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Executive Summary
เทคโนโลยี Stereotactic Radiosurgery (SRS) และ Stereotactic Radiotherapy(SRT) เปน การ
รักษาผูปวยที่มีพยาธิสภาพบริเวณศีรษะ ที่สามารถมาเติมเต็มขอจํากัดในการรักษาแบบอื่นได และมีขอดีในการลด
ความเสี่ยงของผลกระทบอันไมพึงประสงคของการรักษาแบบตางๆ นอกจากนั้น อรรถประโยชนของการรักษา
ดวย เทคโนโลยีดังกลาวจะเปนผลดีในแงเศรษฐศาสตร เมื่อใหความสําคัญกับตนทุนทางออม
กลุมโรคที่มีความเหมาะสมตอการรักษาดวย SRS/SRT แมวาอาจจะมีความหลากหลายในรายละเอียด
ขอขอบงชี้ และ คงวามชํานาญ แตในสวนที่เปนที่ยอมรับกัน วาเปนขอบงชี้โดยสัมบูรณ(Absolute Indicator)
ไดแก โรค Aterioenous Malformation, Brain Metastases, Acoustic neuromas (Vestibular Schwannoma)
และ Meningioma ที่มีพยาธิสภาพในตําแหนงที่ไมสามารถทําการผาตัดได หรือมีความเสี่ยงตอผลแทรกซอน
จากการประมาณการอุปสงครวม (Potential Demand) ของผูปวย 4โรคดังกลาวในประเทศไทยที่
เหมาะกับการบริการดวย SRS/SRT พบวา จะมีจํานวนประมาณ 1100-1300 รายในชวงเวลา 20 ปขางหนา ทั้งนี้
เปนการประมาณในขั้นต่ํา และ ยังมิใช จํานวนผูปวยจริงที่พรอมรอรับบริการ (Efeective Demand) ซึ่งยังมีผล
ของอีกหลายปจจัยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ ศักยภาพของระบบบริการสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองและสงตอ
ผูปวยเหลานี้ได
มีการนําเทคโนโลยี SRS/SRT มาบริการในประเทศไทยตั้งแต ป พ.ศ.2537 และ ในปจจุบันสามารถ
ใหบริการไดในภาพรวมประมาณ 200 รายตอป ซึ่งเมื่อเทียบกับการประมาณการอุปสงคแลวยังจัดวาผลิตภาพที่
ดําเนินการอยู มีเพียง ประมาณ 1 ใน 5 ของ อุปสงค แตอยางไรก็ตาม ทุกสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการบริการ
ยังมีโอกาสในการขยายผลิตภาพเพิ่มขึ้น
จากการศึกษาขอมูลดานตนทุน ของ ศูนยรังสีศัลยกรรม คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2541-2546 พบวา ในภาพรวม ตนทุนตอหนวย 121,943 บาทตอผูปวย และมีจุดคุมทุนที่ผลิต
ภาพในระดับ 140.4 ราย และ ตนทุนในการบริการของศูนยรังสีศัลยกรรม มีลักษณะเดน 2 ประการ คือการที่มี
ตนทุนคงที่ในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 68.4 และ การที่มีตนทุนคาตอบแทนบุคลากร ในสัดสวนที่ต่ํา ซึ่งมีนัยถึง
การลดลงของตนทุนตอหนวยหากเพิ่มผลิตภาพ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขยายผลิตภาพดังกลาว ไดแก ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการภายใน
สถานพยาบาล การบริหารจัดการระบบโดยเฉพาะดานการเงินการคลัง
ผูทําการศึกษาเสนอวา สมควรที่ระบบกองทุนประกันสุขภาพ ควรจะมีความชัดเจนตอการบริการ
ดังกลาวโดยควรมีระบบเฉพาะ โดยสนับสนุนใหมีการซื้อบริการ (Purchasing) จากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ
ซึ่งเปนทางเลือกที่คุมคา และมีความเสี่ยงต่ําสําหรับกองทุน โดยที่ไมจําเปนตองลงทุนซื้อเครื่องมือคุรุภัณฑชุด
ใหม อยางนอยในระยะ 5 ปขางหนา
ซึ่งผูทําการศึกษาเชื่อมั่นวา หากมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในประเทศในขณะนี้ จะสามารถ
ใหบริการไดในผลิตภาพที่เหมาะสมกับจํานวนผูปวยในประเทศไทยที่ถูกสงตอมา (Efeective Demand) ใน
ระดับ 800-950 รายตอป ในระยะเวลา 5 ป
อยางไรก็ตามจําเปนตองมีการจัดการ ตกลง เงื่อนไขในการซื้อบริการ โดยเฉพาะหลักเกณฑ ในการจาย
คาตอบแทน การคัดเลือกผูปวย ระบบบริการตอเนื่อง และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตองอาศัยความชํานาญ
งบประมาณ และระยะเวลา
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บทนํา
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพ ในยุคปจจุบัน ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของประชากร การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังตอการบริการสุขภาพ และ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการบริการ 1 และเพื่อตอบสนองตอ ประโยชนสูงสุด และ ความเทา
เทียมทางสุขภาพ การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวตกรรมใหมๆเหลานี้ ตองอาศัยความรู ความชํานาญ การ
วิจัย รวมถึงโครงสรางพื้นฐานของระบบการบริการสุขภาพที่ตองสอดคลองทันทวงทีกับการเปลี่ยนแปลง
เปนที่ยอมรับกันวา ในปจจุบัน ความกาวหนาในการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการทางสุขภาพได
มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง นักวิทยาศาสตร นักวิจัย และกลุมบุคลากรวิชาชีพทางดานสุขภาพ
ตลอดจนผูประกอบการ ไดพยายามประยุกตเอาองคความรู เทคโนโลยี มาพัฒนาเปนรูปแบบและเครื่องมือใน
การบริการทางสุขภาพ อยางตอเนื่อง โดยมีจุดมุงหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลผูปวย,
การลดตนทุนในการรักษาพยาบาล และลดขอจํากัดในการรักษาในรูปแบบเดิม ตลอดจนถึงการพยายามลด
ผลกระทบอันไมพึงประสงคของการรักษาพยาบาล
แต เนื่องจาก การนําเทคโนโลยีเหลานี้ไปใช มักมีราคาตนทุนทั้งในแงตนทุนการเริ่มดําเนินการ ตนทุน
ตอหนวยบริการ และ ตนทุนในการจัดการกับเทคโนโลยีที่คอนขางแพง จึงสมควรที่จะตองดําเนินการศึกษาความ
คุมคาในการลงทุน และ การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยอาศัยหลักวิชาการทั้งทางดานคลินิค ดานการ
สาธารณสุข ดานการบริหารจัดการ และ ดาน เศรษฐศาสตรสาธารณสุข เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
รังสีรักษาและพัฒนาการ
ในกลุมเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไดเร็วนี้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใชคุณสมบัติของรังสี มารักษาพยาธิสภาพ
ของผูปวย นับวามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตในป พ.ศ.2443 ที่มีการคนพบแร Radium และเริ่มมี
รายงานประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลโดยการใชรังสี ในป พ.ศ.2444 ตลอดจนเริ่มมีการยอมรับเทคโนโลยี
ดานรังสีรักษาในวงการแพทย ในวงกวาง ในชวงเวลา ประมาณปพ.ศ.2465 ที่เริ่มมีการแยกวิชารังสีรักษา
(ขณะนั้นใชชื่อวา Radiation Oncology) เปนอีกแขนงหนึ่งของแพทยเฉพาะทาง แมวา การใชยังจํากัดอยูในวง
แคบเทานั้น
ตอมาในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2473-2493 ไดมีพัฒนาการที่สําคัญในวงการรังสีรักษาคือการนําแร
Cobalt มาใชรักษาผูปวย
ตอมาไดเริ่มมีการนําเอาอรรถประโยชนขององคความรูดานรังสีรักษามาใชในการบริการผูปวย
(Raidosurgery) โดยอาศัยความแมนยําในการฉายแสงเพียงครั้งเดียว ไปยังรอยโรค ซึ่งตองการการกําหนดพิกัด
ในการฉายรังสี โดยอาศัยการสรางแกนอางอิง ที่มักจําเปนตองมีการยึดแกนโลหะเขากับศีรษะของผูปวย
โดยในป พ.ศ.2493 ศาสตราจารย Lars Leksell และ Borge Larsson ชาวสวีเดน 2 ไดเริ่มทดลองการ
รักษาผูปวยดวยเครื่อง Gamma Knife และตอมาไดพัฒนาความแมนยําจนสามารถนํามาใชผาตัดผูปวยแทน
การผาตัดแบบเดิมคือการเปดกระโหลก(craniotomy) ไดในป พ.ศ. 2510 ที่สถาบัน Karolinska กรุง Stockholm
ประเทศ สวีเดน และตอมาไดมีการนํามาใชอยางแพรหลายในการผาตัดสมอง (Neuroradiosurgery )โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาโรค ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง เนื้องอกในสมอง และโรค
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อื่นๆของระบบประสาทเชนโรคลมชัก โรคพากินสันส โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มเปนที่นิยมในป
พ.ศ.2530 ปจจุบันมีเครื่องมือดังกลาวอยูไมต่ํากวา 170 เครื่องทั่วโลก 3
และในป พ.ศ. 2496 ไดเริ่มมีการดัดแปลงเอาเครื่องเรงอนุภาคในแนวเสนตรง (Linear Accelerator:
LINAC) มาใหบริการทางคลีนิค คือ การรักษาผูปวยโรคมะเร็งทั่วไป ซึ่งในระยะถัดมามีการพัฒนาเทคนิคจน
สามารถทําใหรังสีที่ฉายมีขนาดลําแสงเล็กลง และมีความแมนยําสูงขึ้น จนสามารถนํามาใชในการบริการแบบ
StereotacticRadiosurgery ได
ในเวลาใกลเคียงกันนั้น มีการประยุกตนําเอารังสัพลังงานสูงชนิดมีมวล (Charged Particle
Radiation) มาใชในการบริการ StereotacticRadiosurgery โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของรังสีกลุมนี้
ที่มิไดเปนรังสีททางคลินิคทั่วไป เครื่องมือชนิดนี้เปนที่รูจักกันในชื่อ Cyclotron แตพบวามีขอจํากัดในการผลิต
ทําใหไมเปนที่นิยม และ มีราคาสูงมาก ในปจจุบันจึงมีบริการดวยเทคนิคนี้นอยมาก
ในชวงระยะเวลาตอมาไดมีทิศทางในการพัฒนาและประยุกตองคความรู และประสบการณในการดูแล
รักษาผูปวย ที่ชัดเจนมากขึ้น จนมีการพัฒนาเทคโนโลยี StereotacticRadiosurgery/ Therapy ในหลาย
แนวทาง เชนการพัฒนา Cyber Knife จากรากฐานของ LINAC ที่ไมตองมีการยึดแกนโลหะเขากับรางกายของ
ผูปวย แตอาศัยระบบ Sensor ในการกําหนดตําแหนงรอยโรค ซึ่งสามารถนําไปใชไดในบริเวณอื่นๆนอกศีรษะ
ดวย หรือ เครื่องฉายรังสีที่สามารถควบคุมระดับความเขมได (Intensity Modulated Radiotherapy: IMRT) ที่
สามารถพัฒนาการกระจายขนาดของรังสีตามลักษณะของรอยโรคไดดีขึ้น
การนําเทคโนโลยีมาใชในประเทศไทย
ในประเทศไทยเริ่มมีการนําเทคโนโลยี SRSมาใชในการผาตัดทางประสาทศัลยศาสตร ไดระยะหนึ่ง
โดยมีการนําเครื่อง Gamma Knife มาใชที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งแตป พศ.2539 และมีผลงานการรักษาถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 เปนจํานวน 862ราย หรือคิดโดยเฉลี่ย 115 รายตอป i และมีการนําเครื่อง LINAC มา
บริการในการรักษาทางประสาทศัลยศาสตร ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี(เปนเครื่องประเภท Dedicated LINACที่ใช
ชื่อวาเครื่อง x-knife) และโรงพยาบาล ศรีสยาม(เปนเครื่องประเภท Modified conventional LINAC)เมื่อป พศ
2540และ 2537ตามลําดับ พบศูนยรังสีศัลยกรรมของคณะแพทยศาสตร รามาธิบดีมีผลงานการผาตัดถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ.2547 เปนจํานวน 494 รายหรือโดยเฉลี่ย 75 รายตอป ii อีกทั้งมีการนําเครื่อง LINAC มาใชที่รพ.ศรี
นครินทร ม.ขอนแกน แตมีปญหาเครื่องขัดของจากการถูกน้ําทวม และ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่งไดเริ่มบริการ
มาไมนานนักและยังอยูในระยะทดลองระบบ
ในมิติของการนํา เทคโนโลยี SRS มาใหบริการในประเทศนั้น ในปจจุบันกลาวไดวายังไมมีการวาง
ระบบ มาตรการ หรือขอตกลงใดๆ ในภาพรวม ซึ่งเมื่อพิจารณาเทคโนโลยี SRS โดยองครวมนั้นจะพบวามี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับบริบททางสาธารณสุขอีกหลายระบบ โดยเฉพาะ การเตรียมความพรอมของบุคลากร
ขอบงชี้และเกณฑการใชเทคโนโลยี หลักเกณฑการจายคาตอบแทนจากระบบการประกันตางๆ รวมไปจนถึง การ
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
i
ii
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จาก งานศึกษาของ ภูษิต ประคองสาย และคณะ พบวา ศูนยรังสีรักษาในภาครัฐ ที่ผานเกณฑ
มาตรฐานดานจํานวนแพทยรังสีรักษา มีเพียง รอยละ20 เมื่อเทียบกับ รอยละ 83 ของภาคเอกชน ซึ่ง ศูนยรังสี
รักษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดไมผานเกณฑดังกลาว iii ซึ่งเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกันเมื่อพิจารณา
จากจํานวนนักฟสิกสการแพทย คือ ภาครัฐผานเกณฑรอยละ 35 เมื่อเทียบกับรอยละ 67 ในภาคเอกชน ซึ่งจาก
การศึกษานี้พบวาอุปสรรคของการนําเทคโนโลยีดังลาวมาใหบริการนาจะเปนปญหาดานบุคลากรเปนสําคัญ
เนื่องจากการลงทุนจัดตั้งศูนยดังกลาว จําเปนตองใชทรัพยากรมาก ทั้งทางดาน งบประมาณ บุคลากร
และการบริหารจัดการ เปนตนวา การลงทุนจัดหาเครื่องมือ การบํารุงรักษา การจัดเตรียมอาคารสถานที่ การ
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ที่จะใหบริการ ระบบการจัดการดานคาใชจาย เปนตน จากบันทึกขอเสนอขอจัดตั้ง
ศูนย Gamma Knife ของ รพ.ราชวิถี คาดวาตองลงทุน ไมต่ํากวา 5.5 ลานเหรียญสหรัฐ 4 (ซึ่งรวม คาเครื่องมือ
คาอาคารสถานที่ คาโปรแกรม คาศึกษาอบรมดูงาน และ คาบํารุงรักษาใน 2 ปแรก)

หลักการดําเนินการ Stereotactic Radiosurgery
กระบวนการ StereotacticRadiosurgery (SRS) และ Stereotactic Radio Therapy (SRT) เปน
รูปแบบหนึ่งของรังสีรักษา ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของรังสีในการรักษาพยาธิสภาพของผูปวย โดยอาศัยเครื่องมือ
ทางรังสี(Stereo Device)เพื่อยึดศีรษะและสรางแกน เพื่อใหเกิดความแมนยําในการฉายรังสีไปยังพิกัดของรอย
โรค ดังนั้นกอนการฉายรังสีจึงตองมีการติดแกน(Frame) ที่ศีรษะของผูปวย
การสรางแกนดังกลาว นอกจากความแมนยําแลวยังสงผลถึงการลดผลแทรกซอนอันไมพึงประสงคของ
การฉายรังสีอีกดวย โดยเฉพาะจากการฉายรังสีไปยังเนื้อเยื่อปกติที่อยูรายรอบของพยาธิสภาพ ซึ่งระดับของรังสี
ที่เนื้อเยื่อปกติไดรับจะมีความแตกตางอยางชัดเจนกับการรังสีในรูปแบบธรรมดา
เมื่อไดมีการฉายรังสีไปยังพยาธิสภาพ จะเกิดปรากฏการณ Compton Scattering ทําให เนื่อเยื่อที่
สัมผัสกับรังสี มีการปลอย อิเลคตรอนอิสระ และ เกิดพลังงานและปรากฏการณ Radiobiological effect ทําใหมี
การเสื่อมสภาพของ cell ตางๆ ในที่สุด (Cell Inactivation and Tissue Necrosis)
เครื่องมือดาน StereotacticRadiosurgery ในปจจุบันกลาวไดวามี 3 กลุม โดยเปนการจําแนกตาม ชนิด
ของของแหลงรังสีที่นํามาใช และ การเคลื่อนที่ของเครื่องมือ (Mobility in relation to patient)
1. เครื่องมือ ประเภท เครื่องเรงอนุภาคในแนวเสนตรง (linear Accelerator: LINAC) ซึ่งเปนการใช อนุภาค
photon จากพลังงานไฟฟา
ในมิติที่สัมพันธกับSRS เราสามารถแบงประเภทของ LINAC ไดเปน 3 กลุมคือ
1.1 Dedicated LINAC คือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการใหบริการ Stereotactic
โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีราคาสูงที่สุดในกลุมนี้
1.2 Modified Conventional LINAC คือการดัดแปลงเครื่องมือแบบ Conventional LINAC มารองรับและ
ใหบริการผูปวย
iii

เกณฑมาตรฐานดานบุคลากร ของศูนยรังสีรักษา โดย ศ.พญ.พวงทองไกรพิบูลย และ รศ.นพ.วิชาญ หลอ
วิทยา โดยพิจารณา รังสีแพทยที่ควรมี เทียบกับ รังสีแพทยที่มีอยูจริงทั้งเต็มเวลา และ บางเวลา
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1.3 Conventional LINAC เปนเครื่องมือแบบ LINAC ธรรมดาที่ใชในกระบวนการรังสีรักษา
([Conventional] Radio Therapy/ Radiation Therapy) ทั่วไปเทานั้น ไมสามารถนํามาใชกับการทํา
StereotacticRadiosurgery/Treatment ไดหากยังไมไดรับการดัดแปลง และมีราคาถูกที่สุดในกลุม
2. เครื่องมือประเภท Gamma Knife อาศัยแหลงรังสีเปน Cobalt-60 จํานวน 201 แทง ซึ่งจะใหอนุภาค
Photon(Gamma Ray) มาใชในการรักษา
3. เครื่องมือประเภท Synchroton หรือ Cyclotron ซึ่งอาศัยอนุภาค Protron หรือ อนุภาคแบบ Heavy
charged particles อื่นๆ ซึ่งยังไมคอยเปนที่นิยมนักเนื่องจากเหตุผลสําคัญดานราคา ที่มีราคาสูงมากทั้ง
การลงทุนและการดําเนินการ บนฐานขอมูลป พ.ศ.2537 พบวาในการติดตั้งเครื่อง Cyclotron ตองอาศัย
การลงทุนสูงถึง 50 ลาน เหรียญสหรัฐ 5
ในปจจุบันพบวา มีทิศทางแนวโนมที่จะใชเครื่องมือ ในกลุม LINAC Based มาใหบริการผูปวยดวยการ
รักษาในรูปแบบ Stereotactic Radio Therapy ( SRT) มากขึ้น ซึ่งการรักษาแบบ SRT เปนรูปแบบในการฉาย
รังสีหลายครั้ง(Multiple fractions) มาแทนการรักษาดวยการฉายรังสีเพียงครั้งเดียวแบบ
StereotacticRadiosurgery โดยเฉพาะความมุงหวังที่จะลดผลแทรกซอนของการฉายรังสีเพียงครั้งเดียวซึ่งตอง
มีการฉายในความเขมที่สูงกวาและ/หรือใชเวลาในการสัมผัสนานกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษากลุมผูปวย
มะเร็งสมอง อยางไรก็ตาม การนํารูปแบบSRT มาใชตองอาศัยทรัพยากรพื้นฐานตอหนวยบริการ(ผูปวย)มากขึ้น
ทั้งดานเวลา บุคลากร เครื่องมือ และ ตนทุนในดานตัวผูปวยเอง
ดังนั้นกลาวไดวาในการประมาณการดานอุปสงคและอุปทานของเทคโนโลยี จะมีความทับซอนกัน
ระหวางการใชเครื่องมือไปรักษาแบบ SRT และ SRS

กระบวนการและขั้นตอนการรักษา
ในกระบวนการการรักษาดวยเทคนิค StereotacticRadiosurgery นั้นมีกระบวนการที่ยุงยากและซับซอนและ
ตองการความชํานาญเฉพาะดานและการทํางานในลักษณะที่เปนทีมงานสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary team)
โดยใน 1 ทีมที่สมบูรณนั้นควรประกอบดวยบุคลากรใน 5 กลุม และแตละกลุมลวนมีบทบาทความสําคัญตอการ
บริการในแตละขั้นตอนแตกตางกัน อันประกอบดวย
1. ประสาทศัลยแพทย
2. แพทยรังสีรักษา (Radiotherapist / Radio Oncologist)
3. นักฟสิกสการแพทย
4. แพทยรังสีวินิจฉัย
5. พยาบาลผูดูแลผูปวย และ นักเทคนิคผูดูแลระบบ(Technologist)
กระบวนการรักษานั้นจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก
1. การหาตําแหนงพยาธิสภาพ ซึ่งเปนการกําหนดตําแหนงของรอยโรคที่ตองการรักษา เปนขั้นตอนที่ตอง
อาศัยอุปกรณและเทคโนโลยีขั้นสูงในการวินิจฉัย เชน การทําเอกซเรยคอมพิวเตอร(Computerized
Tomography: CT) การทําการตรวจวินิจฉัยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Resonance
Imaging: MRI) และ การเอกซเรยหลอดเลือดดวยระบบคอมพิวเตอร(Computerized Angiography)
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ซึ่งเครื่องมือในการวินิจฉัยทั้งหมด ตองสามารถสื่อสารสงตอขอมูลของผูปวยไปยังเครื่องมือรังสีรักษา
ได ซึ่งในผูปวยหนึ่งราย อาจจะจําเปนตองผานกระบวนการกําหนดตําแหนงพยาธิสภาพหลายครั้ง
2. การวางแผนการรักษา แมวา จะมีการใชอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปในการชวยคํานวณและวาง
แผนการรักษาก็ตาม แตขั้นตอนการวางแผนนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมากในการรักษา ที่ตองอาศัย
การรวมมือในการวางแผนระหวางสาขาวิชาชีพ
3. ขั้นตอนการฉายแสง ซึ่งอาจจะมีการฉายแสงเพียงจุดเดียวหรือหลายจุด ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ตามที่
ไดวางแผนไว โดยในขั้นตอนการฉายแสงมักจะมีการใชยาระงับความรูสึกเฉพาะที่ ในบริเวณที่ตองทํา
การยึดติดกรอบโลหะที่ใชเปนแกน ยกเวนในกลุมผูปวยเด็กอาจจะมีความจําเปนตองใชการระงับ
ความรูสึกทั้งตัวมาชวย 6
ผลขางเคียงอันไมพึงประสงคของการใชเทคโนโลยี เกิดจากมีการทําลายเนื้อเยื่อในสวนที่ดีที่มักอยู
ขางเคียงกับสวนที่เปนพยาธิสภาพ โดยมีทั้งประเภทมีผลทันทีและคอยๆมีผลในระยะยาว ทั้งประเภทที่มีผล
ชั่วคราว และมีผลถาวร มีทั้งประเภทเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยลักษณะทางพยาธิวิทยาจะพบวามีตั้งแตเพียงการ
บวมของเซลลและเนื้อเยื่อไปจนถึงมีการตายของเนื้อเยื่อ โดยมักจะสงผลใหมีอาการไดหลากหลายตั้งแตอาการ
ปวดศีรษะชั่วคราวไปจนถึงอาการทางประสาทวิทยาตามตําแหนงของสมองที่ไดรับผลกระทบ
ซึ่งในการปองกันและลดผลขางเคียงของการรักษานั้น ตองอาศัย การปรับเครื่องมือเพื่อเพิ่มความ
แมนยําของการฉายแสง การเตรียมผูปวย การกําหนดตําแหนงที่แมนยํา และการวางแผนการรักษาที่ตองการ
ความแมนยําทั้งดาน วิถี(Ballistic) และ ดานปริมาณ (Dosimetry) 7
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูทําการศึกษาจําไดทําการศึกษาเฉพาะรูปแบบการนําเทคโนโลยีมาใชทางการ
แพทยในรูปแบบที่เปนที่นิยม 2 รูปแบบคือ Gamma Knife และ เครื่องมือที่มีพื้นฐานจาก LINAC

เครื่องเรงอนุภาคในแนวเสนตรง
เครื่องมือประเภท LINAC มีการนํามาประยุกตใชกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม การนํา LINAC มาใหบริการทางการแพทยนั้น มีมาเปนเวลาอยางนอย 50 ป
และมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะพัฒนาตอไปอีกในอนาคต ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยี Gamma Knife แลวนับไดวาเทคโนโลยี LINAC ไดถูกนําไปประยุกตใชและพัฒนาในวงที่กวางกวา
อยางชัดเจน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะLINAC มีความเปนสาธารณะสูงกวา
โดยขอมูลในป 2537 พบวามีผูผลิต เครื่อง LINAC อยู 5 ราย ซึ่งทั้งหมดอยูในประเทศ สหรัฐอเมริกา
(และมี2รายที่ทําการผลิตเครื่อง LINAC เพื่อรองรับเทคโนโลยี SRS) เมื่อเทียบกับ เทคโนโลยี Gamma Knife ที่มี
การผูกขาดของการผลิตและจัดจําหนายสูงกวา
หลักการสําคัญของเทคโนโลยี LINAC ไดแก การใชพลังงานแมเหล็กไฟฟาเหนี่ยวนําใหเกิดการฉาย
อนุภาค Photon เพื่อใชประโยชน ในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทย มี เครื่อง LINAC (ทั้งประเภท Dedicated และ
Conventional) จํานวน 26 เครื่อง จัดอยูในภาครัฐ 20 เครื่องคือ โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะ
นั้น) 9 เครื่อง กระทรวงสาธารณสุข 9 เครื่อง และกระทรวงกลาโหม 2 เครื่อง และมีอยูในภาคเอกชน 6 เครื่อง 8
จาก 26 เครื่อง มีจํานวน 4 เครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยี SRS/SRT ไดแก 3 เครื่องในภาครัฐ คือ
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ คณะแพทย
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ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สวนอีก 1 เครื่องอยูในภาคเอกชน คือ โรงพยาบาลศรีสยาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่
รองรับเทคโนโลยี SRS/SRT แหงแรกของประเทศไทย ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2537
ขอดีของเทคโนโลยีที่มีรากฐานจาก LINAC เมื่อเปรียบเทียบกับGamma Knife คือ ความสามารถใน
การดัดแปลงไปใชนอกบริเวณศีรษะ, ความหลากหลายในการใชงานทั้งประเภท Stereotactic surgery และ
therapy, ตนทุนในการลงทุนครั้งแรกที่ต่ํากวา และ ตนทุนในการจัดการกับแหลงกําเนิดรังสี

แกมมาไนฟ (GammaKnife)
หลักการทํางานที่สําคัญของเครื่อง Gamma Knife ไดแก การฉายรังสี Gamma (อนุภาค Photon) จาก
แหลงกําเนิด คือ แร Cobalt -60 (60Co) จํานวน 201 ชิ้น ซึ่งถูกตรึงอยูในภาชนะรูปครึ่งวงกลม คลายหมวกนิรภัย
ดังนั้นขอจํากัดที่สําคัญของ Gamma Knife เมื่อเปรียบเทียบกับ LINAC คือ ไมสามารถใหบริการในสวนอื่นๆ
นอกศีรษะได และ รองรับการบริการในรูปแบบRadiosurgery เทานั้น
อยางไรก็ตาม Gamma Knife ก็มีคุณสมบัติบางดานที่ไดเปรียบ เชน ความไมยุงยากในการบริการ
และ ผลิตภาพของเครื่องมือที่สามารถใหบริการผูปวยตอหนวยเวลาเดียวกันไดมากกวา นอกจากนี้ในบาง
การศึกษายังพบวา เครื่องมือ Gamma Knife มีตนทุนในการบํารุงรักษาต่ํากวาเล็กนอย
โรงพยาบาลกรุงเทพ เปนสถานพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ไดมีบริการการรักษาพยาบาลดวย
เครื่องมือ Gamma Knife ตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน
ขอควรสังเกตอีกประการของเทคโนโลยี Gamma Knife ไดแก การที่เครื่องมือนี้อาศัยแหลงกําเนิดรังสี
เปนแร Cobalt ซึ่งมีอายุจํากัด โดยมี half-life ที่ประมาณ 5.5 ป ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงตนทุนในการเปลี่ยน
แหลงกําเนิดรังสี และ คาใชจายในการจัดการกับกากแรกัมมันตรังสี ดวย

ขอบงชี้ในการบริการ
ในปจจุบันขอบงชี้ในการใชเทคโนโลยี มาใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยยังมีความหลากหลาย ซึ่ง
ขึ้นกับปจจัยหลายประการ ทั้งดานความพรอมของระบบ ความพรอมของผูปวย และ ระบบบริการสาธารณสุข
อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับกันวามีบางโรคที่ไดรับการยอมรับวา ควรนําเอาเทคโนโลยี
StereotacticRadiosurgery/Therapy มาใช โดยไดทําการแบงขอบงชี้ออกเปน 2 กลุมคือ ในกลุมโรคที่มีความ
ชัดเจนถึงความเหมาะสมในการใหการรักษา (Strong Indication) และในกลุมที่อาจจะมีประโยชนหากนํา
เทคโนโลยีมาใช (Controversial Indication) 7 ดังนี้
1. Strong Indication เปนกลุมโรคที่มีความชัดเจนวา การใช เทคโนโลยีSRS มาใชจะเปนประโยชน
โดยเฉพาะในกรณีที่มีขอจํากัดในการผาตัดแบบเปดกระโหลก หรือ ไมสามารถใหการรักษาในรูปแบบ
อื่นๆได หรือ เคยพบความลมเหลวในการรักษาแบบอื่นๆมาแลว
• ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Aterio-venous malformation)
• กลุมโรคมะเร็งที่แพรกระจายมายังสมอง
• เนื้องอกของเยื่อหุมสมองในบริเวณที่ไมสามารถผาตัดได (Meningioma near sensitive
structure)
• Acoustic Tumour (Vestibular Schwannomas)
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2. Controversial indication เปนกลุมโรคที่แมวา เทคโนโลยี SRS/SRT อาจจะมีผลดีตอพยากรณโรค
และความพึงพอใจของผูปวยบาง แตยังไมมีผลตางจากการรักษาในรูปแบบเดิมอยางไร ไดแก
• Pituitary Adenomas
• เนื้องอกบริเวณฐานสมอง
• กลุม functional disorder
• โรค Trigeminal Neuralgia

การเปรียบเทียบระหวางการรักษาดวยเทคนิค StereotacticRadiosurgery กับการรักษา
รูปแบบอื่น
ในการเปรียบเทียบระหวางรูปแบบการรักษาดวยเทคนิค SteretacticRadiosurgery กับการรักษาใน
รูปแบบอื่นๆนี้ จะพบวามีการศึกษาทั้งที่เปนเชิงตนทุนโดยตรง (ไมไดคํานึงถึงผลการรักษา) และ ที่เปนการศึกษา
แบบตนทุน หรือ คาใชจาย ตอคุณภาพการรักษา ซึ่งอาจจะเปน อายุที่ยาวขึ้น(Life year saved: LYS) หรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(cost per QALY) อีกทั้งในการศึกษาสวนหนึ่งยังมีความซับซอน เชนการไดรับผลกระทบ
(Contamination) จากการรักษาในรูปแบบอื่นดวย ตัวอยางเชนกลุมตัวอยางที่ไดรับการรักษาดวยRadiosurgery
อาจจะไดรับการรักษาดวยวิธีอื่นๆควบคูไปดวย ซึ่งจะเปนการยากที่จะแปรผลการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร
Ratgliano et al,1995 ไดเปรียบเทียบตนทุนตอผลการรักษาผูปวย single brain metastasis ระหวาง
กลุมที่ไดรับการผาตัดรวมกับการทํา Whole Brain Radio Therapy (WBRT) กับ กลุมที่ไดรับ Radiosurgery
รวมกับ WBRT พบวา กลุมแรกมีคาใชจาย 32,149 เหรียญสหรัฐตอ life year saved ในขณะทีก่ ลุมที่ไดรับ
Radiosurgery ดวยมีคาใชจาย 24,811 USD/LYS และจากการคํานวณพบวา Incremental costeffectiveness ของการผาตัดแบบเดิมคือ 52,834 USD ตอ LYS ที่เพิ่มจากการทํา WBRT อยางเดียว ในขณะที่
Incremental Cost-effectiveness ของการ radiosurgery คือ 40,648 USD 9
นอกจากนี้ยังสรุปวา Radiosurgery มีตนทุนทั้งหมด(Total Cost) ต่ํากวาการผาตัด รอยละ 25.8 และ
มีตนทุน-ประสิทธิภาพ(Cost-effectiveness) สูงกวาคิดเปนรอยละ 22.89
Mehta et al,1997 ไดรายงานผลการประเมิน cost-effectiveness ของผูปวย single brain
metastasis 3 กลุมคือ กลุมที่ไดรับWBRT แตเพียงอยางเดียว, กลุมที่ไดรับการผาตัดรวมกับWBRT และกลุมที่
ไดรับการทํา radiosurgery(LINAC) รวมกับ WBRT ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบตนทุน-ประสิทธิผล และตนทุน-ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทํา WBRT
อยางเดียว (หนวย : เหรียญสหรัฐ) 10
กลุมผูปวย
Cost per LYS
Cost per QALY Incremental cost-effectiveness
addition to WBRT
(median survival)
WBRT alone
16,250
32,500
Surgery + WBRT
27,523
31,454
12,289 / LYS
Radiosurgery+WBRT
13,729
15,102
10,753 / QALY
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Roijen et al ,1997 ไดทําการศึกษา ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม ของการรักษาผูปวย Acoustic
Neuroma โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมที่หนึ่งที่ไดรับการผาตัด (Micro Surgery) ในประเทศเนเธอแลนด และ
กลุมที่สองที่ไดรับRadiosurgery ในประเทศสวีเดน พบวา ตนทุนทางตรงของการรักษากลุมแรกคือ 20,072
Dutch Florin(Dfl) ในขณะที่กลุมที่สองคือ 14,272 Dfl ในขณะที่ตนทุนทางออม ในกลุมที่ไดรับ radiosurgery
จะต่ํากวามากคือ 1,020 Dfl เทียบกับ 16,400Dfl ในกลุมที่ไดรับการผาตัด 11 ซึ่งความแตกตางของคา Indirect
Cost นี้ มาจากคาเสียโอกาสในการขาดงานเปนสําคัญ
ในป พ.ศ. 2537 UHC Clinical Practice Advancement Center ไดเสนอวา ตนทุนของการทํา
Radiosurgery เมื่อมีผลิตภาพการบริการที่ 150รายตอปคือ 9,787 USD เทียบกับการผาตัดที่ 16,170 USD
และตนทุนของการทํา Radiosurgery จะแปรผกผันกับปริมาณผูปวยที่ใหบริการตอป [ซึ่งในขณะนั้นพบวา
เครื่องมือ Gamma KnifeของเครือขายUHC มีผลิตภาพเฉลี่ย 140 รายตอป เมื่อเทียบกับ LINAC มีผลิตภาพ 50
รายตอป (สวนหนึ่งเปนเพราะ เครื่อง LINAC สามารถใหบริการผูปวยอื่นๆไดดวย)] และ หากมีปริมาณผูปวย
นอยจนถึงระดับ92 รายตอป การผาตัดจะเริ่มมีตนทุนต่ํากวา radiosurgery
และเมื่อเปรียบเทียบ Incremental cost-effective ที่เพิ่มจากการทํา WBRT อยางดียว เปนหนวย
ตนทุนตอ life month saved จะพบวา Radiosurgery ที่ผลิตภาพ 150 รายตอป มีตนทุน 1,398 USD/ Month
ในขณะที่ การผาตัดมีตนทุน 2,194 USD/Month

ขอจํากัดของขอมูลดานตนทุน
ในการศึกษาดานตนทุนการรักษาพยาบาล พบวามีความหลากหลายของผลการศึกษาสูง ตัวอยางเชน
การกลาววา การใชเทคโนโลยี Stereotactic radiosurgery มีตนทุนต่ํากวาการผาตัดแบบเปดกระโหลกเปนชวง
ที่กวางระหวาง 0-70% 12 13 14
และอาจจะกลาวไดวา ในการศึกษาดานตนทุนของการรักษา ยังไมมีการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร
ของเครื่องมือ ทั้งสองประเภทอยางสมบูรณ 15 โดยมีจุดออนที่ขนาดและการประมาณคาตางๆเปนสําคัญ
นอกจากนี้ผลของการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรของประเทศอื่นๆ ยังไมสามารถนํามาใชกับประเทศไทย
ได เนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการที่สงผลถึงวิธีการศึกษา ตัวอยางเชน มาตรฐานการรักษา ผลิตภาพ
(Productivity)ของหนวยที่รักษา ตนทุนดานบุคลากร ความเปนเจาของเทคโนโลยีในประเทศผูผลิต และการ
บริหารจัดการในระบบ เปนตน อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินในประเทศในชวงเวลาที่ผานมา
ดังนั้นเมื่อมีความหลากหลายของขอมูลตนทุน ผูทําการศึกษาจึงสามารถเพียงเห็นความแตกตางอยางหยาบของ
การเปรียบเทียบตนทุนของเทคโนโลยีตางๆ และไมสามารถเปรียบเทียบขอมูลตนทุน ขอมูลการลงทุน ขอมูล
ตนทุนตอหนวยไดโดยตรง

การเปรียบเทียบระหวางประเภทของเครื่องมือ StereotacticRadiosurgery
ดานประสิทธิภาพ
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับในวงกวางวา เครื่องมือประเภท Gamma Knife และ ประเภท LINAC มีความ
ใกลเคียงกันมาก ทั้งในดาน ขอบงชี้ในการใชงาน ขอจํากัดในการใชงาน ผลของการรักษา และ รวมถึง ผลแทรก
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ซอนของการรักษา อีกทั้งการศึกษาที่ทําการเปรียบเทียบ อรรถประโยชน มักมีขอจํากัดในการศึกษาสูง
โดยเฉพาะประเด็นดานการสุมตัวอยาง และ การเปรียบเทียบโดยตรงระหวางเครื่องมือ 2ประเภท15 ดังนั้นจึงเปน
เรื่องไมงายนักในการบงชี้ ความแตกตางดานคลินิคของทั้งเครื่องมือทั้งสองแบบนี้
อยางไรก็ตามในบางการศึกษา ก็แสดงความแตกตางดานการรักษา ตัวอยางเชน Gamma Knife มีขอ
ไดเปรียบตรงที่มีความแมนยําสูงกวาจึงสามารถใชในพยาธิสภาพที่เล็กกวา 2 มิลลิเมตร หรืออยูชิดกับอวัยวะ
สําคัญได (Raouf,2002)
ดานตนทุน
Becker et al,1998 ไดรายงานผลการศึกษาคาใชจายในการลงทุนดาน Stereotactic Surgery ใน
ประเทศเยอรมัน เปรียบเทียบระหวาง Modified LINAC, Dedicatated LINAC และ Gamma Knife พบวา การ
ลงทุนซึ่งครอบคลุมคาเครื่องมือ การติดตั้ง การบริการ การซอมแซม การควบคุมคุณภาพ พบวา Modified
LINAC มีตนทุนต่ําที่สุดคือ 850,000 มารกเยอรมัน เมื่อเปรียบเทียบกับ Dedicated LINAC (3,500,000 DM)
และ Gamma Knife(6,30,000DM) และเมื่อคํานวณเปนคาใชจายตอปก็ยังมีทิศทางเปนเชนเดิม คือ Modified
LINAC มีตนทุนตอปต่ําที่สุด 137,000 มารกเยอรมัน รองลงมาคือ Dedicated LINAC 787,500DM และ
Gamma Knife มีตนทุนตอปสูงที่สุดคือ 1,118,500 DM 16
โดยกอนหนานี้ Becker1996 ไดศึกษาตนทุนของการรักษาดวย StereotacticRadiosurgery ตอผูปวย
เปรียบเทียบระหวาง Gamma Knife และ LINAC โดยไมไดระบุประเภทของเครื่องมือ LINAC พบวา ที่ผลิตภาพ
ที่ทําการรักษาผูปวย 50 คนตอป ตนุทนตอหนวยของ LINAC คือ 21,007.5 มารกเยอรมัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
Gamma Knife ที่ 27,403.75 แตเมื่อมีผลิตภาพสูงขึ้นจนถึงระดับ 600รายตอป ซึ่งเปนผลิตภาพที่ไมสามารถทํา
ไดในทางปฏิบัติ LINAC ก็จะยังมีตนทุนต่ํากวา ประมาณ 5% และสรุปวา ในความเปนจริง ผลิตภาพที่พอเหมาะ
คือ ระหวาง 100-150 รายตอป LINAC จะมีตนทุนถูกกวาประมาณ 25% 17
Konigsmaier et al ไดทําการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยซึ่งครอบคลุม การลงทุน งบดําเนินการและ
คาตอบแทนบุคลากร เปรียบเทียบระหวาง Modified LINAC, Dedicatated LINAC และ Gamma Knife พบวา
หากใหบริการผูปวยไดนอยกวา 175 รายตอปแลว Modified LINAC มีตนทุนตอหนวยต่ําที่สุด และหาก
ใหบริการ มากกวา 200 รายตอป ความแตกตางระหวางชนิดของเครื่องมือจะลดลง 18
ในป 1994 UHC Clinical Practice Advancement Center ไดรายงานการประมาณการคาใชจายที่
เกี่ยวกับอุปกรณโดยทําการเปรียบเทียบระหวางGamma Knife กับ Modified LINAC พบวา คาใชจายในระยะ
เริ่มดําเนินการ Gamma Knife มีคาใชจายสูงกวาคือ 3.39ลานเหรียญสหรัฐ สวน 15MeV LINAC มีคาใชจาย
1.97ลานเหรียญสหรัฐ แตหากมีสมมติฐานวาเครื่อง Gamma Knife มีอายุการใชงานยาวนาน 20ป และเครื่อง
LINAC มีอายุเพียง 10 ป คาใชจายดานอุปกรณตอปจะกลับพบวา Gamma Knife มีคาใชจายถูกกวาคือ
188,000 เหรียญ ในขณะที่ LINAC มีคาใชจาย 232,000 เหรียญตอป
แตเมื่อตั้งสมมติฐานผลิตภาพในการบริการที่ 200รายตอป และเครื่องมือทุกประเภทมีอายุการใชงาน
ยาว 10 ปเทากัน จะพบวาคาใชจายดานอุปกรณ เรียงจากมากไปนอยของเครื่องมือ StereotacticRadiosurgery
4 ประเภท จะอยูในทิศทางเดียวกันทั้งคาใชจายในการเริ่มตนและคาใชจายตอปดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : คาใชจายดานอุปกรณ ระหวางเครื่องมือทั้ง 4 ประเภท (หนวย: เหรียญสหรัฐ)5
ประเภท
คาใชจายตั้งตน
คาใชจายตอป
Gamma Knife
3,940,000
442,00
New Multi purpose LINAC
2,480,000
313,000
Dedicated LINAC
1,940,000
249,000
Modified LINAC
580,000
123,000

แนวทางการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ไดแยกการศึกษายอยออกเปน 3 สวนคือ
1. การศึกษาความตองการเทคโนโลยี(ดานอุปสงค) โดยจะมีการกําหนดกลุมโรคที่เปนกลุมเปาหมายในการใช
เทคโนโลยีดังกลาว ซึ่งกลุมผ้ําการศึกษาไดคัดเลือกมา 2กลุม ไดแกกลุมความผิดปกติของหลอดเลือดใน
สมอง (Aterio-Venous Malformation: AVM) และกลุมเนื้องอกในสมอง(Brain Tumour) ซึ่งเปนกลมผูปวย
สวนใหญของเทคโนโลยีนี้เปนสําคัญ
2. การศึกษาดานผลิตภาพของเทคโนโลยีที่มีอยูในประเทศไทย โดยผูศึกษาไดดําเนินการสัมภาษณ
ผูรับผิดชอบเครื่องมือเทคโนโลยี ใน 4 โรงพยาบาล ที่ไดดําเนินการ ไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล
รามาธิบดี โรงพยาบาลศรีสยาม และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ยังไดดําเนินการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิดานรังสีรักษาและดานประสาทศัลยศาสตรอีกจํานวนหนึ่ง ถึงความเหมาะสมและรูปแบบ
กลไกในการนําเทคโนโลยีมาใชในประเทศไทยรวมถึงระบบการบริหารจัดการ
และไดทําการขอขอมูลดานผลิตภาพ ตนทุน อุปสรรค ขอจํากัด และ ทิศทางนโยบายของสถานพยาบาลที่
ไดนําเทคโนโลยีมาใช เพื่อใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยของการบริการ
3. การสรุปและสังเคราะหเชื่อมโยง ขอมูลดานอุปสงค และ อุปทาน ภายในประเทศ เพื่อนําเสนอไปถึงขอเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อประโยชนสูงสุดในการตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการ ของผูบริหารกระทรวง
สาธารณสุข และ ผูที่เกี่ยวของ ใหตอบสนองกับความตองการทางดานสุขภาพของประเทศไทยอยาง
สอดคลองและเปนเหตุเปนผล และเปนธรรม
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การประมาณการดานอุปสงค
ในการคาดการณอุปสงคของเทคโนโลยี StereotacticRadiosurgery พบวามีความซับซอน และ
ยุงยากในการประเมินสัดสวนของผูปวยในแตละโรคที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี ทั้งนี้เมื่อทําการทบทวนการศึกษา
ขอบงชี้ของผูปวยที่ควรไดรับการรักษาดวยเทคโนโลยีนี้นั้น จะมีความแตกตาง และ หลากหลาย มาก ทั้งนี้ยอม
ขึ้นกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ ระบบการบริการสุขภาพ ในบริบทของแตละประเทศที่ทําการศึกษา
อีกทั้ง ในการบริการรักษาผูปวยในแตละโรค ยังมีความทับซอนกันของการรักษาในรูปแบบตางๆ ดวย
เชน การไดรับการรักษามากกวา 1ประเภท หรือ การไดรับการผาตัดหลายครั้ง
ตัวอยางเชน Schneider and Hailey, 1998 สรุปวา “There is no real indication of the proportion
OF AVMs that might be appropriately treated by SRS” 19
ระเบียบวิธีศึกษา
ผูทําการศึกษาไดกําหนดขอบเขตในการคาดการณอุปสงคของเทคโนโลยี ในระยะเวลา 20 ป ระหวางป
พ.ศ. 2548-2568 โดยอาศัยหลักการพื้นฐานดังนี้
1. กําหนดกลุมโรคที่เขาขายที่จะไดรับการรักษาดวย StereotacticRadiosurgery / Therapy ที่เปนกลุม
Strong Indication 3 กลุมโรค ไดแก
• Aterio-venous malformation
• Metastasis Brain tumour
• Primary brain tumour ซึ่งประกอบดวย Acoustic Neuroma (Schwannoma) และ
Meningioma
2. ใชประโยชนจากฐานขอมูลภายในประเทศใหไดมากที่สุด แตหากไมสามารถใชได หรือ ไมมีขอมูลของ
ประเทศ จึงอาจจะจําเปนตองอนุมานขอมูลจากตางประเทศมาใชแทน
3. อุปสงครวม = อุปสงคของโรค AVMs+โรค Brain Metastasis+โรค Primary Brain Tumour
4. อุปสงคในแตละโรค = จํานวนประชากร x อุบัติการณของโรคนั้นในประชากร x สัดสวนที่เหมาะสมใน
การทํา StereotacticRadiosurgery
5. อุบัติการณของแตละโรคมีความคงที่ตลอดระยะเวลาที่คาดการณ
6. จํานวนประชากร อาศัยขอมูลการคาดการณ จํานวนประชากร จากสภาพัมนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยอาศัยสมมติฐานวาประเทศมีอัตราการเพิ่มของประชากรในระดับปานกลาง
และอุปสงคที่ประเมินนี้ เปน อุปสงคชนิดที่เปน Potential Demand คือ จํานวนผูปวยที่อยูในประเทศ ซึ่ง
ตางจาก จํานวนผูปวยที่เขาสูระบบการรักษาแลว (Effective Demand / Expressed Demand)
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Ateriovenous Malformation
ประมาณการอุบัติการณ
ปญหาสําคัญในการประมาณการ อุบัติการณและความชุกของ โรค Atereovenous malformation คือ
การที่ผูที่มีพยาธิสภาพของโรคดังกลาวไมไดมีอาการทุกคน อีกทั้งโอกาสในการวินิจฉัยในผูที่มีอาการยังคอนขาง
ต่ําโดยเฉพาะผูที่มีอาการไมมากนัก สาเหตุสวนหนึ่งนาจะเนื่องมาจาก กระบวนการวินิจฉัยที่ทําไดคอนขางยาก
และตองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการวินิจฉัย
มีการประมาณความชุกของโรคดังกลาวที่หลากหลายแตกตางกันหลายเทาตัว เชนจากการรายงาน
ของ Berman,2000 พบวามีความชุกถึง 500-600 ตอ100,000 ประชากร 20 ในขณะที่ Ahsahi, 2000 และ
Apsimon, 2002 รายงานความชุกในประเทศสกอตแลนดและออสเตรเลียเพียง 18.0 และ 5.47 ตอ100,000
ประชากร ตามลําดับ
ดังนั้นเนื่องจากความแตกตางของคาความชุกในประชากรทั่วไปมีสูง ในการคาดการณความตองการ
เทคโนโลยี StereotacticRadiosurgery / Therapy จึงเลือกใชคาอุบัติการณ (Incidence) ที่มีความสอดคลอง
และใกลเคียงกันในการศึกษาตางๆ มากกวา
Jessurun,1993 รายงานการศึกษาในเกาะ Leewarc วามีอุบัติการณของโรค AVM คิดเปน 1.1 ตอ
100,000 ประชากร ตอป ซึ่งเปนคาเดียวกับที่ Brown,1996 ไดรายงานอุบัติการณในประชากรรัฐ Minnesota ,
ตอมา ในป 2001 Hillman ไดรายงานอุบัติการณในประเทศ Sweden ไวสูงถึง 1.24 ตอแสนประชากรตอป
ในขณะที่ในป 2002 Apsimon และ Alshahi ไดรายงานอุบัติการณ ในกรุง Perth ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศ Scotland ไวที่ 0.89 และ 1.12 ตอแสนประชากรตอปตามลําดับ
หากทําการหาคาเฉลี่ยของอุบัติการณโรคAVM ในประชากรทั่วไปโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาทั้ง 5
ขางตน เราจะไดคาประมาณการอุบัติการณไดที่ 1.09 /100,000 ประชากร-ป ซึ่งจะเปนคาที่ผูทําการศึกษา
เลือกใชตอไป
ทางเลือกในการรักษาผูปวย
ในการรักษาผูปวยโรค AVM เปนที่ยอมรับกันวา การผาตัดยังเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากอัตราการ
หายขาดที่สูงกวาการรักษาวิธีอื่นคือสูงมากกวารอยละ85และผลการรักษาที่ลดความเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรค (คือ Hemorrhage) ในทันที 21 ซึ่งจะตางจากการรักษาในวิธีอื่นที่ยังตองอาศัยระยะเวลา
ในการปดตัวของ AVM เชน ระยะเวลา มากกวา 1ป หลังไดรับการทําRadiosurgery15 สวน ขอจํากัดของการ
ผาตัดคือความเสี่ยงตอการเกิดผลแทรกซอนระหวางการผาตัดโดยเฉพาะในผูปวยรายที่มีตําแหนงพยาธิสภาพที่
เขาถึงไดยาก
การทํา Embolisation (Endovascular Occlusion) เปนอีกทางเลือกในการรักษาโรคดังกลาวในกลุม
ผูปวยที่ยากตอการผาตัด แมวาจะมีอัตราการปดตัวของAVM ต่ํากวาการผาตัด15 แต ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะ
ใช การทํา Embolisation เปนการรักษารวมกับการรักษาในวิธีอื่นๆสูงขึ้น เชนการใชเพื่อชวยลดขนาดของAVM
กอนการผาตัด
การรักษาดวย StereotacticRadiosurgery จัดไดวาเปนทางเลือกอันดับสาม โดยเฉพาะในกลุมที่ไม
สามารถทําการผาตัดได เนื่องจากตําแหนงพยาธิสภาพ หรือ สภาพรางกายไมพรอม ประสิทธิภาพของการรักษา
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จะคอนขางไดผลดี ในกลุมที่มีความรุนแรงของโรคนอย (ในกลุมที่มีคา Spetzler-Martin gradeI-III จาก 5
ระดับ) หรือ มีขนาดของพยาธิสภาพไมเกิน 3 ซม.
จากการทบทวนการศึกษาตางๆ พบวาประสิทธิภาพของการรักษาดวยเครื่องมือ Gamma Knife มี
อัตราการปดตัวลงภายใน 2ป (2 years Obliteration Rate) ประมาณ 55-81% เมื่อเทียบกับLINAC ที่37-85%
อยางไรก็ตามมีการตั้งขอสังเกตวาการรายงานอัตราการปดตัวอยางหยาบนั้นอาจจะสูงเกินจริงเนื่องจาก การ
Follow up และเครื่องมือที่เลือกใชดวย Angiography โดยเมื่อทําการปรับ (Adjusted) อัตราการปดตัวตาม
สัดสวนของผูปวยที่ไดรับการทํา angiography แลวจะมีคาระหวาง26-45%และ44-68% ในกลุมผูปวยที่ไดรับ
การรักษาดวยเครื่องมือแบบ Gamma Knife และ LINAC ตามลําดับ
นอกจากนี้ในการเลือกใหบริการผูปวยดวยการทํา radiosurgery นั้น ยังตองคํานึงถึงอัตราการเกิดผล
ขางเคียงตางๆอีกดวย ซึ่งรวมถึงโอกาสจะเกิดการแตก(Hemorrhage)ของAVM ระหวางที่ยังไมปดตัวลงดวย
Yamamoto et al.,1995 รายงานโอกาสเสี่ยงดังกลาวไวถึง 6% ในจํานวนนี้มีถึง3%ที่เสียชีวิตจากการแตกของ
AVM หลังการรักษาดวยGamma Knife 22 และในภาพรวมโอกาสเกิดผลแทรกซอนจากการรักษาดวย
radiosurgery มีคาระหวาง 5-12%และ2-12% ในกลุมที่ไดรับการรักษาดวยเครื่องมือ LINAC และ Gamma
Knife ตามลําดับ15
ประมาณการโอกาสในการทํา StereotacticRadiosurgery
Hillman,2001 รายงานโอกาสในการทํา StereotacticRadiosurgery ในผูปวย AVM ไวที่ 2-7 ครั้งตอ1
ลานประชากรตอป ซึ่งเปนการประมาณการที่กวาง เนื่องจากในคาสูงสุดนั้น เปนการนับเอาผูปวยทุกรายที่ทํา
radiosurgeryได (มิใชควรทําradiosurgery) โดยนิยามที่มีขนาดพยาธิสภาพไมเกิน3ซม.เปนสําคัญ อยางไรก็
ตามหากคิดคาเฉลี่ยระหวางคาสูงที่สุดและต่ําที่สุด และเทียบเคียงกับรายงานอุบัติการณที่ Hillman et al
รายงานไวเองจะได คาโอกาสในการทํา radiosurgery ในกลุมผูปวย AVM ที่รอยละ 36
ในขณะที่ UHC Clinical Practice Advancement Center ไดรายงานอัตราการทํา radiosurgery ในป
1991-1993 ที่รอยละ 29.4 ซึ่งก็อาจจะยังมีแนวโนมที่สูงกวาความเปนจริงเนื่องจากมีการคัดเลือกและสงตอ
ผูปวย (Skimming effect)
ในขณะที่ประสบการณของประเทศไทยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายหลังที่มีการติดตั้งเครื่องมือ
StereotacticRadiosurgery ในป 1997 แลวพบวา อัตราการไดทํา radiosurgery ในกลุมผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปน AVM คือ 14.3% ซึ่งเปนคาที่แตกตางจากตางประเทศพอสมควร
หากประมาณการโอกาสในการทํา radiosurgery ในกลุมผูปวยAVM โดยอาศัยขอมูลจาก 3 แหลง จะ
ไดคาดังกลาวที่ 26.66% ซึ่งนาจะเปนคาที่คอนขางสูงในบริบทของประเทศไทยในปจจุบัน
ผลการศึกษา
จากModel ในการคํานวณ อุปสงค ซึ่งขึ้นกับ 3ปจจัยยอยอันประกอบดวย จํานวนประชากร
อุบัติการณการเกิดโรคตอป และ โอกาสที่ผูปวยควรไดรับการทํา radiosurgery ดังแสดงในสูตร
Demand AVM = Population x Incidence x SRS probability
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ในป พ.ศ. 2548 จะพบวามีอุปสงคของเทคโนโลยีของผูปวย AVM จํานวน 188 ราย และจะเพิ่มเปน
210 รายใน 20ปขางหนาบนสมมติฐานวา มีการยึดถือเกณฑปฏิบัติในการคัดเลือกผูปวยเขารับการทํา
radiosurgery ดังเดิม

Brain Metastasis
ประมาณอุบัติการณ
การประมาณการจํานวนผูปวยโรคมะเร็งที่มีอาการลุกลามไปยังระบบประสาทสวนกลางเปนการ
ประมาณการที่ไมงายนัก เนื่องจาก ระบบการวินิจฉัยในการบริการ ที่ผูปวยกลุมนี้มักไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็ง
ในตําแหนงปฐมภูมิ เปนหลัก และ หรือ มีความลาชาของการ Detection ทําใหผูปวยโรคมะเร็งจํานวนไมนอยที่
เสียชีวิตลงไปโดยไมทราบแนชัดวามีการแพรกระจายไปยังระบบประสาทสวนกลางหรือไม
ผูทําการศึกษาจึงเลือกวิธี การประมาณอุบัติการณของผูปวยมะเร็งที่มีการลุกลามไปยังระบบประสาท
สวนกลาง โดยวิธี การหาสัดสวนของการกระจายไปยังระบบประสาทสวนกลางของผูปวยมะเร็งทั้งหมด มาคูณ
กับคาดการณจํานวนผูปวยโรคมะเร็งทั้งประเทศ
จํานวนผูปวยมะเร็งทั้งประเทศ สามารถสืบคนขอมูลไดจาก 2 แหลงคือ การจัดทําทะเบียนโรคมะเร็ง
แหงชาติ (National Cancer Registry) ซึ่งดําเนินการเมื่อป พ.ศ. 2536 โดยพบวา ในเวลานั้นมีผูปวยมะเร็งทั้ง
ประเทศคิดเปน 63,741 ราย 23 หรือเทียบเปน 109.78 ตอ 100,000ประชากร
สวนอีกฐานขอมูลนั้น สามารถหาไดจาก ระบบการรายงานผูปวยของสํานักนโยบายและแผน กระทรวง
สาธารณสุขในป พ.ศ.2543 ที่มีการรายงานผูปวยในคิดเปน 71.1 ตอ 100,000 ประชากร 24 จากการวิเคราะห
ระบบของฐานขอมูลเชื่อไดวา ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีจุดออนอยูหลายประเด็น เชนเปนการ
รายงานผูปวยในเทานั้น และ อาจจะไมครอบคลุมสถานพยาบาลบางประเภท โดยพบวา ตัวเลขจาก กระทรวง
สาธารณสุขต่ํากวา ฐานขอมูลของระบบทะเบียนมะเร็งถึง รอยละ 36
ผูทําการศึกษาจึงเลือกใชตัวเลขอุบัติการณที่ดัดแปลงจากฐานขอมูลทะเบียนมะเร็ง โดยปรับตาม
คาดการณจํานวนประชากร
ในสวนสัดสวนของผูปวยที่มีการแพรกระจายไปยังระบบประสาทสวนกลางนั้น จากการสืบคนพบวามี
ความแตกตางของขอมูลดังกลาวอยางมาก
Flickinger,1994 ไดรายงานวารอยละ 50 ของศพผูปวยมะเร็งในประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบการ
แพรกระจายไปยังสมอง 25 ซึ่งนาจะเปนตัวเลขที่สูงมากกวาในผูปวยที่ยังมีชีวิตอยูไมนอย อีกทั้งอาจจะมีผลจาก
ระยะเวลา และระเบียบวิธีศึกษา ทําใหไมนาจะสามารถนํามาบอกอุบัติการณของการแพรกระจายไปยังสมอง
ของผูปวยมะเร็งที่อาจจะเปนผูรับบริการ radiosurgery/therapy
ในปค.ศ.1994 Alexander and Loeffler ไดระบุวาผูปวยมะเร็งรอยละ 20 จะมีการแพรกระจายไปยัง
ระบบประสาทสวนกลาง 26 หรือ Parker,1997 27 ไดประมาณการจํานวนผูปวยมะเร็งที่มีการแพรกระจายไปยัง
ระบบประสาทสวนกลางทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาในปนั้น วามีประมาณ 100,00 ราย ซึ่งเมื่อคํานวณกับ
ประชากรในขณะนั้นจะพบวามีอุบัติการณประมาณ 37.2 ตอ 100,000 ประชากรซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาอื่นๆ
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ในสวนของประเทศไทย เนื่องจากไมมีขอมูลโดยตรง ผูทําการศึกษาจึงไดทําการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ และไดใชสมมติฐานวา สัดสวนการแพรกระจายมายังระบบประสาทสวนกลางในผูปวยมะเร็งของ
ไทยนาจะอยูที่ รอยละ 10 โดยสาเหตุประการหนึ่งที่มีสัดสวนต่ํากวาขอมูลจากตางประเทศนั้นนาจะเปนจากชนิด
ของมะเร็งที่พบบอยในประเทศจะแตกตางกับตางประเทศ โดยในตางประเทศชนิดของมะเร็งที่พบวา
แพรกระจายไปยังระบบประสาทสวนกลางบอยที่สุดชนิดหนึ่งไดแกมะเร็งชนิด Melanoma 28 ซึ่งพบไดนอยใน
ประเทศไทย
จากฐานขอมูลและสมมติฐานขางตน เราจะประมาณการจํานวนผูปวยมะเร็งที่มีการแพรกระจายไปยัง
ระบบประสาทสวนกลางในประเทศไทย ในป พ.ศ.2548 ไดประมาณ 7110 ราย และจะเพิ่มขึ้นเปน 7936 ราย
ในป พ.ศ. 2568 แตควรคํานึงวาในจํานวนนี้อาจจะมีผูปวยอีกไมนอยที่อาจจะไมไดเขาสูระบบบริการ และ ไมได
รับการวินิจฉัยถึงการมีการแพรกระจายไปยังระบบประสาทสวนกลาง รวมถึง อาจจะไมอยูในสภาพที่เหมาะสม
กับการรักษานอกเหนือจากการรักษาตามอาการ(Palliative care)
ซึ่งทิศทางของการประมาณอุบัติการณในอนาคตอาจจะเปนไปไดทั้งในทิศทางที่เพิ่มขึ้นและลดลง
ตัวอยางเชน หากมีการรณรงคในการปองกัน และ คัดกรองโรคมะเร็งปฐมภูมิที่พบบอย อยางไดผล ก็อาจจะทํา
ใหการแพรกระจายไปยังสมองลดลง ในทางตรงกันขามหากเพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยเชนการลงทุนดาน
เครื่องมือและบุคลากรดานรังสีวินิจฉัย หรือ การเขาถึงกระบวนการวินิจฉัยของผูปวย ก็นาจะทําให พบผูปวยที่มี
การแพรไปยังระบบประสาทสวนกลางสูงขึ้น
ทางเลือกในการรักษา
ในปจจุบัน การรักษา ผูปวยที่มีการกระจายไปสูระบบประสาทสวนกลางของมะเร็ง นอกเหนือจากการ
รักษาตามอาการและการประคับประคองสภาพทั่วไปแลว มีอยู 3 กลุมใหญๆ คือ การผาตัด การใหยา และ รังสี
รักษา
พยากรณโรคของผูปวยมะเร็งที่มีการกระจายไปยังสมอง มีแนวโนมไมดีนัก Posner,1974 รายงานวา
ผูปวยสวนใหญมีอายุหลังไดรับการวินิจฉัยเพียง 1-2 เดือน(คามัธยฐาน)หากไมไดรับการรักษาใดๆ 29 และจะ
เสียชีวิตจากทั้งการแพรกระจายไปที่สมองและรางกายทั่วตัว
การใหสาร Steriod ในผูปวยที่มีการแพรของมะเร็งไปที่สมอง เปนวิธีที่นิยมในการรักษาในอดีต
สามารถยืดอายุออกไปไดอีกโดยเฉลี่ย 8 สัปดาห 30 แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงผลขางเคียงของ steroid ดวย
Borgelt et al,1980; Kurtz et al, 1981; Patchell et al,1990; Noordijk et al, 1994; Sneed et
al,1996 ไดพบวาการฉายรังสีรักษาแบบ Whole Brain Radio-Therapy (WBRT) สามารถยืดอายุไดประมาณ 36 เดือน
ในกลุมผูปวยที่มีการแพรกระจายไปยังระบบประสาทสวนกลาง ที่มีเพียง 1 กอน พบวา การฉายแสง
แบบ WBRT รวมกับการผาตัด จะสามารถมีอายุเฉลี่ย 40-43 สัปดาห เทียบกับ 15-26 สัปดาหในกลุมที่ให
WBRT เพียงอยางเดียว 31
Muacevic,1999 ไดรายงานวาผูปวย Brain Metastasis จํานวน 56 ราย ที่ไดรับการทํา
StereotacticRadiosurgery มีคามัธยฐานของอายุที่เหลือ 8 เดือน 32 ในขณะที่ Fernandez-Vicioso,1997 ได
รายงานการศึกษาผูปวยที่ไดรับทั้ง WBRT และ Radiosurgery วามีคามัธยฐาน 8 เดือนเชนกัน 33
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อยางไรก็ตาม ในรายงานของ Medicare Services Advisory Committee ไดสรุปวา ในกลุมผูปวยที่
ไดรับการสุมตัวอยาง มาพบวาไมมีความแตกตางในคามัธยฐานของอายุที่เหลือ ระหวางกลุมที่ไดรับการ
radiosurgery รวมกับ WBRT และ กลุมที่ไดรับการผาตัดรวมกับWBRT15
ผลขางเคียงของการรักษาดวย Radiosurgery พบวา มีรายงานวาโอกาสเกิดผลแทรกซอนขั้นรุนแรงจน
เสียชีวิต มีประมาณรอยละ 1-2 จากภาวะ fatal radionecrosis และ fatal intramural hemorrhage 34 35
นอกจากนั้น รอยละ 20 จะพบวามีอาการแพรกซอนที่ไมรุนแรงนักเชนการบวมของเนื้อสมอง ซึ่งการรักษาแบบ
Stereotactic Radio Therapy จะชวยลดผลแทรกซอนของการทํา Radiosurgery ลงได
การประมาณการอุปสงค
ในปจจุบันยังไมมีการระบุถึงสัดสวนของผูปวยที่เหมาะสมตอการรักษาดวย
StereotacticRadiosurgery /Therapy ที่ยอมรับตรงกันอยางชัดเจน แตก็มีการระบุถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
รักษา เชน การที่มีการแพรกระจายของมะเร็ง ที่มีขนาดไมใหญนักและมีจํานวนเพียง 1 กอน หรือ ไมเกิน 3 กอน
Patchell,1990 ราย เสนอวา รอยละ 20-25 ของผูปวยที่มีการแพรกระจายเพียงกอนเดียว นาจะ
เหมาะสมกับการทํา radiosurgery 36
จากประสบการณของ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา ในป พ.ศ. 2546 ไดทําการบริการ Radiosurgery/
Therapy จํานวน 14 ราย จากจํานวน ผูปวย cancer ทั้งหมด 2593 ราย ซึ่งคิดเปน 0.54 % ซึ่งอาจจะมากเกิน
จริงเนื่องจาก อิทธิพลของระบบการสงตอมารับการทํา radiosurgery โดยตรง
จากรายงานของ University Hospital Consortium ไดพบวา ประมาณรอยละ 37 -50 ของผูปวย
Brain Metastasis มีจํานวน 1 กอน และประมาณ รอยละ 20 มีสองกอน
จากขอมูลขางตน ประมาณไดวา รอยละ 7.4-12.5 (คาเฉลี่ย 9.95%) ของผูปวยที่มีการแพรกระจายไป
ที่สมองทั้งหมดนาจะเปนกลุมเปาหมายที่ตองการเทคโนโลยี StereotacticRadiosurgery โดยคํานวณจาก การที่
รอยละ 20-25 เหมาะสมตอ radiosurgery จาก รอยละ 37-50 ของ ผูปวยทั้งหมด
ผลการศึกษา
จากModel ในการคํานวณ อุปสงค ซึ่งขึ้นกับ 5 ปจจัยยอยอันประกอบดวย จํานวนประชากร
อุบัติการณการเกิดมะเร็งตอป โอกาสที่จะแพรไปยังระบบประสาทสวนกลาง โอกาสที่จะมีกอนเนื้อเพียงกอน
เดียว และ โอกาสที่ผูปวยควรไดรับการทํา radiosurgery ดังแสดงในสูตร
Demand for Brain metastasis = Population x Incidence x Brain
metastasis proportion x solitary proportion x SRS probability
ในป พ.ศ. 2548 จะพบวามีอุปสงคของเทคโนโลยีของผูปวย Bran metastasis จํานวน 727 ราย (526889ราย) และจะเพิ่มเปน 790 ราย (587-992ราย) ใน 20ปขางหนา
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Primary Intracranial Tumours
ประมาณอุบัติการณ
ในกลุมโรคเนื้องอกปฐมภูมิของระบบประสาทสวนกลาง (Primary Intracranial tumours) ที่เปนที่
ยอมรับวาเปน Strong Indication ของการบริการดวย StereotacticRadiosurgery นั้น มีอยู 2 กลุมดวยกัน
กลาวคือ Acoustic Neuroma (Vestibular Schwannoma) และ Meningioma ที่มีพยาธิสภาพอยูในบริเวณที่
ผาตัดไดยาก เชนบริเวณฐานสมอง (Base of Skull)
จากขอจํากัดของขอมูลอุบัติการณดังกลาวผูศึกษาจําเปนตองประมาณการจากขอสมมติฐานบน
ฐานขอมูลอื่นๆ เทาที่พึงหาได
ในขณะที่พิจารณาจากฐานขอมูลผูปวยมะเร็งของคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี พบวาสัดสวนของ
ผูปวยเนื้องอกปฐมภูมิสมอง คิดเปน รอยละ 4.09 และ 3.96 ของผูปวยโรคมะเร็งทั้งหมดที่มารับการ
รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ในป พ.ศ.2541 (กอนมีเครื่องมือ X-Knife) และ พ.ศ. 2543 (ภายหลัง
มีเครื่องมือ X-Knife) สัดสวนของคณะแพทยศาสตรรามาธิบดีที่สูงกวาสัดสวนของประเทศในภาพรวม นาจะมี
ผลมาจากผลของการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่มีความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีเปนสําคัญ
1. Acoustic neuroma
ในป พ.ศ.2544 จากทะเบียนผูปวยของคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี พบวา จาก ผูปวย 95
ราย ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเนื้องอกปฐมภูมิของสมอง พบวา มีผูปวย 6 รายที่มีพยาธิสภาพชนิด
Acoustic Neuroma หรือคิดเปน รอยละ 6.32
ซึ่งสัดสวนดังกลาวก็ใกลเคียงกับรายงานในตางประเทศ ที่พบวามีสัดสวนเปนรอยละ 6-10
ของ primary intracranial tumours 37
และมีรายงานอุบัติการณผูปวย Acoustic Neuroma วามีอุบัติการณ 1 ตอ 100,000
ประชากร 38
จึงประมาณการไดวามีผูปวย Acoustic Neuroma ในป พ.ศ.2548 จํานวน 622 ราย และจะ
เพิ่มเปน 723 รายในพ.ศ.2568
2. Meningioma
สัดสวนของผูปวย meningioma จากกับรายงานในตางประเทศ พบวามีสัดสวนเพียง
ประมาณรอยละ 20 ของ primary intracranial tumours 39
มีการศึกษาเกี่ยวกับอุบัติการณของ Meningioma ในประเทศ Canada พบวา มีอุบัติการณ
ประมาณ 2.3 ตอ 100,000 ประชากรตอป 40 อยางไรก็ตาม ผูปวยสวนใหญอาจจะไมมีอาการใดๆ โดย
มีรายงานวา มีเพียงรอยละ25 41 - 61.1 42 ของผูปวยเทานั้นที่มีอาการ ผูทําการศึกษาขอเลือกใช อัตรา
เฉลี่ยที่รอยละ 43.05
ในป พ.ศ.2544 จากทะเบียนผูปวยของคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี พบวา จาก ผูปวย 95
ราย ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเนื้องอกปฐมภูมิของสมอง พบวา มีผูปวย 49 รายที่มีพยาธิสภาพ
ชนิด Meningioma หรือคิดเปน รอยละ 51.58 ซึ่งคอนขางแตกตางจากขอมูลในตางประเทศ อาจจะ
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เปนเนื่องเพราะเปนฐานขอมูลของสถานพยาบาลที่เปนเปาหมายสุดทายของการสงตอผูปวยใน
ประเทศ
จะประมาณการไดวามีผูปวย Meningioma ในป พ.ศ.2548 จํานวน 1490 ราย และมีอาการ
641 ราย โดยจํานวนผูปวยจะเพิ่มเปน 1663 รายและมีอาการ 716 ราย ในป พ.ศ. 2568
ทางเลือกในการรักษา และประมาณการอุปสงค
1. Acoustic neuroma
สําหรับโรค Acoustic Neuroma แลว การผาตัดยังเปนทางเลือกอันดับแรกในการรักษาผูปวย 43
โดยเฉพาะผูปวยที่มีพยาธิสภาพขนาดเล็ก โดยประสิทธิภาพในการรักษาพบวามีอัตราการ Complete
resection ใกลเคียง 100% และอัตราการเกิดผลแทรกซอนตอเสนประสาท facial พบประมาณ รอยละ 20 ที่
เวลา 1 ปหลังการผาตัด โดยสามารถรักษาสมรรถนะในการรับฟงไดในอัตรา 30-90% โดยพบวา ผลการรักษา
มักขึ้นกับความชํานาญของแพทยผูทําการผาตัด15
StereotacticRadiosurgery / Therapy อาจจะเปนทางเลือกสําหรับผูปวยบางกลุม เชน ผูปวยที่มี
ตําแหนงพยาธิสภาพที่ไมสามารถผาตัดได หรือ มีสภาพรางกายที่ไมควรไดรับความเสี่ยงของการผาตัด หรือ มี
การกลับเปนซ้ําหลังการผาตัด หรือ ผูปวยที่ไมสามารถผาตัดพยาธิสภาพออกไดหมด iv ประสิทธิภาพของการ
รักษาดวย radiosurgery /therapy พบวามีรายงานอัตราการควบคุมรอยโรค คือ มีขนาดไมโตขึ้น ตั้งแตรอยละ
79 44 -100 45 46 โดยพบวาเครื่องมือ ระหวาง Gamma Knife และ LINAC ใหประสิทธิภาพไมตางกันนัก แตการ
รักษาดวยการใหรังสีหลายครั้ง จะสามารถลดผลแทรกซอนตอเสนประสาท Cranial nerve ลงได15
อยางไรก็ตามผูทําการศึกษายังไมสามารถกําหนด สัดสวนของผูปวย AcousticNeuroma ที่ควรไดรับ
StereotacticRadiosurgery / Therapy
ดังนั้นหากกําหนดสมมติฐาน วา ผูปวย Acoustic neuroma รอยละ 10-30 นาจะเหมาะสมกับการทํา
Radiosurgery /therapy จะพบวามีจํานวนผูปวยประมาณ 124 ราย (62-187) ที่เหมาะสมกับการบริการ ในป
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเปน 145 ราย (72-217ราย) ในพ.ศ.2568
2. Meningioma
องคการอนามัยโลก ไดทําการจัดหมวดหมูและแบง Meningioma ออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่มีลักษณะ
เปน benign tumour, กลุมที่มีลักษณะเปน atypical meningiomas และกลุมที่เปน malignant menigiomas
สําหรับโรค Meningioma นั้น StereotacticRadiosurgery / Therapy จะมีอรรถประโยชนสูงในกลุม
ผูปวยที่ไมสามารถทําการผาตัดได ซึ่งประกอบดวย ผูปวยมีความเสี่ยงสูงตอการผาตัดเชนที่สูงอายุมาก หรือมี
โรคแทรกซอน หรือ ตําแหนงของโรคไมสามารถทําการผาตัดได
มีรายงานวา รอยละ 25 ของผูปวย meningioma มีรอยโรคอยูในตําแหนงบริเวณฐานสมอง ซึ่งไม
สามารถทําการผาตัดได หรือไมควรผาตัด ซึ่ง StereotacticRadiosurgery /Therapy นาจะมีขอบงชี้ในการ
บริการผูปวยกลุมนี้เปนลําดับแรก

iv
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ดังนั้นจากการศึกษาขางตน อาจจะประเมินไดวา กลุมผูปวย Meningioma ที่มี Strong indication
ของเทคโนโลยี StereotacticRadiosurgery / Therapy ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2548 นาจะมีจํานวน 160 คน
และจะเพิ่มเปน 179 ราย ในพ.ศ. 2568
ผลการศึกษา
อุปสงคของกลุมผูปวย Primary brain tumour ในการศึกษาครั้งนี้ อาศัยหลักการประมาณจํานวนผูปวยโรค
Acoustic neuroma และ Meningioma ที่เหมาะสมตอการบริการดวย StereotacticRadiosurgery/Therapy
ดัง Model การประมาณ ดังนี้
Demand for primary tumours = Demand for Meningiomas + Demand for Acoustic Neuroma
Demand for Meningiomas = Population x Incidence x Symptomatic proportion x SRS chance
Demand for Acoustic Neuroma = Population x Incidence x SRS chance*
Note: * by assumption
จาก Model และขอมูลขางตน จึงสรุปไดวา
อุปสงคสําหรับผูปวย Menigioma จะมีจํานวน 160 รายในป พ.ศ. 2548 และ เพิ่มเปน 179 รายใน
พ.ศ.2568 และ อุปสงคสําหรับผูปวย Acoustic Neuroma จะมีจํานวน 124 รายในป พ.ศ. 2548 และ เพิ่มเปน
145 รายใน พ.ศ.2568
ดังนั้นอุปสงคของ primary Intracranial Tumours มีจํานวน 217 รายในป พ.ศ.2548 และ 242 รายใน
ป พ.ศ.2568

อุปสงครวม
เมื่อรวมอุปสงคของเทคโนโลยี StereotacticRadiosurgery จาก การคาดการณจํานวนผูปวยของ 3
กลุมโรคที่เปน Strong Indication ของเทคโนโลยีขางตน จะสามารถแสดงไดดังตารางที่ 3
นอกจากนี้ยังควรทําความเขาใจ ถึง ลักษณะของอุปสงคที่ประมาณการไดนี้วา เปนลักษณะการ
ประมาณการขั้นต่ํา เนื่องจากมีการใชเกณฑคัดเลือกที่คอนขางแข็ง เชน การจํากัดผูปวยโรค Brain metastasis
เฉพาะที่มีพยาธิสภาพของโรคเพียงกอนเดียว หรือ การจํากัดเฉพาะผูปวยโรค Meningioma ชนิดที่มีอาการและ
มีรอยโรคบริเวณฐานสมอง รวมถึง การไมพิจารณาโรคที่ไมไดอยูในกลุม Strong Criteria ที่อาจจะไมสามารถ
รักษาไดดวยวิธีอื่นๆ อยางเชน Pituitary Adenoma เปนตน
ดังนั้นหากมีการขยายเกณฑในการพิจารณา Indication อาจจะทําใหปริมาณผูปวยที่เปน Potential
Demand ของเทคโนโลยี มากขึ้นกวานี้
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ตารางที่ 3 : การคาดการณอุปสงคของเทคโนโลยี SRS/SRT ในประเทศไทย พ.ศ.2548-2568
total
พ.ศ. AVM Brain Metas.
Primary tumours
Meningioma

Acoustic neuroma

2548

188

707

160

56

1112

2549

190

713

161

57

1120

2550

191

718

163

57

1128

2551

192

723

164

58

1136

2552

194

727

165

58

1144

2553

195

732

166

58

1152

2554

196

736

167

59

1158

2555

197

740

168

59

1164

2556

198

745

169

59

1171

2557

199

750

170

60

1179

2558

201

754

171

60

1186

2559

202

758

172

61

1192

2560

203

762

173

61

1198

2561

204

766

174

61

1204

2562

205

770

174

61

1210

2563

206

774

175

62

1216

2564

207

777

176

62

1221

2565

208

780

177

62

1226

2566

208

783

177

63

1231

2567

209

786

178

63

1237

2568

210

790

179

63

1242
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ขอพิจารณาสําคัญ
เนื่องจากการประเมินอุปสงคขางตนเปนการประเมินอุปสงคในฉากทัศน แบบ Ideal Scenario ซึ่งคือ
“ปริมาณผูปวยที่เหมาะสมที่มีในประเทศไทย” หรือ Potential Demand แตในสภาพที่เปนจริง นาจะยังมีอีก
หลายปจจัยที่ทําให อุปสงคจริง (Effective Demand) มีคานอยกวาอุปสงคที่คํานวณได โดยหากจําแนกปจจัย
ตางๆนาจะแบงไดเปน 3 กลุมคือ
1. ผูรับบริการ เชน ปญหาของการตระหนักถึงอาการเจ็บปวย การเขาถึงระบบบริการ
2. ผูใหบริการ เชน ความพรอมของเครื่องมือและความรูความสามารถในการวินิจฉัย ภาระงาน
3. การบริหารจัดการระบบ เชนการกระจายของสถานพยาบาล การเขาถึงระบบบริการ ระบบการเงินการ
คลังสาธารณสุข ระบบการสงตอผูปวย
แมวาอาจจะมีบางปจจัย ที่อาจจะมีผลในทางเพิ่มอุปสงคได เชน การขยาย Indication ใหกวางขึ้น หรือ
สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปที่ทําใหผูปวยนิยมเลือกใช SRS/SRT แทนที่การรักษาในรูปแบบเดิมจาก
คุณลักษณะและสวนตางคาเสียโอกาส แมวาอาจจะมีรอยโรคที่ไมใช Strong indication ก็ตาม หรือ การนํา
ผูปวยตางชาติมาใหบริการรวมดวย แตทิศทางแนวโนมนานาจะกลาวไดวา ความตองการจริงที่ผูปวยแสดงออก
(Effective Demand) ยังนาจะต่ํากวาการประมาณการอุปสงคขางตน อยางนอยก็ในระยะเวลาอันใกลนี้
ดังนั้นหากกําหนดสถานการณการเขาถึงบริการของกลุมผูปวย โดยสถานการณตั้งตน(ในป พ.ศ.2548) เปน
3ระดับ คือ ระดับ รอยละ 30 รอยละ 50 และรอยละ 70 ของอุปสงครวม จากนั้นในแตละสถานการณตั้งตนจึง
กําหนดสถานการณการเพิ่มการเขาถึงบริการเปน 3ระดับคือ ไมเพิ่มการเขาถึงเลย, เพิ่มการเขาถึงเล็กนอย (เพิ่ม
ในอัตรารอยละ 5 ตอป) และ เพิ่มในอัตรากาวหนามาก (รอยละ10ตอป) ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 ฉากทัศน
จะสามารถแสดงไดดังตารางที่4 ดานลาง ซึ่งจะพบวา หากตั้งตนการบริการดวยอัตราการเขาถึงที่สูง(รอย
ละ 70) รวมกับการขยายการเขาถึงในอัตราที่สูง คือ รอยละ 10 ตอป จะมีผูปวยที่ตองการการบริการจนครบตาม
อุปสงครวมที่ประมาณการไวไดภายในเวลา 5 ป
การจะดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายในเวลาอันสั้น ตองอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ ชี้แจงแนวทาง
นโยบาย โดยเฉพาะ การสื่อสารกับกลุมแพทยเฉพาะทาง ในสาขา ประสาทศัลยแพทย อายุรแพทยระบบ
ประสาท แพทยรังสีรักษา แพทยรังสีวินิจฉัย อายุรแพทยโรคมะเร็ง และ ผูบริหารสถานพยาบาล อยางมี
ประสิทธิภาพ และตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวินิจฉัย การตระหนักถึงทางเลือกที่เหมาะสม และ ระบบ
การสงตอผูปวย
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ตารางที่ 4 : จํานวนผูปวย ตามฉากทัศนของการเขาถึงบริการขั้นตนและอัตราการขยายตัวของการเขาถึงบริการ
พ.ศ. อุปสงครวม อัตราตั้งตน
30%
50%
70%
อัตราเพิ่ม

0%

5% 10% 0%

5% 10% 0%

2548 1112
334 334 334 556 556
2549 1120
336 353 370 560 588
2550 1128
339 373 410 564 622
2551 1136
341 395 454 568 658
2552 1144
343 417 502 572 695
2553 1152
345 441 556 576 735
2554 1158
347 465 615 579 776
2555 1164
349 492 681 582 819
2556 1171
351 519 753 586 865
2557 1179
354 549 834 589 914
2558 1186
356 580 923 593 966
2559 1192
358 612 1020 596 1019
2560 1198
359 645 1128 599 1076
2561 1204
361 681 1204 602 1135
2562 1210
363 719 1210 605 1198
2563 1216
365 759 1216 608 1216
2564 1221
366 800 1221 611 1221
2565 1226
368 843 1226 613 1226
2566 1231
369 889 1231 616 1231
2567 1237
371 937 1237 618 1237
2568 1242
372 988 1242 621 1242
หมายเหตุ : ตัวเลขตัวหนาคือกลุมที่มีความตองการครบตามอุปสงครวม

556
616
683
756
837
927
1025
1134
1171
1179
1186
1192
1198
1204
1210
1216
1221
1226
1231
1237
1242

779
784
790
795
801
806
810
815
820
825
830
834
839
843
847
852
855
859
862
866
869

5%

10%

779
824
871
921
973
1029
1086
1147
1171
1179
1186
1192
1198
1204
1210
1216
1221
1226
1231
1237
1242

779
863
956
1059
1144
1152
1158
1164
1171
1179
1186
1192
1198
1204
1210
1216
1221
1226
1231
1237
1242
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ขอมูลดานอุปทานของเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบัน
ขอมูลทั่วไป
ในปจจุบันประเทศไทยมีเครื่องมือที่มีศักยภาพในการใหบริการรักษาพยาบาลดวยเทคโนโลยี
StereotacticRadiosurgery และ/หรือ Stereotactic Radio Therapy ไดจํานวน 5 เครื่อง ใน 5 สถานพยาบาล
คือ
1. โรงพยาบาลศรีสยาม ซึ่งมีเครื่องมือ LINAC รุน Clinac2100 ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2537
2. โรงพยาบาลกรุงเทพ มีเครื่องมือ Gamma Knife รุน Model B ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2539
3. คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมีเครื่องมือ Dedicated LINAC (X-Knife) ไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2540
4. คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน มีเครื่องมือ LINAC แบบ Modified Conventional LINAC
5. คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเครื่องมือ LINAC ยี่หอ Siemensรุน Primus 6 ดําเนินการ
ตั้งแตป พ.ศ.2544
อยางไรก็ตาม ในจํานวน 5เครื่องนี้ ในปจจุบันอาจจะกลาวไดวาไดใหบริการผูปวยดวยเทคโนโลยี
SRS/SRT อยางจริงจัง เพียง 2 สถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี สวน
อีก3แหงนั้น ยังมีผลิตภาพในเกณฑที่ต่ํา กลาวคือ เครื่องมือของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยัง
อยูในระยะทดลองบริการ และการควบคุมคุณภาพ ของโรงพยาบาลศรีสยามนั้นไดใหบริการผูปวยรังสีรักษา
อื่นๆมากกวาการทํา radiosurgery มาก และเครื่องมือของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัยในป พ.ศ.2542 จนปจจุบันสามารถแกไขจนใหบริการแบบรังสีรักษาทั่วไปไดแตไมสามารถ
ใหบริการSRS/SRT ได
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือประเภท LINAC Based อีกจํานวนหนึ่งซึ่งสามารถดัดแปลงเครื่องมือ และ
ใหบริการดวยเทคนิค SRS/SRT ไดหากบุคลากรมีความสามารถเพียงพอ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะไดนําเสนอ
ขอมูลของศูนยSRS/SRT ดังนี้
ศูนยรังสีศัลยกรรม คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี ไดทําการจัดตั้งศูนย รังสีศัลยกรรม ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2540 โดย
มีการลงทุนจากมูลนิธิ รามาธิบดี ทั้งดานเครื่องมือและดานอาคารสถานที่ โดยมีการตกลงที่จะแบงรายไดสวน
หนึ่งคืนใหกับทางมูลนิธิ
การคัดเลือกผูปวยทุกรายจะตองผานความเห็นชอบของที่ประชุมระหวางหนวยงาน
(Interdepartmental Conference) จึงกลาวไดวามีเกณฑการคัดเลือกที่เขมงวด ซึ่งจะสงผลถึงผลิตภาพของ
หนวยงาน เชนมีการบริการ SRS/SRT ใหกับผูปวยเพียงรอยละ 40 ของผูปวยที่ถูกสงตอมารับการรักษาจาก
สถานพยาบาลอื่น
ศูนยรังสีศัลยกรรม ของคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มีความพรอมดานบุคลากรสูง โดยเฉพาะดานเทค
นิเชียน และ นักฟสิกสการแพทย นอกจากนี้ยังมีบทบาทดานวิชาการสูงในฐานะของการเปนสถาบันการศึกษา
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ในปจจุบันมีการบริการผูปวยทั้งที่อยูในระบบ สวัสดิการขาราชการ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ผูปวยที่จาชําระคาบริการเอง และ ผูปวยที่ถูกสงตอมา ซึ่งในจํานวนนี้มีผูปวยตางชาติรวมอยูดวย โดย
ระบบการสงตอผูปวยมาที่ศูนยรังสีศัลยกรรมนั้น ยังไมมีระบบที่ตายตัว โดยอาศัยความคุนเคยของแพทยที่สงตอ
และ แพทยผูรับสงตอเปนปจจัยสําคัญ
อัตราคาบริการที่ศูนยรังสีศัลยกรรมเรียกเก็บจากผูปวย จะเปนสวนที่แยกออกมาจากการบริการอื่นๆ
กลาวคือ ไมไดรวมคาบริการทางการแพทยที่เปนกระบวนการวินิจฉัย ไมรวมคาหองพัก และคายาอื่นๆ โดยเรียก
เก็บ ที่ 80,000 บาทสําหรับการบริการแบบ SRS และ 90,000 บาทสําหรับการบริการ SRT และในสวนของ
ผูปวยในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะเรียกเก็บตามระบบที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช) กําหนด โดยที่ผานมายังมีผูปวยจากระบบดังกลาวไมมากนัก
ปจจุบันมี อัตรากําลังประจําศูนย 6 คนไดแก แพทยรังสีรักษา 1 คน, นักฟสิกสการแพทย 1 คน, นักรังสี
การแพทย 2 คน และ อื่นๆ 2 คน ทั้งหมดเปนเจาหนาที่เต็มเวลา
ขอมูลดานผลิตภาพ
ในชวงที่ผานมาไดใหบริการผูปวยทั้งหมด 494ราย ซึ่งคิดไดเฉลี่ยเปน75.04รายตอป โดยในปลาสุด
สามารถใหบริการได 91 ราย และ เคยบริการไดสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ.2544 เปนจํานวน107 ราย ใน
จํานวนทั้งหมดนี้ มีการบริการในลักษณะSRS เพียง163ราย (รอยละ32.99) สวนอีกรอยละ67เปนการบริการใน
รูปแบบ SRT โดยที่ผานมา มีการบริการผูปวยแยกตามโรคไดดังนี้
ตารางที่ 5: ผลงานของการบริการผูปวยของหนวยรังสีศัลยกรรม รพ.รามาธิบดี และ ศูนยศัลยกรรมแกมมาสมอง
รพ.กรุงเทพ จําแนกตามวินิจฉัยโรคของผูปวย
ลําดับ
รามาธิบดี
รพ.กรุงเทพ
วินิจฉัย
รอยละ
วินิจฉัย
รอยละ
1 AVM
28.31
Brain Metas
19.26
2 Meningioma
3 Brain Metas.

19.96
8.17

Meningioma
Pituitary tumour

21.23
10.67

4 Pituitary adenoma
5 CA Nasopharynx

10.34
9.26

AVM
Acoustic Neuroma

12.65
11.02

6 Acoustic Neuroma
7 Astrocytoma

9.07
3.99

Trigeminal Neuralgia
Glioma

6.96
10.21

8 Craniopharyngioma
9 glioblastoma

2.18
1.45

Pineal Region Tumour
Cavernous Malformation

2.20
2.20

10 Glioma

1.45

other malignant

3.60

ขอมูลดานตนทุน
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จากการศึกษาขอมูลดานตนทุนของการดําเนินการของหนวยรังสีศัลยกรรม คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โดยมี
วิธีการศึกษา อาศัยสมมติฐานหลายประการเชน
1. ตนทุนทั้งหมด ประกอบดวย ตนทุนดานการลงทุน (คือ คาคุรุภัณฑ และคาสิ่งกอสราง) ในการตั้งตนการ
บริการซึ่งจะถูกประเมินคาเสื่อมราคา + ตนทุนที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ ซึ่งรวมถึง คาตอบแทน คา
ซอมบํารุง คาวัสดุ คาโปรแกรม เปนตน
2. หากมีความหลากหลายของขอมูลหรือขาดขอมูลในบางชวงเวลาผูทําการศึกษาจะใชขอมูลลาสุดเปน
สําคัญ
ขอมูลดานตนทุนของ ศูนยรังสีศัลยกรรม พบวามี ตนทุนตอหนวยบริการ 101,803 บาทในปงบประมาณ
พ.ศ.2544, 141,938 บาท ในปงบประมาณ พ.ศ.2545 และ 122,807 บาทในปงบประมาณ พ.ศ.2546 และคิด
คาเฉลี่ยตั้งแต ปงบประมาณพ.ศ.2541-2546 ไดที่ 121,943 บาทตอหนวยบริการ (ผูปวย) ดังสามารถแสดงได
ดังภาพที่1 ที่พบวา ตนทุนตอหนวยบริการของการบริการ SRS/SRT มีความสัมพันธเชิงผกผันอยางมากกับผลิต
ภาพ และ

110

150000
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110000

80

90000

70
60

70000

50

50000
2541

2542

2543
ผลิ ตภาพ

2544

2545

ต นทุนต อ หนวย

ผลิตภาพ

ภาพที่ 1: ตนทุนตอหนวย และ ผลิตภาพ ของหนวยรังสีศัลยกรรม รามาธิบดี พ.ศ.2541-2546

2546

ตนทุนตอหนวย

ในตนทุนนี้แบงไดเปนตนทุนคงที่จากการลงทุน(Capital cost) ปละ 6,761,686 บาทตอป โดยคิดการ
เสื่อมราคาแบบสม่ําเสมอ (เชิงเสนตรง) อายุการใชงานเครื่องมือ 10ป และ อาคารสถานที่20ป ซึ่งคิดไดเปน
ตนทุนคงที่ 83,409 บาทตอราย หรือรอยละ 68.4 ของตนทุนตอหนวยทั้งหมด
สวนตนทุนที่สัมพันธกับการบริการผูปวย (Variable Cost) ที่ประกอบดวย คาแรง คาวัสดุ และ คา
บํารุงรักษาเครื่องมือ นั้นคิดไดเปนชวงระหวางรอยละ 13.74-39.49 โดยมีคาเฉลี่ย รอยละ 31.6 ซึ่งคิดเปนตนทุน
38,534 บาทตอราย ดังแสดงในภาพที่ 2ที่พบวา สัดสวนของตนทุนผันแปรในการบริการดวย SRS /SRT มี
สัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับการบริการสุขภาพอื่นๆ
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ภาพที่ 2: รอยละของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ในการบริการของศูนยรังสีศัลยกรรม รามาธิบดี
100%
80%
60%

ตนทุนแปรผัน
ตนทุนคงที่

40%
20%
0%
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42

43

44
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หมายเหตุ : การศึกษาตนทุนครั้งนี้ยังไมไดครอบคลุมถึงคาใชจายในกระบวนการวินิจฉัยดวย CT และ MRI
ศูนย ศัลยกรรมแกมมาสมอง รพ.กรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ นับไดวาเปนผูบุกเบิกเครื่องมือ StereotacticRadiosurgery ชนิดที่เปน เครื่องมือ
เฉพาะดาน (Dedicated) โดยไดทําสัญญาการซื้อขายในป พ.ศ.2538 ในวงเงิน 4.4ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 110 ลานบาท4 (คิดอัตรา 25บาทตอ1เหรียญสหรัฐ) ซึ่งคาใชจายนี้ไมไดรวมถึงคาคุรุภัณฑการวางแผน
บางสวน และคา ดัดแปลงอาคารและพื้นที่ใชงาน และสามารถเปดบริการไดในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2539
ในการตัดสินใจลงทุนดานศูนย ศัลยกรรมแกมมาสมอง อาศัยประสบการณที่ไดผลนาพอใจของศูนย
หัวใจ และ การบริการผูปวยโรคของระบบประสาทในโรงพยาบาลกรุงเทพ และอาศัยบทบาทของ ประสาท
ศัลยแพทยเปนสําคัญ
กระบวนการคัดเลือกผูปวยเขาสูกระบวนการรักษาSRS อาศัยความคิดเห็นของศัลยแพทยประสาท
ประสาท โดยอาจจะมีการปรึกษากับแพทยรังสีรักษาในผูปวยบางรายเชนผูปวยที่เคยไดรับการรักษามากอน
หรือ ผูปวยที่มีความซับซอน
ในชวงระยะ2ปแรกไดคืดคาบริการ 350,000 บาทตอราย ในปที่3-5ของการดําเนินการไดปรับอัตราเปน
ชวงระหวาง 300,000 - 350,000 บาท ตอมาในปที่ 5-6 ไดลดราคาลงมาอีกเหลือ 250,000-300,000 บาท ซึ่ง
ในชวงดังกลาวคาบริการสําหรับ SRS ในอัตราขางตนจะ แยกออกจากคาบริการอื่นๆ
ตอมา ไดมีการปรับอัตราคาบริการอีกครั้ง โดยไดกําหนดคาบริการเปนชุดบริการ (Service Package)
ซึ่งครอบคลุมเกือบทั้งหมดของคาใชจาย ตั้งแตการวินิจฉัย การวางแผน การรักษา และคาหองพัก ในอัตรา
250,000 บาทตอชุด
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ผูปวยที่มารับบริการ สวนใหญมาจากการบริการแบบผูปวยนอกของศูนยสมองของโรงพยาบาล โดย
อีกประมาณ รอยละ20 ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลอื่น ซึ่งอาศัยเครือขายของประสาทศัลยแพทย และ มี
ผูปวย ประมาณรอยละ 10 เปนชาวตางชาติ
มีผูปวยอีกประมาณรอยละ 5 เปนผูปวยในระบบสวัสดิการขาราชการ ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพได
ลดอัตราคาบริการลงครึ่งหนึ่งเหลือ 125,000 บาท ตอชุดบริการ
ในปจจุบันมีเจาหนาที่ประจําศูนยแกมมาสมอง 6คน ไดแกศัลยแพทยระบบประสาท 5ทานซึ่งมีเพียง 1
รายปฏิบัติงานเต็มเวลา สวนอีก 4รายเปนแบบ ชั่วคราว และมีนักฟสิกสการแพทยเต็มเวลาอีก 1ทาน
ขอมูลดานผลิตภาพ
ในชวงระยะเวลาดําเนินการ 8ปที่ผานมาไดใหบริการผูปวยทั้งหมด 862ราย ซึ่งคิดไดผลิตภาพเฉลี่ยเปน 114.93
รายตอป (ยังไมรวมขอมูลป พ.ศ.2547) และ มีผูปวยจํานวน 40 รายไดรับการบริการโดยไมคิดคาใชจาย จาก
โครงการพิเศษ เพื่อถวายพระราชกุศลแดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สําหรับศูนยศัลยกรรมแกมมาสมอง มีผลิต
ภาพในการบริการผูปวยแยกตามโรคไดดังตารางที่ 5
โรงพยาบาลศรีสยาม
โรงพยาบาลศรีสยามจัดไดวาเปนผูบุกเบิกการบริการ StereotacticRadiosurgery ในประเทศไทย โดย
ไดลงทุนในการติดตั้งเครื่องมือ Clinac 2100 ซึ่งเปนConventional LINAC ที่สามารถดัดแปลงเครื่องมือจน
ใหบริการแบบ Stereotactic ได ตั้งแตเปดโรงพยาบาล ในป พ.ศ.2537 และสามารถเปดใหบริการเต็มที่ในกลาง
ป พ.ศ.2538
ในการลงทุนในการบริการRadiosurgery มีมูลคาประมาณ 40 ลานบาท โดยเปนคาเครื่องมือ LINAC
ประมาณ 25ลานบาท (ประมาณ 1ลานเหรียญสหรัฐ) คาอาคารสถานที่ 5ลานบาท และ คาดัดแปลงเครื่องมือ
ประมาณ 10 ลานบาท
ในปจจุบันไดใหบริการโดยอาศัยความรวมมือระหวาง ประสาทศัลยแพทยประจําโรงพยาบาลรวมกับ
แพทยรังสีรักษา(Part time) ในการคัดเลือกและวางแผนในการรักษาผูปวย โดยผูปวยที่มารับบริการสวนใหญ
เปนผูปวยจากแผนกผูปวยนอก โดยสวนนอยเปนการไดรับการสงตอ และสวนใหญเปนผูปวยที่สามารถชําระ
คาใชจายเอง
ผลิตภาพในปจจุบัน ใหบริการผูปวยในกลุม Conventional Radiotherapy มากกวา การบริการผูปวย
SRS/SRT อยางชัดเจน แตผูบริหารโรงพยาบาลยังเห็นวาจาก Facility ในปจจุบัน สามารถเพิ่มผลิตภาพในดาน
SRS/SRT ไดอีก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับความรวมมือจากสํานักงานกองสลาก ในการลงทุน
ดานเครื่องมือ LINAC ยี่หอ Siemens แบบ Primus 6 ในป พ.ศ 2544 ในราคา 33 ลานบาทโดยมุงหวังใหเปน
ศูนยกลางในการบริการรักษาพยาบาลผูปวยโรคมะเร็ง ในเขตภาคเหนือ
ดังนั้นอาจจะกลาวไดวาศักยภาพในการบริการ SRS/SRT เปนผลพลอยไดจากการลงทุนที่เนน
ความสามารถในการรักษาโรคมะเร็ง โดยลงทุนเพิ่มเติมอีก ประมาณ 15 ลานบาทในการดัดแปลงเครื่องมือ โดย
มีการลงทุนดานอาคารสถานที่ คอนขางสูงเนื่องจากเปนการสรางอาคารใหมทั้งอาคาร ประมาณ 20 ลานบาท
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ในปจจุบันเปนชวงระยะแรกของการดําเนินการ แมวาจะไดบริการผูปวยแบบ Conventional
Radiotherapy มาจํานวนมาก แตการบริการแบบ SRS/SRT ยังอยูในชวงควบคุมและพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการ มีผลิตภาพในระยะทดลอง เพียง 2 ราย นอกจากนี้ที่ผานมายังประสบปญหาในการเชื่อมโยงขอมูล
จากเครื่องมือรักษาและเครื่องมือวินิจฉัย สงผลตอผลิตภาพในระยะหนึ่ง
อยางไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล เชื่อไดวาจะมีการเพิ่มผลิตภาพของการบริการ SRS/SRT ของ
หนวยงานอีก โดยวางแผนในการบริหารจัดการ ใหมีชวงเวลาเฉพาะของการบริการ SRS/SRT แมวาในปจจุบัน
ยังมีปญหาดานความพอเพียงของบุคลากรก็ตาม

สรุปขอมูลดานอุปทาน
จากการศึกษาขอมูล ดาน อุปทานของเครื่องมือ StereotacticRadiosurgery/Therapy ในประเทศ และ
ขอมูลดานตนทุน ของศูนยรังสีศัลยกรรม คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี จะพบวา
1. ยังมีศักยภาพในการขยายผลิตภาพของเครื่องมือที่มี โดยเฉพาะ เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจง ที่ศูนยรังสี
ศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนยศัลยกรรมแกมมาสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถ
รองรับผูปวยไดอีกจํานวนมาก ในขณะที่เครื่องมือของโรงพยาบาลศรีสยาม และ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็มีศักยภาพในการรองรับการขยายบริการเชนกัน แมวาอาจจะมีศักยภาพต่ํา
กวา จากขอจํากัดในกระบวนการ ดัดแปลงเครื่องมือ และควบคุมคุณภาพ และตองการการบริหาร
จัดการกับผูปวยมากกวาศูนยที่มีเครื่องมือแบบเฉพาะทาง สวนเครื่องมือที่คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน หากไดรับการซอมแซมจนใหบริการSRS/SRT ได จะมีศักยภาพในการบริการ
ผูปวยในเขตภูมิภาค
2. การเพิ่มศักยภาพในการบริการ มีปจจัยสําคัญ 3 สวนคือ ดานบุคลากร, ดานการบริหารจัดการ และ
ดานเครื่องมือ
3. ผลิตภาพในปจจุบัน ยังมีปริมาณนอย ) แมวาจะมีทิศทางแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในปลาสุดคือ 231 รายใน
ปลาสุด (โดยเฉลี่ย190 รายตอป ) ซึ่งยังหางไกลกับอุปสงครวมในประชากร
4. จากผลิตภาพของสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือ พบวา กลุมประชาชนในระบบการประกันสุขภาพ
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และ ประกันสังคม มีการเขาถึงบริการในระดับที่ต่ํา กวากลุม
สวัสดิการขาราชการ กลุมที่จายคาใชจายเอง
5. ตนทุนในการบริการ SRS/SRT มีลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกตางจากการบริการสุขภาพทั่วไป อยู 2
ประเด็น คือ
1) มีสัดสวนของตนทุนคงที่(Fixed Cost)ในสวนที่เปนการลงทุน (Capital Cost) สูง เชน ตนทุน
ของศูนยรังสีศัลยกรรม รามาธิบดี ที่มีสัดสวนคิดเปนรอยละ63.2 ของตนทุนทั้งหมด
2) มีสัดสวนของตนทุนของคาตอบแทนของบุคลากร ไมสูงนัก ซึ่งตางจากการบริการสุขภาพ
อื่นๆที่มีตนทุนคาแรงคิดเปนสัดสวน รอยละ 60-80 ของงบประมาณสุขภาพ
6. ดังนั้น หากมีผลิตภาพสูงขึ้น เชน จากการขยายบริการ จะสงผลใหตนทุนตอหนวยของการบริการ
SRS/SRT ต่ําลงอยางรวดเร็ว
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ประมาณการความสัมพันธระหวางตนทุนตอหนวยกับผลิตภาพ
จากขอมูลของ ศูนยรังสีศัลยกรรมของ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี ซึ่งเปนศูนยที่มีลักษณะเดน ดาน
ความพรอมดานบุคลากร และการคัดเลือกผูปวย เราจะสามารถประมาณการความสัมพันธระหวางตนทุนและ
ผลิตภาพ โดยกําหนดให ผลิตภาพสูงสุดที่เหมาะสมสําหรับการบริการในศักยภาพ ศูนยรังสีศัลยกรรม ปจจุบัน
คือ 250 รายตอป ไดภาพที่ 3
ภาพที่ 3: ความสัมพันธระหวางผลิตภาพ และ ตนทุนทั้งหมด, ตนทุนคงที่ และ ตนทุนผันแปร

ตน ทุน (ลานบาท)
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ตนทุนคงที่
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จากการดําเนินการของโรงพยาบาลรามาธิบดี และวิธีคํานวณปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน ดังสูตร
คํานวณที่แสดง พบวา หากบริการผูปวยในสัดสวน SRS: SRT คงเดิมเชนในปจจุบัน (ผูปวย SRS รอยละ 32.99)
ตองบริการผูปวย 140.38 รายจึงถึงจุดคุมทุน (Break Even point) แต หากศูนยรังสีศัลยกรรม เรียกเก็บ
คาบริการตอรายเปน 90,000 บาทในผูปวยทุกราย จะตองบริการไดที่ระดับ 131.38 รายตอป ดังแสดงไดภาพที่
4
ที่จุดคุมทุน: Quantity x Revenue per case = Total Fixed cost + [Quantity x Variable cost per case]

และหากขอมูลของ ศูนยรังสีศัลยกรรม รามาธิบดีเปนพื้นฐาน และกําหนดฉากทัศนในการกําหนด
อัตราการเรียกเก็บ (Reimbursement) ที่เหมาะสม 3 ฉากทัศน คือ ที่อัตราการบริการรายละ 80,000 บาท, ราย
ละ 100,000 บาท และ รายละ 120,000 บาท จะพบวา มีจุดคุมทุนที่ 170.07 ราย, 113.15 ราย และ 84.78 ราย
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 5
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(หนวย : ลานบาท)

ภาพที่ 4 : ความสัมพันธระหวาง ตนทุนรวม รายรับพึงได กับผลิตภาพ และ จุดคุมทุน (140.38 รายตอป)
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ตนทุนทั้งหมด

รายรับพึงได

ภาพที่ 5 : จุดคุมทุนของฉากทัศน ที่กําหนดอัตราการจายคาบริการที่รายละ 0.8, 1.0 และ 1.2 แสน บาท
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อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบตนทุน กับจุดคุมทุนที่อัตราการจายคาตอบแทนระดับตางๆ นั้น ยังมี
ขอจํากัด ที่ตนทุนของหนวยรังสีศัลยกรรม ที่นํามาคิดนั้น ยังไมใชตนทุนทั้งหมดของการบริการผูปวย เชนยังขาด
ขอมูลตนทุนอยางนอยในสองสวนคือ ตนทุนในการดูแลผูปวยระหวางที่พักรักษาตัวแบบผูปวยใน และ ขอมูล
ตนทุนของกระบวนการวินิจฉัย
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และหากประมาณการเพิ่มเติมวา ตนทุนตอหนวยในการบริการจริงทั้งหมดที่รวมทั้งตนทุนของหนวย
รังสีศัลยกรรม ตนทุนในการดูแลแบบผูปวยใน และตนทุนในการวินิจฉัย เปน 130,000 บาท ณ ผลิตภาพปจจุบัน
จุดคุมทุนก็ตองเปลี่ยน 202.39, 126.6 และ 92.11 ราย ที่อัตราการตอบแทน ที่รายละ 80,000, 100,000 และ
120,000 ตามลําดับ
ดังนั้นหากมีการตกลงซื้อบริการอยางเปนทางการของกองทุนประกันสุขภาพ อยาง สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ หรือ สํานักงานประกันสังคม ซึ่งจะทําใหมีการเพิ่มของอุปสงคที่แสดงออกมา(Effective
Demand) โดยการเพิ่มการเขาถึงบริการของผูปวยที่มีอุปสงค (Potential Demand) จะสงผลใหตนทุนตอหนวย
ในการดูแลผูปวยกลุมนี้ ลดลง
โดยในชวงระยะแรก ที่ยังไมสามารถเพิ่มผลิตภาพไดเต็มที่จากขอจํากัดดานบุคลากร อัตรารายรับพึง
ไดของสถานพยาบาลนาจะอยูที่ระดับประมาณ 100,000 บาท ตอ การบริการ 1 ราย
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ทางเลือกที่เปนไปไดสําหรับการซื้อบริการ StereotacticRadiosurgery /Therapy ใน
ประเทศไทยภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ในสวนนี้เปนการพยายามหาทางเลือกที่เปนไปไดทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการซื้อบริการ(บริการอะไร???)
ผูปวยอยางเปนทางการในวงกวาง ของระบบการประกันสุขภาพในประเทศไทย
ในสถานการณปจจุบัน มีการซื้อบริการ StereotacticRadiosurgery /Therapy แบบ ไมเปนทางการอยู
บาง เชน ในระบบสวัสดิการขาราชการ (Civil Servant Medical Benefit Scheme: CSMBS) เชนใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2546 มีการบริการ SRS/SRT ผูปวยกลุมนี้ 35 ราย หรือ การบริการผูปวยในโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ในปเดียวกัน 36 ราย หรือ ผูปวยในระบบประกันสังคม 9 ราย
แตในปจจุบันยังขาดหลักการในการบริหารจัดการการบริการ SRS/SRT ที่ชัดเจน ผูบริการจึงมักคิด
คาบริการในอัตราที่หลากหลาย เชน บางสถานพยาบาลกําหนดคาบริการเฉพาะสวน SRS /SRT ที่ชัดเจน
ในขณะที่บางสถานพยาบาลกําหนดเรียกเก็บคาตอบแทนในอัตราเดียวกันกับการผาตัดแบบเดิม
ดังนั้นการวิเคราะหทางเลือกอยางเปนระบบวาจะมีทางเลือกอะไรไดบางสําหรับการซื้อบริการ รวมถึง
ประเด็นคําถามของทางเลือกดังกลาว เพื่อเชื่อมโยงระหวางขอคนพบจากงานวิจัยไปสูขอเสนอเชิงนโยบายใน
ลําดับตอไป
I.

สมควรที่รัฐจะซื้อบริการหรือไม
หากพิจารณาตามกรอบแนวคิด ที่องคการอนามัยโลกแนะนํา ในการตัดสินใจทาง
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข v ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา 9ประเด็น ไดแก การเปนการบริการสาธารณะ
(Public goods), การมีผลตอภายนอก (Externality), ปริมาณของอุปสงค, การเปนการเจ็บปวยที่อาจ
สงผลถึงการสิ้นเนื้อประดาตัว(Catastrophic health expenditure), การมีเปาหมายที่กลุมคนยากจน,
การสอดคลองกับหลักการประกันสุขภาพ, ความเหมาะสมกับการบริการโดยภาครัฐ, ความเหมาะสม
กับการบริการภาคเอกชน และ ตนทุน-ประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 6
ภาพที่ 6 : กรอบในการพิจารณาการสนับสนุนดานการเงินและการจัดบริการ จาก องคการอนามัยโลก
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จะพบวา การบริการผูปวยในกลุมที่เปนเปาหมายของเทคโนโลยี SRS/SRT นั้นมีความ
เหมาะสมกับการจัดการของรัฐ โดยเฉพาะในหลักการที่สอดคลองกับการประกันสุขภาพ ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสุขภาพเมื่อมีความจําเปนและเพื่อปองกัน
ภาวะ catastrophic health expenditure ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณา ในประเด็นตนทุนประสิทธิภาพของการบริการ SRS/SRT
แมวาการบริการดวย SRS/SRT จะมีความเหมาะสมที่รัฐ/ระบบบริการสุขภาพของรัฐ จะ
ครอบคลุม แต ไมใชวาผูปวยในทุกกลุมจะไดรับผลเทากัน โดย เมื่อพิจารณาจากกลุมผูปวยที่จะไดรับ
อรรถประโยชนสูงจากเทคโนโลยี SRS/SRT ซึ่งเปนกลุมผูปวยที่ควรไดรับการใหความสําคัญเปนกลุม
แรกหากมีการจัดซื้อการบริการจากระบบประกันสุขภาพ นาจะไดแก
3) กลุมที่ไมสามารถทําการรักษาดวยวิธีอื่นๆที่มีผลการรักษาเทากันหรือดีกวาอยางชัดเจน เชน
ผูปวย Meningioma ที่มีพยาธิสภาพในบริเวณฐานสมองเปนตน
4) กลุมที่มีผลการรักษาดี(สามารถคาดหวังผลการรักษาไดในระดับหายขาด อยางเชน กลุม
ผูปวยAVM)
สวนกลุมผูปวยอื่นๆ แมวาควรจะมีการบริการเชนกันเพื่อประโยชนอยางนอยใน 2 สวน คือ เพื่อ
ความคุมคาของระบบ และ การพัฒนาทางวิชาการ แตก็ควรจํากัดการใหบริการในระดับที่ไมกระทบตอ
การบริการผูปวยที่มีความจําเปนสูงกวา
II.

ทางเลือกหากตองการซื้อบริการโดยไมลงทุนสําหรับเครื่องมือใหม
หากตัดสินใจที่จะซื้อบริการ จากเครื่องมือที่มีอยูในประเทศ โดยไมมีการลงทุนโดยตรงสําหรับชุด
เครื่องมือ/ คุรุภัณฑ ใดๆ (Out Sourcing) ควรมีการตกลงระบบในการบริหารจัดการการใชเทคโนโลยี
ใหชัดเจน ระหวางผูซื้อบริการกับสถานพยาบาล (ผูใหบริการ) ดังหัวขอที่ IV.
การกําหนดอัตราการบริการที่ควรเปน คือ การกําหนดใหมีสวนตางระหวางตนทุนกับอัตราที่เรียก
เก็บ เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูบริการ ในการรวมกันใชประโยชนสูงสุดจากเครื่องมือที่มีดวย โดยควร
กําหนดกลไกในการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) ของเครื่องมือ เชน การกําหนดเปาหมายผลงานใน
การบริการผูประกันตนตอป การขยายเวลาในการใหบริการ เปนตน
นอกจากนี้ หากตัดสินใจซื้อบริการโดยไมมีการลงทุนดานเครื่องมือ ควรอยางยิ่งที่ตองสนับสนุน
กลไกในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยูเพื่อใหรองรับตอการขยายอุปสงคของเทคโนโลยี
และสรุปไดวา หากไมลงทุนดานเครื่องมือ ควรสรางความชัดเจนใน "การลงทุนทางออม"
(Indirect Investment) ไปยังผูใหบริการ โดยเฉพาะดานกําลังคน ที่เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งยวด
(Critical success factor) ของการขยายผลิตภาพของเครื่องมือที่มีอยูในปจจุบัน

III.

ทางเลือกสําหรับการซื้อบริการโดยลงทุนเครื่องมือใหม
หากตัดสินใจในการลงทุนดานคุรุภัณฑ ที่เกี่ยวของกับการขยายการใหบริการ SRS/SRT ในกลุม
ประชาชนวงกวาง แลว ก็ยังกลาวไดวาจําเปนตองตัดสินใจเชิงนโยบายอีกหลายประการไดแก

v

อางใน World Health Report 2000 “Health Systems: Improving Performance”
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1) ลงทุนซื้อเครื่องมือ SRS/SRT ชุดใหม โดยอาจจะตองพิจารณาถึง
• ประเภท และ รุน ของเครื่องมือที่จะเลือกลงทุน
• เงื่อนไขในการลงทุน เชน ความครอบคลุมของการบริการ การผอนชําระ เปนตน
• การเลือกสถานที่ ควรติดตั้งที่ใด และ การดัดแปลงสถานที่ ที่รวมถึงขอมูลดานความ
ปลอดภัยดวย
• การบริหารจัดการเครื่องมือชุดใหมนี้ ซึ่งจะเกี่ยวของกับรายละเอียดในประเด็นที่ IV.
2) ลงทุนซื้อเครื่องมือที่เกี่ยวของ โดยไมซื้อชุดเครื่องมือ SRS/SRTใหมโดยตรง
(1) การลงทุนดานเครื่องมือทางรังสีรักษาอื่นๆ เพื่อลดภาระของเครื่องมือ SRS ที่มีอยู โดยมุงหวัง
ใหเครื่องมือที่มีอยูนั้นไดใหบริการผูปวยที่จําเปนตองใชเทานั้น สวนผูปวยที่สามารถรักษา
ดวยเครื่องมืออื่นๆ (ที่มีราคาต่ํากวา) เชน Conventional LINAC ควรแยกออกมาใหชัดเจน
อีกทั้งการลดภาระของเครื่องมือ SRS/SRT โดยเฉพาะ LINAC ยังเปนการเพิ่มผลิตภาพของ
เครื่องมือที่ไมตองเสียเวลาในการปรับเปลี่ยนระบบของเครื่องมือ การติดตั้งเครื่องมือ ระหวาง
การรักษาดวย SRS/SRT กับการรักษาในรูปแบบอื่นๆ ดวย
(2) การลงทุนดัดแปลงเครื่องมือLINAC ที่มีอยูใหมาใหบริการดวยเทคนิค SRS/SRT ได ซึ่งนับวา
เปนการลงทุนที่มีตนทุนไมแพงนัก แตปญหานาจะอยูที่ภาระของเครื่องมือ LINAC ที่มีอยู
อาจจะไมสามารถจัดสรรมาใหบริการ SRS/SRT โดยตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ขอจํากัดดานบุคลากรดวย
(3) การลงทุนจัดหาเครื่องมือที่สามารถเพิ่มผลิตภาพของเครื่องมือ SRS/SRT ที่มีอยู ตัวอยางเชน
การมีเครื่องมือในการวางแผนการรักษา มากกวา 1ชุดตอเครื่องมือ SRS/SRT 1เครื่อง ซึ่งใน
บางสถานการณจะสามารถเพิ่มผลิตภาพของเครื่องมือได โดยเฉพาะเงื่อนไขที่สามารถเพิ่ม
ผลิตภาพของบุคลากรในการวางแผนการรักษา โดยไมกระทบตอภาระงานดานการรักษา
ทั้งนี้ ในการลงทุนทั้งสามรูปแบบ นอกจากควรคํานึงถึงเงื่อนไขของทรัพยากรบุคคลเชน การลงทุน
ในการพัฒนาบุคลากร ภาระงาน ผลิตภาพ และ แรงจูงใจ แลว ตองพิจารณาความเขากันได
(Compatibility) ของเครื่องมือตางๆดวย เพื่อใหสามารถนํามาตอบสนองตอการขยายการบริการในวง
กวาง โดยเร็วที่สุด
IV.

ขอควรคํานึงถึงเชิงการบริหารจัดการในการตัดสินใจ
หากเห็นวาสมควรที่จะซื้อบริการ ในระบบประกันสุขภาพ อยางเปนทางการแลว ไมวาจะเปนในรูปแบบ
ของการลงทุนเครื่องมือใหม หรือ การซื้อบริการจากเครื่องมือที่มีอยู ก็ตาม ยังมีขอที่ควรคํานึงถึงในการ
บริหารจัดการ ที่สําคัญอีกจํานวนหนึ่งไดแก
1) ระบบการเงินการคลัง
• การกําหนดอัตราคาบริการใหกับเทคโนโลยี เชน การกําหนดอัตราเดียวกันกับรูปแบบการ
รักษาอื่นๆ ไมวาจะเปนระบบ DRG หรือ Fixed Price หรือ การกําหนดอัตราการบริการ
สําหรับ SRS /SRT มาโดยเฉพาะ
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ในทางทฤษฎี การใชอัตราเดียวกันสําหรับรูปแบบการรักษาที่ตางกันเองแมวาอาจจะไม
ตอบสนองตนทุนรวมถึงอาจจะมีผลใหผูบริการพยายามลดตนทุนตอหนวย แตก็มีขอดีใน
แงมุมของการไมชักนําใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางไมเหมาะสม (Disparity of Technology
Utilization)
• กลไกในการบริหารจัดการทางการเงิน เชนการแยกบัญชีรายจายออกมาเฉพาะ, การกําหนด
ยอดรายจายสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ หรือ การเลือกใชแนวทางระเบียบวิธีปฏิบัติดังใน
ปจจุบัน เชน การกําหนดโรคที่มีคาใชจายสูงที่แยกระบบการเรียกเก็บคาใชจายของ
สถานพยาบาลออกมาเปนพิเศษ
ในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาปจจุบัน กําหนดโรคที่มีคาใชจายสูง ที่อาจจะ
เปนเปาหมายของเทคโนโลยี SRS/SRT เปนเพียงโรคที่มีน้ําหนักสัมพัทธ (Relative Weight:
RW) ตาม เกณฑการวินิจฉัยโรครวม (DRG) ที่มากกวา 3.0 หรือ ผูปวยที่ไดรับการผาตัด
สมอง (Craniotomy) เทานั้น 47 ซึ่งยังไมเปนที่แนชัดถึงระเบียบถึงกลไกทางการเงินของการ
รักษาดวย SRS/SRT
• ระบบการรวมจายสมทบ อาจจะมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมผูปวยที่มี
ลักษณะไมสอดคลองกับ Strong Indication และ ปฏิเสธการรักษารูปแบบเดิม
2) กลไกในการบริการเทคโนโลยี
• เกณฑในการคัดเลือกผูปวยเขาสูการรักษา โดยเฉพาะประเด็นการสรางกลไกความรวมมือ
ระหวางวิชาชีพในการคัดเลือกผูปวยที่เหมาะสมตอการรักษา ทั้งในแงของพยาธิสภาพ และ
ความคุมคา
• ระบบการสงตอผูปวย ทั้งจากระดับตนไปยังระดับสูงเพื่อรับการรักษา SRS/SRT และ จาก
ระดับสูงไปยังระดับที่ต่ํากวาเพื่อการดูแลอยางตอเนื่องในระยะยาว
• ระบบในการติดตามผูปวย ซึ่งตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการรักษาผูปวยที่ตองการการ
รักษาในหลายรูปแบบ หรือ การรักษาซ้ําดวย
• ระบบที่สงเสริมกระบวนการ วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย
ซึ่งตองรวมถึง ระบบขอมูลของผูปวยทั้งกอน ระหวาง และหลังการรักษา เพื่อจะเปนรากฐาน
ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึง การตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต
V.

ทางเลือกสําหรับการไมซื้อบริการ
หากตัดสินใจที่จะไมซื้อบริการ SRS/ SRT อยางเปน ทางการ เชนในปจจุบัน ควรคํานึงถึงผลที่
ตามมาอยางนอย 3 ดานคือ
1) ดานผูปวย จะมีผูปวยจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถทําการรักษาดวยวิธีอื่นๆได
2) ดานผูบริการ จะมีความจําเปนที่ตองใหบริการดวยรูปแบบการรักษาอื่นๆ และ/หรือ ไมใหบริการ
3) ดานการบริหารจัดการระบบ จะเกิดความแตกตางในการบริหารจัดการระบบ โดยเฉพาะดาน
การเงิน การคลัง เนื่องปจจุบันมีความหลากหลายของการจัดการในระบบตางๆเปนทุนเดิมอยูแลว
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ถาหากมีการประกาศอยางชัดเจนวาจะไมรวมการรักษาดวย SRS/ SRT ในชุดสิทธิประโยชน
(Benefit Package) แลวยอมจะสงผลใหกลุมผูปวยที่อาจจะมีลักษณะ Partial Accessibility ใน
ปจจุบันตองถูกแยกออกจากระบบการบริการตอไป
และมีความจําเปนที่ กลุมผูซื้อบริการ ตองสรางความชัดเจนใหกับการบริการที่ทดแทน SRS/SRT
ได เชนการผาตัด ซึ่งรวมถึงการทําการศึกษา ความเปนไปได ศักยภาพ ของการรักษากลุมผูปวยที่เปน
เปาหมายของ SRS/SRT เดิม
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงระบบในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมืออื่นเพื่อมา
ทดแทน SRS/SRT เชนผลิตภาพของทีมผาตัด เครื่องมือในการทํา Micro-surgery เปนตน
กลาวโดยสรุป ทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี SRS/SRT ขางตนสามารถ
นําเสนอไดดังภาพที่ 7
ภาพที่ 7 : ทางเลือกในการตัดสินใจเชิงนโยบายกับการซื้อบริการ
ซื้อบริการหรือไม

ไมใช

Partial Accessibility as existing

1

ใช
ตองการลงทุนดานคุรุภัณฑหรือไม
ใช

ตองการซื้อเครื่องมือ SRS/SRT
ชุดใหมหรือไม

ไมใช

ไมใช

ใช
เงื่อนไขในการลงทุน
6
(ชนิด/ประเภท/สถานที่/การจัดการ)

Out Sourcing (Contract out)
• การกําหนดขอตกลง – เปาหมาย
• การพัฒนากําลังคน

2

ลงทุนดานคุรุภัณฑอื่นๆ
• เครื่องมือที่สามารถเพิ่มผลิตภาพของ 3
เครื่องมือ SRS/SRT ได เชน เครื่องมือ
วางแผนการรักษา *
• เครื่องมือรังสีรักษาอื่นๆที่สามารถลด 4
ภาระของ เครื่องมือ SRS/SRT ที่มีอยู
• การดัดแปลงเครื่อง LINAC *
5

หมายเหตุ * จะเปนประโยชนในบางสถานการณเทานั้น
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หากสรุปขอดี ขอเสีย และขอจํากัดที่สําคัญ ของทางเลือกในทั้ง 6 ซึ่งไมจําเปนที่ตองเลือกทางเลือกเพียงแบบ
เดียว
จะสรุปไดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6: ขอดี ขอเสีย และ ขอจํากัดที่สําคัญของทางเลือกซื้อบริการ SRS/SRT
ทางเลือก

ขอดี

ขอเสีย

1 ไมซื้อบริการ หรือ ซื้อบริการแบบไม คาใชจายต่ํา และไมผูกพัน
เปนทางการ

ผูปวยจะเขาไมถึงการบริการ

2 ซื้อบริการจากสถานพยาบาลที่มี
(Contract out)

ดําเนินการไดทันที

ตองอาศัยการจัดการ การตกลง

อาจจะมีเครื่องมือจาก
ภาคเอกชนที่เขารวมเพิ่มเติม
ลงทุนต่ํา ไมมีภาระผูกพัน

สถานพยาบาลอาจจะมีความเสี่ยง
หากมีจํานวนผูปวยต่ํา
เปนการเพิ่มภาระงานกับบุคลากร
เดิม

ขอจํากัด

อาจจะมีแรงกดดันจาก
ไมไดใชทรัพยากรในประเทศอยาง หลายฝาย
คุมคา

3 ลงทุนอุปกรณเพื่อเพิ่มผลิตภาพใน ลงทุนนอย
เครื่องมือที่มี

ดิ้ผลในบางกรณี

4 ลงทุนเครื่องมือที่ชว ยลดภาระจาก
เครื่องมือ SRS/SRT เชน
Conventional LINAC

ลงทุนปานกลาง

เพิ่มภาระของบุคลากรเดิม

ใชประโยชนไดหลากหลาย

เสี่ยงตอการ under utilization

5 ลงทุนดัดแปลงเครื่องมือ LINAC

ลงทุนปานกลาง

มีคาเสียโอกาสในการดัดแปลง

อาศัยความรวมมือ

ความพรอมดานบุคลากร
ตองตกลงในเงื่อนไขกับ
สถานพยาบาลที่รับการ
ลงทุน

ใชประโยชนไดหลากหลาย

6 ลงทุนเครื่องมือ SRS/SRT โดยตรง สามารถจัดการเครื่องมือไดงาย ลงทุนสูง
คลองตัว
แบกรับความเสี่ยงเอง

ความพรอมดานบุคลากร

ความพรอมของเครื่องมือใน
การดัดแปลง

ความพรอมของสถานที่
กําลังคน ในสถานพยาบาล

เสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
ใชเวลากวาจะมีผลิตภาพเปนที่นา
พอใจ
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูทําการศึกษาพบวา
• เทคโนโลยี StereotacticRadiosurgeryและ Stereotactic Radio Therapy จัดเปนเทคโนโลยีทมี่ ี
ประโยชน ในการใหบริการดานรังสีรักษาสําหรับผูปวยโรคเนื้องอกในศีรษะ โรคมะเร็ง และ โรคความ
ผิดปกติของหลอดเลือดซึ่งสามารถ “เติมเต็ม” การรักษาในรูปแบบอื่นๆ (ซึ่งไดแกการผาตัด การผาตัดแบบ
จุลศัลยกรรม และ รังสีรักษา) รวมถึงเสริมการรักษาซึ่งกันและกัน แต SRS จัดเปนเทคโนโลยีที่มีราคา
แพง โดยเฉพาะดานการลงทุน และตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจํานวนมาก ดังนั้น การ
วางแผนขยายการใหบริการ SRS จําเปนทีจ่ ะตองคํานึงถึงการวางแผนดานบุคลากรที่เกี่ยวของ
และความคุมคาในการลงทุน
• ในการบริการผูปวยดวย SRS/SRT จําเปนตองอาศัย การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ ตั้งแตกระบวนการ
คัดเลือกผูปวย การวางแผน การรักษา และ การติดตาม ซึ่งบางสาขาวิชาชีพยังมีความขาดแคลนขั้น
รุนแรงในประเทศไทย ดังนั้น การขยายบริการ SRS ในภาครัฐหรือเอกชน โดยที่มิไดวางแผนการแกไข
ปญหาความขาดแคลนดานบุคลากรบางวิชาชีพ เชน นักฟสิกสการแพทย ก็อาจจะทําใหเกิดสภาพการดึง
ทรัพยากรบุคคลจากที่ที่ขาดแคลนอยูแลวเพื่อมารองรับการขยายบริการดาน SRS ทําใหเกิดสภาพการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความจําเปนในสถานที่อีกแหงหนึ่ง
• ในการบริการที่มีประสิทธิภาพ ตองอาศัย โครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีดานการวินิจฉัย ซึ่งจะเปนตนทุนแอบแฝงของ
การบริการ
• ผูปวยที่ควรไดรับการบริการดวย SRS/SRT ไดแก กลุมผูปวย Aterio-venous Malformation, Primary
Intracranial Tumours และ Brain โดยเฉพาะในกลุมที่ไมสามารถทําการรักษาดวยรูปแบบอื่น
• อรรถประโยชนที่ชัดเจนนอกเหนือจากการที่สามารถใหการรักษาผูปวยที่ไมสามารถใหการรักษาดวยวิธีอื่นๆ
ไดแลวนั้น คือ การลดตนทุนในการบริการแบบผูปวยวิกฤติและผูปวยใน และ คาเสียโอกาสของ
ผูปวยและญาติ
• จากการทบทวนงานศึกษาพบวา ไมพบความแตกตางดาน ประสิทธิภาพ และภาวะแทรกซอนอันไม
พึงประสงคระหวาง เครื่องมือประเภท Gamma Knife และ LINAC อยางไรก็ตาม ในขณะที่ Gamma
Knife มีขอดีในแง ความสะดวกในการใชงาน เครื่องมือประเภท LINAC ก็มีขอดีในแง ความหลากหลาย
ของการใชงาน คาใชจายในการลงทุนที่มีราคาถูกกวา และ ไมจําเปนตองกําจัดกากกัมมันตรังสี
• ในป พ.ศ.2548 คาดการณไดวามีจํานวนผูปวยที่เหมาะสมกับการบริการ หรือ อุปสงครวมใน
ประชากรเปนจํานวนประมาณ 1,112 รายตอป (หากประมาณการผูปวยในกลุมโรค AVM, intracranial
tumors, and brain metastases ) และคาดวาจะเพิ่มเปน 1,242 รายในป พ.ศ.2568
• แตจากโครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ เชื่อไดวา จํานวนผูปวยที่เขาสูระบบ(Expressed
Need) การบริการตติยภูมิ จะมีจํานวนไมมากนัก เมื่อเทียบกับอุปสงครวมในประชากร ทั้งนี้เนื่องจาก
ศักยภาพพื้นฐานของระบบบริการสาธารณสุข เชน ความตระหนักของผูปวยและผูบริการ การวินิจฉัย การ
สงตอ
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• ในสถานการณปจจุบัน เครื่องมือที่สามารถใหบริการ SRS/SRT ไดในประเทศไทย มีทั้งหมด 5 เครื่อง แต
ชํารุด 1 เครื่อง จึงใชงานไดจริง 4 เครื่อง ซึ่งมีเครื่องที่จําเพาะเจาะจง (Dedicated device) กับการใชงาน
แบบ SRS/SRT 2 เครื่อง และ เครื่องที่สามารถดัดแปลงมาใหบริการแบบSRS/SRT ได 2 เครื่อง ซึ่งปจจุบัน
ยังมีการบริการ SRS/SRT อยูนอยมาก เนื่องจากตองใหบริการประเภทอื่น
• จากจํานวนที่มีอยู พบวามีศักยภาพในการขยายการใหบริการไดมากกวาปจจุบัน ซึ่งขอจํากัดที่
สําคัญคือการที่ไมสามารถมีการใชทรัพยากรระหวางหนวยงาน หรือ ระหวางภาครัฐและเอกชนได
• ในชวงเวลาที่ผานมาถือไดวาเปนระยะแรกของการนําเทคโนโลยีมาบริการ ดังนั้น ขอมูลดานผลิตภาพ และ
ขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรของการบริการ SRS/SRT ในประเทศไทย ยังมีขอจํากัดและไมสามารถนําไปสู
ขอมูลตนทุนตอหนวยในภาพรวมของประเทศที่ชัดเจน
• ทรัพยากรบุคคล คือเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดในการขยายการใหบริการในวงกวาง โดยเฉพาะ แพทยรังสี
รักษา และ นักฟสิกสการแพทย ที่มีความรู ความสามารถ และ ความชํานาญ
• ในปจจุบัน ยังตองการการศึกษาและ ระบบในการสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวของกับการบริการ
ดวย SRS/SRT ทั้งในแงมุมของการรักษา การบริหารจัดการ รวมถึงดานฐานขอมูล
รัฐ หรือ ระบบการประกันสุขภาพของภาครัฐ มีความเหมาะสมในการจัดซื้อบริการ หรือ บรรจุการ
รักษาดวยรูปแบบ SRS/SRT ในชุดสิทธิประโยชน โดยเฉพาะจากเหตุผลในประเด็นความสอดคลองกับหลักการ
ประกันสุขภาพ โดยตองตระหนักถึงทางเลือกที่หลากหลายในการจัดซื้อบริการ ทั้งการลงทุนซื้อเครื่องมือ
SRS/SRTเอง การลงทุนในเครื่องมืออื่นๆ และ การซื้อบริการจากสถานพยาบาลที่มีเครื่องมืออยู และไมจําเปนที่
ตองเลือกทางเลือกเพียงแบบเดียว
• ไมวาจะมีการจัดซื้อบริการดวยรูปแบบใดๆ สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ การบริหารจัดการระบบ ทั้งในดาน
การเงินการคลัง การเรียกเก็บและจายเงินระหวางสถานพยาบาลกับกองทุนประกัน การรวมจาย ของ
ผูปวย และในแงมุมของดานระบบการบริการ ตั้งแตกระบวนการคัดเลือก การสงตอ การติดตามดูแล และ
ที่สําคัญที่สุดคือ การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งตองรวมถึงระบบแรงจูงใจ และ การเพิ่มผลิต
ภาพของบุคลากรและระบบ
• ควรมีการวางแผนในภาพรวมของระบบบริการรังสีรักษาในประเทศไทยวา หนวยรังสีรักษาใดควรเปนหนวย
บริการระดับ excellent, advance, or principle centers.
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อใหสามารถมีการบริการผูปวยที่มีความเหมาะสมตอการบริการดวย StereotacticRadiosurgery
และ Stereotactic Radio Therapy ในวงกวางกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ซึ่งตองพิจารณาทั้งในบริบทของการ
บริการ SRS/SRT และบริบทของการบริการอื่นๆที่เกี่ยวของ
ผูทําการศึกษาเสนอวาควรจะมีการดําเนินการในระยะตางๆ ซึ่งเปนมุมมองในภาพรวม ดังนี้
ระยะสั้น(5ป) : พ.ศ.2548-2552
เปาหมายของการดําเนินการ
1) สงเสริมการใชเครื่องมือที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพและสามารถใหผลิตภาพที่นาพอใจ
2) พัฒนาบุคลากรที่มีอยู และ การเตรียมสรางบุคลากรรองรับอนาคต
การดําเนินการ
1) การเจรจากับสถานพยาบาลที่มีเครื่องมือ ในการซื้อบริการ SRS/SRT ใหกับผูประกันตน
• การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูปวย การสงตอ การติดตาม และ การดูแลในระยะยาว
• การกําหนดกลไกทางการเงิน การกําหนดใหการบริการเปนการบริการทางการแพทยที่มีคาใชจายสูง
2) เพิ่มผลิตภาพของเครื่องมือที่มีอยู
• การพัฒนาการบริหารจัดการเครื่องมือ เชน การขยายเวลาใหบริการ โดยมีเปาหมายใหสามารถ
ใหบริการผูปวยได 250 รายตอปในเครื่องมือประเภท Dedicated และ 150 รายตอปในประเภท Multipurposes ซึ่งโดยรวมนาจะมีผลิตภาพรวม 800-950 รายตอป (ขึ้นกับเงื่อนไขในการซอมแซมเครื่องมือ
ที่ชํารุดดวย)
• การลดจํานวนผูปวยที่สามารถใหการรักษาดวยเครื่องมืออื่นๆได โดยการจัดลําดับความสําคัญในการ
ดูแลผูปวยใหกับกลุมผูปวยที่จะไดรับอรรถประโยชนจากเทคโนโลยีสูงสุดเปนอันดับแรก และการ
บริการผูปวยดวยเครื่องมือและลําดับที่เหมาะสม
• การลงทุนซื้อเครื่องมือในการวางแผนการรักษา ในสถานการณที่มีกําลังคนเพียงพอสําหรับการเพิ่มการ
วางแผนการรักษาโดยไมลดศักยภาพในการบริการ และ คาดการณไดวาการเพิ่มเครื่องมือในการวาง
แผนการรักษาจะสามารถเพิ่มผลิตภาพของเครื่องมือ SRS/SRT ได
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การพัฒนาระบบแรงจูงใจทั้งในรูปตัวเงินและไมใช ที่สอดคลองกับการเพิ่มผลิตภาพ และ สราง
แรงจูงใจของบุคลากรรุนใหมใหเขาสูระบบมากขึ้น
• การจางงานขามระบบ ทั้งระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน (Public-Private Mixed) และ ระหวางภาครัฐ
เพื่อเปนการสนับสนุนสมรรถภาพสูงสุดของบุคลากร และ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือ การ
พยายามลดขอจํากัดในการบริหารเครื่องมือของภาครัฐ เชนการสรางระเบียบในการบริหารที่คลองตัว
แบบเอกชน
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• การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือในการพัฒนาความรู ความชํานาญใหกับบุคลากรที่มีอยู เชน
การศึกษา การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมวิชาการ อยางตอเนื่อง
4) การบริหารจัดการระบบ โดย การสรางกลไก และระบบที่สนับสนุน การติดตาม และ ศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งในแงมุมดานคลินิค และ ดานเศรษฐศาสตร ทั้งในและตางประเทศ
ระยะกลาง(5-10ป) : พ.ศ.2553-2557
เปาหมายการดําเนินการ
1) รักษาผลิตภาพในภาพรวมของการบริการ
2) พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รองรับการลงทุนดานเครื่องมือ
การดําเนินการ
1) การลงทุนดานเครื่องมือเพื่อทดแทนเครื่องมือเกาที่จะเริ่มหมดอายุ โดยอาจจะคงเปาหมายผลิตภาพไวที่
ระดับ 1000 รายตอป
• ลดภาระงานที่ไมจําเปนของเครื่องมือSRS/SRT ที่สามารถรองรับดวยเครื่องมือที่ราคาถูกกวา เชนการ
ลงทุนจัดซื้อเครื่องมืออื่นๆ มาแบงเบาภาระ
• การพิจารณาลงทุนดานการดัดแปลงเครื่องมือใหสามารถใหบริการSRS/SRT ได ซึ่งตองขึ้นกับเงื่อนไข
สถานการณความพรอมของระบบในขณะนั้น
• ดําเนินการตัดสินใจเลือก ประเภท และ รุน รวมถึงเงื่อนไขตางๆ เพื่อลงทุนดานเครื่องมือSRS/SRT หรือ
เทคโนโลยีอื่น(หากวาสามารถใหบริการผูปวยกลุมเดียวกัน) ที่สามารถทดแทนเครื่องมือที่หมดอายุ
2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่อง
• การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู ของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการสรางองคความรู
จากงานวิจัยและพัฒนา การสรางกลไกและเครื่องมือ และ การถายทอดความรูเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับบุคลากรที่มีอยูเดิม และ เขาสูระบบในระยะหาปที่สองนี้
• ผนวกการเตรียมความพรอมในระบบการศึกษาอบรมของบุคลากรสายวิชาชีพที่มีศักยภาพ (Potential)
ในการสรางความชํานาญดาน SRS/SRT
• มีเปาหมายในการสรางบุคลากรสําหรับการบริการที่มากพอ(Critical Mass)จนสามารถรองรับการ
ขยายบริการในระยะที่สามได โดยไมลดผลิตภาพของเครื่องมือและหนวยงาน โดยจากการประมาณ
การ ในแตละศูนยที่ใหบริการ SRS/SRT ควรจะมีอัตรากําลังอยางนอย ดังแสดงในตารางที่ เพื่อ
ครอบคลุมการใหบริการ ตั้งแตการคัดเลือก การวางแผน การรักษา และการติดตามผูปวย โดยในแตละ
สาขาตองอาศัยความชํานาญเปนพิเศษดวย
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ตารางที่ 7: อัตรากําลัง (Full Time Equivalent) ที่จําเปนสําหรับการบริการSRS/SRT อยางมี
ประสิทธิภาพ ตอเครื่องมือ 1 ชุด (ผลิตภาพ 200-300 รายตอป)
วิชาชีพ
จํานวน (หนวย : FTE)
แพทยรังสีรักษา
2
แพทยรังสีวินิจฉัย
1
ศัลยแพทยระบบประสาท
1
นักฟสิกสการแพทย
1-2
เทคนิคเชียนประจําเครื่องมือ
3-4
พยาบาลวิชาชีพ
1-2
ที่มา : ดัดแปลงจากขอเสนอของ พญ.พวงทอง และ นพ.วิชาญ หลอวิทยา
3) ในระยะนี้หากมีความพรอมสูงอาจจะพิจารณาในการขยายการใหบริการไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน เชนการ
ลงทุนซื้อเครื่องมือ SRS/SRT ใหม หรือ การดัดแปลงเครื่องมืออื่นๆ ในพื้นที่ที่ยังขาด คือ ในภาคใต ซึ่ง
จะตองอาศัยการถายทอดความรู ความชํานาญจากสถานพยาบาลที่มีอยูแลว โดยไมไดคาดหวังผลิตภาพ
เต็มที่จากสถานพยาบาลที่ไดรับการลงทุนใหมในชวงนี้
4) เตรียมความพรอมในการรอรับการขยายการบริการในระยะตอไปในดาน บุคลากร ระบบของหนวยงาน
เครื่องมือที่เกี่ยวของ และดาน สถานที่

ระยะยาว(10-20ป) : พ.ศ. 2558-2667
เปาหมายการดําเนินการ
1) ขยายศักยภาพในการบริการใหสอดคลองกับอุปสงค
2) สงเสริมการเปนผูนําทางวิชาการของเทคโนโลยีในภูมิภาค
การดําเนินการ
1) ลงทุนดานเครื่องมือ SRS/SRT หรือ เครื่องมืออื่นๆที่สามารถใหบริการผูปวยกลุมเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยตั้งเปาหมายผลิตภาพใหครบถวนตามการประมาณการอุปสงครวมโดยสมมติฐานวา
สามารถเขาถึงระบบบริการได คือประมาณ 1,200-1,300 ราย ซึ่งตองการ การบริการจากศูนยที่มีความ
พรอมทั้งกําลังคนและเครื่องมือ 5-7 ศูนย
2) พัฒนาความพรอมในการพัฒนาองคความรูดาน SRS/ SRT ของประเทศไทย โดยเฉพาะในบริบทของ
ประเทศไทย ทั้งจากระบบฐานขอมูล การวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน ซึ่งนอกเหนือจากการเปนการ
เพิ่มศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของ ยังเปนรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
โดยหากเปนในกรอบหนาที่ของ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูทําการศึกษาเห็นวาสมควรใช
รูปแบบในการซื้อบริการ (Contract Out) เทานั้น โดยไมควรลงทุนโดยตรงไมวากรณีใดๆ
หากสรุปขอเสนอแนะของการศึกษานี้สามารถนําเสนอไดดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8: ขอเสนอในระยะตางๆตอการบริหารจัดการเทคโนโลยี SRS/SRT ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ระยะเวลา
ระยะสั้น

เปาหมาย

การดําเนินการ

ใชประโยชนจากเครื่องมือที่มี การตกลงซื้อบริการ

เพิ่มผลิตภาพของเครื่องมือที่มี

พัฒนาบุคลากร

สรางระบบแรงจูงใจ

รูปแบบและเครื่องมือในการ
พัฒนาความรู
ระยะกลาง รักษาผลิตภาพ

พัฒนาบุคลากรตอเนื่อง

ระยะยาว ขยายผลิตภาพ
การเปนผูนําทางเทคโนโลยี

ทดแทนเครื่องมือที่หมดอายุ

เตรียมรอรับการขยาย
ขยายการบริการ *
รองรับการขยายบริการ
การจัดการความรู

ลงทุนดานเครื่องมือ
พัฒนาความพรอมดาน
วิชาการในบริบทของประเทศ

รายละเอียดของการดําเนินการ
หลักเกณฑในการบริหารเทคโนโลยี
หลักเกณฑในการบริการ
กลไกทางการเงิน
การกําหนดเปาหมายดานผลิตภาพ
ขยายเวลา
การจัดลําดับผูปวย
การลดภาระที่สามารถทดแทนได
ลงทุนดานเครื่องมือวางแผนที่เพิ่มผลิตภาพได
ตัวเงิน
นอกเหนือจากตัวเงิน
การจางงานขามระบบ
การศึกษา อบรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระบบขอมูล
เครื่องมือSRS/SRT หรือ
เครื่องมืออื่นที่ลดภาระของเคื่องมือ SRS/SRT หรือ
การดัดแปลงเครื่องมือ
เตรียมความพรอม คน/สถานที่
ลงทุนดานเครื่องมือไปยังพื้นที่ขาดแคลน *
เปาหมายดานจํานวนและความชํานาญ
การวิจัยและพัฒนา
การถายทอดความรู
ผนวกในระบบการศึกษา
มีเปาหมายในการครอบคลุมอุปสงค
การนําความรูไปพัฒนาการบริการ
นําความรูเปนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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(ราง) กรอบการตกลงซื้อบริการ
ผูทําการศึกษาไดรางกรอบการตกลงในการซื้อบริการ SRS/SRT จากสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการ
บริการ ใหกับกลุมผูประกันตน/ไดรับการประกัน ในระบบการประกันสุขภาพภาคบังคับ ดังนี้
1. ระบบการเงิน
• กําหนดใหการบริการ StereotacticRadiosurgery / Therapy เปน กลุมโรคที่มีคาใชจายสูง ที่มีการ
เรียกเก็บจากกองทุนตางหาก
• กําหนดคาตอบแทนแกสถานพยาบาล ในราคาที่สอดคลองกับตนทุน และไมไดใชพยาธิสภาพ/
วินิจฉัยโรค เปนตัวกําหนด เนื่องจาก ความแตกตางของคาใชจายจริงในการรักษารูปแบบตางๆ โดย
ตัวเลขคาตอบแทนที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้นาจะอยูที่ 100,000 ตอชุดบริการ ในระยะแรก และ
อาจจะปรับลดลงได เมื่อมีผลิตภาพสูงขึ้น
• กองทุนจัดงบประมาณลงทุนเฉพาะสวนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของสถานพยาบาลคูสัญญา
โดยเฉพาะการสงบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือเขารวมการประชุมวิชาการที่สําคัญ
2. ระบบการจัดการการบริการ
• มีระบบในการคัดเลือกผูปวยที่เหมาะสมในการไดรับบริการ SRS/SRT ที่เปนที่ยอมรับไดทั้งจาก
ผูบริหารระบบ และ ผูบริการ โดยใหความสําคัญกับผูปวยที่มี ลักษณะสําคัญ 2ประเด็นคือ ผูปวย
ที่มีลักษณะพยาธิสภาพที่บงชี้ไดวาผูปวยจะไดรับอรรถประโยชนสูงจากการบริการ SRS/SRT
เมื่อเทียบกับการรักษารูปแบบอื่น และ ผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่สามารถรักษาจนหายได
• ระบบในการคัดเลือก อาจจะดําเนินการในรูปคณะกรรมการ หรือ การสรางหลักเกณฑ หรือ มอบหมาย
ใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ ความเห็นของทีมผูเชี่ยวชาญเปนราย
case
• ระบบในการคัดเลือกควรมีการจําแนกผูปวยและเลือกสถานพยาบาลปลายทาง จากลักษณะ
พยาธิสภาพที่เหมาะกับศักยภาพของสถานพยาบาลปลายทาง และความสะดวกในการสงตอ
โดยมีการกระจายจํานวนผูปวยที่สงตอตามสถานพยาบาลปลายทางอยางเหมาะสมกับผลิตภาพ
• มีระบบในการติดตาม ประเมินผล ที่มีสวนรวมจากทุกฝาย
• มีชองทางในการสื่อสาร ระหวางผูบริหารระบบ คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการติดตาม และผู
บริการ
3. ระบบการรักษาผูปวย ณ จุดผูใหบริการ
• มีกลไกในการอํานวยความสะดวกใหผูปวยที่ถูกคัดเลือกและสงตอมารับบริการ SRS/SRT ที่
เหมาะสม และคํานึงถึงศักดิ์ศรีของผูปวย โดยเฉพาะความรวดเร็วในการไดรับการบริการ
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• ชุดบริการควรประกอบดวย แต การวินิจฉัยเพือ่ วางแผน การวางแผนการรักษา การรักษาดวย
SRS/SRT คาหองพัก และ บริการอื่นในชวงที่รับบริการ SRS/SRT แตไมรวมเวชภัณฑที่ไมได
ใชในการบริการSRS/SRT โดยตรง
• ผูบริการควรใหความสําคัญกับการใชศักยภาพที่มีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งบุคลากร
ภายในองคกร และ บุคลากรจากระบบการศึกษา เชน อาจารย, แพทยเฉพาะทาง, แพทยประจําบาน
และ นักศึกษาฟสิกสการแพทย
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