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ชนิดสารทึบรงัสีและปัจจยัเส่ียงต่อการแพ้สารทึบรงัสีของผูป่้วยท่ีรบัสารทึบรงัสีในการตรวจ
เอกซเรยค์อมพิวเตอรส์มอง 
ภรภทัร อนิพรม วท.บ รงัสเีทคนิค , จริภทัร แสงอรณุ วท.บ  รงัสเีทคนิค   
โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม ่

 
ความเป็นมา : การตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง จะมกีารใชส้ารทบึรงัส ี2 ชนิด และแต่ละชนิดจะ
ทาํใหเ้กดิภาวะแพท้ีต่่างกนั และขึน้อยูก่บัปจัจยัเสีย่งเรือ่งโรคประจาํตวัของผูป้ว่ย 
วตัถปุระสงค ์: เพือ่ศกึษาชนิดสารทบึรงัสแีละปจัจยัเสีย่งทีท่าํใหเ้กดิภาวะแพส้ารทบึรงัส ี
รปูแบบ : Retrospective cohort study     
สถานท่ีทาํการศึกษา : กลุ่มงานประสาทรงัสวีทิยา  โรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม ่
วิธีการศึกษา   : ศกึษาในผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองทีไ่ดร้บัการฉีดสารทบึรงัสี
ชนิดแตกตวั ( ionic ) และชนิดไมแ่ตกตวั ( non ionic ) ตัง้แต่ มกราคม  2552 ถงึ  ธนัวาคม 2552    
ผลการศึกษา :  ผูป้ว่ยส่วนใหญ่รอ้ยละ 98.8 ( 79 ราย ) ไม่มอีาการแพส้ารทบึรงัส ี แต่มผีูป้่วยเพศ
หญงิ อายุมากกว่า 50 ปี เป็นโรคความดนัโลหติสงู จาํนวน 1 ราย ทีแ่พส้ารทบึรงัสชีนิดแตกตวั ( ionic) 
มอีาการแพค้อื คลื่นไส ้อาเจยีน และหายไดเ้องโดยไมม่กีารใชย้า   
สรปุและข้อเสนอแนะ :  ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติชินิดของสารทบึรงัส ีและปจัจยั
เสีย่งเรือ่งโรคประจาํตวั ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
คาํสาํคญั :   สารทบึรงัสชีนิดแตกตวั ,สารทบึรงัสชีนิดไมแ่ตกตวั  , เอกซเรยค์อมพวิเตอร ์,ปจัจยัเสีย่ง 
            ภาวะแพ ้, 
 
ความเป็นมา 

สารทึบรังสี เป็นสารประกอบไอโอดีน ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดดําหรือหลอดเลือดแดงเพื่อ
ประกอบการตรวจทางรงัสวีนิิจฉัย สารน้ีเมื่อฉีดเขา้สู่ร่างกายจะทําใหเ้กดิความแตกต่างในการดูดกลนื
รงัสรีะหว่างอวยัวะที่ต้องการตรวจกบัอวยัวะหรอืโครงสรา้งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคยีง เป็นผลใหเ้หน็อวยัวะที่
ตอ้งการ ตรวจชดัเจนขึน้  แต่สารทบึรงัสอีาจทําใหเ้กดิการแพห้รอืเกดิภาวะแทรกซอ้นต่อร่างกาย เช่น 
คลื่นไส ้อาเจยีน รอ้นวบูวาบตามรา่งกาย จนถงึอาการแน่นหน้าอก หายใจลาํบากและอาจชอ็คถงึแก่ชวีติ
ได ้จงึนบัไดว้า่เป็นการตรวจทีม่คีวามเสีย่งสงูมาก   แนวทางในการป้องกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิภาวะแทรกซอ้น
จากสารทบึรงัส ีคอืการคดักรองผูป้่วยก่อนฉีดสารทบึรงัส ีซึง่จะทําใหท้ราบถงึปจัจยัเสีย่งทีต่อ้งคํานึงถงึ 
ไดแ้ก่ ผูป้่วยทีม่ปีระวตัแิพอ้าหารทะเล ประวตัแิพส้ารทบึรงัส ี ประวตัโิรคภูมแิพ ้โรคหอบหดื โรคหวัใจ 
โรคความดนัโลหติ โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นปจัจยัที่มคีวามเสี่ยงสูงมากกว่าปกต ิ  
สาํหรบัสารทบึรงัสทีีใ่ชใ้นกลุ่มงานประสาทรงัสวีทิยา โรงพยาบาลประสาท มอียู่ 2 ชนิด คอื 1. สารทบึ
รงัสชีนิดแตกตวั( Ionic Iodinated Contrast Media ) และ  2.สารทบึรงัสชีนิดไมแ่ตกตวั ( Nonionic 
Iodinated Contrast Media ) ทัง้น้ีคุณสมบตัขิองสารทบึรงัส ี2 ชนิด แตกต่างกนัทีค่วามมอีอสโมลารติี ้    
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( 0smolarity ) ของสารทบึรงัสชีนิดแตกตวัสงูกว่าสารทบึรงัสชีนิดไมแ่ตกตวั ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํให้
เกดิการแพส้ารทบึรงัส ี 

คณะผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปจัจยัเสีย่งต่อการแพส้ารทบึรงัสแีละสดัส่วนของการแพส้ารทบึรงัสทีัง้ 
2 ชนิดในผูป้่วยที่รบัการตรวจเอกซเรยส์มองของโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการ
เลอืกใชส้ารทบึรงัส ีใหเ้หมาะสมกบัผูป้่วยทีม่ปีจัจยัเสีย่ง ซึ่งจะช่วยลดและป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะ
เกดิขึน้กบัผูป้ว่ยต่อไป 
 
วิธีการศึกษา 

ศกึษาในผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองทีไ่ดร้บัการฉีดสารทบึรงัสชีนิดแตก
ตวั ( ionic contrast media )และชนิดไมแ่ตกตวั ( non ionic contrast media ) ปรมิาณสารทบึรงัสทีีฉ่ีด 
ไมเ่กนิ 50 มลิลกิรมั  , มผีลทางหอ้งปฏบิตักิารค่า Cr ไม่เกนิ  2  และมอีาการแพส้ารทบึรงัสหีลงัจาก
ไดร้บัการฉีดสารทบึรงัสภีายใน 1 ชัว่โมง   ตัง้แต่ มกราคม  2552 ถงึ  ธนัวาคม 2552    
 
ผลการศึกษา 

กลุ่มผูป้่วยทีร่บัการฉีดสารทบึรงัสชีนิดไม่แตกแตกตวั เพศชาย รอ้ยละ 46.7 ,เพศหญงิรอ้ยละ 
53.3 , อาย ุ16 -50 ปี รอ้ยละ 53.3 ,อายุมากกว่า 51 ปี รอ้ยละ 46.7   มปีจัจยัเสีย่งโรคความดนั รอ้ยละ 
30.8  ภูมแิพ ้รอ้ยละ 0 หอบหดื รอ้ยละ 7.8 เบาหวาน รอ้ยละ 23.1  ลมชกั รอ้ยละ 15.4 โรคหวัใจ 
รอ้ยละ 7.7 . การแพย้า รอ้ยละ 23.1 และไมพ่บผูป้ว่ยทีม่อีาการแพส้ารทบึรงัส ี  

และกลุ่มผูป้ว่ยทีร่บัการฉีดสารทบึรงัสชีนิดแตกตวั  เพศชาย รอ้ยละ 40,เพศหญงิ รอ้ยละ 60, 
อาย ุ16 -50 ปี รอ้ยละ 46.2 , อายุมากกว่า 51 ปี รอ้ยละ 53.8   มปีจัจยัเสีย่ง โรคความดนั รอ้ยละ 48.7  
ภูมแิพ ้รอ้ยละ 10.8 หอบหดื รอ้ยละ 2.7  เบาหวาน รอ้ยละ 8.1  ลมชกั รอ้ยละ 18.9 โรคหวัใจ รอ้ยละ 
0  การแพย้า รอ้ยละ 10.8  มอีาการแพส้ารทบึรงัส ี1 ราย  มอีาย ุ63 ปี เป็นโรคความดนัโลหติสงู    

ไมพ่บลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัระหวา่ง ผูป้ว่ยทีใ่ชส้ารทบึรงัสต่ีางชนิ 
 
อภิปราย    

จากการศกึษาการใชส้ารทบึรงัสทีัง้ 2 ชนิดของกลุ่มตวัอย่าง สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีผ่่านมา 
คอืพบอาการแพใ้นผูป้ว่ยทีใ่ชส้ารทบึรงัสชีนิดแตกตวั1 ราย แต่ไมรุ่นแรง มเีพยีงอาการคลื่นไส ้อาเจยีน 
และหายไดเ้องโดยไม่มกีารใชย้า  ทัง้น้ีเพราะคุณสมบตัขิองสารทบึรงัสชีนิดแตกตวัสามารถแตกตวั
เป็นออิอนไดใ้นกระแสเลอืด  และมอีอสโมลารติี้สงูกว่าสารทบึรงัสชีนิดไมแ่ตกตวั มผีลทาํใหห้ลอดเลอืด
ขยายตวั 

การศกึษาในผูป้่วยการใชส้ารทบึรงัสทีัง้ 2 ชนิด ในผูป้่วยทีม่ปีจัจยัเสีย่งไดแ้ก่  โรคภูมแิพ ้
โรคหอบหดื โรคเบาหวาน  โรคลมชกั  โรคหวัใจ   ประวตัแิพย้า ไมพ่บภาวะแพส้ารทบึรงัสทีัง้ 2 ชนิดใน
ผูป้ว่ยดงักล่าว  แต่พบวา่ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงูมภีาวะแพส้ารทบึรงัสเีพยีง 1 ราย (จาก 22 ราย)
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ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการศึกษาที่ผ่านมามา  และผู้ป่วยดงักล่าวมอีายุสูง ( อายุ 63 ปี )จึงอาจเป็นอีก
สาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการแพส้ารทบึรงัสไีด ้ เพราะกลไกการแพส้ารทบึรงัสทีีแ่ทจ้รงิยงัไมท่ราบแน่ชดั    
 
ข้อยติุ    

การศกึษาในครัง้น้ีถงึแมก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มอีาการแพห้รอืผดิปกตหิลงัการฉีดสารทบึ
รงัส ีแต่กค็วรเฝ้าระวงั โดยเฉพาะ ในผูป้่วยสูงอายุหรอืผูป้่วยเดก็  และการคดักรองและการซกัประวตัิ
อยา่งละเอยีดเกีย่วกบัโรคประจาํตวั ก่อนฉีดสารทบึรงัสทีุกครัง้เป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่  เพราะใน
ผูป้ว่ยทีไ่มเ่คยมปีระวตัแิพส้ารทบึรงัสใีนการตรวจครัง้แรก กม็โีอกาสทีจ่ะแพใ้นการตรวจครัง้ต่อไปได ้
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ตารางที ่ 1 ลกัษณะของผูป้ว่ยทีร่บัการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มอง ตามชนิดสารทบึรงัส ี
  ชนิดสารทึบรงัสี 
ลกัษณะท่ีศึกษา ionic non ionic 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ         
   ชาย 26 40.0 7 46.7 
   หญงิ 39 60.0 8 53.3 
อาย ุ         
   ผูใ้หญ่ (16-50) 30 46.2 8 53.3 
   สงูอาย ุ(>51) 35 53.8 7 46.7 
ความเส่ียง   
   ความดนั 18  48.7  4  30.8 
   ภมูแิพ ้ 4 10.8 0 0 
   หอบหดื 1       2.7 1 7.7 
   เบาหวาน 3 8.1 3 23.1 
   ลมชกั 7 18.9 2 15.4 
   โรคหวัใจ 0 0 1 7.7 
   แพย้า 4 10.8 3 23.1 
การแพ้     

ไมแ่พ ้ 64 98.5 15 100 
แพ ้ 1 1.5 0 0 

  
 
 


