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บทคัดย่อ 
ระบบกำรบริหำรจดักำรสำรทึบรังสีเป็นระบบกำรกระจำยกำรใชท้รัพยำกรสุขภำพท่ีตอ้งเนน้ควำมเพียงพอและ

มีกำรจดักำรอยำ่งมีประสิทธิภำพโดยพื้นฐำนของกำรบริกำรทำงกำรแพทยท่ี์มองผูป่้วยเป็นมนุษย ์ขอ้ค ำนึงส ำคญัในกำร
จดักำรนั้นตอ้งเป็นผลสรุปรวมของหลกัควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสำรทึบรังสี หลกัควำมปลอดภยัในกำรใชส้ำรทึบรังสี 
หลกักำรมีหลำยตวัเลือกเพื่อเพิ่มทำงเลือกแก่ผูป่้วยพิเศษ และแนวทำงกำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีท่ีมีกำรก ำหนดปริมำณ
และรอบกำรสัง่ซ้ือท่ีเหมำะสม ท ำใหก้ำรส่งมอบทนัเวลำและมีควำมต่อเน่ือง 

ค ำส ำคญั สำรทึบรังสี อรรถประโยชน์เชิงกำ้วหนำ้ รังสีวิทยำ 
 
Abstract 
  The contrast utilization management is the health resource distribution which key at the sufficiency and 
effective administration based on the humanized medical provider. The concerning of management is conclusion of 
contrast knowledge, safety using, variety of choice for the willing to pay patient and the contrast inventory 
management that regard the quantity, purchasing cycle, delivery and the continuity of resource providing. 
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บทน ำ 
ทฤษฎีทำงเศรษฐกิจและสังคมหน่ึงท่ีไดรั้บกำร

พัฒนำเพื่อกำรให้ คุณค่ำในกำรดูแลอย่ำงรอบด้ำน 
(proper care) แก่ทุกฝ่ำย เรียกว่ำ ทฤษฎีอรรถประโยชน์
เชิงก้ำวหน้ำ (progressive utilization theory: PRO-UT 
theory) โดยมองทรัพยำกรต่ำงๆ ว่ำเป็นสินทรัพย์ท่ี
จะตอ้งกระจำยอย่ำงมีเหตุผลและดว้ยวิธีกำรท่ีเท่ำเทียม
กนัเพื่อประโยชน์แก่ผูค้นทั้งในดำ้นร่ำงกำย จิตใจและจิต
วิญญ ำน  แนวคิด น้ี ครอบค ลุมทั้ งในด้ำนอำห ำร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีพกัอำศยั กำรศึกษำและกำรแพทย ์โดย
พิ จำรณ ำจำกควำมต้องกำรน้อย ท่ี สุดของม นุษย ์
(minimum requirement) กำรใช้ทรัพยำกรใดๆ ต้องเกิด
จ ำกคว ำม ร่วม มื อกัน ระห ว่ ำงผู ้ผ ลิ ต และ ลู กค้ ำ 
ผลตอบแทนส ำคัญคือ มูลค่ำเพิ่มในสังคมส่วนรวม 
(surplus) ซ่ึงจะเกิดได้ในระบบเศรษฐกิจท่ีเน้นควำม
พอเพียง (self-sufficient socioeconomics zone) [1] 

ผู ้บริหำรและนักวิชำกำรจะเป็นผู ้น ำในกำร
ประเมินว่ำต้องท ำส่ิงใดและท ำอย่ำงไรเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และท ำให้เกิดเอกภำพในกำร
ท ำงำนและกำรเคำรพระหว่ำงกนัในหมู่คนท ำงำน กำร
ใชป้ระโยชน์ของทรัพยำกรใดๆ จะตอ้งแปรเปล่ียนได้
ตำมเวลำ สถำนท่ีและรูปแบบ ซ่ึงจะตอ้งกำ้วหน้ำอย่ำง
ต่อเน่ือง ด้วยข้อสังเกตส ำคัญคือ ระบบกำรจัดกำร
ทรัพยำกรในปัจจุบันมองว่ำทุกส่ิงลว้นเป็นทรัพยำกร 
นั่นคือ มิไดม้องผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นมนุษย ์แต่มองในฐำนะ
ปัจจยัทำงกำรตลำด ดังนั้น จึงควรท่ีจะปรับมุมมองใน
กำรใช้ทรัพยำกรโดยมองหำควำมเป็นมนุษยธรรมใน
กำรจดักำรทรัพยำกรและหำจุดอ่อนของระบบกำรใช้
ทรัพยำกรนั้ น เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำง
ย ัง่ยืนทั้งในระดบัชำติและในระดบัหน่วยงำนท่ีจะเป็น

กำรแกไ้ขในเชิงรำยละเอียดไปตำมบริบทของหน่วยงำน
ซ่ึงจะมีควำมเขำ้ใจในปัญหำอยำ่งแทจ้ริง   

ในควำมเป็นจริงย่อมเกิดกำรใชท้รัพยำกรแบบ
ไม่เท่ำเทียมกนัในระดบัท่ีเหมำะสม (optimal inequality) 
โดยท่ียงัคงตอ้งมุ่งไปสู่กำรได้ก ำไรและกำรพฒันำเชิง
สร้ำงสรรค ์ดงันั้น จึงจ ำเป็นท่ีจะตอ้งสร้ำงทีมท ำงำนท่ีมี
ควำมเขม้แข็งและกำรปรับตวัอย่ำงยืดหยุ่น (strong and 
resilient) เพื่ อให้ เกิดสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบงำน กระบวนกำรท ำงำนโดยมุ่งประสิทธิภำพ
สูงสุดในกำรใช้ทรัพยำกรและก่อเกิดประโยชน์แก่ทุก
ฝ่ำยอยำ่งสมดุล 

จำกแนวคิดอรรถประโยชน์เชิงกำ้วหนำ้น้ี น่ำจะ
ท่ีจะประยกุตใ์นกำรจดักำรทรัพยำกรทำงดำ้นรังสีวิทยำ
ได้ ระบบกำรใช้ทรัพยำกรสุขภำพหน่ึงท่ีส ำคัญและ
ตอ้งกำรทีมท ำงำนท่ีร่วมมือกนัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
คือ ระบบกำรใช้สำรทึบรังสี ซ่ึงตอ้งกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรังสีแพทย ์นักรังสีกำรแพทยแ์ละพยำบำลรังสี
วิทยำในกำรบริกำรจดักำรร่วมกนัโดยยึดหลกักำรสร้ำง
ควำมสมดุลในทรัพยำกรท่ี มีอยู่  (balanced with the 
availability) เพื่อกำรตอบสนองต่อกำรน ำเสนอตวัเลือก
แก่ผูป่้วย (client offers) ดว้ยวิธีกำรเชิงบวก [2] 
 
ข้อค ำนึงในกำรใช้สำรทึบรังสีเชิงก้ำวหน้ำ  

ทีมบริหำรกำรใช้สำรทึบรังสีจะต้องค ำนึงว่ำ
ผูป่้วยแต่ละรำยลว้นมีควำมจ ำเพำะและตอ้งกำรตวัเลือก
ในกำรใช้สำรทึบรังสีเช่นกัน กำรจัดให้มีสำรทึบรังสี
หลำยชนิดให้เพียงพอเป็นตัวเลือกแก่ผู ้ป่วยถือเป็น
พื้นฐำนในกำรพฒันำระบบกำรใชส้ำรทึบรังสี ในขณะท่ี
จะสร้ำงตัวเลือกไว้มำกเพียงใดและตัดสินใจเลือก
อยำ่งไรนั้น มีหลกักำรในตอ้งค ำนึง ไดแ้ก่ 
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หลกัควำมรู้ 
สำรทึบรังสีส ำหรับรังสีวิทยำโดยเฉพำะสำรทึบ

รังสีกลุ่มละลำยในน ้ ำ (water soluble contrast media) 
เป็นท รัพยำกรท่ีถูกใช้มำก ในกำรตรวจเอกซ เรย์
คอมพิวเตอร์และกำรกำรตรวจเอกซเรย์ระบบหลอด
เลือด สำรทึบรังสีได้มีกำรพัฒนำจนกระทั่งได้เป็น
สำรประกอบไอโอดีท่ีมี ไอโอดีน 3 อะตอม เช่ือมต่อกบั 
benzene ring ท ำให้มีควำมเป็นพิษน้อย และมีกำรเช่ือม
กับ  side chain (–R) ท ำให้ มี คุณสมบัติทำงเคมี  กำร
ละลำยน ้ำและควำมหนืดแตกต่ำงกนัไป  

เม่ื อ ฉีดสำรทึบ รังสี เข้ำ สู่หลอด เลือดจะมี
ปรำกฎกำรณ์ทำงฟิสิกส์ของของไหลเกิดข้ึน 3 ประกำร
พร้อมๆ กนั [3] ไดแ้ก่  

1. พลวตัของไหล (Fluid dynamics)  
2. กำรแพร่ (Diffusion)  
3. กำรออสโมซิส (Osmosis)  

ในฐำนะของไหล สำรทึบรังสีไม่สำมำรถท่ีจะ
ไหลในหลอดเลือดไดอ้ย่ำงอุดมคติ เน่ืองจำกในกำรฉีด
สำรทึบรังสีจะมีกำรอดักำรไหลท ำให้ควำมหนำแน่น ณ 
จุดเร่ิมตน้สูงกว่ำต ำแหน่งต่อๆ ไป ขณะเดียวกนัสำรทึบ
รังสีมีควำมหนืดในตวัและเม่ือไหลอยูใ่นหลอดเลือดจะ
เกิดแรงเคน้เฉือนกบัเลือดท่ีอยู่ในหลอดเลือดท ำให้เกิด
ลกัษณะไม่อุดมคติ เม่ือพิจำรณำของไหลในลกัษณะสำย
กระแส (Stream line) ตำมเส้นกำรไหลโดยท่ีโมเลกุล
ของสำรประกอบไอโอดีนจะพุ่ งไปข้ำงหน้ำด้วย
ควำมเร็วคงท่ีจำกจุดท่ีมีควำมดนัสูงไปยงัจุดท่ีมีควำมดนั
ต ่ ำกว่ำ โดยมีโมเลกุลของสำรประกอบไอโอดีนท่ี
ไหลวนตดักนัไปมำบำงส่วน  

ขณะท่ีสำรทึบรังสีไหลไปตำมหลอดเลือด 
ควำมดนัจะลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจำกควำมเสียดทำนท่ีเกิด

จำกควำมตำ้นทำนจำกโมเลกุลของสำรทึบรังสีกบัเลือด 
และควำมตำ้นทำนของสำรทึบรังสีกบัหลอดเลือด โดย 
หลอดเลือดท่ีมีขนำดใหญ่และแตกแขนงเป็นขนำดเล็ก
ลงไปตำมล ำดบั ประกอบกบัผนังหลอดเลือดมีลกัษณะ
ขรุขระจำกไขมัน (plaque) ท ำให้มีควำมเสียดทำนสูง 
กำรไหลจะมีอตัรำท่ีชำ้ลง  

สำรทึบรังสีจะไหลไปในหลอดเลือดอย่ำงกำร
ไหลของเลือดท่ีมีกำรไหลแบบเป็นชั้น (laminar flow) 
โดยมีอตัรำกำรไหลใจกลำงหลอดเลือดสูงกว่ำอตัรำกำร
ไหลท่ีบริเวณรอบนอกและต ำแหน่งใกลผ้นงัดำ้นในของ
หลอดเลือดซ่ึงยงัต้องพบกับควำมเสียดทำนจำกผนัง
หลอดเลือดและควำมเลก็ลงของหลอดเลือดปลำยทำงอีก
ด้วย  ทั้ ง น้ี  เม่ือสำรทึบ รังสีไหลไปยังหลอดเลือด
ปลำยทำงขนำดเล็กมำกๆ ย่อมมีลกัษณะของกำรไหล
แบบป่ันป่วน (turbulent flow) ร่วมด้วยจึงมีผลในกำร
ท ำลำยเซลลท่ี์ผวิของหลอดเลือดได ้ 

สำรทึบรังสีเป็นสำรประกอบท่ีมีโครงสร้ำง
โมเลกุลใหญ่ มีควำมเขม้ขน้มำกกว่ำเลือดดังนั้ นจึงจะ
แพร่ไปยงัเลือดเพื่อให้เกิดควำมเข้มข้นใกล้เคียงกัน
ระหว่ำงท่ีไหลไปตำมกระแสเลือดสำรทึบรังสีกลุ่ม 
monomer จะมีขนำดโมเลกุลเล็กกว่ำกลุ่ม dimer ดงันั้น
จะมีกำรแพร่ไดเ้ร็วดีกว่ำ สำรทึบรังสีท่ีควำมเขม้ขน้สูง
จะแพร่ไดดี้กว่ำสำรทึบรังสีท่ีมีควำมเขม้ขน้ต ่ำ และกำร
ให้อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนกบัสำรทึบรังสีจะท ำให้สำรทึบรังสี
แพร่ได้เร็วข้ึน กำรแพร่ท่ีเร็วข้ึนเท่ำกับสำรทึบรังสีมี
ควำมหนืดน้อยลง และกระบวนกำรออสโมซิสของน ้ ำ
นอกหลอดเลือดเขำ้มำเพื่อปรับดุลควำมเขม้ขน้ในหลอด
เลื อ ด เน่ื อ งจ ำกส ำร ทึ บ รั ง สี ส่ งผ ล ให้ เกิ ด ภ ำว ะ 
hypervolumia ซ่ึงจะท ำให้เกิดควำมควำมรู้สึกร้อน-เยน็
แก่ผูท่ี้ถูกฉีดสำรทึบรังสีได ้ 
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หลกัควำมปลอดภัย 
ควำมปลอดภยัของกำรใชส้ำรทบัรังสีเน้นไปท่ี

ภำวะแทรกซ้อนอนัเป็นผลขำ้งเคียงของกระบวนกำร
กำรบริหำรสำรทึบรังสีในผูป่้วย [4] โดยเนน้ไปท่ีกำรฉีด
ผ่ำนหลอดเลือดด ำซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ของกำรบริหำรสำร
ทึบรังสีในผูป่้วย  

ควำมปลอดภยัประกำรหน่ึงท่ีส ำคญั คือ ภำวะ
ไม่พึ งประสงค์จำกกำรท่ีสำรทึบ รังสี ร่ัวไหลออก
ภำยนอกหลอดเลือด (contrast extravasation) ผลกำรวิจยั
หลำยฉบบัช้ีว่ำกำรเกิดสำรทึบรังสีร่ัวไหลออกภำยนอก
หลอดเลือดมีอตัรำเกิดต ่ำ แต่มกัเกิดจำก high osmolar 
ICM ดังนั้น จึงแนะน ำให้ใช้ low osmolar ICM ซ่ึงมีค่ำ 
osmolariy ใกลเ้คียงกับเลือด (290 mOsm/L)  ทั้ งน้ี เม่ือ
ใช้ low osmolar ICM แลว้อำกำรจะมีควำมรุนแรงน้อย
กวำ่ดว้ย   

 ผลงำนวิจัยหลำยฉบับได้ระบุว่ำ nonionic 
ICM  ท ำให้เกิดกำรแพส้ำรทึบรังสีและภำวะไม่พึง
ประสงคต์  ่ำกวำ่ ionic ICM  น ำไปสู่แนวทำงกำรเลือกใช ้
nonionic  ICM ในกำรตรวจทำงรังสีอย่ำงแพร่หลำย 
และท ำให้ ionic monomer ICM ค่อยๆ หำยไปจำกกำร
ใชง้ำนในท่ีสุด  กระนั้น ผูป่้วยท่ีไม่เคยมีประวติัแพส้ำร
ทึบรังสี อำจแพส้ำรทึบรังสีไดใ้นกำรไดรั้บสำรทึบรังสี
ค ร้ังถัดๆ  ไป  เน่ื อ งจำกกระบวนกำร  allergic like 
reaction ซ่ึงไม่อำจท ำนำยกำรเกิดหรือควำมรุนรแงได ้
ส ำหรับผูป่้วยท่ีมีประวติัแพส้ำรทึบรังสีแต่เป็นชนิดไม่
รุนแรง สำมำรถให้  premedication ด้วย steroid เพื่ อ
ป้องกันกำรแพไ้ด้ โดยมีตวัเลือกส ำคญัคือ กำรเปล่ียน
ชนิดของสำรทึบรังสี แต่กระนั้นก็อำจเกิด breakthrough 
reaction คือ กำรแพ้ซ ้ ำได้ เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม หำก

ผูป่้วยมีประวติัแพส้ำรทึบรังสีแลว้มีอำกำรแพรุ้นแรง
กลุ่ม anaphylaxis ควรหลีกเล่ียงกำรใชส้ำรทึบรังสี  

ภำวะแทรกซ้อนท่ีไดรั้บควำมสนใจเพิ่มข้ึนใน
ปัจจุบนั คือ ภำวะ contrast induced nephropathy (CIN) 
ซ่ึงเป็นภำวะท่ีสำรทึบรังสีไปท ำให้กำรท ำงำนของไต
ลดลง เน่ืองจำกกระบวนกำรขบัของเสีย ท ำให้สำรทึบ
รังสีไปท ำให้เกิด renal tubular injury จนน ำไปสู่ภำวะ 
acute kidney injury (AKI) ได้ จึงมีข้อแนะน ำให้ต้อง
พิจำรณำค่ำ estimated glomerular filtration rate (eGFR) 
ของผู ้ป่วย หำกต ่ ำกว่ำ 60 ml/min/1.73m2 แนะน ำให้
เลือกใช้ iso osmolar ICM หรือ low osmolar ICM โดย
ก ำกบัปริมำณท่ีใชใ้ห้น้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ร่วมกบั
กำรบริหำรจดักำรผูป่้วย เช่น กำรงดยำกลุ่มท่ีเป็นพิษต่อ
ไต ไดแ้ก่ NSAIDs, Aminoglycoside และ Amphotericin 
B ก่อนและหลงัฉีดสำรทึบรังสียอย่ำงน้อย 48 ชม. [5] 
[6] กำรให้ผู ้ป่วยมีภำวะได้รับสำรน ้ ำ (0.9% sodium 
chloride/isotonic sodium bicarbonate)  อ ย่ ำง เพี ย งพ อ
ก่อนและหลงักำรตรวจอยำ่งนอ้ย 12 ชม. 

ภำวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ ท่ีควรระวงั ไดแ้ก่ ผูป่้วย
เบำหวำน  ในผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัจะไดรั้บยำmetformin เพื่อ
ลดระดบัน ้ ำตำลในเลือด และขบัออกทำงไต กำรใชย้ำน้ี
อำจเกิดภำวะไม่พึงประสงค์ร่วมกับสำรทึบรังสีได ้
น ำไปสู่ภำวะเลือดเป็นกรด (lactic acidosis) ซ่ึงจะมีผล
ต่อไตในระยะยำว ดงันั้น จะตอ้งงดยำก่อนและหลงัฉีด
สำรทึบรังสีอยำ่งนอ้ย 48 ชม. อีกภำวะหน่ึงไดแ้ก่ ผูป่้วย
มะเร็งซ่ึงมีรำยงำนว่ำมีอตัรำกำรเกิด AKI สูงข้ึน น ำไปสู่
กำรอยูโ่รงพยำบำลนำนข้ึนและเพิ่มอตัรำกำรเสียชีวิตได ้
และกำรได้รับสำรทึบรังสีภำยใน 45 หลงัได้รับยำเคมี
บ ำบดักจ็ะเพิ่มกำรเกิด AKI ดว้ยเช่นเดียวกนั  

 



JOURNAL OF SIRIRAJ  RADIOLOGY [VOL.6 NO.1 JANUARY-JUNE 2019] 

 

36 ขอ้ค ำนึงกำรใชส้ำรทึบรังสี 

 

หลกัหลำยตัวเลอืก  
กำรเลือกสำรทึบรังสีใหเ้หมำะสมกบักลุ่มผูป่้วย

พิเศษ เป็นแนวทำงกำรจดัสรรทรัพยำกรท่ีให้คุณค่ำกบั
ผูรั้บซ่ึงมีควำมจ ำเพำะของโรคและวยั และเพื่อป้องกนั
กำรเกิดกำรแพ้ซ ้ ำสำรทึบรังสี จึงควรใช้หลักหลำย
ตวัเลือก (variety of choice) ควำมหลำกหลำยของชนิด
สำรทึบรังสีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรคุณภำพในกำร
บริกำรทำงรังสีของผูป่้วยพิเศษได ้ทั้งน้ี ผูป่้วยพิเศษถือ
เป็น price surrogate customer [7]ซ่ึงมีควำมเช่ือมั่นว่ำ 
กำรไดต้ดัสินใจเลือกและกำรเลือกจ่ำยแพงกว่ำจะท ำให้
เขำไดรั้บสินคำ้ (สำรทึบรังสี) ท่ีดีกวำ่และจะท ำใหไ้ดรั้บ
บริกำรทำงกำรแพทยท่ี์ดีกวำ่อยูเ่สมอ 

 
กำรจัดกำรคลงัสำรทบึรังสี 
 กำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งมี
กำรออกแบบให้สำมำรถรองรับระบบกำรเก็บรักษำ
ผลิตภณัฑ์ให้เพียงพอต่อกำรใช ้ กำรจดักำรคลงัสำรทึบ
รังสีมีบทบำทต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทั้งใน
ดำ้นกำรจดัเตรียมผลิตภณัฑ์บริกำรใหเพียงพอต่อควำม
จ ำเป็นของหน่วยงำน ควำมจ ำเพำะของผูใ้ช้และกำรมี
ตวัเลือกตำมควำมตอ้งกำรของผูม้ำรับบริกำร อย่ำงไรก็
ตำม กำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีก็ยงัคงตอ้งใชห้ลกักำร
จดักำรคลงัสินคำ้ท่ีเนน้กำรจดัเก็บใหน้อ้ยท่ีสุด เน่ืองจำก
สินคำ้คงคลงัหมำยถึงตน้ทุน ค่ำเสียโอกำส ตน้ทุนใน
กำรดูแลสินคำ้ ตน้ทุนพื้นท่ีในกำรจดัเก็บสินคำ้  และ
ต้นทุนจำกควำมเสียงด้ำนคุณภำพและรำคำ [8] ซ่ึง
พิจำรณำไดด้งัน้ี 

1. ตน้ทุนค่ำเสียโอกำส คือ มูลค่ำของผลตอบแทน
จำกกิจกรรมท่ีสูญเสียไปเน่ืองจำกกำรเลือกท ำ
กิจกรรมอย่ำงห น่ึ ง ต้น ทุน จึงถูกใช้ไปใน

กิจกรรมนั้น ท ำให้ไม่มีตน้ทุนส ำหรับไปใชใ้น
กิจกรรมอ่ืนท่ีอำจให้ผลตอบแทนได้มำกกว่ำ 
ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดซ้ือท่ีซ้ือของปริมำณมำก
ช่วงตน้ปีงบประมำณ จะท ำให้หน่วยงำนตอ้ง
จ่ำยเงินไปจ ำนวนมำในคร้ังเดียว จึงเกิดตน้ทุน
ค่ำเสียโอกำสในกำรน ำเงินนั้นไปใชใ้นกิจกรรม
อ่ืน แนวทำงส ำคญัจึงเป็นกำรทยอยจดัซ้ือเป็น
ครำวๆ ไป ตำมควำมตอ้งกำรในแต่ละช่วง เช่น 
จดัซ้ือทุก 1 เดือน หรือ ทุก 3 เดือน เป็นตน้ 

2. ตน้ทุนในกำรดูแลสินคำ้ คือ ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำก
กำรมีสินคำ้คงคลงัและกำรรักษำสภำพใหสิ้นคำ้
คงคลงัอยู่ในรูปท่ีใช้งำนได้ เช่น ค่ำไฟฟ้ำเพื่อ
กำรรักษำอุณหภูมิควำมเย็น ค่ำจ้ำงพนักงำน
ประจ ำ เป็นตน้   

3. ตน้ทุนพื้นท่ีในกำรจดัเก็บสินคำ้ คือ ค่ำพื้นท่ีใช้
สอยในกำรจดัเก็บ ยิ่งมีปริมำณจดัเก็บมำกและ
จดัเกบ็นำนกจ็ะมีค่ำตน้ทุนพื้นท่ีสูงข้ึน    

4. ตน้ทุนจำกควำมเส่ียงดำ้นคุณภำพและรำคำ คือ 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนหำกสินคำ้เส่ือมสภำพและตอ้ง
จดัซ้ือใหม่ หำกมีสัญญำชดเชยก็ยงัมีตน้ทุนใน
กำรจดัส่งใหม่ 
อย่ำงไรก็ตำม ควำมสะดวกในกำรส่งมอบ 

(delivery and distribution) ของคลงัสำรทึบรังสีท่ีจะส่ง
มอบให้แก่หน่วยตรวจได้อย่ำงทันเวลำและมีควำม
ต่อเน่ืองเป็นบทบำทส ำคญัท่ีจะด ำรงห่วงโซ่อุปทำนไว้
ได ้คลงัสำรทึบรังสีท่ีดีจะตอ้งบริหำรจดักำรให้สัมพนัธ์
กบัสภำพคล่องทำงกำรเงินของโรงพยำบำล กำรจดัซ้ือ
และมีเป้ำหมำยอยู่ท่ีระยะเวลำสินคำ้คงคลงัท่ีน้อยท่ีสุด 
โดยเป้ำหมำยสูงสุดคือ ควำมสำมำรถส่งมอบสินคำ้ใน
วนัถดัไปใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ด ้(next day delivery)  
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ดงันั้น กำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีจึงจ ำเป็นตอ้ง
รู้ควำมตอ้งกำรทั้งชนิด จ ำนวน สภำพ สถำนท่ี และเวลำ 
เพื่อกำรส่งมอบท่ีมีประสิทธิภำพทำงด้ำนเวลำ ลด
ช่วงเวลำในกำรน ำส่งสินคำ้และเกิดกำรใช้ประโยชน์
สู งสุดของพื้ น ท่ี จัด เก็บ  (space utility) โดยจะต้อง
พิ จำรณ ำควำมจ ำเป็นของป ริมำณกำรจัด ซ้ือและ
ระยะ เวล ำในก ำร ส่ งมอบ สิน ค้ำ  (economic order 
quantity) โดยกำรบริหำรจดักำรรอบกำรจดัซ้ือและกำร
เก็บสินคำ้ในปริมำณท่ีเหมำะสมและไม่เพิ่มภำระงำนแก่
บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยำ่งไรก็ตำม ในกำรจดักำรควำมเส่ียงของกำร
ส่งมอบจะตอ้งก ำหนดกรณีสินคำ้ขำดแคลนไวด้ว้ย อนั
เน่ื อ งม ำจ ำก ปัญ ห ำโล จิส ติ ก ส์  ห รือ ปัญ ห ำจำก
กระบวนกำรผ ลิตของท ำงฝ่ ำยผู ้จ  ำห น่ ำย สินค้ำ 
กระบวนกำรรองรับส ำคญัคือ กำรจดักำรควำมสมดุล
ของฝ่ำยผลิต (supplier balancing) โดยมุ่งเป้ำว่ำจะตอ้งมี
สำรทึบรังสีคงคลังในปริมำณท่ีเหมำะสมเพื่อให้เกิด
ควำมสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทำน เช่น กำรก ำหนดให้
มีสินค้ำส่วนเกินเผื่อขำด (buffer stock) นั่น คือ กำร
ก ำหนดปริมำณสำรทึบรังสีส ำรองในอัตรำคงท่ี (fix 
residue) เช่น ส ำรองในอตัรำกำรใชป้กติ 1 เดือน เป็นตน้ 
หรือ กำรมีสำรทึบรังสีชนิดอ่ืนส ำรองไว้ในอัตรำ
กำ้วหน้ำ เช่น สำรทึบรังสีท่ีสำมำรถใช้ทดแทนได ้ท่ีมี
เง่ือนไขดำ้นกำรส่งมอบ กำรใชแ้ละรำคำไม่แตกต่ำงกนั 
สำมำรถส ำรองไวใ้นอัตรำก้ำวหน้ำ คือ เกินกว่ำกำร
คำดกำรณ์กำรใช้สำรทึบรังสีชนิดนั้นในภำวะปกติได ้2 
เท่ำ ทั้ งน้ี กำรพิจำรณำจะต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำร
พยำกรณ์ภำวะปัญหำของกำรส่งมอบท่ีชดัเจน จึงจะไม่
เป็นกำรเพิ่มตน้ทุนและค่ำเสียโอกำส  

กำรก ำหนดปริมำณสำรทึบรังสีคงคลงัจึงตอ้ง
พิจำรณำจ ำนวนผูป่้วยรำยเดือน/รำยปี เพื่อก ำหนดค่ำ
เฉล่ียปริมำณกำรใช้สำรทึบรังสี ดงัเช่น ตำรำง 2 ซ่ึงจะ
ก ำหนดเป็นปริมำณกำรใช้ต่อเดือน จำกนั้ นพิจำรณำ
ประเภทสำรทึบรังสีคงคลงั อำจใช้ ABC classification 
โดยก ำหนดจำกโครงสร้ำงมูลค่ำกำรซ้ือ/กำรใช ้ดงัน้ี 
ชนิด มูลค่ำกำรซ้ือ/กำรใช ้ ปริมำณสินคำ้คงคลงั 
A 70-80% 10-15% 
B 10-15% 30-40% 
C 3-5% 50-60% 
 เม่ือสำรทึบรังสีท่ีมีมูลค่ำกำรซ้ือมำก (A) ควรมี
ปริมำณสินคำ้คงคลงันอ้ย กำรสั่งซ้ือและรอบกำรรับเขำ้
จึงมีควำมถ่ีสูงกว่ำสำรทึบรังสีท่ีมูลค่ำกำรซ้ือน้อย โดย
ควรมีปริมำณใหเ้พียงพอในระดบั 1-1.5 เดือน ในขณะท่ี
สินคำ้ท่ีมีมูลค่ำกำรซ้ือน้อย (C) จะท ำกำรซ้ือปริมำณก่ึง
หน่ึงของมูลค่ำสัญญำในคร้ังแรก และคงคลงัไวไ้ดย้ำว 
6-8 เดือน จึงท ำกำรสั่ งซ้ือเพื่ อปิดสัญญำก่อนครบ
ปีงบประมำณ  
 
สรุป 
 สำรทึบรังสีเป็นทั้งสินคำ้และผลิตภณัฑ์ยำและ
เวชภณัฑท่ี์ส ำคญัส ำหรับกำรตรวจวินิจฉยัทำงรังสีวิทยำ
ซ่ึงตอ้งกำรระบบกำรบริหำรจดักำรสำรทึบรังสีเพื่อให้
ทรัพยำกรสุขภำพชนิดน้ีเพียงพอและมีกำรจดักำรอยำ่งมี
ประสิทธิภำพโดยพื้นฐำนของกำรบริกำรทำงกำรแพทย์
ท่ีมองผูป่้วยเป็นมนุษย ์มิใช่เพียงลูกคำ้ตำมควำมหมำย
ของกำรตลำด ทั้ งน้ี ในกำรบริหำรจัดกำรสำรทึบรังสี
จ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงหลกัควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสำรทึบ
รังสี หลกัควำมปลอดภยัในกำรใชส้ำรทึบรังสี หลกักำร
มีหลำยตัวเลือกเพื่อเพิ่มทำงเลือกแก่ผูป่้วยพิเศษ และ
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แนวทำงกำรจดักำรคลงัสำรทึบรังสีท่ีท ำให้กำรส่งมอบ
ทันเวลำและมีควำมต่อเน่ือง มีอรรถประโยชน์สูงสุด
เกิดข้ึนแก่หน่วยงำนและโรงพยำบำลดว้ย   
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ตำรำง 1 ตวัอยำ่งชนิดของสำรทึบรังสีชนิดละลำยในน ้ำ 

ประเภท ช่ือสำมัญ 
ควำมเข้มข้น 

Osmolarity (mOsm/kgH2O) 
ช่ือกำรค้ำ 

Ionic CM 
High Osmolar 
Low Osmolar 

 
Iothalamate 
Ioxaglate meglumine 

 
1400 
600 

 
Conray 

Hexabrix 
Non-Ionic CM 
Low Osmolar 
 
 
 
 
Iso Osmolar 

 
Iobitridol 
Iohexol 
Iomerprol 
Iopromide 
Ioversol 
Iodixanol 

 
585-915 
322-844 
521-726 
328-774 
502-792 

290 

 
Xenetix 

Omnipaque 
Iomeron 
Ultravist 
Optiray 

Visipaque 
 

ตำรำง 2 จ ำนวนผูป่้วย CT รพ.ศิริรำช 5 ปี 

ปี พ.ศ. ผู้ป่วย CT ทั้งหมด ผู้ป่วย CT ทีฉี่ดสำรทึบรังสี เฉล่ียผู้ป่วย CT/เดอืน   

2557 34,749 26,904 2,242 
2558 35,677 27,171 2,264 
2559 36,875 27,334 2,277 
2560 38,022 27,799 2,316 
2561 41,219 30,205 2,517 

 


