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มาตรฐานการใชสารทึบรังสีและแนวทางการเตรียมตัว 
กอนใชสารทึบรังสี 

บทคัดยอ 

  บทความนี้มีจุดมุงหมายที่จะทบทวนความรูเกี่ยวกับสารทึบรังสี โดยกลาวถึงทั้งสารทึบรังสีชนิดที่มี

สวนประกอบของไอโอดีนกับอินทรียสารและสารทึบรังสีที่ใชกับการตรวจเอ็กซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยจะกลาว

ถึงขอดีและขอเสียของสารทึบรังสีเพื่อเปนประโยชนแกแพทยผูรักษา รังสีแพทย รวมทั้งผูรับผิดชอบดูแลผูปวยใน

กระบวนการใชสารทึบรังสี โดยมุงเนนความปลอดภัยของผูปวยและความแมนยำในการวินิจฉัย 
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Practical Points for Using Contrast Media 

Abstract 
  This is a review article for updating knowledge about contrast media. Both Iodinated contrast 

media and contrast media for MRI are presented. It provides advantage and disadvantage of the 
contrast media for clinicians, radiologists and caregivers in department of radiology. The main 
focuses are to improve patient’s safety and enhanced accuracy after the contrast media use. 
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บทนำ 
 การตรวจสืบคนเพื่อการวินิจฉัยโรคในปจจุบันมี

หลากหลายวิธี การสรางภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็กหรือการ

ตรวจเอก็ซเรยดวยคลืน่แมเหลก็ไฟฟา (magnetic resonance 

imaging, MRI), การถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอร 

(computed tomography, CT) และเครื่องเอกซเรยทั่วไป

และเครื่องเอกซเรยพิเศษ (plain radiography and 

fluorography radiology) เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหการ

วินิจฉัยโรคของผูปวยถูกตอง แมนยำ รวดเร็วขึ้น ตัวชวยที่

สำคัญในการวินิจฉัยโรคจากเครื่องตรวจตาง ๆ เหลานี้คือ 

สารทึบรังสี (contrast media) ซึ่งมีความจำเพาะในการใช

ในแตละเครื่องตรวจ อาทิเชน การตรวจดวยเครื่อง MRI ใช 

contrast media คือแกโดลิเนียม (gadolinium) สวนใหญ

จะเรียกชื่ออยางเปนทางการวาสารเพิ่มความเขมสนาม

แมเหล็ก การตรวจดวยเครื่อง CT ใช iodinated contrast 

media เปนตน 

 Iodinated contrast media เปนสารทึบรังสีที่มี

สวนประกอบของไอโอดีนกับอินทรียสาร เมื่อนำเขาสูรางกาย

จะเพิ่มความแตกตางของภาพเอกซเรยของอวัยวะที่ตองการ

ตรวจไดชัดเจน ชวยใหการวินิจฉัยโรคแมนยำขึ้น โดย

สามารถบอกตำแหนงของรอยโรค หรือโครงสรางอวัยวะที่ผิด

ปกติได การนำสารทึบรังสีเขาสูรางกายทำไดหลายวิธี เชน 

โดยการดื่ม สวนเขาทางทวารหนัก ฉีดเขาทางหลอดเลือดดำ 

(intravenous injection, IV) และฉีดเขาทางหลอดเลือด

แดง (intra-arterial injection, IA) สารทึบรังสีจะถูกขับออก

ทางปสสาวะภายใน 24–48 ชั่วโมงหลังการฉีด ตัวอยางของ

การตรวจที่ใช iodinated contrast Media คือการตรวจ

ดวยเครื่อง CT, intravenous pyelography (IVP), 

angiography และ venography 

 
ชนิดของสารทึบรังสี 
 สารทึบรังสีแบงเปน 2 ประเภท 

 1. Ionic contrast media สารทึบรังสีชนิดแตกตัว

เปนประจุ แบงเปน 2 ชนิดคือ 

 1.1  Water soluble iodine compound 

ประกอบดวยโซเดียมหรือแมกกลูมีนและไอโอดีนกับอินทรีย

สารโดยมีน้ำเปนตัวทำละลาย มีราคาถูก อัตราการแพสูง ใน

โรงพยาบาลรามาธิบดีใชในการทำ intervention บางชนิด 

และใชในการผสมน้ำดื่ม หรือสวนเขาทวารหนัก ในผูปวยที่

ทำ CT ชองทองสวนบน ชองทองสวนลาง และชองทอง

ทั้งหมดเทานั้น 

 1.2  Oil soluble iodine compound มี

สวนประกอบคลายคลึงกับ water soluble iodine 

compound แตกตางกันตรงที่มีน้ำมันที่ไดจากเมล็ดพืช  

(poppy seed oil) เปนตัวทำละลาย ใชในการทำ 

intervention บางชนิด ปจจุบันมีที่ใชนอยมาก เนื่องจาก

สารจะคงคางอยูในรางกายเปนเวลานาน 

 2. Nonionic contrast media สารทึบรังสีชนิด

ไมแตกตัวเปนประจุ เปนสารประเภทละลายน้ำไดดี มีความ

คงตัว (stability) สูง osmolality และ viscosity ต่ำ เมื่อฉีด

เขาหลอดเลือดมีการแตกตัวเปนประจุนอย แตจะรวมตัวเปน

โมเลกุลใหญ การที่มี viscosity ต่ำทำใหความเขมขนของ

สารละลายในเลือดเพิ่มขึ้นนอย ผลขางเคียงนอย อัตราการ

แพต่ำ ความรุนแรงของการแพนอย แตราคาแพงกวา ionic 

contrast media โรงพยาบาลรามาธิบดี ใชในการฉีด IV 

และ IA เพื่อตรวจ CT, IVP และหัตถการบางชนิด  

 

การแบงชนิดของ Contrast media แบบอื่น ๆ 

 1. แบงตามโครงสรางทางเคมี แบงได 4 ประเภท 

 1.1  Ionic monomer contrast media โดย 1 

โมเลกุลมี iodine 3 อะตอม 1-COO group, ไมมี -OH 

group. 

 1.2  Ionic dimer contrast media 1 โมเลกุลมี 

Iodine 6 อะตอม 1 –COO group,1- OH group. 

 1.3  Non Ionic monomer contrast media 1 

โมเลกุลมี Iodine 3 อะตอม ไมมี COO group, มี 4-6-OH 

group 

 1.4  Non Ionic dimer contrast media 1 

โมเลกุลมี Iodine 6 อะตอม ไมมี COO group, มี -OH 

group มากกวา 8 group 

 โครงสรางโมเลกุลที่ใหญ จะทำใหไดภาพที่ทึบรังสีดี

กวาเพราะวา โฟตอนของรังสีเอกซจะวิ่งเขาปะทะ ทำใหไม

สามารถผานไปยังตัวรับภาพได เกิดเปนความทึบรังสีและ

ความไมเปนไอออน ทำใหมีโอกาสแพสารทึบรังสีลดลง 

เนื่องจากไมทำปฏิกิริยากับอนุภาคประจุในเลือด 
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 2. แบงตามความเขมขน แบงตามการละลายในน้ำ

เทียบกับเลือดซึ่งมีหนวยเปนจำนวนอนุภาคโมเลกุลตอหนวย

ของสารละลาย (mOsmol/kg H
2
O) โดยเลือดมีความเขมขน 

280–295 mOsmol/kg H
2
O ดังนั้น สารทึบรังสีชนิดนี้จึง

แบงออกได 3 กลุม 

 2.1  Iso-osmolar contrast media มีความเขมขน

ใกลเคียงเลือดหรือประมาณ 290 mOsmol/kg H
2
O มีความ

ปลอดภัยตอไตมากแต มีราคาแพง พิจารณาเลือกใชตาม

ความเหมาะสม 

 2.2  Low-osmolar contrast media มีความ

เขมขนต่ำประมาณ 600-800 mOsmol/kg H
2
O แตยังสูง

กวาเลือด มีโอกาสเกิดผลขางเคียงไดแตนอยกวาชนิด 

high-osmolar ปจจุบันนิยมใชอยางกวางขวาง เพราะมี

ความปลอดภัย และราคาไมสูงมาก 

 2.3  High-osmolar contrast media มีความ

เขมขนสูงประมาณ 2,000 mOsmol/kg H
2
O ทำใหเกิด

อาการแพและอาจพบภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันมากกวา

กลุมอื่น จึงไมนิยมใชในปจจุบัน 

 

การบริหารสารทึบรังสี 
 1. ใชฉีดเขาทางทาง IV และ IA คำนวณตามน้ำหนัก

ตัว 2 cc/kg โดยทั่วไปฉีดไมเกิน 150 cc ตอครั้ง 

 2. ผสมน้ำสะอาดดื่มในอัตราสวน สารทึบรังสี 1.5 

cc ตอน้ำ 100 cc ใชในการตรวจ CT ชองทอง 

 3. ผสมน้ำสะอาดสวนเขาทางทวารหนักในอัตราสวน 

สารทึบรังสี 1.5 cc ตอน้ำ 100 cc ใชในการตรวจ CT ชอง

ทอง 

 

มาตรฐานการปฏิบัติกอนใชสารทึบรังสี 
 1. การจัดเก็บสารทึบรังสี   

 - ควรเก็บในตูที่มืด เชน ตูเก็บยา หรือใสกลองมิดชิด 

 - เก็บใหหางจากบริเวณที่มีรังสี 

 - เก็บที่อุณหภูมิประมาณ 15–25 องศาเซลเซียส 

 2. การตรวจสอบกอนใชสารทึบรังสี 

 - ดูวันหมดอายุ 

 - สารทึบรังสีตองใส ไมมีสี ไมมีตะกอน 

 - กอนใชควรทำการอุนใหสารทึบรังสีมีอุณหภูมิ 

ประมาณ 37 องศาเซลเซียสเพื่อลดความหนืดในการฉีด 

 - ไมควรเปดขวดยาทิ้งไวเกิน 4 ชั่วโมง 

 3. หามผสมสารทึบรังสีกับยาชนิดอื่นในหลอด

เดียวกัน 

 

ผลกระทบของสารทึบรังสี อาจเกิดขึ้นไดดังนี้ 

 1. สารทึบรังสีมีผลกระทบตอไต ทำใหเกิดภาวะไต

ถูกทำลายและสูญเสียหนาที่ระดับ serum creatinine เพิ่ม

ขึ้นรอยละ 25 หรือ 44 mmol/L (0.5 mg/dl) โดยไมทราบ

สาเหตุ จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 วันหลังการฉีดสารทึบรังสี 

 2. ผูปวยที่มีประวัติ pulmonary hypertension, 

bronchial asthma, การกรองของไต (GFR) ต่ำ และผูปวย

ที่เริ่มมีอาการหัวใจลมเหลว ใหเลือกใช iso-osmolar หรือ 

low osmolar contrast media และใชในจำนวนนอยที่สุด

เทาที่จะวินิจฉัยโรคได 

 3. สารทึบรังสีไมมีปจจัยเสี่ยงในผูปวยที่มีการทำงาน

ของตอมไทรอยดผิดปกติ แตมีภาวะเสี่ยงในผูปวยที่เปน 

Grave’s disease ผูปวยที่มี multiple nodular goiter 

และ thyroid autonomy โดยเฉพาะในผูปวยสูงอายุ หรือผู

ปวยที่อาศัยในบริเวณที่ขาดแคลนอาหารไอโอดีน การปองกัน

โดยทั่วไปยังไมจำเปน ผูปวยที่อยูในภาวะเสี่ยงควรมีการเฝา

ระวังหลังการฉีด โดยปรึกษาแพทยระบบตอมไรทอ ในผูปวย

ที่มีแผนการรักษาตอเนื่องดวย radioactive iodine ไมควร

ไดรับสารทึบรังสีอยางนอย 2 เดือนกอนการรักษา การตรวจ

ตอมไทรอยดโดยใชสาร isotope (thyroid scan) ควรตรวจ

ประมาณ 2 เดือนหลังการฉีดสารทึบรังสี 

 4. ผูปวยมีประวัติ หอบหืด ภูมิแพอยางรุนแรง แพ

สารทึบรังสี แพอาหารทะเล ตองเฝาระวังอยางมาก การซัก

ประวัติการแพตาง ๆ และการเตรียมตัวกอนการตรวจที่ดีจะ

ลดการแพและความรุนแรงของการแพได 

 5. ภาวะความวิตกกังวลของผูปวยกอนการตรวจเปน

สิ่งสำคัญ ดังนั้นการใหความรูเรื่องการตรวจเอกซเรย

คอมพิวเตอร ประโยชนและภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก

การไดรับสารทึบรังสีกอนตรวจ จะชวยลดความวิตกกังวล

ของผูปวยไดอยางดี 

 6. ผูปวยหญิงตั้งครรภ ควรหลีกเลี่ยงการตรวจ CT 

และการฉีดสารทึบรังสี ยกเวนในกรณีฉุกเฉินที่แพทยเจาของ
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ไขใหความเห็นรวมกับรังสีแพทย แลววามีความจำเปน ผูปวย

และญาติตองรับทราบขอมูลและเซ็นใบยินยอมขอรับการ

ตรวจ (ฟอรม ข. FRA 007) ถาจำเปนตองทำการตรวจ ควร

ทำที่อายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป ยกเวนในผูปวยที่อยูในภาวะ

วิกฤติ แพทยตองการการวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาชีวิต (life 

threatening condition) 

 7. ผูปวยหญิงใหนมบุตร สารทึบรังสีจะถูกขับออก

ทางน้ำนมนอยมาก สามารถใหนมบุตรไดหลังการตรวจ แต

ถามารดามีความกังวลมาก แนะนำใหปมนมเก็บไว งดการให

นมบุตรและปมนมทิ้งหลังการตรวจ 24 ชั่วโมง 

 8. ผูปวยเด็กอายุต่ำกวา 1 ป หรือเด็กที่มีน้ำหนัก

นอย ควรหลีกเลี่ยงการฉีดสารทึบรังสี ถาจำเปนควรฉีดใน

จำนวนนอยที่สุด 

 9. ยาที่ตองเฝาระวังกอนและหลังการใหสารทึบรังสี 

คือ cyclosporine, cisplatin, aminoglycoside, NSAID, 

beta blocker, interleukin-2, hydralazine และ 

metformin   

 

การตรวจการทำงานของไตกอนไดรับสารทึบรังสี 
 พิจารณาสงตรวจในผูปวยที่สงสัยวาอาจมีความเสี่ยง

ตอการทำงานของไต ไดแก 

 1. ผูปวยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทุกคน 

 2. ผูปวยในของโรงพยาบาล 

 3. ผูปวยที่มีอายุนอยกวา 60 ปที่มีขอใดขอหนึ่งดัง

ตอไปนี้ 

 - ทราบวามีประวัติผาตัดไต เปนโรคไต มีไตขางเดียว

หรือไดรับการปลูกถายไต GFR ต่ำกวา 60 ml/min/173m2 

 - ไดรับยาที่มีผลกระทบตอการทำงานของไต เชน ยา

แกปวดกลุม NSAID รวมถึง cox2 inhibitor มาไมนาน 

กำลังไดรับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิตานทาน 

 - ผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน หัวใจลมเหลว ความดัน

โลหิตสูง มะเร็งไขกระดูก (multiple myeloma) และมี

ภาวะโปรตีนรั่วทางปสสาวะ (proteinuria) 

 4. การยอมรับผล serum creatinine ลาสุด ผูปวย

ทั่วไปภายใน 30 วัน ผูปวยฉุกเฉินและผูปวยในของ

โรงพยาบาล ไมเกิน 7 วัน กอนการตรวจ 

 

แนวทางการเตรียมตัวสำหรับผูที่มีปญหาเกี่ยว

กับไตและตองฉีดสารทึบรังสี 
 1. กลุมผูปวยที่มีคา GFR มากกวา 60 ml/min/

1.73 m2  

 - ใชยาไดทุกตัว ไมมีการเตรียมตัวพิเศษ 

 2. กลุมผูปวยที่มีคา GFR ระหวาง 30-59 ml/min/

1.73 m2  

 - ใช Iso-osmolar หรือ low osmolar contrast 

media ในปริมาณนอยที่สุด 

 - ใหสารน้ำดื่มหรือทางหลอดเลือดดำ 2 -2.5 ลิตร ตอ

วัน กอนและหลังการตรวจ ยกเวนผูปวยถูกจำกัดน้ำ 

 - ปรึกษาแพทยเจาของไขเพื่อของดยา Angiotensin 

converting enzyme inhibitor (ACEI), angiotensin 

receptor blocker (ARB), diuretics และ NSAID กอนและ

หลังตรวจ CT 24 ชั่วโมง ถาสามารถทำได 

 - ควรใหรับประทาน N-acetylcysteine 1200 mg 

ทุก 12 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง (2 มื้อกอนและ 2 มื้อหลังไดสาร

ทึบรังสี) หากผูปวยสามารถรับประทานยาได 

 - แนะนำใหตรวจติดตามผล serum creatinine 48 

ชั่วโมง หลังไดสารทึบรังสี 

 - ถาเปนผูปวยใน ใหแพทยเตรียมผูปวย โดยใหสาร

น้ำอยางใดอยางหนึ่งคือ 

  - ใหน้ำเกลือ 0.9% NSS 1.0–1.5 ml/kg ตอ

ชั่วโมง IV 6 ชั่วโมงกอนและหลังฉีดสารทึบรังสี  

  - โซเดียมบารบอเนต (NaHCO3) 154 MEq/L ใน 

5% D/W 1,000 ml IV 3 ml/kg ตอชั่วโมง 1 ชั่วโมงกอนให

สารทึบรังสี และ 1 ml/kg ตอชั่วโมงระหวาง 6 ชั่วโมง หลัง

ฉีดสารทึบรังสี 

 - ตรวจติดตามผล serum creatinine ที่ 48 ชั่วโมง 

หลังการฉีดสารทึบรังสี 

 - สังเกตอาการไตวาย เชน แนนหนาอก นอนราบไม

ได ไมมีปสสาวะออกเลยหลังการฉีดสารทึบรังสี 

 3. กลุมผูปวยที่มีคา GFR ต่ำกวา 30 ml/min/1.73 
m2 และไมมีการลางไต ทั้งทางหนาทองหรือฟอกเลือด ควร
พิจารณาเปลี่ยนการตรวจดวยวิธีอื่น เชน การตรวจดวย
เครื่องคลื่นความถี่สูง (ultrasonography) ถาจำเปนตอง
ตรวจ ใหปฏิบัติตามแบบเดียวกันกับที่มี GFR ระหวาง 30-59 
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ml/min/1.73 m2 และ ใหญาติลงนามในใบยินยอมรับการ
ตรวจ  
 4. กลุมผูปวยที่มีคา GFR ต่ำกวา 30 ml/min/1.73 
m2 ที่ไดรับการลางไตอยูแลว และใหนัดการตรวจใหสามารถ
ลางไตไดทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังการตรวจ 
 
การปองกันการแพสารทึบรังสี 
 1. ผูปวยที่ตองฉีดสารทึบรังสีทุกคนตองคัดกรอง
ประวัติการแพตาง ๆ ที่กลาวขางตน และมีการเตรียมตัวกอน
การตรวจ 
 2. ถามีประวัติการแพสารทึบรังสี เมื่อมาตรวจครั้ง
ตอไป ตองมีการให premedication และเปลี่ยนสารทึบรังสี
ตัวที่แพออกใชตัวใหมแทน 
 
ภาวะการแพสารทึบรังสี  
 หมายถึง ปฏิกิริยาการแพที่เกิดขึ้นภายหลังไดรับสาร
ทึบรังสีภายใน 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห ความรุนแรงของแพ 
แบงไดเปน 3 ระดับ 
 1. ระดับต่ำ ผื่นนูนคัน ผื่นลมพิษ คลื่นไสอาเจียน 
เวียนศีรษะ จาม น้ำมูกไหล ตอมน้ำลายบวม 
 2. ระดับปานกลาง อาเจียนอยางรุนแรง ลมพิษ
รุนแรง หลอดลมหดเกร็ง ใบหนาหรือกลองเสียงบวม หนามืด 
เปนลมจาก vasovagal attack  
 3. ระดับรุนแรง ช็อกจากความดันโลหิตต่ำ หยุด
หายใจ หัวใจหยุดเตน 
 ในโรงพยาบาลรามาธิบดี อัตราการแพสารทึบรังสีอยู
ที่ไมเกินรอยละ 1.5 เปนระดับต่ำรอยละ 99, ระดับ
ปานกลางรอยละ 1 สิ่งสำคัญที่สุดจะตองระลึกอยูเสมอ คือ 
การแพสารทึบรังสีสามารถเกิดขึ้นไดกับผูปวยทุกคน ทุกเวลา 
ถึงแมจะไมพบประวัติการแพ หรือมีการ premedication 
แลวก็ตาม เมื่อเกิดการแพแลวตองวินิจฉัยวาเปนการแพสาร
ทึบรังสีจริง รวมกับเภสัชกร ประเมินความรุนแรงของอาการ
แพ และใหการดูแลรักษาอยางเรงดวน ถามีความจำเปนตอง
ตามทีมชวยชีวิต (cardiopulmonary resuscitation, CPR) 

 

การ Premedication ผูปวยที่มีประวัติแพสาร

ทึบรังสี แพอาหารทะเลและมีโรคหอบหืด 
ในผูปวยผูใหญ 

 1. กรณีไมรีบดวน 

 1.1  การปฏิบัติที่ศูนยรังสีวิทยา ศูนยการแพทย

สมเด็จพระเทพรัตน (SDMC)  

 - Prednisolone (5 mg) 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เปน

เวลา 3 วันกอนตรวจ  

 - Chlorpheniramine (CPM) (10 mg) 30 นาที

กอนตรวจ  

 1.2  การปฏิบัติที่ โครงการรังสีวินิจฉัยกาวหนา  

(AIMC)  

 - Prednisolone (5 mg) 6 เม็ด 12 ชั่วโมงและ 2 

ชั่วโมงกอนตรวจ  

 - CPM (10 mg) 1 ชั่วโมงกอนตรวจ  

 2. กรณีรีบดวน จำเปน มีอาการแพรุนแรง (SDMC

/AIMC/ER) 

 - Hydrocortisone (200 mg) IV 1 ชั่วโมงกอนการ

ตรวจ  

 - CPM (10 mg) หรือ diphenhydramine  

(benadryl) (50 mg) IV 1 ชั่วโมงกอนการตรวจ 

 3. กรณีรีบดวนจำเปนอาการแพไมรุนแรง (SDMC

/AIMC/ER) 

 - Diphenhydramine (benadryl) (50 mg) หรือ 

CPM (10 mg) IV 30 นาที–1 ชั่วโมงกอนการตรวจ 

 

ในผูปวยเด็ก 

 1. เด็กอายุต่ำกวา 15 ป หรือน้ำหนักนอยกวา 40 

กิโลกรัม 

 - Prednisolone (5 mg) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เปน

เวลา 3 วันกอนตรวจ 

  - Hydrocortisone (75 mg) IV 30 นาที–1 ชั่วโมง

กอนการตรวจ  

 2. เด็กอายุต่ำกวา 10 ป หรือมีน้ำหนักนอยกวา 20 

กิโลกรัม 

 - Hydrocortisone (50 mg) IV 30 นาที–1 ชั่วโมง

กอนการตรวจ  
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 - CPM (5 mg) IV 0.5–1 ชั่วโมงกอนการตรวจ 

 - กรณีเด็กเล็กมากใหปรึกษากุมารแพทย 

 

แกโดลิเนียม (Gadolinium) 
 เปนสารเพิ่มความคมชัดภาพที่ใชรวมกับการตรวจ 

MRI โดยฉีดเขาทางIV สารนี้จะไปเพิ่มความแตกตางของ

สัญญาณภาพของเนื้อเยื่อทำใหรอยโรคชัดเจนขึ้น ชวยเพิ่ม

ความไวและความจำเพาะในการตรวจวินิจฉัย เปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและรายละเอียดของภาพใหดียิ่งขึ้น สารนี้จะถูก

ขับออกทางปสสาวะและ hepatobiliary เกือบหมดภายใน 

24–48 ชั่วโมง ถาผานทางน้ำคร่ำจะใชเวลาในการขับออก

นานกวา คำนวณการฉีดตามน้ำหนักตัว 0.2 cc/kg อัตราการ

แพรอยละ 0.01 การฉีดควรเวนระยะเวลาหางอยางนอย 7 

วัน การจัดเก็บเชนเดียวกับสารทึบรังสี gadolinium แบง

ตามองคประกอบของธาตุที่ใชได 3 แบบ 

 1. Gadolinium เปนสารเพิ่มความชัดภาพประกอบ

ดวย chelate หุมตัว gadolinium ไว เพื่อลดความเปนพิษ

ของอนุมูลอิสระของธาตุ gadolinium เมื่ออยูในรางกาย 

โปรตีนที่หุม gadolinium จะมีโครงสรางแตกตางกันตามการ

ผลิตของแตละบริษัท 

 2. ธาตุเหล็ก (Fe) เปนสารเพิ่มความชัดภาพมีธาตุ

เหล็กเปนองคประกอบมีการใชนอย สวนใหญจะใชดูเฉพาะ

อวัยวะตับ ปจจุบันเลิกผลิตแลว 

 3. ธาตุแมงกานีส (Mn) เปนสารเพิ่มความชัดภาพที่มี

ธาตุแมงกานีสเปนองคประกอบ สวนใหญจะใชดูเฉพาะ

อวัยวะตับ ใชนอยมาก โรงพยาบาลรามาธิบดีไมไดใช 

 

ผลกระทบของ Gadolinium ทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสิง่ตาง ๆ นี้ 

 1. มีผลกระทบตอผูปวยที่มีประวัติโรคไตวายเรื้อรัง  

(chronic renal disease) ที่มี GFR ต่ำ ผูปวยกลุม 

hepatorenal syndrome ซึ่งมีโอกาสเกิดภาวะ NSF  

(nephrogenic systemic fibrosis) ได ระยะเวลาการเกิด 1 

วันถึง 18 เดือนหลังการฉีด gadolinium มีอาการปวดบวม 

ผิวหนังมีผื่นแดง คันอยางรุนแรง เริ่มที่ขา ผิวหนัง เนื้อเยื่อจะ

หนาตัวขึ้นเหมือนเนื้อไม (woody texture) มีการหดตัวสูญ

เสียไขมันและกลามเนื้อ (cachexia) เกิดเปนพังผืด (fibrosis) 

ไดกับทุกอวัยวะทั่วรางกาย กรณีเกิดกับกลามเนื้อกะบังลม 

หัวใจ ตับ ปอด อาจทำใหเสียชีวิตได ตารางที่ 1 แสดงการ

เลอืกใชสาร gadolinium ในผูปวยทมีกีารทำงานของไตลดลง 

 2. ผูปวยที่ตั้งครรภ gadolinium จะผานไปทาง

น้ำคร่ำ ผานรกเขาตัวเด็ก การใชเวลาขับออกที่นาน อาจเกิด 

NSF ได ควรหลีกเลี่ยง ถาจำเปนใหทำเมื่ออายุครรภ 4 เดือน

ขึ้นไป 

 3. ผูปวยที่ใหนมบุตรผลเสียไมแนชัด ควรแนะนำให

บีบน้ำนมไวกอนตรวจ และบีบทิ้ง 24 ชั่วโมง หลังการตรวจ 

 4. เด็กที่มีอายุต่ำกวา 1 ป หรือเด็กที่มีน้ำหนักนอย 

ควรหลีกเลี่ยงการฉีด gadolinium ถาจำเปนควรฉีดใน

จำนวนที่นอยที่สุด 

 5. การบริหารจัดการเรื่องแพ gadolinium ให 

premedication เชนเดียวกับ contrast media 

 

 แสดงชนิดของสาร Gadolinium (Gd) ที่ใชในผูปวยที่มีคา GFR ตางกัน 
                 GFR ชนิดของ Gadolinium (Gd) 

มากกวา 60 ml/min/1.73 m2  - ใชไดทุกตัว 

30–59 ml/min/1.73 m2  - ใช Gd ที่มีความเสี่ยงปานกลาง–ต่ำ 

ต่ำกวา 30  ml/min/1.73 m2  

ไมไดทำ HD หรือ CAPD  

- แจงแพทยเจาของไขถึงโอกาสเกิดภาวะ NSF  

- เปลี่ยนวิธีการตรวจ ถาจำเปนใหแพทยเจาของไขลงชื่อในใบยินยอม 

- ใช Gd ตามกรณี GFR 30–59 ml/min/1.73 m2  

ต่ำกวา 30  ml/min/1.73 m2  

ทำHD, CAPD  

- เหมือนไมมี HD CAPD 

- HD CAPD ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 

ตารางที่ 1:
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สรุป 
 การใชสารทึบรังสีใน CT และสารเพิ่มความคมชัด

ภาพจากการตรวจ MRI อยูในดุลยพินิจของรังสีแพทย ทั้งนี้

ตองคำนึงถึง ผลได ผลเสีย และความปลอดภัยของผูปวยเปน

สำคัญ ขอจำกัดในการฉีดสารทึบรังสีใน CT มีมากกวาการฉีด

สารเพิ่มความคมชัดภาพจาก MRI เนื่องจากสารเพิ่มความคม

ชัดภาพใน MRI เนนเรื่อง GFR เพียงอยางเดียวเพื่อปองกัน

ภาวะ NSF (nephrogenic systemic fibrosis) เทานั้น 

โอกาสที่จะเกิดการแพพบไดนอยมาก แตสามารถบริหาร

จัดการได     

  

แสดงรายชื่อ Gadolinium และ Iodinated Contrast Media ที่ใชในโรงพยาบาลรามาธิบดี 
Iodinated Contrast Media Gadolinium 

 Ultravist 300 , 370  Primovist 

 Iopamiro 300 , 370  Multihance 

 Xenetix 300, 350  Dotarem 

 Omnipaque 300, 350  Gadovist 

 Optiray 300, 350  Magnevist 

 Visipaque 320  Omniscan 

 Hexabrix 320 ใชใน fluoroscopy    Optimark 

 Telebrix 350 ใชใน fluoroscopy, CT, body intervention   
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