000 3D Extraoral Imaging System
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Vatech America
Genoray America Inc.
Hitachi Medical Systems America, Inc.
PracticeWorks Systems, LLC
PracticeWorks Systems, LLC

หมายเหต: 1) รายละเอ7ยดคณสมบตของแต-ละร-นดMภาคผนวก
2) Dental CT scanner ทGงหมดเป,นร-นท7เท7ยบกบเครอง Dental CT scanner ของ สวทช. ได2
ท7มา: http://www.dentalcompare.com/dentalcompare_presents.asp

สถ นภ พตล ดเอกซเรยคอมพ" วเตอรทวโลก
จากรายงานการส.ารวจของ WHO พบว-า ในป7 2541 (ค.ศ.1998) ค-าใช2จ-ายด2านอปกรณและเครอง
มอแพทยทวโลกเพมขGนจาก 145 พนล2านเหร7ยญ เป,น 220 ล2านเหร7ยญในป7 2549 (ค.ศ.2006) ในจ.านวนน7G
ร2อยละ 39 เป,นค-าใช2จ-ายของสหรฐอเมรกา ร2อยละ 27 เป,นของกล-ม EU และร2อยละ 16 เป,นของประเทศญ7ปนส-วนประเทศอนๆ ท7เหลอรวมกนได2ร2อยละ 18 โดยประเทศท7ม7รายจ-ายด2านอปกรณและเครองมอแพทยต-อคน
สMงสดคอสหรฐอเมรกา รองลงมาเป,นกล-ม EU และญ7ปน- เท-ากบ 287 เหร7ยญ , 273 เหร7ยญ และ 250 เหร7ยญ
ต-อคน ตามล.าดบ ส-วนประเทศอนๆ ท7เหลอม7ค-าใช2จ-ายโดยเฉล7ยประมาณ 6 เหร7ยญต-อคน22 เครองเอกซเรย
คอมพวเตอรเป,นหนงในเครองมอแพทยท7ม7ราคาแพงและม7จ.านวนน2อย ในป7 2552 (ค.ศ.2009) ตลาดเครอง
เอกซเรยคอมพวเตอร23 ทวโลกม7มMลค-าประมาณ 3.5 ล2านเหร7ยญสหรฐ ตลาดหลกอยM-ทสหรฐอเมรกา
7
ยโรป และ
ญ7ปน- อตราการเตบโตของรายรบเฉล7ยต-อป7ในตลาดโลกคดเป,นร2อยละ 5.5 ในช-วงป7 2551-2559 (ค.ศ.20082016) อตราการใช2 CT Scanner สMงสด คอ ประเทศสหรฐอเมรกาซงม7ประมาณ 80 เครองต-อประชากรล2านคน
และประเทศญ7ปน- ม7ประมาณ 90 เครองต-อประชากรล2านคน โดยกล-มผM2ผลตหลกท7ม7ส-วนแบ-งการตลาดมากท7สด
คอ GE, Siemens, Toshiba และ Phillips เทคโนโลย7และนวตกรรมใหม-ล-าสดในระบบ CT คอ 320-slice
AquilionONE ของ Toshiba, 256-slice Brilliance iCT ของ Phillips, Light Speed VCT Series ของ GE และ
CereTom Portable CT ของ Neurologica โดย CT scanner กล-ม High-slice ม7อตราการเตบโตสMงท7สดใน
ประเทศสหรฐอเมรกา ขณะท7 Mid-slice และ Low-slice ก.าลงเตบโตในตลาดเกดใหม-ทางการแพทยของ
ภMมภาคเอเช7ยและลาตนอเมรกา ส-วน mobile CT ถMกใช2ในหลายประเทศของทว7ปยโรป เช-น องกฤษ และ
ฝรงเศส เนองมาจากเล7ยงค-าใช2จ-ายในการลงทนด2านอปกรณท7สMง การเตบโตในภาพรวมของเทคโนโลย7ภาพ
ทางการแพทยขณะน7Gหลกๆ อยM-ท7ระบบจดเก,บและสอสารข2อมMลภาพทางการแพทย (Picture Archiving and
Communication System : PACS) และระบบสารสนเทศรงส7วทยา (โปรแกรมระบบเอกซเรย) (Radiology
22 World Health Organization, 2008, World Health Report 2008: Primary Health Care – Now More Than Ever.
23 MarketStrat, 2009, Computed Tomography (CT) System Worldwide, from www.marketstrat.com, retrieve on
November 1, 2010.
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Information System : RIS)24 อย-างไรก,ตาม MarketStrat (2552) ได2น.าเสนอระบบนเวศผลตภณฑของ CT
Scanner ไว2น-าสนใจดงแผนภาพท7 3 และสามารถสรปประเด,นส.าคญของตลาดระบบ CT ได2ดงน7G
แผนภ พท 3 ระบบน" เวศผล" ตภณฑของ CT Scanner

ท7มา: MarketStrat, 2009.
ประเด,นส.าคญของตลาด CT Scanners25
1. มMลค-าตลาดของระบบ CT ทวโลกในป7 2551 (ค.ศ.2008) ประมาณ 3.5 พนล2านเหร7ยญ และคาดว-า
อตราการเตบโตเฉล7ยต-อป7ในระยะป7 2551-2559 (ค.ศ.2008-2016) เป,นร2อยละ 5.5
2. CT ยงคงเป,นเทคโนโลย7ภาพทางการแพทยท7ม7อตราการเตบโตสMงสด โดยเฉพาะในกล-ม High slice
อนเนองมาจากม7ผลตอบแทนค2มค-าต-อการลงทน ม7การปรบปรงกระบวนการท.างานและความสามารถ
ในการถ-ายภาพให2ด7ยงขGน
24 ระบบ PACS เป,นระบบท7ใช2ในการจดเก,บรMปภาพ ทางการแพทย (Medical Images) และรบ-ส-งข2อมMลภาพ ในรMปแบบ
Digital โดย PACS ใช2การจดการรบส-งข2อมMล ผ-านทางระบบเครอข-ายคอมพวเตอร โดยการส-งภาพข2อมMลตามมาตรฐาน
DICOM ส-วน RIS เป,นระบบสารสนเทศรงส7วทยาท7ถMกพฒนาขGนมาเพอรองรบการท.างานของแผนกรงส7ตอ- เชอมเข2าไปกบ
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS)
25 MarketStrat, 2009, Computed Tomography (CT) System Worldwide: Report Highlight, from
www.marketstrat.com, retrieve on November 1, 2010.
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3. ระบบ CT ท7เป,น High-slice ถMกก.าหนดให2แทนท7ตลาด CT ทGงหมด แม2ว-าหลายๆ แอพพลเคชนไม-ม7
ความจ.าเป,นต-อการใช2งานก,ตาม เพอแทนท7ระบบ CT ในกล-ม Mid-slice และ Low-slice โดยบรษท
ผลต CT หลายรายจะไม-ผลต CT แบบ Low-slice แล2ว
4. หทยวทยา (Cardiology) และรงส7วทยา (Radiology) จะเป,นกล-มแรกท7เปล7ยนผ-านไปใช2ระบบ CT แบบ
muli-slice โดยเทคโนโลย7 CT จะยงคงม7อทธพลต-อตลาดภาพการเต2นของหวใจอย-างต-อเนอง
5. โอกาสทางการตลาดเป,นของบรษทให2บรการซ-อมบ.ารง บรษทท7ให2บรการเช-าเครอง/สนเชอ และขาย
อปกรณหรออะไหลปจจยขบเคลอนตลาด 23
1. แอพพลเคชนท7ม7การขยายตวเร,วท7สด คอ ภาพถ-ายหวใจ (Cardiac imaging) เนองจากภาพดงกล-าว
มกถMกใช2ในการแพทยฉกเฉน ตรวจวนจจยการไหบเว7ยนของหลอดเลอด และการตรวจหลอดเลอดด2วย
เครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT Angiography: CTA)
2. ความสามารถในการท.าก.าไรเกดเฉพาะในสหรฐอเมรกาเท-านGน CT Scanner สร2างรายได2เป,นพนล2าน
เหร7ยญ แม2ว-าเศรษฐกจ และพระราชบญญตลดการขาดดลการช.าระเงน (Deficit Reduction Act) จะส-ง
ผลเส7ยต-อศMนยเอกซเรยก,ตาม
3. เทคโนโลย7ทใช2
7 งานง-ายท7ง-ายต-อการปรบร-น (upgrade) จะเป,นท7สนใจ โดยเฉพาะอย-างยงกบผM2ซGอท7
ซ-อมบ.ารงอปกรณเองตลอดอายการใช2งาน
4. กระบวนการตรวจวนจฉยแบบใหม-ทเกดขG
7 นในอนาคตจะเป,นหนงในปจจยขบเคลอนท7ส.าคญ
5. ผM2ปว- ยไม-ยนด7จ-ายเงนส-วนตวส.าหรบเป,นค-าใช2จ-ายในการท.าสแกนทGงตว
โดยสรปคาดว-า ในอนาคตตลาด CT scanner ในกล-ม High-slice จะเป,นตลาดท7ใหญ-ทสด
7
เนองจากม7การปรบปรงกระบวนการท.างานและความสามารถในการถ-ายภาพ และผลตอบแทนจากการลงทนสMง
ขณะท7อตราการเพมขGนของโรคหลอดเลอด และโรคมะเร,ง ในอนาคตท.าให2ความต2องการใช2 CT Scanner กล-ม
High-slice ในการคดกรองและการวนจฉยเพมขGนด2วย ทGงน7Gโอกาสการเตบโตของ CT อยM-ทตลาดเกดใหม7
ทางการแพทยในประเทศก.าลงพฒนา เช-น อนเด7ย และจ7น โดยม7ปจจยขบเคลอนความต2องการเทคโนโลย7ระดบ
สMง คอ การเตบโตทางเศรษฐกจ ขนาดประชากร และค-าใช2จ-ายในการดMแลสขภาพท7เพมสMงขGน

สถ นภ พตล ดเครองเอกซเรยคอมพ" วเตอรในประเทศไทย
จากการส.ารวจข2อมMลครภณฑทางการแพทย กระทรวงสาธารณสข พบว-า ประเทศไทยเรมม7เครอง
CT scanner ใช2เมอประมาณป7 2519 โดยปรมาณการใช2เครอง CT scan เพมขGนอย-างรวดเร,วนบตGงแต-ป7 2534
เป,นต2นมา จนถงป7 2544 (เกดวกฤตต2มย.าก2ง) จ.านวนเครอง CT scanner ลดลง และเพมขGนอ7กครGงหลงป7 2544
จนถงปจจบน เครอง CT scanner ท7ม7ใช2อยMใ- นประเทศไทยส-วนใหญ-เป,นการน.าเข2าจากต-างประเทศทGงสGน มMลค-า
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การน.าเข2าเครอง CT scanner และอปกรณ ตลอดช-วง 10 ป7ทผ-7 านมา คดเป,นมMลค-าเฉล7ยต-อป7ไม-ต.ากว-า 500 ล2าน
บาท น.าเข2าจากประเทศญ7ปน- มากเป,นอนดบ 1 รองลงมาน.าเข2าจากสหรฐอเมรกาและประเทศอสราเอล โดยในป7
2552 ม7การน.าเข2าเครอง CT scanner และอปกรณสMงสดในรอบ 10 ป7 ซงม7มลM ค-ากว-า 2.5 พนล2านบาท คดเป,น
ร2อยละ 1.42 ของ GDP สาขาบรการสขภาพ

ภ พท 4 จ นวนเครอง CT scanner ในประเทศไทย
จ นวนเครอง
400

343
314
310320
307

250

CT Scan
MRI

260
232
202

200
150
100

137
99

ว" กฤตต+มย ก+ ง

300

272

57
32 39
25 26 25 26
50
13 17 5 6 7 8 12 13 15
1 2 3 6 8 9

242

266

45 54 43 51
31 38

ว" กฤตซบไพรม

350

0
2522 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551
2519 2526 2528 2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550

ท7มา: 1) ข2อมMลป7 2519-2549 จากคอลมภต2นคดเรองเส7ยง จดหมายข-าวรายเดอนประจ.าเดอนมกราคม 2552 โดยส.านกงาน
พฒนาระบบสาธารณสขข2อมMลข-าวสารสขภาพ
3) ข2อมMลป7 2550-2551 จากระบบข2อมMลเพอการบรหาร ตดตามผลการด.าเนนงาน กระทรวงสาธารณสข
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ภ พท 5 ม-ลค7 ก รน เข+ เครอง CT scanner และอปกรณ จ กต7 งประเทศ
2001
UNITED STATES
2002

SPAIN
SINGAPORE

2003

NATHERLANDS
KOREA,R

2004

JAPAN
ITALY

2005

ISRAEL
IRELAND

2003

INDIA
2007

HUNGARY
HONG KONG

2008

GERMANY
FRANCE

2009

FINLAND
DENMARK

JAN - OCT 2010
0

1,000,000,000

2,000,000,000

CHINA
3,000,000,000

หมายเหต: 1) HS-Code 9022.1200 2) มMลค-าน.าเข2าเป,น CIF Value(Baht)

ท7มา: กรมศลกากร, 2553. http://www.customs.go.th/Statistic/Index.jsp
จากการส.ารวจข2อมMลครภณฑทางการแพทย ของกระทรวงสาธารณสขพบว-า ในป7 2551 จ.านวน
เครอง CT scanner ทวประเทศม7ประมาณ 320 เครอง โดยบรษท G.E. ม7สว- นแบ-งการตลาดมากท7สด (ร2อยละ
24) รองลงมาเป,น Toshiba (ร2อยละ 22) และ Siemens (ร2อยละ 16) อย-างไรก,ตาม เครอง CT scanner ส-วน
ใหญ-กระจกตวอยM-ในโรงพยาบาลเอกชนมากท7สดถงร2อยละ 60 รองลงมาร2อยละ 13 เป,นโรงพยาบาลนอกการ
ก.ากบของกระทรวงสาธารณสข ซงส-วนใหญ-เป,นโรงเร7ยนแพทย ส-วนโรงพยาบาลศMนย โรงพยาบาลทวไป และ
ศMนยเอกซเรยคอมพวเตอรม7สดส-วนท7ใกล2เค7ยงกน
ภ พท 6 เครอง CT scanner ทมใช+อย-7ในประเทศไทย (ยอดสะสม) จ แนกต มยห+อ (ป 2551)
1% 1%
4% 3%
14%

24%
G.E.
TOSHIBA
SIEMENS
PHILIPS
SHIMADZU
HITASHI
ELSCINT
MARCONI
PICKER

14%
22%
16%

ท7มา: กรมวทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสข, 2552.
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ภ พท 7 ร+อยละของก รมก รใช+เครองเอกซเรยคอมพ" วเตอรจ แนกต มประเภทสถ นพย บ ล

ท7มา: กระทรวงสาธารณสข, 2552.

ส.าหรบตวแทนจ.าหน-ายเครองเอกซเรยคอมพวเตอรจากข2อมMลของสมาคมอตสาหกรรมเทคโนโลย7
เครองมอแพทยไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association: THAIMED) และจากการ
ส.ารวจบรษทตวแทนจ.าหน-ายผ-านอนเทอรเน,ต สามารถจ.าแนกได2ตามย7ห2อ ดงน7G
ต ร งท 3 ตวแทนจ หน7 ยเครองเอกซเรยคอมพ" วเตอรในประเทศไทย
ย7ห2อ

ตวแทนจ.าหน-าย

G.E.

G.E. (thailand) Co.,Ltd.

TOSHIBA

CMC BIOTECH CO., LTD.
จ.าหน-าย CT 640 slice

SIEMENS

บรษท ซ7เมนส (ประเทศไทย)
จ.ากด

PHILIPS

Supreme Products Co.,Ltd.

หมายเหต

เว,บไซต
http://www.ge.com/th

- การบ.ารงรกษาอย-างน2อย 2 ครGง www.cmcbiotech.co.th
ต-อป7 (ขGนอยM-กบ program)
- Helpdesk service ตลอด 24 ชม.
7 วน
- ท7ม service ตลอด 24 ชม.
- บรการรวมอะไหล- (ขGนอยM-กบ
program)
http://www.siemens.com/entry/t
h/th/
ศMนย ทรานเทค บรรกษ ท.าหน2าท7 www.supremeproducts.co.th

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
ย7ห2อ

SHIMUDZU

ตวแทนจ.าหน-าย

หมายเหต

20
เว,บไซต

จ.าหน-าย CT 16 slice และเครอง
PET/CT

ดMแล รกษา ซ-อมบ.ารง เครองมอ
แพทยให2กบโรงพยาบาลต-างๆ
อย-างครบวงจร ตลอดจนการช-วยใน
การวางแผน แนะน.าให2การใช2
เครองมอเป,นไปอย-างม7
ประสทธภาพและค2มค-ามากท7สด

บรษท เบอรล7 ยคเกอร จ.ากด
(มหาชน)

ปจจบนจดจ.าหน-าย
http://www.berlijucker.co.th
- Portable Computed
Tomography (CT) System for
Neurology ของ NEUROLOGICA
Corporation
- X-ray Equipment Systems
(Mobile X-ray/Digital
Fluoroscopy/Digital Radiography)
ของ SHIMADZU Corporation

บรษท แอซเซ,ท แมเนจเม2นท
ซสเต,มส (ประเทศไทย) (AMS)

- บรการให2เช-าซGอเครองมอแพทย http://www.assetmgmtsys.net/t
- ตวแทนจ.าหน-ายหลอด x-ray ของ hai/index.php
เครอง CT ของ Dunlee (เป,นแผนก
หนงของ Philips Medical
Systems) และ Varian Medical
Systems

HITASHI
ELSCINT
MARCONI
PIKER
อนๆ

ท7มา: จากการส.ารวจบนเครอข-ายอนเทอรเน,ต
ในส-วนของการเข2าถงบรการ CT scanner ในแต-ละภMมภาคนGน (ตารางท7 4) พบว-า
กรงเทพมหานครสามารถเข2าถงบรการการแพทยด2านเครอง CT scanner และแพทยรงส7วนจฉยมากกว-าภา
คอนๆ รองลงมาเป,นภาคกลาง ภาคท7เข2าถงบรการ CT Scanner ต.าสดคอภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนอ โดย
โอกาสการเข2าถงเครองมอแพทยพจารณาจากดชน7ความแตกต-างซงวดจากจ.านวนเครอง CT Scanner ท7ตดตGง
ในเขตกรงเทพมหานครต-อล2านประชากรในเขตกรงเทพมหานครเท-ากบ 2.25 ซงสMงกว-าดชน7ความแตกต-างของ
การตดตGงเครอง CT Scanner ระดบประเทศ หมายความว-า ม7การตดตGงเครองตรวจวนจฉยโรคด2วย CT
Scanner จ.านวน 2.25 เครอง ต-อประชากรทกๆ 1 ล2านคนในเขต กทม. ขณะท7อตราการตดตGงต.าสดอยM-ท7ภาค
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ตะวนออกเฉ7ยงเหนอ 0.47 เครองต-อประชากรล2านคน ส.าหรบแพทยรงส7วนจฉยซงเป,นปจจยส.าคญของ
คณภาพการวนจฉยโรคด2วยเครอง CT scanner กระจกตวอย-างมากในเขต กทม. โดยดชน7ความแตกต-างของ
รงส7แพทยต-อประชากรล2านคนในเขต กทม.ค.านวณได2เท-ากบ 4.72 เมอเท7ยบกบการม7รงส7แพทยวนจฉยในภMม
ภาคอนๆ ซงม7ค-าต.ากว-า 1 แสดงถงความแตกต-างอย-างมากของการม7รงส7แพทยวนจฉยในเขต กทม. และ
ภMมภาค นนหมายความว-า ประชากรในเขต กทม. นอกจากจะได2รบโอกาสในการวนจฉยด2วยเครองมอแพทยท7
ทนสมยแล2ว ยงได2รบการวนจฉยท7ทวถงและรวดเร,วกว-าภMมภาคอนๆ อย-างมากด2วย
ต ร งท 4 จ นวนเครอง CT scanner แพทยรงสว" น"จฉย และก รเข+ ถ3งบร" ก ร
ภค

จ นวนเครอง CT จ นวนแพทยรงส จ นวนประช กร 2/
ดชนคว มแตกต7 ง 3/
scanner 1/
ว" น"จฉย 1/
เครอง CT Scanner แพทยรงสว" น"จฉย

กรงเทพมหานคร

65

142

5,710,883

2.25

4.72

ภาคเหนอ

53

43

11,878,641

0.88

0.69

ภาคตะวนออกเฉ7ยง
เหนอ

51

53

21,442,693

0.47

0.47

ภาคกลาง

120

77

15,615,968

1.52

0.94

ภาคใต2

31

19

8,741,545

0.7

0.41

ทวร ชอ ณ จกร

320

334

63,389,730

1

1

หมายเหต: ดชน7ความแตกต-างวดโดยจ.านวนเครอง/รงส7แพทยฯ ต-อล2านประชากรของแต-ละภMมภาค และ
วดการแตกต-างในการเข2าถงเครอง CT scanner โดยวดจากจ.านวนเครอง CT ต-อล2านผM2ปว- ยของแต-ละภMมภาค
โดยเท7ยบกบค-าเฉล7ยของประเทศท7ก.าหนดให2เท-ากบ 1
ท7มา: 1/ ระบบข2อมMลเพอการบรหาร ตดตามผลการด.าเนนงาน กระทรวงสาธารณสข
2/
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดยส.านกสถตพยากรณ ส.านกงานสถตแห-งชาต
3/
ค.านวณโดยคณะผM2วจย
จากสถตการตายโดยส.านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ในป7 2551 พบว-า ประชากรไทยเส7ย
ช7วตด2วยโรคมะเร,ง (55,403 คน) เป,นอนดบหนง รองลงมาเป,นอบตเหต (34,851 คน) โรคหวใจ (18,820 คน)
ความดนเลอดสMงและหลอดเลอดในสมอง (15,596 คน) ซงโรคเหล-าน7Gล2วนแต-ต2องการเครอง CT scanner ช-วย
ในการวนจฉยเพอการรกษาอย-างถMกต2อง และทนท-วงท7 เมอพจารณาถงการเข2าถงบรการ CT Scanner ของผM2
ปว- ยด2วยโรคดงกล-าวซงพจารณาจากดชน7ความแตกต-างของการม7เครอง CT Scanner ต-อผM2ปว- ยล2านคนใน
ภาคต-างๆ พบว-า ความเหลอมล.Gาในการเข2าถงบรการตรวจวนจฉยด2วยเครอง CT Scanner ของผM2ปว- ยโรคเนGอ
งอก (รวมมะเร,ง) ผM2ปว- ยโรคระบบไหลเว7ยนเลอด และผM2ปว- ยอบตเหต ม7ความแตกต-างอย-างเห,นได2ชดระหว-าง
พGนท7เขต กทม. กบพGนท7ในเขตภMมภาค โดยพGนท7เขต กทม. ม7จ.านวนผM2ปว- ยน2อยท7สด แต-อตราการเข2าถงเครอง
CT Scanner ซงวดจากดชน7ความแตกต-าง (ตารางท7 5) ซงม7ค-า 3.74 ส.าหรบโรคเนGองอก (รวมมะเร,ง) 4.76
ส.าหรบผM2ปว- ยโรคระบบไหลเว7ยนเลอด และ 5.57 ส.าหรบผM2ปว- ยอบตเหต ขณะท7ภาคตะวนออกเฉ7ยงเหนอ ม7
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จ.านวนผM2ปว- ยเนGองอก (รวมมะเร,ง) สMงท7สด และผM2ปว- ยอบตเหตสMงเป,นล.าดบสอง แต-การเข2าถงบรการเครอง CT
Scanner ต.าท7สด ส-วนการเข2าถงบรการเครอง CT Scanner ของผM2ปว- ยโรคระบบไหลเว7ยนเลอดภาคเหนอต.า
ท7สด แต-ม7จ.านวนผM2ปว- ยโรคระบบไหลเว7ยนเลอดสMงเป,นล.าดบสองรองจากภาคกลาง
ต ร งท 5 ก รเข+ ถ3งบร" ก รของเครอง CT Scanner ของผ-+ป7วยโรคส คญ
ภค

ดชนคว มแตกต7 ง 2/

จ นวน
เครอง CT
scanner

จ นวนผ-+ป7วย
เน8องอก
(รวมมะเร5ง)1/

จ นวนผ-+ปว7 ย
โรคระบบไหล
เวยนเลอด 1/

จ นวนผ-+ป7วย
อบต" เหต1/

กรงเทพมหานคร

65

57,825

753,160

53,735

3.74

4.76

5.57

ภาคเหนอ

53

281,304

5,001,130

349,945

0.63

0.58

0.7

ภาคตะวนออกเฉ7ยง
เหนอ

51

351,250

4,163,235

443,226

0.48

0.68

0.53

ภาคกลาง

120

308,542

5,853,545

451,462

1.29

1.13

1.22

ภาคใต2

31

123,270

2,632,336

230,005

0.84

0.65

0.62

ทวร ชอ ณ จกร

320

1,064,366

17,650,246

1,474,638

1

1

1

ผ-+ป7วยโรค ผ-+ป7วยโรค ผ-+ป7วย
เน8องอก ระบบไหล อบต" เหต
(รวมมะเร5ง) เวยนเลอด

ท7มา: 1/ รวมรวมจากสถตผM2ปว- ยใน (75 กล-มโรค) และผM2ปว- ยนอก (21 กล-มโรค) ส.านกนโยบายและยทธศาสตร
ส.านกงานปลดกระทรวงสาธาณสข และรายงานประจ.าป7 2551 ส.านกการแพทยกรงเทพมหานคร
2/
ค.านวณโดยคณะผM2วจย
ส.าหรบอตราค-าบรการตรวจวนจฉยทางรงส7วทยา กระทรวงการคลงโดยกรมบญช7กลางได2จดท.า
อตราค-าบรการสาธารณสขเพอใช2ส.าหรบการเบกจ-ายค-ารกษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ซงจด
ท.าโดยอาศยข2อมMลท7กระทรวงสาธารณสขใช2ในการก.าหนดอตราค-าบรการของสถานบรการสาธารณสขในสงกด
กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. 2547 เป,นฐานในการค.านวณ โดยอตราค-าบรการดงกล-าว ประกอบด2วย (1) ต2นทน
แรงงาน (2) ต2นทนวสด (3) ต2นทนครภณฑ สงก-อสร2าง (4) ต2นทนค-าบรหารจดการ (5) ต2นทนการพฒนา
ทGงน7G ค-าบรการรงส7วนจฉย ประกอบด2วย การตรวจวนจฉยด2วยเครอง X-ray, CT scan, Ultrasonography ในท7
น7Gจะแสดงเฉพาะอตราค-าบรการตรวจวนจฉยด2วยเครอง CT Scan เท-านGน โดยกรมบญช7กลางได2ก.าหนดให2ใช2
สารทบรงส7ในการตรวจ Computerized tomography เป,น Ionic contrast media เป,นมาตรฐาน แต-หากใช2
Nonionic contrast media ให2คดราคาเพมตามท7ก.าหนดในรายการ ในกรณ7ท7ไม-ระบแยกเป,น Non contrast
(NC) และ with contrast media (CM) ให2ใช2เป,นราคาเด7ยวกน โดยถ2าใช2 Nonionic contrast media ให2คดราคา
เพมตามท7ก.าหนดในรายการ โดยอตราค-าบรการตรวจวนจฉยด2วยเครอง CT scanner ก.าหนดไว2ดงน7G

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
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ต ร งท 5 อตร ค7 บร" ก รตรวจว" น"จฉยด+วยเครอง CT scanner เพอใช+ส หรบก รเบ" กจ7 ยค7 รกษ
พย บ ลในสถ นพย บ ลของท งร ชก ร
ล ดบ
CT & CTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ร ยก ร
CT 1 part + Multiphase CM
CT 1 part + 3D Navigator
3D CT scan
Additional surface 3D views
Additional multiphase
CTA 1 part
CTA Peripheral run off
CT Fistulogram
CT Brain NC
CT Brain with CM
CTA Brain
CT Sella
CT Pituitary gland 2 planes
CT Spine 1 part
CT Myelogram
CT Facial bone
CT Facial bone3 D
CT Orbits 2 planes
CT Temporal bone
CT IAC/Temporal bone
screening
CT IAC
CT Parotid gland
CT Nasal cavity
CT Nasopharynx 2 planes

หนวย

รค

หม ยเหต

ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง

6,800
14,500
8,000
350
1,000
12,000
12,000
6,000
3,100
4,600
12,000
4,000
5,000
5,350
5,800
4,000
6,000
5,000
5,000
3,100

ครง
ครง
ครง
ครง

5,000
5,700
4.000
5,700

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

ล ดบ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

ร ยก ร

หนวย

รค
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หม ยเหต

CT PNS screening 1 plane
CT PNS 2 planes
CT Oral cavity
CT Dental scan -maxilla
CT Dental scan - mandible
CT Oropharynx
CT Neck
CTA Neck
CT Neck, Thyroid and
Parathyroid
CT Larynx
CT Thyroid
CT Chest/Lungs CM
High resolution CT (Lungs)

ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง

2,500
5,000
5,700
5,000
5,000
5,700
5,700
12,000
5,700

ครง
ครง
ครง
ครง

CTA Chest
CTA for Pulmonary Emboli
Cardiac function graft full
cardiac function including
coronary artery angiogram
CTA Coronary artery
CTA Aorta (1 part)
CTA Whole aorta
CT Upper abdomen
CT Lower abdomen
CT Whole abdomen
CTA Liver donor
CT Pancreas spiral

ครง
ครง
ครง

5,700
5,700
5,000
4,000 เป?นราคาเพCDมจากรายการ
ตรวจ CT พLนฐาน
12,000
12,000
18,000

ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง

13,000
12,000
16,000
5,000
5,000
9,500
12,000
5,000

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

ล ดบ

ร ยก ร

หนวย

49
50
51
52
53
54
55

CT Kidney spiral
CTA Renal artery
CT Adrenal
CT Extremity and joint per part
Bone density: CT
CTA Arm
Using Nonionic CM add

ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
ครง
50 ml.

56

Biopsy under CT guidance

รค
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หม ยเหต
5,000
12,000
5,000
5,000
2,500
12,000
750

ครง

3,000 รวมวสดW set sterile และ
set semiautomatic needle

หมายเหต: CTA คอ การฉ7ดสารทบรงส7 เพอดMการต7บตนของหลอดเลอดแดงในหวใจ ด2วยเครอง CT Scan 64 slice
ท7มา: ประกาศกระทรวงการคลงเรองอตราค-าบรการสาธารณสขเพอใช2ส.าหรบการเบกจ-ายค-ารกษาพยาบาลในสถาน
พยาบาลของทางราชการ, กรมบญช7กลาง กระทรวงการคลง, 2549. สบค2นจาก
http://dmsic.moph.go.th/download/2713_doc_071249.pdf เมอ 20 มกราคม 2553.
อย-างไรก,ตาม การให2บรการตรวจวนจฉยด2วย CT Scanner ในโรงพยาบาลของรฐม7ความล-าช2า
เนองจากปรมาณคนไข2ม7เป,นจ.านวนมาก ผM2ปว- ยบางรายจงใช2บรการตรวจจากศMนยให2บรการตรวจวนจฉยด2วย
CT Scanner ของเอกชนแทน ราคาค-าบรการไม-แตกต-างจากกรมบญช7กลางก.าหนดมากนกขGนอยM-กบอวยวะท7
ตรวจ ในท7น7Gขอยกตวอย-างราคาค-าบรการของศMนยเอกชน 2 แห-ง คอ ศMนยเอกชนท7ม7สถานท7ตGงนอก รพ. และ
ศMนยเอกชนซงเช-าพGนท7ของ รพ. เพอตดตGงเครอง CT Scanner ในการให2บรการ เพอเป,นการเปร7ยบเท7ยบกบ
ราคาของกรมบญช7กลาง เนองจากศMนยเอกชนจ.าแนกอวยวะในการตรวจแตกต-างจากท7กรมบญช7กลางก.าหนด
ไว2 ในท7น7Gจงแสดงราคาค-าบรการของศMนยเอกชนแยกเป,นตารางท7 6
ต ร งท 6 อตร ค7 บร" ก รตรวจว" น"จฉยด+วย CT Scanner ของศ-นยเอกชน
ศ-นยเอกชน
ศ-นยเอกชนทเช7
1
นอก รพ.(บ ท) พ8นทของ รพ. (บ ท)2

ร ยก รตรวจ

BRAIN

BRAIN ROUTINE

สมอง

4,000

4,600

ORBIT/Sinuses

เส2นประสาทตา/โพรงจมMก

5,000

5,000

PITUITARY

ต-อมใต2สมอง

5,000

5,000

TEMPORAL BONE/IAC.

กระดMกหMชGนกลาง

6,000

5,000

โพรงจมMกและคอ

6000

5,700

NASOPHARYNX/NECK

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

ศ-นยเอกชน
ศ-นยเอกชนทเช7
นอก รพ.(บ ท)1 พ8นทของ รพ. (บ ท)2

ร ยก รตรวจ
CHEST

ABDOMEN
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ปอด

5,000

5,000

UPPER ABDOMEN(MULTI
PHASE)

ท2องส-วนบน

6,000

5,000

LOWER ABDOMEN

ท2องส-วนล-าง

5,000

5,000

WHOLE ABDOMEN

ท2องทGงหมด

11,000

-

KIDNEY

ไต

6,000

-

MULTIPHASE CT LIVER

ตบ

6,000

6,800

กระดMกคอ

6,000

5,350

กระดMกหลง

6,000

5,350

LUMBAR SPINE

กระดMกเอว

6,000

5,350

SHOULDER

ไหล-

6,000

-

ELBOW

ข2อศอก

6,000

-

WRIST

ข2อมอ

6,000

-

HIP

ข2อสะโพก

6,000

-

KNEE

ข2อเข-า

6,000

-

ANKLE

ข2อเท2า

6,000

-

MUSCULOSKELETAL

กระดMกส-วนอนๆ

6,000

-

HRCT LUNG

เนGอปอดรายละเอ7ยดสMง

6,000

9,000

3 DIMENSION

ภาพสามมต

8,000

8,000

ตรวจปอดทวไป

3,000

-

ตรวจหานวในทางดน
ปสสาวะ

4,000

-

โพรงจมMก

2,000

5,000

ความหนาแน-นของกระดMก

2,500

-

CT Navigator Head ,Dental with CD Dicom Only

4,000

-

CT NavigatorSpine with CD Dicom Only

8,000

-

ส-วนอนๆ

6,000

-

-

6,800

CERVICAL SPINE
SPINES THORACIC SPINE

JOINT

LUNG
SCREENIN
KUB STONE
G CT.
SINUSES
BMD(BONE MINERAL DENSITY)

CT 1 part + Multiphase CM

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
ร ยก รตรวจ
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ศ-นยเอกชน
ศ-นยเอกชนทเช7
นอก รพ.(บ ท)1 พ8นทของ รพ. (บ ท)2

CTA (1 part)

-

12,000

CTA Aorta (1 Part)

-

12,000

CTA (Whole aorta)

-

16,000

ร ค ข+ งบนยงไม7ได+รวมค7 ฉดย ถ+ มก รฉดย ต+องบวกเพ" มดงน8
ค-ายาฉ7ด NON-IONIC 50 ml.
ขวดละ
1,200
ท7มา: 1 อ2างองราคาค-าบรการจากบรษท ประชาชน อมเมจจGง เซ,นเตอร จ.ากด กรงเทพมหานคร
2 อ2างองราคาค-าบรการจาก ศMนย MRI & CT โรงพยาบาลค-ายประจกษศลปาคม-ทรานสเทค จ.อดรธาน7

-

เครองเอกซเรยคอมพวเตอรจดอยM-ในกล-มเครองมอแพทยท7ม7ราคาแพง เป,นบรภณฑการแพทยใน
กล-มรงส7วนจฉย ซงส-วนใหญ-เครอง CT จะถMกตดตGงในภาคเอกชนมากกว-าภาครฐถงร2อยละ 77 โดยต2นทนใน
การลงทน CT (ไม-นบรวมค-าสถานท7, ค-าตดตGง, ค-าฝกอบรม) โดยเฉล7ยอยM-ทประมาณ
7
13.3 ล2านบาท ราคาค-า
บรการทGงในภาครฐและเอกชนไม-แตกต-างกนมากซงอยM-ระหว-าง 4,000 – 10,000 บาทต-อครGง ขGนอยM-กบอวยวะ
ท7ตรวจ การเพมจ.านวนเครอง CT ม7ความสมพนธกบการเตบโตทางเศรษฐกจอย-างรวดเร,ว และม7แนวโน2มช2า
ลงเมอเกดภาวะวกฤตทางเศรษฐกจ เครอง CT ส-วนใหญ-กระจกตวอยM-ในกรงเทพมหานครโดยเฉพาะในโรง
พยาบาลเอกชน ซงสะท2อนให2เห,นถงความอ-อนแอในการควบคมการกระจายเครอง CT ให2เหมาะสม และเป,น
ธรรมในการให2บรการ การใช2ประโยชนจากเครอง CT ยงเป,นไปอย-างไม-เต,มประสทธภาพมากนก26 แม2ว-า
เครอง CT จะม7คณค-าอย-างมากในการช-วยวนจฉยผM2ปว- ย แต-ประสทธผลของการตรวจด2วย CT ขGนอยM-กบปจจย
หลายประการ เช-น การวนจฉยของแพทย การม7รงส7แพทย เจ2าหน2าท7 และนกรงส7การแพทยท7ช.านาญ 27

26วงเดอน จนดาวฒนะ และคณะ. เครองมอแพทยราคาแพงในประเทศไทย: การกระจาย การใช2 และการเข2าถงบรการ.
วารสารวชาการสาธารณสข 4(2). 2544.
27สมใจ หวงศภชาต และคณะ. การประเมนคณค-าของเอกซเรยคอมพวเตอรท7ม7ผลต-อการรกษาผM2ปว- ยในโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสข. 2541.

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
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บทท 3
ผลก รส รวจข+อม-ล
ผลก รส รวจก รมก รใช+เครองเอกซเรยคอมพ" วเตอร
ในกล-มผM2ให2บรการเครอง CT Scanner กล-มตวอย-างท7ได2ท.าการส.ารวจได2แบ-งออกเป,น 2 ประเภท
ได2แก- สถานพยายบาลท7ม7เครอง CT Scanner เพอส.ารวจการม7การใช2 ตลอดจนปญหาอปสรรคในการใช2เครอง
CT Scanner กบสถานพยาบาลท7ไม-ม7เครอง CT Scanner เพอส.ารวจความต2องการใช2 และความพร2อมหากม7
โอกาสได2รบเครอง CT Scanner กล-มตวอย-างทGงหมดประกอบด2วย
ประเภท รพ.

จ นวนเตยง

CT Scanner

Dental CT Scanner

1. รพ.บ2านผอ

รพ. ชมชน

90





2. รพ.กมภวาป7

รพ. ชมชน

120





3. รพ.ตะกวท-ง
4. รพ.ปา- ตอง

รพ. ชมชน

30





รพ. ชมชน

60





5. รพ.ท2ายเหมอง
6. รพ.สนปา- ตอง

รพ. ชมชน

30





รพ. ชมชน

120





7. รพ.ค-ายประจกษศลปาคม

รพ. ทหาร

200



8. รพ.ภMมพล

รพ. ทหาร

700



9. รพ.ค-ายกาวละ

รพ. ทหาร

90





10. รพ.มหาราชนครเช7ยงใหม-

รพ. มหาวทยาลย

1500





11. รพ.ธรรมศาสตรเฉลมพระเก7ยรต

รพ. มหาวทยาลย

460





12. รพ.ศรราช

รพ. มหาวทยาลย

2000



13. รพ.ศร7นครนทร

รพ. มหาวทยาลย

800



14. รพ.จฬาลงกรณ

รพ. สงกด
สภากาชาด

15. รพ.สมเด,จพระบรมราชเทว7 ณ ศร7ราชา

รพ. สงกด
สภากาชาด

16. รพ.นครพงค
17. รพ.หนองคาย





500





รพ.ทวไป

700



รพ.ทวไป

310



โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
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ประเภท รพ.

จ นวนเตยง

CT Scanner

18. รพ.อดรธาน7

รพ.ศMนย

824



19. รพ.ชลบร7

รพ.ศMนย

850



20. รพ.ระยอง

รพ.ศMนย

555



21. รพ.ศร7สงวาลย

รพ.ประจ.าจงหวด

150



22. รพ.วชระภMเก,ต

รพ.ประจ.าจงหวด

503



23. รพ.ปญญาเวชอนเตอร

รพ.เอกชน

150



24. รพ.กรงเทพระยอง

รพ.เอกชน

150



25. รพ.นอรอ7สเทอรนวฒนา

รพ.เอกชน

200



Dental CT Scanner

ผลการส.ารวจการม7การใช2และความต2องการใช2เครองเอกซเรยคอมพวเตอรส.าหรบงานทนตกรรม

รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)

รพ.ทหาร
(1 แห-ง)

รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

1. ข+อม-ลพ8นฐ น
ขนาดของ รพ.

30-120 เต7ยง

90 เต7ยง

จ.านวนคนไข2ทนตกรรม
ทGงหมด

90 คน/วน และ 130 คน/ วน 20 ราย/วน

460 – 1,500 เต7ยง
20 ราย/วน

จ.านวนคนไข2ทนตกรรมท7ต2อง 11 ราย/วน (ฟลมเล,กและฟลม na
X-ray
ใหญ-)

15 คน/วน (ฟลมใหญ-) และ
30 คน/วน (ฟลมเล,ก)

งานทนตกรรมท7ให2บรการ

• ทนตกรรมทวไป
• ทนตกรรมส.าหรบเด,ก
• ศลยศาสตรช-องปาก (ผ-าฟน
คด, ผ-ากระดMก)
• รกษารากฟน
• ทนตกรรมประดษฐ
• ทนตกรรมจดฟน
• ทนตกรรมปรทนต

• ทนตกรรมทวไป
• ทนตกรรมส.าหรบเด,ก
• ศลยศาสตรช-องปาก
• รกษารากฟน
• ทนตกรรมประดษฐ
• ทนตกรรมจดฟน
• ทนตกรรมปรทนต

สทธในการรกษา
(เร7ยงจากมากไปหาน2อย)

1. บตรประกนสขภาพ
1. บตรประกนสขภาพ
2. สวสดการข2าราชการ
2. สวสดการข2าราชการ (ม7ไม3. ประกนสงคม/ ประกนช7วต เกน 1%)
4. ช.าระเงนเอง

• ทนตกรรมทวไป
• ทนตกรรมส.าหรบเด,ก
• ศลยศาสตรช-องปาก
• รกษารากฟน
• ทนตกรรมจดฟน
• ทนตกรรมปรทนต

1. สวสดการข2าราชการ
2. นกศกษาของมหาวทยาลย
3. ช.าระเงนเอง
4. บตรประกนสขภาพ

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)
จ.านวนบคลากร
(เฉล7ย...คน/แห-ง)

- ทนตแพทย 3 คน/ 13 คน
- ผM2ช-วยทนตแพทย 2 คน
- ลMกจ2างผM2ช-วย 3 คน
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รพ.ทหาร
(1 แห-ง)

รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

- ทนตแพทยประจ.า 1 คน
- ทนตแพทยช-วยราชการ 1
คน
- เจ2าหน2าท7รงส7แพทย 1 คน

- ทนตแพทยประจ.า 28 คน
- ทนตแพทย part time16 คน
- ผM2ช-วยทนตแพทย 15 คน

ไม-ม7

na

2. เครองมอแพทยท งด+ นรงสว" น"จฉยทใช+ในโรงพย บ ล
เครองเอกซเรยคอมพวเตอร ไม-ม7
เครองเอกซเรย

- แบบฟลมเล,ก 1-2 เครอง/ - แบบฟลมเล,ก 1 เครอง/ แห-ง
แห-ง
- อายการใช2งานเฉล7ย 10 ป7
- อายการใช2งานเฉล7ย 9 ป7
- ซGอขาดโดยงบประมาณ รพ.
- ราคา 90,000 บาท (ราคา
เฉล7ย)

เหตท7ใช2เครอง x-ray

- การวนจฉยเพอประกอบการ
ตดสนใจในการรกษา เช-น
การอดฟน รกษารากฟน ฟน
คด
- ประกอบการวางแผนรกษา
เช-น ฟนคด ฟน embed โรค
ปรทนตวทยา ซ7สสในกระดMก
ขากรรไกร ใบหน2า การ
วางแผนการจดฟน

- การวนจฉยเพอประกอบการ na
ตดสนใจในการรกษา เช-น
การอดฟน รกษารากฟน ฟน
คด

ปรมาณคนไข2ท7 x-ray

na

na

ค-าบรการการตรวจด2วยเครอง ตามกรมบญช7กลางก.าหนด na
x-ray แยกตามอวยวะ
ยกเว2นในกรณ7
ท7ท.าการ x-ray ให2กบผM2ปว- ย
ชาวต-างชาต ท7ม7จะราคาค-า xray ท7แพงกว-า
เกณฑในการเลอกซGอเครอง
รงส7วนจฉย

- แบบฟลมเล,ก 1-2 เครอง
- แบบฟลมใหญ- 1 เครอง
- อายการใช2งาน 5 และ 10 ป7
- ฟลมเล,ก เครองเก-า (10 ป7)
ราคา 48,000 บ., เครองใหม3-4 ป7) ราคา 110,000 บ.
- ฟลมใหญ- เช-า-ซGอ 5 ป7 ราคา
4.7 ลบ.

ประมาณ 50 รายต-อวน (ใช2
เพ7ยง 20% ของสมรรถนะ
เครอง)
ตามกรมบญช7กลางก.าหนด
ฟลมใหญ-จะอยM-ท7 300 บาท
ส-วนฟลมเล,กจะอยM-ท7 80 บาท

1) ความจ.าเป,น เนองจากโรง 1) ความค2มค-าค2มทน
na
พยาบาลชมชนม7งบประมาณ ประโยชนใช2สอยเปร7ยบเท7ยบ

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)

รพ.ทหาร
(1 แห-ง)

ในการจดซGอเครองมอแพทย
ค-อนข2างน2อย ท.าให2จ.าเป,นจะ
ต2องค.านงถงความจ.าเป,นใน
การใช2เป,นอนดบแรก
2) งบประมาณในการจดซGอ
เนองด2วยงบประมาณท7ม7อยMอย-างจ.ากด ท.าให2ไม-สามารถ
จดซGอเครองมอท7ม7 spec สMง
ได2
3) บรการหลงการขาย
4) คณภาพของเครอง

กบราคา
2) คณภาพฟลมจะเป,นเรอง
ค2มค-าค2มทน
3) ความสะดวกของคนไข2

กระบวนการจดซGอเครองมอ ใช2วธ7การประมMลแบบ eแพทยราคาแพง
Auction โดยม7การตGงคณะ
กรรมการขGนมาเพอพจารณา
ถงความจ.าเป,น และความค2ม
ค-าในการจดซGอเครองมอ
แพทยต-างๆของโรงพยาบาล
จากนGนจงท.าการก.าหนด
spec และงบประมาณ แล2วจง
ท.าการประกวดราคาต-อไป
ปญหาในการใช2เครองรงส7
วนจฉย

ในแต-ละป7 จะน.าสเปคของกรม
การแพทยมาใช2ประกอบใน
การจดหาซGอ หากไม-ม7
คณสมบตท7ตรงกบความ
ต2องการจะต2องจดท.าสเปคขGน
มาเองโดยใช2เวลาประมาณ 1
ป7 หากสามารถหาเอกชนท7
เป,นตวแทนจ.าหน-ายได2 ก,ให2
ท.าสเปคเครองมาให2 แล2วน.า
ไปคยกบกรมแพทย

- กล-มท7อายการใช2งานของ x- na
ray ไม-เกน 5 ป7 กล-มน7Gมกจะ
พบปญหาในเรองของเทคนค
เช-น ภาพท7 x-ray ออกมาไมคมชด เป,นต2น
- ส-วนกล-มท7ม7อายการใช2งาน
เครอง x-ray มากกว-า 5 ป7 มก
จะพบปญหาในเรองของระบบ
control คอ ปรมาณรงส7ท7
ปล-อยออกมาจากเครองมกจะ
ไม-ตรงกบค-าท7ตGงไว2

การบ.ารงรกษา และบคลากร ส-วนใหญ-จะใช2วธ7การซGอ
ม7สมดคมเพอใช2ในการดMแล
ท7รบผดชอบ
ประกนต-อกบบรษทเอกชนผM2 รกษา ลงระยะเวลาในการ
จดจ.าหน-ายเครอง ซงบรษท ซ-อมบ.ารงแต-ละครGงและ
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รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

ใช2วธ7การประมMลแบบ eAuction โดยทนตแพทยม7
ส-วนส.าคญในการตดสนใจสง
ซGอเครองเป,นอย-างมาก

เป,นในเรองของแสงท7น2อย
ท.าให2ฟลมออกมาขาว ไม-ค-อย
เข2ม จงท.าให2ไม-ค-อยเห,นราย
ละเอ7ยดมากนก

รพ. บางแห-งจะให2ช-างของ
ทางโรงพยาบาลเป,นผM2ดแM ล
และซ-อมบ.ารง ในขณะท7บาง

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

ความจ.าเป,นในการม7เครอง
CT
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รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)

รพ.ทหาร
(1 แห-ง)

รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

จะเข2ามาตรวจสอบ และดMแล
รกษาเครองเป,นระยะๆ โดย
ค-าใช2จ-ายในการบ.ารงรกษา
เครองนGนจะม7ความแตกต-าง
กนไปในแต-ละโรงพยาบาล ซง
ขGนอยM-กบข2อตกลงระหว-างโรง
พยาบาลกบบรษท เช-น บาง
แห-งค-า M/A นGนจะรวมเฉพาะ
ค-าบ.ารง ซ-อม ตรวจสภาพ แตไม-รวมค-าอะไหล- เป,นต2น
นอกจากน7Gยงพบว-า โรง
พยาบาลชมชนบางแห-งไม-ม7
การซGอ M/A กบบรษทเอกชน
แต-จะให2ชา- งของโรงพยาบาล
เป,นผM2ดMแล และซ-อมเครองดง
กล-าวเอง ซงกรณ7เช-นน7Gจะเกด
กบเครอง x-ray เท-านGน ใน
เรองของการตรวจสอบ
มาตรฐานนGนพบว-า ทางโรง
พยาบาลจะได2รบการตรวจ
สอบมาตรฐานของเครองจาก
ศMนยวทยาศาสตรการแพทย
เป,นประจ.าทกป7

รายงานซ-อมบ.ารงแต-ละครGงไว2
โดยม7เจ2าหน2าท7รงส7การแพทย
เป,คนคอยดMแล และม7ช-างใน
โรงพยาบาลคอยซ-อมบ.ารง
เบGองต2น หากซ-อมไม-ได2จะส-ง
ให2ช-างในท2องถน หรอบรษท
ตวแทนจ.าหน-ายในพGนท7 เป,น
ผM2เข2ามาซ-อมบ.ารง ให2 และใน
แต-ละป7จะม7เจ2าหน2ากรมการ
แพทยและเจ2าหน2าท7ศMนย
วทยาศาสตรการแพทย
เช7ยงใหม-คอยมาตรวจเช,ค
สภาพให2

รพ. จะใช2วธ7การตามช-างของ
บรษทเอกชนมาท.าการซ-อม
บ.ารงเป,นรายครGง เมอเครองม7
การช.ารด โดยราคาซ-อมนGนจะ
ขGนอยM-อะไหล-ท7ช.ารด

การม7เครอง CT ยงเกนกว-า na
ความจ.าเป,น เนองจากคนไข2ม7
จ.านวนไม-มากนก ท.าให2อาจ
ไม-คม2 ค-ากบการให2บรการ
นอกจากน7Gการใช2 CT ส.าหรบ
งานทนตกรรมนGนยงเหมาะท7
จะใช2กบงานทางด2านการท.า
รากฟนเท7ยม การดMต.าแหน-ง
ของก2อนเนGอมากกว-า

- รพ.มหาวทยาลยท7ไม-ม7
เครอง CT ส.าหรบงานทนต
กรรมใช2เนองจาก case ท7ต2อง
ใช2 CT ต2องเป,น case ท7ยาก
เช-น การผ-าตดฟนกราม
ผ-าตดถงหนอง เป,นต2น ซง
โดยส-วนใหญ-คนไข2ท7เข2ามารบ
บรการจะเป,นคนไข2ท7มา
ท.าการรกษาทวไป ซงไมจ.าเป,นต2องใช2การวนจฉยโรค
ด2วย CT ท.าให2เครอง CT จง
ยงไม-จ.าเป,นมากนก

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)

รพ.ทหาร
(1 แห-ง)
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รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)
- แต-ในอนาคตอยากท7จะให2ม7
เครอง CT ส.าหรบงานทนต
กรรม เนองจากช-วยให2
ทนตแพทยสามารถเห,นข2อมMล
แบบ real-time โดยเฉพาะ
อย-างยงใน case ท7ท.าการ
รกษารากฟน

ความต2องการใช2เครองรงส7
วนจฉยในอนาคต

ในปจจบนเครอง x-ray ม7
เพ7ยงพอกบความต2องการใช2
แต-ในอนาคตถ2าเป,นไปได2 และ
ม7งบประมาณเพ7ยงพอทาง
แผนกทนตกรรมม7ความ
ต2องการเครองเอ,กซเรยระบบ
ดจตอล เนองจากช-วย
ประหยดการใช2ฟลม ไม-สนG
เปลองเนGอท7ในการจดเก,บ อ7ก
ทGงยงสามารถช-วยให2มองเห,น
พยาธสภาพได2ชดเจนมากกว-า
ฟลม นอกจากน7Gทางแผนก
ทนตกรรมยงต2องการ
โปรแกรมช-วยอ-านฟลม และ
โปรแกรมจดฟน และรกษา
รากฟนเพมเตมอ7กด2วย

ยงไม-ม7แผนท7จะเปล7ยนหรอ
จดหาเครองใหม- หรอ DR มา
ใช2 เพราะเครองเก-ายง
สามารถใช2งานได2แม2จะใน
ส-วนของการรกษารากฟน
โดยทนตแพทยจะเป,นผM2ถา- ย
x-ray ด2วยตนเอง ซงหากม7
คนไข2ซบซ2อนผดปกตจะส-งต-อ
คนไข2ไปรกษาต-อในโรง
พยาบาลของมหาวทยาลย
(คณะทนตแพทย
มหาวทยาลยเช7ยงใหม-) จะ
สะดวกและง-ายกว-าการจดหา
เครองมาใช2เอง ไม-ม7เครองอล
ตาซาวน

ความต2องการเครอง x-ray ใน
อนาคตของโรงพยาบาลใน
ระดบมหาวทยาลยนGนไม-ม7
ความแน-นอน โดยขGนอยM-กบ
นโยบาย และงบประมาณของ
โรงพยาบาลนGนๆ โดยบางโรง
พยาบาลยงคงม7ความต2องการ
เครอง x-ray ระบบดจตอล
เนองจากเห,นว-าเครอง x-ray
ดงกล-าวม7ประโยชนทGงในแงของการท7สามารถน.าผลการ
รกษาในแต-ละครGงมาเปร7ยบ
เท7ยบกนได2 ง-ายต-อการเก,บ
รกษาประวตคนไข2 แต-อย-างไร
ก,ตามการท7จะม7เครอง x-ray
ระบบดจตอลนGนก,ควรจะม7
เครองมอเสรมอนๆอ7กด2วย
เช-น เครองถ-ายข2อมMล หรอ
แม2แต-เครองสแกนเนอรเพอ
น.าผลท7ได2ไปแสดงออกทาง
หน2าจอ แต-ด2วยเหตท7การใช2
เครอง x-ray ระบบดจตอล
จ.าเป,นจะต2องม7เครองมอเสร
มอนๆอ7กเป,นจ.านวนมาก
ท.าให2โรงพยาบาลบางแห-งจง
ยงเห,นควรท7จะใช2เครอง x-ray
ระบบฟลมเช-นเดม

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)

รพ.ทหาร
(1 แห-ง)
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รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

3. ก รได+รบก รสนบสนนจ กภ ครฐ
นโยบายของรฐท7ม7ผลต-อการ จากนโยบาย หรอสวสดการ na
ให2บรการด2านการแพทย,
ต-างๆ ของรฐท7ให2แก-คนไข2
เครองมอแพทย
มากขGน ท.าให2ในปจจบนม7ผM2
ปว- ยเข2ามาใช2บรการงานทนต
กรรมในโรงพยาบาลชมชน
เพมมากขGน โดยเฉพาะเมอรฐ
ให2สวสดการแก-คนต-างด2าว
สามารถใช2บตรทองได2 ท.าให2
จ.านวนคนไข2ในกล-มน7Gม7เพม
มากขGน ประมาณ 10% ของ
จ.านวนคนไข2ทGงหมด
นอกจากน7Gการม7นโยบายใน
เรองของการให2ออกหน-วย
บรการเคลอนท7 หรอการ
รณรงคส-งเสรมสขภาพ ยงส-ง
ผลให2บคลากรในโรงพยาบาล
ต2องท.างานเพมมากขGน รวม
ทGงงบประมาณในการเบอก
จ-ายวสดอปกรณทางการ
แพทยก,เพมมากขGนอ7กด2วย

นโยบายทางด2านสวสดการ
ของรฐส-งผลให2ม7ผM2ปว- ยเข2ามา
รบการรกษาทางด2านทนต
กรรมเพมมากขGน เนองจาก
คนไข2ทราบว-าตนเองสามารถ
ใช2สทธ Žในการรกษาได2 ใน
ขณะท7จ.านวนทนตแพทยใน
โรงพยาบาลของรฐม7จ.านวน
น2อย และไม-เพ7ยงพอกบความ
ต2องการ นอกจากน7Gการท7รฐให2
อตราค-าตอบแทนกบ
ทนตแพทยในอตราท7น2อยส-ง
ผลให2เกดภาวะสมองไหลจน
ท.าให2เกดการขาดแคลน
ทนตแพทยในโรงพยาบาล
ของรฐเพมมากขGน

ปจจยท7อยากให2รฐสนบสนน 1) งบประมาณ เพอน.าไปจด na
เรองเครองมอแพทย
ซGอวสดอปกรณ และเครองมอ
ทางการแพทยท7ทนสมย เพอ
ช-วยในการวนจฉยได2แม-นย.า
มากขGน
2) สนบสนนการอบรมและ
พฒนาบคลากร เช-น ในเรอง
ของการใช2งานเครองมอ
แพทยชนดต-างๆ การแปลผล
ภาพถ-าย เป,นต2น เพอท7แพทย
และบคลากรทางการแพทยจะ
ม7ความรM2เพอช-วยในการ
วนจฉย และรกษามากยงขGน

นโยบายภาครฐ ควรเน2น
นโยบายในเชงป2องกน
มากกว-าแก2ไข

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)
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รพ.ทหาร
(1 แห-ง)

รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

4. คว มค" ดเห5นต7อก รพฒน /ใช+เครองรงสว" น"จฉยทผล" ตโดยคนไทย
ความจ.าเป,นในการพฒนา CT ประเทศไทยควรจะม7การ
na
หรอเครองมอแพทยราคาแพง พฒนาเครองเอ,กซเรยระบบ
ในประเทศ
ดจตอลเส7ยก-อน เนองจากเป,น
เครองมอท7ไม-จ.าเป,นต2องให2
รงส7แพทยเป,นผM2อ-าน ซงเครอง
ท7ผลตดงกล-าวต2องผ-าน
มาตรฐานทGงในและต-าง
ประเทศด2วย

ถ2าคนไทยสามารถผลตเครอง
CT หรอเครองมอแพทยราคา
แพงได2เองก,น-าจะด7 เนองจาก
จะท.าให2ราคาเครองถMกกว-า
ของต-างประเทศ แต-ถง
อย-างไรคณภาพ และ
ประสทธภาพของเครองก,ควร
จะทดเท7ยมกนกบของต-าง
ชาต

หากไทยม7การพฒนาเครอง
CT หรอเครองมอแพทยราคา
แพงจะใช2หรอไม- เพราะเหต
ใด

ถ2าไทยผลตเครองเอ,กซเรย na
และเครอง CT Scanner ออก
มาน-าจะใช2 แต-ต2องม7ราคาท7
ถMกกว-าต-างประเทศค-อนข2าง
มาก และต2องได2รบมาตรฐาน
จากในและต-างประเทศ
นอกจากน7Gยงควรให2ม7การ
ทดลองใช2ในบรษทเอกชน
หรอโรงพยาบาลใหญ-ๆเพอ
สร2างความน-าเชอถอให2กบ
เครอง อย-างไรก,ตามถงแม2ว-า
ไทยจะผลตเครองมอดงกล-าว
ได2เอง ในราคาตGงแต- 5-10
ล2านบาท ทางโรงพยาบาล
ศMนย และโรงพยาบาลทวไปก,
น-าจะสามารถจดซGอเครองมอ
เหล-าน7Gได2 แต-ส.าหรบโรง
พยาบาลชมชนก,คงไม-ม7งบ
ประมาณพอท7จะจดซGอเครอง
มอดงกล-าวได2อยM-ด7

ถ2าไทยสามารถผลตเครอง CT
หรอเครองมอราคาแพงเองได2
ก,ยนด7ท7จะรบมาทดลองใช2 แตม7ข2อแม2ในเรองของราคาท7ไมควรจะสMงมากนก

คณสมบตของเครองท7
ต2องการ

คณสมบตของเครองท7แผนก na
ทนตกรรมของโรงพยาบาล
ชมชนต2องการนGน จะเป,นใน
เรองของซอฟตแวรของเครอง
มากกว-า โดยต2องการได2

na

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ชมชน /
รพ.สงกดสภากาชาด
(4 แห-ง / 2 แห-ง)
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รพ.ทหาร
(1 แห-ง)

รพ.มหาวทยาลย
(2 แห-ง)

น-าจะน.าเครองท7พฒนาได2ไป
ใช2ประกอบการเร7ยนการสอน
ตามคณะแพทยศาสตรหรอ
คณะทนตกรรม ในสถาบน
การศกษาใช2 เพอให2หมอค2น
เคย ยอมรบ และจะเกดการใช2
งานอย-างแพร-หลายต-อไป
โดยคณสมบตของเครอง
1) ใช2งานง-าย ม7ไกดต.าแหน-ง
ซ7ฟน ท7ลดความผดพลาดใน
การวางต.าแหน-งมดเมอจดฟน
2) สามารถเก,บข2อมMล
ประวตการรกษาในแต-ละครGง
เพอให2สามารถเร7ยกข2อมMล
ประวตการรกษาท7ผ-านมาดM
ประกอบการวางแผนในการ
รกษาได2

ข2อเสนอแนะของโรงพยาบาล
มหาวทยาลยในเรองของการ
ผลตเครองมอแพทยราคาแพง
จะเป,นในเรองของการใช2งาน
ท7อยากให2ง-าย เร7ยนรM2ได2เร,ว
ไม-ย-งยาก และสะดวกต-อผM2ใช2
เช-น อยากให2จดท.าปม- ท7แสดง
อวยวะต-างๆ ซงเมอคนไข2
ต2องการสแกนในส-วนไหน ผM2
ใช2สามารถกดตรงปม- นGนได2
ทนท7 นอกจากน7Gยงอยากให2
ซอฟตแวรของเครองสามารถ
แยกเพศ และวยของคนไข2ได2
อ7กด2วย

ซอฟตแวรท7สามารถช-วยวนจ
ฉนการรกษารากฟนเท7ยม
และโรคมะเร,งในช-องปาก ซง
ซอฟตแวรเหล-าน7Gจะช-วยให2
ทนตแพทยสามารถวนจฉย
และท.าการรกษาได2แม-นย.าขGน
ข2อเสนอแนะในการพฒนา
เครอง CT หรอเครองมอ
แพทยราคาแพง

ข2อเสนอแนะในการพฒนา
เครอง CT และเครองเอ,กซเรย
ส.าหรบใช2ในงานทนตกรรมนGน
ทางโรงพยาบาลชมชนเห,นว-า
ควรท7จะท.าการศกษาถงความ
ต2องการของผM2ปว- ย และแพทย
ในพGนท7ต-างๆก-อน เพอท7จะได2
ทราบถงความต2องการของผM2
ใช2จรงๆ นอกจากน7Gยงได2เสนอ
ให2เน2นเรองของบรการหลง
การขายให2ม7มาตรฐานเท7ยบ
เท-ากบบรษทเอกชน เช-น ม7
การเข2ามาตรวจสอบ ดMแล
เครองอย-างน2อยป7ละ 1 ครGง
เมอเครองเส7ยให2เข2ามาท.าการ
แก2ไขภายใน 15 วน หรอเร,ว
กว-านGน เป,นต2น

หมายเหต: รายละเอ7ยดผลการส.ารวจแต-ละกล-มตวอย-างอยM-ในภาคผนวก
ท7มา: สรปจากผลการส.ารวจการม7การใช2และความต2องการเครองเอกซเรยคอมพวเตอรส.าหรบงานทนตกรรมใน
โรงพยาบาล
ผลการส.ารวจการม7การใช2และความต2องการเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในสถานพยาบาล
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย

รพ.เอกชน

1. ข+อม-ลพ8นฐ น
ขนาดของ รพ.

150 – 850 เต7ยง

310 – 520 เต7ยง

200 – 700 เต7ยง

460 – 2,000 เต7ยง 100 – 150 เต7ยง

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

จ.านวนคนไข2
ทGงหมดของ รพ.

ประมาณ 3,000
รายต-อวน

จ.านวนคนไข2ท7ต2อง
ใช2เครอง CT
Scanner ในการ
วนจฉยโรค

เฉล7ย 15 ราย/วน เฉล7ย 14 ราย/วน
หรอคดเป,นร2อยละ
0.5 ของจ.านวน
คนไข2ท7มารบ
บรการในโรง
พยาบาลทGงหมด

รพ.ทหาร

ประมาณ 2,000
รายต-อวน
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รพ.มหาวทยาลย

รพ.เอกชน

ม7เป,นจ.านวนมาก
โดยเฉพาะโรง
พยาบาล
มหาวทยาลยใน
ต-างจงหวดท7จะม7
คนไข2จากประเทศ
เพอนบ2านใกล2เค7ยง
เข2ามาท.าการรกษา
ด2วย

ไม-มากนก แตคนไข2ท7เข2ามา
ท.าการรกษาท7โรง
พยาบาลเอกชนม7
ทGงคนไข2ในจงหวด
นGน คนไข2ท7ม7ฐานะ
จากประเทศเพอน
บ2าน และคนต-าง
ชาต

เฉล7ยวนละ 13 ราย เฉล7ยวนละ 49 ราย โดยเฉล7ยม7
อย-างไรก,ตามถ2า
โดยแผนกรงส7
ประมาณ 3 รายต-อ
ท.าการเปร7ยบเท7ยบ วนจฉยของโรง
วน
จ.านวนคนไข2ในต-าง
พยาบาลดงกล-าว
จงหวด กบกรงเทพจะ
พบว-า จ.านวนคนไข2ท7 จะเปดท.าการตลอด
ใช2บรการเครอง CT 24 ชวโมง เพอ
ในโรงพยาบาลทหารท7 รองรบคนไข2ท7
ตGงอยM-ในกรงเทพฯโดย refer มาจากโรง
เฉล7ยต-อวนนGนม7
พยาบาลอนๆ และ
ปรมาณมากกว-าโรง
case emergency
พยาบาลทหารในต-าง
จงหวดกว-า 2 เท-า

สทธในการรกษา
(เร7ยงจากมากไป
หาน2อย)

1. บตรประกน
สขภาพ
2. ช.าระเงนเอง
3. สวสดการ
ข2าราชการ/เบกจ-าย
ตรง
4. ประกนสงคม/
ประกนช7วต /สทธ Ž
พรบ. และอนๆ

1. บตรประกน
สขภาพ
2. สวสดการ
ข2าราชการ/เบกจ-าย
ตรง
3. ช.าระเงนเอง
4. รกษาฟร7 (ผM2ปว- ย
อนาถา/ต-างด2าวท7
ไม-ม7ใบอนญาต)
5. ประกนสงคม

สวสดการ
ข2าราชการ/เบกจ-าย
ตรง เพราะส-วน
ใหญ-เป,นข2าราชการ
ทหาร

1. บตรประกน
สขภาพ
2. สวสดการ
ข2าราชการ/เบกจ-าย
ตรง
3. ประกนสงคม/
ประกนช7วต /สทธ Ž
พรบ. และอนๆ
4. ช.าระเงนเอง

1. ช.าระเงนเอง
2. การใช2สทธ Žเบก
ค-ารกษาจากบรษท
ประกน
3. บตรประกน
สขภาพ

จ.านวนบคลากร
(เฉล7ย...คน/แห-ง)

- แพทยเฉพาะทาง
ม7ครบทกสาขา
- รงส7แพทย
(ประจ.า) 3 คน
- นกรงส7เทคนค 4

- แพทยเฉพาะทาง
ม7ครบทกสาขา
- รงส7แพทย
(ประจ.า) 5 คน
- นกรงส7เทคนค 14

- ม7แพทยเฉพาะ
ทาง
- รงส7แพทย
(ประจ.า) 6 คน

- แพทยเฉพาะทาง
ม7ครบทกสาขา
- รงส7แพทย
(ประจ.า) เฉล7ย
รพ.ละ 20 คน

- ม7แพทยเฉพาะ
ทางครบทกสาขา
แต-บาง รพ. เป,น
ลกษณะของแพทย
ท7ปรกษา ไม-ใช-

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

คน
คน
- เจ2าหน2าท7รงส7 7
คน
- ในพGนท7ห-างไกล
ยงขาดแคลน
รงส7แพทยประจ.า
ดงนGน แพทย
ท7ท.าการรกษาต2อง
อ-านฟลม หรอหาก
เป,นกรณ7เฉพาะ
ต2องให2รงส7แพทย
consult อ-านผล
สปดาหละ 1 วน
มาตรฐานของโรง
พยาบาล

- ส-วนของงาน
บรการ รพ.เข2า
ระบบ HA
- เครองรงส7วนจฉย
จะขอรบการตรวจ
สอบมาตรฐานจาก
ศMนยวทยทกป7

- ม7 HA เข2ามา
ตรวจสอบโรง
พยาบาลในด2าน
ต-างๆ
- แผนกรงส7ก,เป,น
ส-วนหนงท7ได2รบ
การตรวจสอบด2วย
- แผนกรงส7ของโรง
พยาบาลเองก,ยงม7
การตรวจสอบ
มาตรฐานภายใน
ของตนเองโดยยด
ตามมาตรฐาน
สากล เช-น
มาตรฐานของ
American
Association of
Physicists in
Medicine (AAPM)
เป,นต2น

2. ก รมก รใช+เครอง CT scanner
ความจ.าเป,นในการ ม7ความจ.าเป,นต2อง CT เป,นตวสร2าง โดยทวไปน-าจะม7
ใช2เครอง CT
ใช2ในฐานะของการ ความมนใจในการ เครอง CT และ
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รพ.มหาวทยาลย

รพ.เอกชน

- นกรงส7เทคนค
เฉล7ย รพ.ละ 27
คน
- เจ2าหน2าท7ปฏบต
การห2องรงส7เฉล7ย
รพ.ละ 26 คน

แพทยประจ.า
- รงส7แพทยม7ทGง
แบบประจ.าและ
แพทยท7ปรกษา
เฉล7ยประมาณ 5
คน
- นกรงส7เทคนค ม7
จ.านวนไม-มากนก
โดยมากเฉล7ย
ประมาณ 5-10 คน

- เครองรงส7วนจฉย
ได2รบการตรวจสอบ
มาตรฐานจากศMนย
วทยทกป7
- ม7 HA เข2ามา
ตรวจสอบโรง
พยาบาลในด2าน
ต-างๆ รวมทGงตรวจ
สอบว-า เครองรงส7
วนจฉยของโรง
พยาบาลได2ผา- น
การตรวจจากกรม
วทยฯ หรอไม- จาก
นGน รพ. ต2องยนผล
การตรวจเพอขอใบ
อนญาตครอบครอง
จากทางส.านกงาน
ปรมาณMเพอสนตต-อ
ไป

- เครองรงส7วนจฉย
ได2รบการตรวจสอบ
มาตรฐานจากศMนย
วทยทกป7
- ระบบการรบรอง
คณภาพ ISO
- ม7 HA เข2ามา
ตรวจสอบโรง
พยาบาลในด2าน
ต-างๆ

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด
scanner

เป,น รพ.ขGนทตย
ภMม

สถตโรค/อวยวะท7 1. Brain (กว-าร2อย
ใช2เครอง CT
ละ 50)
scanner
2. chest
3. upper
abdomen
4. neck (เรมตGงแตhyoid bone จนถง
thoracic inlet)
5. stroke, activity
และอนๆ

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

วนจฉยโรคให2กบ
แพทย นอกจากน7G
ยงช-วยให2แพทย
สามารถประเมน
ความค2มค-าของ
การรกษาแบบ
ผ-าตดได2 เช-น ใน
กรณ7ท7สมองเปอย
ย-ย

Ultrasound เป,น
ของโรงพยาบาล
เอง เนองจากโรง
พยาบาลเหล-าน7Gมก
จะเป,นศMนยกลางใน
การรบคนไข2ท7ถMก
ส-งต-อมาจาก
สาธารณสข ยง
เฉพาะโรงพยาบาล
ท7ม7แพทยเฉพาะ
ทางประจ.าอยM- หรอ
ม7คนไข2อบตเหต
ทางสมองมากยง
ควรจะม7เครองเหล-า
น7Gประจ.าโรง
พยาบาล

1. Brain (อบตเหต,
เส2นเลอดในสมอง
แตก ต7บ ตน)
2. upper
abdomen (เนGอ
งอก)
3. chest และตา

1. chest และ
upper abdomen
(ตบ) เพอดMก2อน
เนGอท7ผดปกต
2. brain (คนไข2
อบตเหตท7ไมได2สต)
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1. upper
abdomen (ในราย
ท7ม7ข2อสงสยว-าอาจ
ม7เนGองอก หรอเป,น
โรคมะเร,ง)
2. chest (ดMก2อน
เนGองอก อนเนอง
มาจากมะเร,งปอด)
3. brain (อบตเหต
ฉกเฉน, ก2อนเนGอ
งอก, เนGอเยอใน
สมอง และอบตเหต
จากหลอดเลอด
สมอง
(Cerebrovascular
accident/CVA),
โรคลมอมพาต หรอ
สโตรก (Stroke)
จากความผดปกต
ของหลอดเลอด

1. Brain (เรมตGงแตskull base ถง
vertex)
2. upper
abdomen (ตรวจ
ตGงแต-ส-วนสMงสด
ของช-องท2อง จนถง
ไต หรอ iliac crest)
- lower abdomen
(ตรวจตGงแต- iliac
crest จนหมดอ2ง
เชงกราน)
- bone

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย
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แดงในสมอง)
ปรมาณคนไข2ท7ใช2 10-20 รายต-อวน เฉล7ย 14 ราย/วน
เครอง CT scanner ซงยงใช2ไม-เต,ม
ศกยภาพของ
เครอง ในขณะท7
เครอง x-ray ม7ไมเพ7ยงพอต-อปรมาณ
คนไข2ท7จ.าเป,นต2อง
ใช2

เฉล7ยประมาณ 13
รายต-อวน หรอ
ประมาณ 43% ของ
ประสทธภาพเครอง
ทGงหมด (วนละ 30
ราย)

เครอง CT scanner - เฉล7ย รพ.ละ 1
ท7ม7ใช2ในปจจบน เครอง
- อายการใช2งาน
มากกว-า 10 ป7
- ราคาค-าเครอง
โดยเฉล7ยประมาณ
20 ล2านบาท
- เป,นเครอง CT
แบบ spiral single
slice

- เฉล7ย รพ.ละ 1
เครอง
- อายการใช2งาน
มากกว-า 10 ป7
- ราคาค-าเครอง
โดยเฉล7ยประมาณ
20 ล2านบาท
- เป,นเครอง CT
แบบ spiral single
slice
- บางแห-งเป,น
เครองแบบ
Multidetector
Spiral CT Scan

- เฉล7ย รพ.ละ 1
เครอง
- เครองท7ให2บรการ
ส-วนใหญ-เป,นเครอง
ท7ม7 spec ไม-สMง
มากนก คอ ม7
ประมาณ 2 – 4
slice

ปญหาในการใช2 - ด2าน Hardware
เครอง CT scanner เช-น การฟ2อง error
เมอ tube ใกล2หมด
อาย ท.าให2ผM2ใช2งาน
ต2องคอยตGงค-าใหมบ-อยครGง
- ด2าน Software
เช-น การป2อนข2อมMล
รายละเอ7ยดก-อน
การตรวจท7ต2องใช2
เวลากว-า 1 นาท7
กว-าซงถอว-านาน
ส.าหรบคนไข2กรณ7

na.

ปรมาณคนไข2ไมมากนก การใช2
เครอง CT ของโรง
พยาบาลเอกชนนGน
ม7ปรมาณการใช2
ประมาณร2อยละ 65
ของประสทธภาพ
เครองทGงหมด
- เฉล7ย รพ.ละ 3
เครอง
- Spec ของเครอง
CT Scan ท7สMงกว-า
รพ.ประเภทอน
- โรงพยาบาล
มหาวทยาลยนยม
ซGอเครอง CT ของ
Siemens มากท7สด
รองลงมาคอ
Toshiba Phillip
และ GE ตามล.าดบ

- เฉล7ย รพ.ละ 1
เครอง โดย
คณสมบตของ
เครอง CT ท7ม7นGน
จะม7คณสมบตไม-สMง
มากนก

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

41

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย

รพ.เอกชน

ใช2บรการของ
บรษทเอกชน
เนองจากเครอง CT
จ.าเป,นจะต2องได2รบ
การดMแลในด2าน
ต-างๆ ทGงฮารดแวร
และซอฟตแวร

การบ.ารงรกษา
เครอง CT ของโรง
พยาบาล
มหาวทยาลยโดย
ส-วนใหญ-มกจะ
เลอกซGอ service
contact ของบรษท
เอกชนต-อ โดย
อตราค-า service
contact นGนจะม7
ราคาท7แตกต-างกน
ขGนอยM-กบร-น
ปรมาณการใช2 และ
อะไหล- ซงบางโรง
พยาบาล service
contact อาจจะรวม
ค-าอะไหล- หรอไมรวมก,ได2ขGนอยM-กบ
ข2อตกลง นอกจาก
การท.า service
contact กบบรษท
เอกชนแล2ว บางโรง
พยาบาลเมอเครอง
เส7ยหรอม7ปญหาก,
จะให2นกรงส7เทคนค
ของโรงพยาบาล
และเจ2าหน2าท7จาก
ศMนยวทยาศาสตร
การแพทยมา
ท.าการตรวจสอบ

- ซGอ service
contact กบบรษท
เอกชน ซงม7ราคา
แตกต-างกนออกไป
แล2วแต-คณสมบต
ของเครอง CT
นGนๆ โดยราคาค-า
service contact
โดยเฉล7ยต-อเดอน
ในการบ.ารงรกษา
เครอง CT นGนจะ
อยM-ประมาณ
56,000 บาทต-อ
เดอน (ไม-รวมค-า
อะไหล- เช-น หลอด
เป,นต2น)

ฉกเฉน
- การเปล7ยนเครอง
ใหม- ท7ผMใ2 ช2ต2อง
เร7ยนรM2 software
ใหม-ๆ ท7เป,นภาษา
องกฤษ
การบ.ารงรกษา

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย

42

รพ.เอกชน

หรอแก2ไขปญหาใน
เบGองต2น ซงถ2าไมสามารถซ-อมแซม
ได2จงท.าการเร7ยก
ช-างของบรษทมา
ท.าการซ-อมแซมอ7ก
ครGง
การจดซGอเครอง
CT scanner

- ม7คณะกรรมการ
(รงส7แพทย นกรงส7
เทคนค งานพสด
ท7มเครองมอและ
อปกรณทางการ
แพทย) พจารณา
คณสมบตของ
เครอง งบประมาณ
และปจจยอนๆ เช-น
ศกยภาพ ความ
ช.านาญของแพทย
และขอ reference
ของเครองร-นท7จะ
ซGอจาก รพ.ท7ใช2อยM- ในการจดซGอใช2วธ7
การประมMลแบบ eauction

- รงส7แพทย และ
นกรงส7เทคนคจะ
พจารณาร-วมกนถง
ความต2องการใช2
เครอง CT ใน
อนาคต
- เกณฑท7ใช2ในการ
พจารณา คอ
ศกยภาพของ
เครอง ม7แพทย
เฉพาะทางให2การ
รบรอง ปรมาณ
คนไข2ท7เข2ามาใช2
บรการในปจจบน
และระดบของโรง
พยาบาล
- จากนGนท.าการ
เสนอเรองขGนไปยง
โรงพยาบาล ซงโรง
พยาบาลจะท.าการ
ประกวดราคาต-อไป

- รงส7แพทย และ
อาจารยรงส7เทคนค
จะเป,นผM2ก.าหนด
spec ของเครองท7
จะท.าการจดซGอ
จากนGนก,ท.าการ
เสนอเรองเข2าท7
ประชมของโรง
พยาบาล แล2ว
ท.าการประกวด
ราคา โดยม7คณะ
กรรมการท7แต-งตGง
ขGนมาท.าการ
พจารณาเพอเลอก
และจดซGอเครองต-อ
ไป
เกณฑในการเลอก
ซGอ
1. ความสามารถ/
สมรรถนะของ
เครองว-าสามารถ
scan ในส-วนท7
ต2องการได2หรอไมซงปจจยน7Gถอว-า
เป,นปจจยท7ส.าคญ
ในการเลอกซGอ
เครอง
2. คณภาพของ
ภาพท7เครอง

- แผนกรงส7เป,นผM2
พจารณาคณสมบต
ของเครองท7จะซGอ
ในเบGองต2น โดย
เป,นการพจารณา
ร-วมกนระหว-าง
รงส7แพทย และนก
รงส7เทคนค
- ท.าเรองเสนอขอ
งบประมาณจาก
ทางโรงพยาบาล
เพอท.าการ
พจารณาจดซGอต-อ
ไป

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย
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แสดงออกมา ซง
ปจจยน7Gถอว-าเป,น
ปจจยหลกอ7กปจจย
หนงท7 รพ.ให2ความ
ส.าคญเป,นอย-าง
มาก
3. ราคาของเครอง
รวมถงค-า service
contact และบรการ
หลงการขาย ซงจะ
ต2องม7การก.าหนด
เป,นลายลกษณ
อกษร
4. ความคงทนของ
เครอง รวมถงการ
ใช2งานท7ต2องง-าย
และสะดวกกบผM2ใช2
รMปแบบการจดซGอ - ซGอขาด
- เช-าซGอ
- รพ.ให2บรษท
เอกชนมาเช-าพGนท7
เพอตดตGงเครอง
และให2บรการ

- ซGอขาด
- เช-าซGอ
- รพ.ให2บรษท
เอกชนมาเช-าพGนท7
เพอตดตGงเครอง
และให2บรการ

- ซGอขาด
- รพ.ให2บรษท
เอกชนมาเช-าพGนท7
เพอตดตGงเครอง
พร2อมม7บคลากรให2
บรการ

- ซGอขาด ด2วยงบ
ประมาณของ
รพ.เองมากกว-าการ
ให2เอกชนเข2ามาเช-า
พGนท7ให2บรการ
เนองจากว-าโรง
พยาบาล
มหาวทยาลย
จ.าเป,นท7จะต2องใช2
เครองในการเร7ยน
การสอน ซงอาจไมสอดคล2องกบ
นโยบาย/ความ
ต2องการของบรษท
เอกชน ท.าให2การ
ซGอเครองขาดจง
สะดวกแก-การให2
บรการ และการ
เร7ยนการสอน

วธ7การจดซGอของ
โรงพยาบาลเอกชน
ม7ทGงการซGอขาด
และการเช-า-ซGอ
ทGงน7Gวธ7การซGอ
เครองดงกล-าวขGน
อยM-กบนโยบายของ
แต-ละโรงพยาบาล
ซงจะแตกต-างกน
ไป

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร
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มากกว-า
ปจจยท7ท.าให2ม7
ความต2องการใช2
CT

- ทดแทนเครอง - ทดแทนเครอง
เดมท7เก-า/ช.ารด
เดมท7เก-า/ช.ารด
- เพอเพมศกยภาพ
ในการรกษาโรคท7ม7
แนวโน2มเพมขGนใน
อนาคต เช-น โรค
หวใจ โรคหลอด
เลอด และโรคท7
เก7ยวกบระบบ
ประสาท (Neuro)

- ม7แนวโน2มท7จะซGอ
64 slice เนองจาก
ปจจบนม7คนไข2ท7
เป,นโรคหลอดเลอด
หวใจเป,นจ.านวน
มาก ท.าให2จ.าเป,น
ต2องใช2 เพราะ 64
slice เป,น
common CT
machine ของ
ประเทศเรา บวก
กบความค2มค-าของ
การใช2งาน

- จ.านวนคนไข2ม7
มากขGน โดยเฉพาะ
คนไข2ท7เป,น case
พเศษ เช-น โรค
หวใจ หลอดเลอด
หวใจ ซงต2องอาศย
แพทยเฉพาะ
ทางในการให2การ
รกษา ท.าให2
ปรมาณความ
ต2องการเครองรงส7
วนจฉยเพมมากขGน
ตามไปด2วย
- เครอง CT ท7
รพ.มหาวทยาลย
ต2องการส-วนใหญเป,นเครองในกล-ม
High slice

ความต2องการใช2
CT scanner ใน
อนาคต/รMปแบบ
การซGอ

- ต2องการซGอเครอง - ต2องการซGอเครอง - ต2องการซGอเครอง
ในกล-ม High slice ในกล-ม High slice ในกล-ม High slice
อย-างน2อย 64 slice อย-างน2อย 64 slice อย-างน2อย 64 slice
- ลกษณะการจด
ซGอ เป,นระบบเช-าซGอ และให2เอกชน
เข2ามาเช-าพGนท7ให2
บรการ เพอ
ประหยดงบ
ประมาณ และไมต2องย-งยากเรอง
การบ.ารงรกษา

- ต2องการซGอเครอง
ในกล-ม high slice
ท7ม7 spec ค-อนข2าง
สMงเพมเตม
เนองจากโรง
พยาบาลม7 case
เฉพาะทางค-อนข2าง
มาก จงจ.าเป,นต2อง
ใช2เครองท7ม7ความ
สามารถสMง เพอใช2
ประกอบการ
วนจฉยโรคดงกล-าว
อ7กทGงจ.านวนคนไข2
ท7ม7ค-อนข2างมาก
ท.าให2โรงพยาบาล
จงจ.าเป,นต2องขยาย
การรกษาเพอให2

- โดยเฉล7ย 1
เครองต-อโรง
พยาบาล ถอว-า
เพ7ยงพอกบความ
ต2องการ
- สงท7ม7ความ
ต2องการนGนก,คอ
ประสทธภาพของ
เครองท7ต2องการ
อยากได2เครองท7ม7
ประสทธภาพสMงขGน
เพอรองรบการ
ตรวจวนจฉยโรค
ของคนไข2ท7มากขGน

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย
รองรบจ.านวน
คนไข2ได2มากขGนอ7ก
ด2วย

3. ก รมก รใช+เครอง x-ray
จ.านวนและประเภท - เครอง x-ray
เฉล7ย 10 เครอง/
รพ.
- ประเภทเครอง xray ได2แก- General
x-ray,
Fluoroscopy,
Digital
Fluoroscopy,
Portable, Mobile
x-ray, Memogram
และ CR ส-วน
เครอง DR ม7
จ.านวนน2อย

- เครอง x-ray
เฉล7ย 8 เครอง/รพ.
- ประเภทเครอง xray ม7ทGงแบบ
conventional และ
digital เช-น เครอง
x-ray แบบ 500
Ma, เครอง
Portable 120 KV,
เครอง CR 500
MA, ครอง x-ray ท7
ตดมากบเครอง
สลายนว แบบ 500
MA

- เครอง x-ray
เฉล7ย 18 เครอง/
รพ.
- ประเภทเครอง xray ม7ทGงแบบ
general, CR, DR
และเครอง
Fluorography
- อายการใช2งาน
โดยเฉล7ยอยM-ท7
เครองละ 11 ป7

สถตการใช2

- เฉล7ย 274 ราย/
วน
- อวยวะท7ท.าการ
x-ray มากท7สด คอ
ปอด (จากโรคทาง
อายรกรรม, ตรวจ
สขภาพประจ.าป7,
ตรวจสขภาพของ
นกศกษาใหม-) รอง
ลงมาคอ ช-องท2อง
ส-วนบน(จากโรค
นว)

- เฉล7ย 344 ราย/
วน ยกเว2น
รพ.มหาวทยาลย
ขนาดใหญ-ท7ม7
จ.านวนคนไข2ท7เข2า
มาท.าการ x-ray
กว-า 1,000 รายต-อ
วน
- อวยวะท7ท.าการ
x-ray มากท7สด คอ
chest เพอดMพยาธ
สภาพทวไปก-อน
การผ-าตด คนไข2ท7
เป,นวณโรค และผM2
ท7มาท.าการตรวจ
ร-างกาย
- ส.าหรบอวยวะ
ส-วนอนๆนGนพบว-า

- เฉล7ย 250 ราย/
วน
- อวยวะท7ท.าการ
x-ray มากท7สด คอ
ปอด (จากวณโรค)
รองลงมาคอ
ทรวงอก กระดMก
และสมอง(จาก
อบตเหต) และช-อง
ท2องส-วนบน ตาม
ล.าดบ
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โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย
ม7ปรมาณการ x-ray
มากพอๆ กน

การจดซGอและบ.ารง - ซGอขาด
รกษา
- การบ.ารงรกษาม7
ทGงการซ-อมบ.ารง
เอง และซGอบรการ
จากบรษทเอกชน

- การบ.ารงรกษา
ซGอบรการจาก
บรษทเอกชนซงคด
ค-าบรการเป,นราย
ครGง

- ซGอขาด
- การบ.ารงรกษาม7
ทGงซGอ service
contact กบบรษท
เอกชน และการ
ดMแลโดยบคลากร
ของโรงพยาบาล
เอง
- ราคาค-า service
contact อยM-ท7หลก
หมนถงหลกแสน
บาทต-อป7

ความเพ7ยงพอของ ไม-เพ7ยงพอ
ไม-เพ7ยงพอ
เครอง x-ray
เนองจากคนไข2ม7 เนองจากคนไข2ม7
จ.านวนมาก ท.าให2 จ.านวนมาก
เครองถMกใช2งาน
เกนก.าลง และ
เครองส-วนใหญม7อายการใช2งาน
นาน ท.าให2
ประสทธภาพ และ
ความสะดวกในการ
ใช2ลดลง

ไม-เพ7ยงพอ
เนองจากคนไข2ม7
เป,นจ.านวนมาก

ความต2องการ
เครอง x-ray ใน
อนาคต

- ต2องการซGอเพอ
ทดแทนของเดมท7ม7
การเสอมสภาพ
- ต2องการซGอเพม
เตม เนองจาก
จ.านวนคนไข2ท7เพม
มากขGน ท.าให2โรง
พยาบาลต2องขยาย
ขอบเขตการให2
บรการเพมมากขGน
- ม7ความต2องการ

ต2องการเครอง xray ท7เป,นระบบ
digital เพอรองรบ
การจดท.าระบบ
PACS ในอนาคต
โดยต2องการทGง
ประเภท Digital
Mobile x-ray
เครอง CR, เครอง
Digital
Fluoroscopy,

หลาย รพ.เรมปรบ
เปล7ยนจากระบบ
ฟลมเข2าสMร- ะบบ
ดจตอล (PACS)
มากขGน ความ
ต2องการเครอง xray แบบ CR, DR
เพมมากขGน
เนองจากช-วยลดค-า
ใช2จ-ายต-างๆ และ
ช-วยให2เจ2าหน2าท7ท7
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โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

Portable xปฏบตงานได2รบ
ray และ General ความปลอดภยมาก
x-ray
ขGน เพราะไม-ตอ2 ง
ได2รบอนตรายจาก
สารเคม7ท7อาจจะ
เกดขGนจากขGนตอน
การล2างฟลม

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย
เครอง x-ray อ7ก
เป,นจ.านวนมาก
ส-วนใหญ-เป,นเครอง
CR และ DR
เนองจากโรง
พยาบาลได2ลงทน
จดท.าระบบ PAC
ไว2เพอรองรบเครอง
มอแพทยท7ม7ระบบ
ดจตอลไว2แล2ว
ท.าให2การจดซGอ
เครองมอแพทย
โดยเฉพาะเครอง
รงส7วนจฉยใน
อนาคตนGนจะจดซGอ
เครองในระบบ
ดจตอลทGงหมด

4. ก รได+รบก รสนบสนนจ กภ ครฐ
นโยบายของรฐท7ม7
ผลต-อการให2บรการ
ด2านการแพทย,
เครองมอแพทย

นโยบายของรฐใน
เรองของสทธ
ทางการรกษานGน
ส-งผลให2ม7จ.านวน
คนไข2เพมมากขGน
แต-ในเรองของงบ
ประมาณสนบสนน
นGนกลบไม-เพ7ยงพอ
และไม-สะท2อนกบ
ค-าใช2จ-ายจรง

1) นโยบายชาต
สร2างความคาดหวง
ไว2สMง แต- facility ท7
รฐจดให2 ยงไม-เพ7ยง
พอท7จะท.าให2เกด
ผลตามนโยบาย
2) นโยบายในการ
บรหารบคลากร
เพอลดความ
ขาดแคลนและ
การกระจาย
บคลากรทางการ
แพทย 3) นโยบาย
อดหนนค-าใช2จ-าย
เป,นรายหวของรฐ
ซงเหมารวมค-าใช2
จ-ายบางรายการท7ม7
ราคาสMงเข2าไปด2วย

นโยบายของภาค
รฐท7ให2สทธ Žในการ
รกษาแก-ผM2ปว- ยท7
เพมมากขGนนGนไม-ม7
ผลต-อการให2บรการ
ทางการแพทยท7
เพมมากขGน
เนองจากเมอคนไข2
ปว- ยก,ตอ2 งเข2ามารบ
การรกษาท7โรง
พยาบาล ถงแม2ว-า
จะม7หรอไม-ม7สทธ Ž
ก,ตาม
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โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย

เช-น คนไข2 trauma
ต2องท.า CT ทกราย
ซง รพ.ก,ต2องไปตด
ค-าใช2จ-ายจาก
รายการอน 4)
นโยบายการสอสาร
ข2อมMลท7ไม-ทวถง
ไม-เหมาะสม ท.าให2
คนไข2ม7การดMแล
ตนเองน2อย อ7กทGง
ค-านยมของคนไทย
มกจะฝากช7วตและ
สขภาพไว2ท7โรง
พยาบาลเป,นหลก
หรอถงแม2จะรM2กไ, มสนใจท7จะปฏบต
ตาม
ปจจยท7อยากให2รฐ งบประมาณในการ - พฒนาเครองมอ
สนบสนนเรอง
จดซGอครภณฑ
แพทยท7ม7คณภาพ
เครองมอแพทย ทางการแพทย รวม เท7ยบเท-ากบของ
ถงเครองมอแพทย ต-างประเทศ หรอ
ราคาแพง
ด2อยกว-านดหน-อย
เนองจากปจจบน ก,ได2
งบประมาณท7ได2รบ - ค-า maintenance
ค-อนข2างจ.ากด
อยากให2ม7การสอน
ท.าให2การจดซGอ
การซ-อมบ.ารง/การ
เครองมอทางการ ดMแลรกษาเครอง
แพทยดงกล-าวเป,น เบGองต2น ท7ไม-ซบ
ไปได2ยาก
ซ2อนมากนกให2กบ
เจ2าหน2าท7ของ
รพ.ด2วย
- spare path ท7เร,ว
ขGน
5. คว มค" ดเห5นต7อก รพฒน / ใช+เครองรงสว" น"จฉยทผล" ตโดยคนไทย
ความจ.าเป,นในการ เห,นด2วยกบการท7
พฒนา CT หรอ ไทยจะพฒนา

อยากให2รฐผลต
อยากให2รฐ
เครองมอแพทยได2 สนบสนนในเรอง

- เห,นด2วยท7จะ
พฒนาเครองมอ
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โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร

รพ.มหาวทยาลย

เครองมอแพทย
ราคาแพงใน
ประเทศ

เครองมอแพทย
ราคาแพงด2วย
ตนเอง ทGงในส-วน
ของเครอง CT และ
เครอง x-ray digital
นอกจากน7Gยงเสนอ
ให2เครองม7
software graphic
user interface คอ
เป,นปม- ท7แสดงรMป
อวยวะส-วนต-างๆ
เมอต2องการถ-าย
ส-วนใดก,สามารถ
กดท7รMปนGนได2ทนท7

เอง เพอให2ได2รMป
แบบและฟงกช
นการใช2งานแบบท7
ประทศไทย
ต2องการ

ของการวจยและ
พฒนาทางด2าน
เครองมอแพทย
ราคาแพงอย-าง
จรงจง โดยอยากให2
จดท.าเป,นนโยบาย
แห-งชาต ซงรฐบาล
จะต2องสนบสนนให2
ทกภาคส-วนทGง
รฐบาล หน-วยงาน
วจยและพฒนา โรง
พยาบาล แพทย
และบคลากรท7ม7
ความรM2ความ
สามารถร-วมมอกน
ส-งเสรมอย-างจรงจง

แพทยราคาแพง
เป,นของตนเอง
เพ7ยงแต-การพฒนา
จ.าเป,นต2องใช2
เทคโนโลย7ท7ทน
สมย ซง
ประเทศไทยยงตาม
ไม-ทน
- เครองมอท7ท.าการ
พฒนาขGนควรจะให2
โรงพยาบาลท.าการ
ทดลองใช2 เพอจะ
ได2ม7 reference ให2
กบโรงพยาบาล
อนๆ อ7กทGงเครอง
มอก,ควรท7จะผ-าน
มาตรฐานการ
รบรองจากต-าง
ประเทศอ7กด2วย

หากไทยม7การ
พฒนาเครอง CT
หรอเครองมอ
แพทยราคาแพงจะ
ใช2หรอไม- เพราะ
เหตใด

- ม7ความสนใจ
เครอง CT ท7ไทยจะ
ท.าการพฒนาขGน
เอง โดย
ประสทธภาพของ
เครองต2องตอบ
ความต2องการของ
รงส7แพทยได2
- ประสทธภาพของ
เครองก,ควรจะ
ทดเท7ยมกบของ
ต-างประเทศ และได2
รบการรบรองทGงใน
ประเทศ และต-าง
ประเทศ
- ควรฝกให2ผM2ใช2
สามารถบ.ารงรกษา

- อยากจะเห,นผล
การทดลองใช2
เครองต2นแบบ
CT ก-อนว-าม7
คณภาพ และ
ประสทธภาพ
ทดเท7ยมกบของ
ต-างประเทศหรอไม- ในส-วนของการ
รบรองมาตรฐาน
ของเครองนGนเห,น
ว-า ผ-านมาตรฐาน
การรบรองใน
ประเทศก,น-าจะ
เพ7ยงพอ เนองจาก
ทางศMนยวทยฯ ก,
ต2องเข2ามาตรวจ
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- ถ2าจะท.าการผลต
ก,ควรจะให2ม7ราคา
ถMก แต-ม7คณภาพ
เท7ยบเท-ากบของ
ต-างประเทศ อ7กทGง
ยงต2องได2รบการ
รบรองมาตรฐานอ7ก
ด2วย

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร
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รพ.มหาวทยาลย

รพ.เอกชน

- เครองท7ผลตออก
มา ควรม7ความเร,ว
และภาพท7ได2
คณภาพท7ทดเท7ยม
หรอม7ประสทธภาพ
ท7เกอบเท7ยบ
เท-ากบของต-าง
ประเทศ
- เครองก,ควรจะใช2
งานง-าย และ
สะดวก
- บรการหลงการ
ขายท7ควรจะม7การ
รบประกนระยะ
เวลาในการ
ซ-อมแซมเครองเช-น
เด7ยวกบท7บรษท
เอกชนจดท.า
เนองจากโรง
พยาบาล

- การจะผลตเครอง
CT เองนGนไทยอาจ
จะยงตามหลงใน
เรองเทคโนโลย7อยMดงนGนจงเสนอให2
ท.าการพฒนา
เครอง CT ท7ม7
ขนาดเล,ก สามารถ
เคลอนย2าย หรอ
บรรจในรถ mobile
ได2 น-าจะด7กว-า
หรอไม-ก,พฒนา
เครอง x-ray,
ultrasound แทน
เนองจากทGงสอง
เครองม7ปรมาณการ
ใช2ท7สMงกว-าเครอง
CT มาก นอกจากน7G
โรงพยาบาลเอกชน
ยงเสนอให2ท.าการ

และซ-อมแซมเครอง สอบมาตรฐานของ
ดงกล-าวได2เอง
เครองทกป7อยM-แล2ว
- คนไทยควร
พฒนาเครอง x-ray
digital และเครอง
Dental CT
มากกว-าเครอง CT
Body เนองจาก
เทคโนโลย7ของ
เครอง CT Body
ได2ก2าวหน2าไปไกล
มากแล2ว ถงคนไทย
จะพฒนาส.าเร,จ แตเทคโนโลย7ก,ยงล2า
หลงกว-าต-าง
ประเทศอยM-ด7
ข2อเสนอแนะในการ
พฒนาเครอง CT
หรอเครองมอ
แพทยราคาแพง

- เน2นให2ม7การ
พฒนาซอฟตแวร
เป,นหลก คอ
ต2องการให2พฒนา
ซอฟตแวรท7แปลง
จากระบบฟลมไปสMดจตอล เนองจาก
ซอฟตแวรดงกล-าว
ม7ราคาท7ค-อนข2าง
สMง และปจจบนโรง
พยาบาลต-างๆ เรม
ลงระบบ mini
PACS และ full
PACS ท.าให2ความ
ต2องการใช2
ซอฟตแวรเหล-าน7G
จงม7เพมมากขGน
- ควรพฒนา
ซอฟตแวรท7ม7
function การใช2

ควรม-งเน2นท7การ
พฒนาซอฟตแวร
มากกว-าฮารดแวร
เนองจากราคาของ
เครองมอแพทยท7
สMงนGนก,สบเนองมา
จากซอฟตแวร ซง
เห,นว-าคนไทย
สามารถพฒนาใน
เรองน7Gได2 อย-างเช-น
ซอฟตแวรส.าหรบ
การลงทะเบ7ยน
คนไข2 ซอฟตแวร
ส.าหรบระบบจดซGอ
เป,นต2น แต-อย-างไร
ก,ตามซอฟตแวรท7
จะพฒนาขGนนGน
ควรจะเป,น Dicom
หรอระบบ Digital
File นนเอง

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)
รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด
งานง-าย ไม-จ.าเป,น
ต2องม7ลMกเล-นมาก
เพราะการใช2งาน
จรงไม-จ.าเป,นต2อง
ใช2ลMกเล-นเท-าใดนก
และไม-ซบซ2อน
- ส-วนเรอง service
หรอบรการหลงการ
ขาย/ตดตGง ต2อง
ทดเท7ยมกบของ
บรษทเอกชน และ
ควรจะม7การฝก
อบรมให2ผใM2 ช2
สามารถบ.ารงรกษา
ซ-อมแซมเครอง
รวมทGงซอฟตแวร
ได2เองด2วย

รพ.ทวไป

รพ.ทหาร
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รพ.มหาวทยาลย

รพ.เอกชน

มหาวทยาลยม7
คนไข2เป,นจ.านวน
มาก ดงนGนถ2า
เครองเส7ยเป,นระยะ
เวลานานจะส-งผลก
ระทบต-อคนไข2ได2
- นอกจากเรองของ
ฮารดแวรแล2ว
ประเทศไทยควร
ท.าการพฒนา
อปกรณท7เก7ยวข2อง
ดงน7G 1) Dicom
Viewer คอ
ซอฟตแวรท7ใช2
ส.าหรบดMภาพ ซง
ปจจบนม7ราคาท7
ค-อนข2างสMง และใช2
งานยาก 2)
ซอฟตแวร Dicom
จดหมน ซงใช2ใน
การเปร7ยบเท7ยบ
ภาพ 2 ภาพของ
คนๆเด7ยวกน แตระยะเวลาต-างกน
และ 3) Image
Processing
นอกจากน7Gโรง
พยาบาล
มหาวทยาลยยง
เสนอแนะให2ลอง
พฒนาเครอง x-ray
ในระบบ CR และ
DR เนองจาก
เครองดงกล-าวม7
เทคโนโลย7ท7ไม-ซบ
ซ2อน อ7กทGงยงเป,น
ท7ต2องการของโรง

พฒนาซอฟตแวร
ส.าหรบอ.านวย
ความสะดวกให2กบ
ผM2ใช2ในการใช2เครอง
มอต-างๆ อ7กด2วย
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รพ.ศMนย/รพ.ประจ.า
จงหวด
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รพ.เอกชน

พยาบาลทว
ประเทศอ7กด2วย
อนๆ

ศMนยวทยเช7ยงใหมได2เสนอให2 nectec
ผลตเครองวดรงส7
แบบชด KIT แล2ว
ตดไว2ตามโรง
พยาบาลต-างๆ เพอ
ท7โรงพยาบาลจะได2
ตรวจสอบปรมาณ
รงส7ท7ปล-อยออกมา
ว-าถMกต2องหรอไมก-อนในเบGองต2น ซง
โรงพยาบาลนคร
พงคมองว-าเป,น
แนวคดท7ด7 แต-ตอน
น7Gเครองวดรงส7 โดย
เฉพาะ CT ของ
ศMนยวทยเองก,ล2า
หลง วดได2เฉพาะ
เครอง single slice
และวดได2ท7ละ cut
ซงในความเป,นจรง
คนไข2รบรงส7โดย
รวมไปไม-รM2เท-าไหร-

หมายเหต: รายละเอ7ยดผลการส.ารวจแต-ละกล-มตวอย-างอยM-ในภาคผนวก
ท7มา: สรปจากผลการส.ารวจการม7การใช2และความต2องการเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในสถานพยาบาล

ก รก กบด-แลเครองมอแพทย
บทบาทของหน-วยงานท7ก.ากบเครองมอแพทย
จากการสมภาษณเชงลกกล-มตวอย-างศMนยวทยาศาสตรการแพทยเช7ยงใหม- ภMเก,ต ชลบร7 อดรธาน7
พบว-า สถานพยาบาลใดก,ตามท7ต2องการตดตGงเครองรงส7วนจฉยจ.าเป,นต2องขอใบอนญาตจากส.านกงานปรมาณM
เพอสนตก-อน โดยศMนยวทยาศาสตรการแพทยม7หน2าท7ในการให2บรการตรวจสอบคณภาพของเครองรงส7วนจฉย
ตามท7สถานพยาบาลร2องขอ เพอจะได2น.าใบรบรองมาตรฐานและความปลอดภยของเครองรงส7วนจฉยท7ศMนย
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วทยาศาสตรการแพทยออกให2ไปด.าเนนการยนขอต-ออายใบอนญาตจากส.านกงานปรมาณMเพอสนต นอกเหนอ
จากส.านกงานปรมาณMเพอสนต และศMนยวทยาศาตรการแพทยแล2ว สาธารณสขจงหวดเป,นอ7กหน-วยงานท7ท.า
หน2าท7ดMแลโรงพยาบาลเอกชน คลนกท7ใช2เครอง x-ray ท7ท.าการขGนทะเบ7ยนไว2กบกองรงส7 กระทรวงสาธารณสข
การตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภยของเครองรงส7วนจฉยนGนจะแตกต-างกนไปตามประเภท
การใช2งาน โดยเครองรงส7วนจฉย (X-ray) ท7ใช2ในอตสาหกรรมนGนจะต2องตรวจสอบมาตรฐานของเครองทกๆ 3
ป7 ส.าหรบเครองรงส7วนจฉย (X-ray) ในโรงพยาบาลของภาคเอกชนนGนจะต2องตรวจสอบมาตรฐานเครองทกป7
แต-ส.าหรบเครองรงส7วนจฉย (X-ray) ของราชการนGนจะยดตามใบอนญาตท7ได2รบจากทางส.านกงานปรมาณMเพอ
สนต โดยสดส-วนของเครองรงส7วนจฉยท7ไม-ผ-านเกณฑมาตรฐานนGนโดยเฉล7ยม7ประมาณร2อยละ 20 ของเครอง
ท7ท.าการตรวจสอบทGงหมด เครองท7ไม-ผ-านมาตรฐานนGนส-วนใหญ-จะเป,นเครองท7ม7อายการใช2งานมานาน ท.าให2
เมอทางศMนยวทยฯ ม7การปรบมาตรฐานให2สงM ขGน เครองเหล-าน7Gกจ, ะไม-ผ-านมาตรฐาน ซงสาเหตท7ไม-ผ-านส-วนมาก
จะเป,นเรองของการปล-อยปรมาณรงส7ท7ไม-ตรงกบค-าท7ตGงไว2 ในการขอใบอนญาตครอบครองเครองรงส7วนจฉย
นGน เครองท7ม7อายการใช2งานมากกว-า 20 ป7 อาจจะไม-ได2รบการต-อใบอนญาต โดยมาตรฐานหรอเกณฑท7ศMนย
วทยาศาสตรการแพทยใช2ในการตรวจสอบมาตรฐานเครองรงส7วนจฉยนGนยแตกต-างกนในแต-ละภMมภาค แตมาตรฐานท7ศMนยวทยฯ เลอกใช2นGนจะเป,นมาตรฐานในระดบสากล โดยมกจะยดมาตรฐานของประเทศ
สหรฐอเมรกา แคนาดา และนวซ7แลนดเป,นหลก เช-น FBA, NRPB และ EATM เป,นต2น
หน-วยงานท7ท.าหน2าท7ดMแล และควบคมการน.าเข2าเครองรงส7วนจฉยคอ ศลกากร โดยเมอบรษทน.า
เครองดงกล-าวเข2ามาแล2ว และได2เข2าไปตดตGงให2กบโรงพยาบาล หรอคลนค โรงพยาบาลและคลนคนGนๆจะต2อง
ยนขออนญาตครอบครองเครองกบทางส.านกงานปรมาณMเพอสนต7อ7กครGงหนง ซงใบอนญาตน7Gจะม7ก.าหนดระยะ
เวลาท7แน-นอน ซงเมอใบอนญาตใกล2หมดอายทางโรงพยาบาล และคลนคจะต2องยนเรองให2ศMนยวทยาศาสตร
การแพทยเข2าไปท.าการตรวจสอบมาตรฐานของเครอง เพอน.าใบรบรองดงกล-าวไปยนขอใบอนญาตครอบครอง
เครองอ7กครGง
ปญหาท7พบในเครองรงส7วนจฉยนGนแบ-งได2เป,น 2 ลกษณะด2วยกน คอ ปญหาทางด2านอปกรณ เช-น
อปกรณหลวม หลด และหลอด detector เส7ย ซงปญหาน7Gย-อมส-งผลกระทบต-อตวคนไข2เป,นอย-างมาก นอกจาก
น7Gยงม7ปญหาทางด2านเทคนค เช-น ค-า KV ค-ากระแส ค-าเวลาไม-ตรงตามท7ก.าหนด ซงท.าให2คนไข2ได2รบปรมาณ
รงส7มากกว-าปกต
การดMแลตรวจสอบคณภาพเครองรงส7วนจฉยยงไม-ทวถง เนองจากพGนท7รบผดชอบของศMนย
วทยาศาสตรการแพทยแต-ละแห-งม7ค-อนข2างกว2าง ผนวกกบเจ2าหน2าท7ท7ท.าการออกตรวจเครองรงส7วนจฉยใน
แต-ละแห-งม7จ.านวนไม-มากนก โดยพบการลกลอบใช2เครองรงส7วนจฉยท7ยงไม-ได2ตรวจสอบมาตรฐาน หรอเครอง
ท7ไม-ได2มาตรฐานในทกพGนท7 สถานพยาบาลท7มกจะลกลอบใช2เครองนGนมกจะเป,นคลนค เนองจากคลนคบาง
แห-งไม-ได2แจ2งขออนญาตครอบครองเครองรงส7วนจฉยจากทางส.านกงานปรมาณMเพอสนต และไม-ได2ยนเรองขอ
ให2ศMนยวทยาศาสตรการแพทยเข2าไปตรวจสอบเครอง ท.าให2เครองรงส7วนจฉยท7น.ามาให2บรการคนไข2นGนไม-ได2ม7
หลกประกนความปลอดภยเท-าท7ควร อย-างไรก,ตามปญหาท7มกพบในเครองรงส7วนจฉยนGนแบ-งได2เป,น 2
ลกษณะด2วยกน คอ ปญหาทางด2านอปกรณ เช-น อปกรณหลวม หลด และหลอด detector เส7ย ซงปญหาน7Gย-อม
ส-งผลกระทบต-อตวคนไข2เป,นอย-างมาก นอกจากน7Gยงม7ปญหาทางด2านเทคนค เช-น ค-า KV ค-ากระแส ค-าเวลาไม-
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ตรงตามท7ก.าหนด ซงท.าให2คนไข2ได2รบปรมาณรงส7มากกว-าปกต
รMปแบบการจดซGอเครองรงส7วนจฉยของโรงพยาบาลในภMมภาคต-างๆ เรมปรบเปล7ยนจากระบบการ
ซGอขาดโดยงบประมาณของโรงพยาบาลมาเป,นการให2บรษทเอกชนเข2ามาเช-าพGนท7ให2บรการ และการเช-าซGอ
เนองจากรMปแบบการจดซGอดงกล-าวช-วยประหยดงบประมาณทางด2านการจดซGอ และการบ.ารงรกษา อ7กทGงโรง
พยาบาลยงไม-ต2องใช2งบประมาณสMงในการจดซGอเครองอ7กด2วย รMปแบบการจดซGอดงกล-าวเพมเรมเข2ามาให2
บรการเมอ 2-3 ป7ทผ-7 านมา โดยบรษทเอกชนเป,นผM2น.ารMปแบบการจดซGอดงกล-าวมาน.าเสนอ
เครองรงส7วนจฉย (CT Scan, X-ray) นอกจากจะใช2ในการวนจฉยคนไข2ตามโรงพยาบาลแล2ว ยง
พบว-าเครองดงกล-าวยงถMกน.าไปใช2งานในด2านอนอ7กด2วย เช-น การน.าไปใช2ในภาคอตสาหกรรมเพอตรวจสอบ
สารต2องห2ามก-อนน.าสนค2าส-งออกไปยงต-างประเทศ รวมทGงการวเคราะหโลหะในอาหาร และการตรวจสอบวงจร
อเล,กทรอนกส นอกจากน7Gเครองรงส7วนจฉยยงถMกน.าไปใช2ในหน-วยงานราชการ เช-น ด-านศลกากรตามชายแดน
และสนามบน เพอน.าไปใช2ตรวจสอบยาเสพตดจากบคคลท7เดนทางเข2ามาด2วย
นอกจากน7G ศMนยวทยาศาสตรฯ กล-มตวอย-างเห,นว-าการท7คนไทยม7แนวคดท7จะพฒนาเครอง CT
เองเป,นสงท7ด7 แต-เมอพจารณาถงความเป,นไปได2ในทางการตลาดแล2ว อาจจะไม-ประสบความส.าเร,จเท-าท7ควร
เนองจากการพฒนาเครองดงกล-าวจ.าเป,นต2องใช2เทคโนโลย7 และงบประมาณท7ค-อนข2างสMง รวมถงบรการหลง
การขายท7ด7 ซงคนไทยจ.าเป,นจะต2องพฒนาเครองให2ม7คณภาพ และมาตรฐาน รวมทGงบรการท7เท7ยบเท-ากบของ
ต-างประเทศ ในราคาท7ถMกกว-า โรงพยาบาลต-างๆ ถงจะยอมรบ ซงโอกาสเช-นนGนเป,นไปได2ยาก ดงนGนจงขอ
เสนอให2คนไทยพฒนาในส-วนของ software application ได2แก- image processing, ท.า film ให2เป,น digital,
วเคราะห texture analysis น-าจะเหมาะสมกว-า เนองจากซอฟตแวรเหล-าน7Gม7ราคาสMง แต-เชอว-าคนไทยน-าจะ
สามารถพฒนาเองได2 อ7กแนวทางหนงท7อยากน.าเสนอคอ การชกจMงให2บรษทท7ผลตเครองรงส7วนจฉยในต-าง
ประเทศเข2ามาลงทนพฒนาเครองในประเทศ ซงเรองน7Gจะช-วยให2เราได2เร7ยนรM2เทคโนโลย7ของเขาไปพร2อมๆ กน
อ7กด2วย
อย-างไรก,ตาม หากม7การผลตเครองรงส7วนจฉยขGนในประเทศไทย ศMนยวทยาศาสตรการแพทยเห,น
ว-าควรจะท.าการพฒนาได2เองเป,นล.าดบแรกคอ เครอง x-ray digital เนองจากเครองดงกล-าวม7เทคโนโลย7ท7ไม-ย-ง
ยากมากนก มเช-นนGนก,ท.าการพฒนาเครองในระบบ film ท7สามารถเชอมต-อกบระบบ digital ได2จะด7กว-า
นอกจากเครองดงกล-าวแล2วศMนยวทยฯยงเสนอให2ท.าการพฒนาเครองมอตรวจวดรงส7 (วด KV และเวลา) ท7เป,น
ชด KIT เนองจากเครองดงกล-าวต2องน.าเข2าจากต-างประเทศ และม7ราคาสMง แต-ม7เทคโนโลย7ท7ไม-ซบซ2อนมากนก
คนไทยจงน-าท7จะพฒนาเครองดงกล-าวได2 เพอท7ทกโรงพยาบาลจะได2น.าไปใช2ในการตรวจสอบมาตรฐานของ
เครองรงส7วนจฉยในโรงพยาบาลได2เอง โดยไม-ต2องรอให2ศMนยวทยฯ เข2าไปท.าการตรวจสอบ

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

55

บทท 4
สรปและข+อเสนอแนะ
สรปผลก รศ3กษ
การม7การใช2เครองรงส7วนจฉย
1. เครองเอ,กซเรยคอมพวเตอรส.าหรบงานทนตกรรม จากการส.ารวจการม7การใช2เครองเอ,กซเรย
คอมพวเตอรส.าหรบงานทนตกรรม อาจกล-าวโดยสรปได2ว-างานทนตกรรมส-วนใหญ-เป,นทนตกรรมพGนฐานซงยง
ไม-ม7ความจ.าเป,นท7ต2องใช2เครอง CT scanner มากนก
2. เครองเอ,กซเรยคอมพวเตอรในสถานพยาบาล จากการส.ารวจพบว-า ปรมาณเครอง CT scan
กระจกตวอยM-ตามโรงพยาบาลในกรงเทพ โดยโรงพยาบาลมหาวทยาลยม7จ.านวนคนไข2ทใช2
7 เครอง CT scan ช-วย
ในการวนจฉยโรคมากท7สด มากกว-าโรงพยาบาลในภMมภาคกว-าเท-าตว อย-างไรก,ตามปรมาณการใช2ก,ยงไม-เต,ม
ศกยภาพของเครอง ในขณะท7เครอง x-ray ม7ไม-เพ7ยงพอต-อปรมาณคนไข2ทจ.7 าเป,นต2องใช2 โดยอวยวะท7ใช2เครอง
CT scanner อนดบ 1 คอสมอง จากผM2ปว- ยอบตเหต อนดบสองคอ อก และช-องท2องด2านบน เพอดMก2อนเนGอท7ผด
ปกต
ความต2องการเครองเอ,กซเรยคอมพวเตอรในอนาคต
1. เครองเอ,กซเรยคอมพวเตอรส.าหรบงานทนตกรรม เนองจากโรงพยาบาลต-างๆ จ.าเป,นต2อง
ปรบปรงคณภาพการรกษาให2ด7ขGนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสข จงท.าให2ความต2องการใช2เครองรงส7
วนจฉยมาช-วยในการวางแผนการรกษาม7มากขGน แม2แต-ในงานทนตกรรมพGนฐาน เช-น การถอนฟน ผ-าฟนคด
การรกษาโรคเหงอกท7จ.าเป,นต2องดMระดบกระดMกท7ถMกท.าลายไป นอกจากน7G เมอประเทศไทยสามารถผลต
รากฟนเท7ยมได2เอง ประกอบกบม7แพทยเฉพาะทางด2านรากเท7ยมม7มากขGน ท.าให2ราคาในการท.ารากฟนเท7ยม
ลดลง จงคาดว-าปรมาณคนไข2ท7มาท.ารากเท7ยมในอนาคตเพมขGน เมอรวมกบความต2องการด2านทนตกรรมศลย
ศาสตรอนๆ ส-งผลให2ความต2องการใช2ภาพถ-ายจากเครองเอกซเรยม7มากขGนแน-นอน โดยเฉพาะภาพท7เป,นระบบ
ดจทล ซงจะช-วยลดขGนตอนการท.างาน และลดการใช2สารเคม7 ท.าให2บคลากรทางการแพทยม7ความปลอดภย
มากขGน
2. เครองเอ,กซเรยคอมพวเตอรในสถานพยาบาล เนองจากเครอง CT scanner ท7ม7ใช2 ส-วนใหญเป,นเครองท7ซGอและใช2มาเป,นเวลากว-า 10 ป7แล2ว หลายโรงพยาบาลจงม7ความต2องการซGอเครอง CT scanner
เพอทดแทนเครองเดมท7ช.ารด และแนวโน2มคนไข2โรคหลอดเลอดในประเทศไทยม7มากขGน ในอนาคตหลายโรง
พยาบาลจงม7ความต2องการเครองเอกซเรยคอมพวเตอรในกล-ม high slice อย-างน2อย 64 slice โดยต2องการการ
สนบสนนจากรฐในเรองงบประมาณในการจดซGอครภณฑทางการแพทย รวมถงเครองมอแพทยราคาแพง และ
ค-า maintenance รวมถงอยากให2ม7การสอนการซ-อมบ.ารง/การดMแลรกษาเครองเบGองต2น ท7ไม-ซบซ2อนมากนกให2
กบเจ2าหน2าท7ของ รพ.ด2วย

โครงการศกษาโอกาสการพฒนาอตสาหกรรมเครองเอกซเรยคอมพวเตอร (CT scanner)

56

รMปแบบการจดซGอเครองเอ,กซเรยคอมพวเตอร
ในอด7ตการจดซGอเครอง CT scanner ของแต-ละโรงพยาบาลเป,นการซGอขาด และการซ-อมบ.ารงเจ2า
หน2าท7ของโรงพยาบาลจะเป,นผM2รบผดชอบในการซ-อมบ.ารงเอง หรอบางโรงพยาบาลจะม7 service contact กบ
บรษทเอกชน service contact ม7ช-วงราคาโดยเฉล7ยอยM-ทประมาณ
7
50,000 – 60,000 บาท ซงราคาน7Gไม-รวมค-า
อะไหล-ของเครองซงจะแตกต-างกนไปขGนอยM-กบร-นของเครองเอกซเรยคอมพวเตอร
ในปจจบนการจดซGอเครอง CT scanner เปล7ยนไปจากอด7ตอย-างมาก การซGอขาดเรมม7น2อยลง ยง
คงม7แต-โรงพยาบาลมหาวทยาลยบางแห-งเท-านGนท7ยงคงซGอขาด เนองจากม7ปรมาณคนไข2มากค2มค-าต-อการ
ลงทน และจ.าเป,นต2องใช2ในการเร7ยนการสอน อย-างไรก,ตาม รMปแบบการจดซGอท7นยมมากในปจจบน คอ โรง
พยาบาลให2บรษทเอกชนมาเช-าพGนท7เพอตดตGงเครองและให2บรการ โดยบรษทเอกชนจ-ายค-าเช-าพGนท7ให2กบโรง
พยาบาล และบางโรงพยาบาลจะเป,นผM2จดหาคนไข2ให2 โดยม7การการนต7จ.านวนคนไข2ขGนต.าท7จะใช2เครอง CT
scanner และคาดว-ารMปแบบการเช-าพGนท7ให2บรการโดยเอกชนจะเป,นรMปแบบท7ได2รบความนยมเพมขGนเนองจาก
โรงพยาบาล ไม-ต2องรบภาระเรองเจ2าหน2าท7รงส7เทคนค การซ-อมบ.ารง เป,นต2น
ความจ.าเป,นในการพฒนา CT หรอเครองมอแพทยราคาแพงในประเทศ
โรงพยาบาลหลายแห-งเห,นด2วยกบการท7ไทยจะพฒนาเครองมอแพทยราคาแพงด2วยตนเอง ทGงใน
ส-วนของเครอง CT และเครอง x-ray digital เพอให2ได2รMปแบบและฟงกชนการใช2งานแบบท7ประเทศไทยต2องการ
โดยเครองต2นแบบ CT ต2องผ-านการทดลองใช2และม7การสรปผลการทดลองใช2ก-อนว-าม7คณภาพ และ
ประสทธภาพทดเท7ยมกบของต-างประเทศหรอไม- ในส-วนของการรบรองมาตรฐานของเครองนGนเห,นว-า ผ-าน
มาตรฐานการรบรองในประเทศก,น-าจะเพ7ยงพอ เนองจากทางศMนยวทยฯ ก,ต2องเข2ามาตรวจสอบมาตรฐานของ
เครองทกป7อยM-แล2ว ซงสอดคล2องกบผM2ใช2 CT scanner ในกล-มงานทนตกรรม ท7แม2กล-มตวอย-างยนด7ทดลองใช2
แต-ม7ข2อกงวลในเรองของ user interface ว-าใช2งานง-ายหรอไม- ปรมาณรงส7 และบรการหลงการตดตGง รวมถง
ราคาอะไหล-และอปกรณซ-อมบ.ารง โดยกล-มตวอย-างเน2นถงประสทธภาพของเครองต2องเป,นไปตามมาตรฐาน
สากล ในอนาคตแนวโน2มความต2องการเครองเอกซเรยดจทลม7มากขGนเพอลดการใช2ฟลม ซงจะเป,นผลด7กบ
บคลากรท7ไม-ต2องเก7ยวข2องกบสารเคม7
หากไทยม7การพฒนาเครอง CT หรอเครองมอแพทยราคาแพง กล-มตวอย-างก,ยนด7ทดลองใช2 โดย
ม7ข2อแม2ว-าประสทธภาพของเครองต2องตอบสนองความต2องการของรงส7แพทยและประสทธภาพของเครองก,ต2อง
ทดเท7ยมกบต-างประเทศ และคณภาพของเครองต2องผ-านมาตรฐานท7เป,นสากล การบรการหลงการตดตGงต2องม7
ท7มงานท7ม7ความพร2อมและความช.านาญ สามารถปฏบตงานแก2ไขปญหาเครองขดข2องได2ตลอด 24 ชวโมง

ข+อเสนอแนะ
ข2อเสนอแนะในการพฒนาเครอง CT หรอเครองมอแพทยราคาแพงโดยคนไทย ม7ดงน7G
การพฒนาฮารดแวร
• เครอง CT scanner ท7พฒนา ควรม7ความเร,ว และภาพท7ได2คณภาพท7ทดเท7ยม หรอม7ประสทธภาพท7
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เกอบเท7ยบเท-ากบของต-างประเทศ ส-วนเรอง service หรอบรการหลงการขาย/ตดตGง ต2องทดเท7ยมกบ
ของบรษทเอกชน และควรจะม7การฝกอบรมให2ผM2ใช2สามารถบ.ารงรกษา ซ-อมแซมเครอง รวมทGง
ซอฟตแวรได2เองด2วย
• พฒนาเครอง CT ท7ม7ขนาดเล,ก สามารถเคลอนย2าย หรอบรรจในรถ mobile ได2 หรอไม-ก,พฒนาเครอง
x-ray, ultrasound แทน เนองจากทGงสองเครองม7ปรมาณการใช2ทสM7 งกว-าเครอง CT มาก
• เครองวดรงส7 แบบชด KIT ท7ตดตGงประจ.าไว2ตามโรงพยาบาลต-างๆ เพอท7โรงพยาบาลจะได2ตรวจสอบ
ปรมาณรงส7ทปล7 อยออกมาว-าถMกต2องหรอไม-ก-อนในเบGองต2น นอกจากน7Gเครองวดรงส7 โดยเฉพาะ CT
ของศMนยวทยฯ ท7ใช2อยM-ในปจจบนก,ล2าหลง วดได2เฉพาะเครอง single slice และวดได2ท7ละ cut ซงอาจ
ส-งผลกระทบให2คนไข2รบรงส7ในปรมาณท7เกนก.าหนดได2
การพฒนาซอฟตแวร
• เนองจากเทคโนโลย7ของ CT scanner ในต-างประเทศได2พฒนาไปมากแล2ว ในประเทศไทยอาจไม-ค2มท7
จะพฒนาฮารดแวร ควรม-งเน2นให2ม7การพฒนาซอฟตแวรเป,นหลก พฒนาซอฟตแวรท7แปลงจากระบบ
ฟลมไปสM-ดจตอล เนองจากซอฟตแวรดงกล-าวม7ราคาท7ค-อนข2างสMง และปจจบนโรงพยาบาลต-างๆ เรม
ลงระบบ mini PACS และ full PACS ท.าให2ความต2องการใช2ซอฟตแวรเหล-าน7Gจงม7เพมมากขGน
• นอกจากเรองของฮารดแวรแล2ว ประเทศไทยควรท.าการพฒนาอปกรณท7เก7ยวข2องดงน7G 1) Dicom
Viewer คอ ซอฟตแวรท7ใช2ส.าหรบดMภาพ ซงปจจบนม7ราคาท7ค-อนข2างสMง และใช2งานยาก 2) ซอฟตแวร
Dicom จดหมน ซงใช2ในการเปร7ยบเท7ยบภาพ 2 ภาพของคนๆเด7ยวกน แต-ระยะเวลาต-างกน และ 3)
Image Processing นอกจากน7Gโรงพยาบาลมหาวทยาลยยงเสนอแนะให2ลองพฒนาเครอง x-ray ใน
ระบบ CR และ DR เนองจากเครองดงกล-าวม7เทคโนโลย7ท7ไม-ซบซ2อน อ7กทGงยงเป,นท7ต2องการของโรง
พยาบาลทวประเทศอ7กด2วย

