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บทคััดย่่อ
สารทึึบรัังสีี คืือสารที่่�มีีองค์์ประกอบของไอโอดีีน
ถููกนำมาใช้้ในทางรัังสีีวินิิ จิ ฉััยและรัักษา เพื่่อ� ช่่วยให้้แพทย์์
สามารถมองเห็็นพยาธิิสภาพของอวััยวะภายในร่่างกาย
ผู้้�ป่่ ว ยได้้ ชัั ด เจน ทำให้้ ก ารวิิ นิิ จ ฉัั ย โรคมีี คว ามถูู ก ต้้ อ ง
แม่่นยำและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ในขณะที่่�บุุคลากรทาง
วิิสััญญีีมีีส่่วนในการดููแลผู้้�ป่่วย ภายใต้้สถานการณ์์และ
สภาพแวดล้้อมที่่�มีีข้้อจำกััด  สารทึึบรัังสีีมีีคุุณสมบััติิไม่่
แตกต่่างจากยา แพทย์์ควรเพิ่่�มความระมััดระวัังในผู้้�ป่่วย
โรคหอบหืืด  มีีประวััติิแพ้้ยา แพ้้อาหารทะเล มีีระดัับ
ครีีอะติินิินในเลืือดสููง เด็็กอายุุต่่ำกว่่า 1 ปีี หรืือมีีน้้ำหนััก
ตััวน้้อย หญิิงอายุุครรภ์์น้้อยกว่่า 4 เดืือน หรืือผู้้�ป่่วยที่่�มีี
แผนการรัักษาต่่อเนื่่�องด้้วยสารกััมมัันตรัังสีีไอโอดีีน การ
แพ้้สารทึึบรัังสีีถืือเป็็นสถานการณ์์เร่่งด่่วน อาการและ
อาการแสดงของผู้้�ป่่วยมัักถููกบดบัังด้้วยยาระงัับความรู้้�สึึก
โดยเริ่่� ม ต้้ น ทีี ล ะน้้ อ ยทางผิิ วหนัั ง จนรุุ น แรงมากจาก
ปฏิิกิิริิยาอะนาฟีีย์์แลคซิิส หรืืออะนาฟีีย์์แลคตอยด์์ ซึ่่�ง
ทำให้้ผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตได้้ การรัักษาเริ่่�มต้้นด้้วยการเปิิดทาง
เดิินหายใจผู้้�ป่่วย ช่่วยการหายใจด้้วยออกซิิเจน 100%
พยุุงการทำงานของหััวใจและการไหลเวีียนเลืือด การ
ช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ และการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยต่่อในหออภิิบาล
คำสำคััญ: การระงัับความรู้้�สึึก, รัังสีีวิินิิจฉััยและรัักษา,
สารทึึบรัังสีี, อะนาฟีีย์์แลคซิิส

Abstract
Contrast media, an iodinated compound, is
applied in diagnostic and interventional radiology.
It helps the physicians correctly visualize the
internal organs and effectively diagnose the
abnormalities. In the limited situation, anesthetic
personnel become a part of management team.
Contrast media has some medicinal properties.
Physicians should take a careful approach in
patients with asthma, allergy to drugs or seafood,
high serum creatinine, children below 1 year of
age or under the weight, women with gestational
age less than 4 months and patients continuing
treated with radioactive iodine. Allergy to contrast
media is a state of emergency. Concealed by
anesthesia, patients’ signs and symptoms
develop insidiously with skin lesion up to severe
episode such as anaphylaxis or anaphylactoid
reaction, which resulting in the loss of life.
Treatments have to begin with opening patients’
airway, breathing with 100% oxygen, supporting
hemodynamic and cardiac function, resuscitation
and continuing care in the intensive care unit.
Keywords: anaphylaxis, anesthesia, contrast
media, diagnostic and interventional radiology
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การตรวจด้้ ว ยเครื่่� อ งเอ๊๊ ก ซเรย์์ ค อมพิิ ว เตอร์์
(computer axial tomography, CAT or CT scan) ได้้
เข้้ามามีีบทบาทในวงการแพทย์์ ทั้้ง� ในด้้านการวิินิจิ ฉััยและ
การรัักษาโรค ตลอดจนการนำทางสู่่�รอยโรค (CT-guided
procedure) โดยอาศััยสารทึึบรัังสีี (contrast media)
ช่่วยให้้แพทย์์สามารถมองเห็็นพยาธิิสภาพของอวััยวะ
ภายในร่่างกายผู้้�ป่่วยได้้อย่่างชััดเจน ทำให้้การวิินิจิ ฉััยโรค
มีีความถููกต้้องแม่่นยำและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
สารทึึบรัังสีี เป็็นสิ่่�งแปลกปลอมที่่�แพทย์์สามารถ
บริิหารเข้้าสู่่�ร่่างกายผู้้�ป่่วยได้้หลายทาง ได้้แก่่ ทางปาก
การฉีีดเข้้าทางหลอดเลืือดดำ หลอดเลืือดแดง และการ
สวนทางทวารหนััก สารจะถููกขัับออกทางปััสสาวะภายใน
เวลา 24-48 ชั่่�วโมง และด้้วยคุุณสมบััติที่่ิ ไ� ม่่แตกต่่างจากยา
จึึงต้้องตระหนัักและเฝ้้าระวััง เมื่่�อมีีภาวะแทรกซ้้อนเกิิด
ขึ้้�น แม้้จะพบไม่่บ่่อยนััก แต่่อาจรุุนแรงจนเป็็นเหตุุทำให้้
ผู้้�ป่่วยเสีียชีีวิิตได้้ โดยเฉพาะในสถานการณ์์และสภาพ
แวดล้้อมที่่�มีีข้้อจำกััด ความไม่่พร้้อมของบุุคลากร การ
ขาดประสบการณ์์ หรืือเครื่่�องมืือเวชภััณฑ์์ในการช่่วยฟื้้�น
คืืนชีีพ1
สารทึึบรังั สีี
สารทึึบรัังสีี คืือสารที่่�มีีองค์์ประกอบของไอโอดีีน
ถููกนำมาใช้้ในทางรัังสีีวิินิิจฉััยและรัักษา ด้้วยคุุณสมบััติิ
ถููกดููดซึึมเข้้าสู่่�อวััยวะต่่างๆในร่่างกายได้้ดีี ในระดัับความ
เข้้ มข้้ น ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น  ทำให้้ ม องเห็็ น อวัั ย วะภายในที่่�
ต้้องการตรวจได้้อย่่างชััดเจน โดยเฉพาะเมื่่อ� ล้้อมรอบด้้วย
สารที่่�มีีน้้ำหนัักโมเลกุุลต่่ำ เช่่น ออกซิิเจน หรืืออากาศ2
ปกติิความเข้้มข้้นของเลืือดมีีค่่าประมาณ 280±6
mOsm/L และความสามารถของสารทึึบรัังสีีในการแตกตััว
เป็็นประจุุ มีีความสำคััญในการกำหนดความเข้้มข้้นของ
สารละลายปริิมาตร 1 ลิิตร (osmolality)3 นั่่�นคืือ สาร
ที่่�มีีความเข้้มข้้นใกล้้เคีียงกัับเลืือด (iso-osmolality)
สามารถผ่่านการกรองที่่�ไตได้้อย่่างอิิสระ แต่่มีีราคาค่่อน
ข้้างแพง สารที่่�แตกตััวได้้น้้อยจะมีีความเข้้มข้้นต่่ำกว่่า
เลืือด (low-osmolality) ผ่่านการกรองที่่�ไตได้้สะดวก
อยู่่�ในร่่างกายเพีียงช่่วงเวลาสั้้น� ๆ ไม่่สะสม ทำให้้สิ้้น� เปลืือง

แต่่ราคาถููกและปลอดภััย ส่่วนสารที่่�แตกตััวได้้ดีี จะมีีความ
เข้้มข้้นสููงกว่่าเลืือด (high-osmolality) สามารถสะสม
อยู่่�ในร่่างกายเป็็นเวลานาน ทำให้้ไตต้้องทำงานหนัั ก
ในการกรอง และมีีโอกาสเกิิดอาการแพ้้ได้้ง่่าย ปััจจุุบััน
แบ่่งสารทึึบรัังสีีออกได้้เป็็น 2 ชนิิด3 คืือ
1) ชนิิ ดที่่� แ ตกตัั ว เป็็ น ประจุุ (ionic contrast
media) แบ่่งออกได้้เป็็นชนิิดที่่�ละลายน้้ำและละลายใน
ไขมััน
ชนิิดที่่�ละลายน้้ำได้้ ประกอบด้้วย โซเดีียม หรืือ
แมกกลููมีีน (meglumine) กัับไอโอดีีนและอิินทรีีย์์สาร
โดยมีีน้้ำเป็็นตััวทำละลาย ใช้้ผสมน้้ำให้้ผู้้�ป่่วยดื่่�ม หรืือ
สวนเข้้าทางทวารหนััก ในหััตถการที่่�เกี่่�ยวกัับช่่องท้้อง
มีีราคาถููก แต่่มีีโอกาสแพ้้ได้้สููง
ชนิิดที่่�ละลายในไขมััน มีีส่่วนประกอบคล้้ายคลึึง
กัับชนิิดที่่ล� ะลายในน้้ำ แตกต่่างกัันที่่�มีน้้ี ำมัันจากเมล็็ดพืชื
เป็็นตััวทำละลาย ใช้้ในหััตถการรัังสีีร่วมรั
่ กั ษาบางประเภท 
สารสามารถตกค้้างในร่่างกายได้้เป็็นเวลานาน ปััจจุุบันั จึึง
ใช้้กัันน้้อยมาก
2) ชนิิ ดที่่� ไ ม่่ แ ตกตัั ว เป็็ น ประจุุ (nonionic
contrast media)
สารละลายน้้ำได้้ดีี มีีความคงตััวสูงู แต่่ osmolality
และ viscosity ต่่ำ ทำให้้ความเข้้มข้้นของสารละลาย
ในเลืือดเพิ่่�มขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อย ใช้้ฉีีดทางหลอดเลืือดดำ
หรืือหลอดเลืือดแดง ในหััตถการ CT หรืือ การตรวจระบบ
ทางเดิินปััสสาวะ สารมีีราคาแพง แต่่ผลข้้างเคีียงน้้อยและ
มีีโอกาสแพ้้ค่่อนข้้างต่่ำ
หลัักในเวชปฏิิบััติิ
การบริิหารสารทึึบรัังสีีให้้กัับผู้้�ป่่วย มีีหลัักปฏิิบััติิ
ไม่่แตกต่่างจากการบริิหารยาทั่่�วไป โดยมีีขั้้�นตอนเพื่่�อ
เพิ่่� มคว ามมั่่� น ใจกัั บ ผู้้�ป่่ ว ยและเจ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ง าน
ด้้วยการสืืบค้้นหาปััจจััยเสี่่�ยง การเฝ้้าสัังเกต บนพื้้�นฐาน
ความมีีวิจิ ารญาณรอบคอบในการบริิหารสารทึึบรัังสีีอย่่าง
ระมััดระวััง การวิินิจิ ฉััยภาวะแทรกซ้้อน พร้้อมให้้การดููแล
รัักษาอย่่างถููกต้้องเต็็มที่่�ในเวลาที่่�มีีจำกััด 
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1. ควรให้้ คว ามรู้้�กัั บ ผู้้�ป่่ ว ยในเรื่่� อ งการตรวจ
ประโยชน์์ แ ละความเสี่่� ย งที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากการได้้ รัั บ
สารทึึ บ รัั ง สีี เพื่่� อ ช่่ ว ยลดความวิิ ต กกัั ง วลของผู้้�ป่่ ว ย
ทำการซัั ก ประวัั ติิ ผู้้�ป่่ ว ยอย่่ า งละเอีี ย ด โดยรัั ง สีี แ พทย์์
วิิสััญญีีแพทย์์ แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาล
วิิชาชีีพ หรืือแพทย์์ประจำห้้องตรวจ
ผู้้�ป่่วยเด็็กอายุุต่่ำกว่่า 1 ปีี หรืือเด็็กที่่�มีีน้้ำหนััก
ตััวน้้อย ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้สารทึึบรัังสีี ถ้้าจำเป็็นควรให้้
ในปริิมาณน้้อยที่่�สุุด1 ควรหลีีกเลี่่�ยงการตรวจผู้้�ป่่วยหญิิง
ตั้้�งครรภ์์ ถ้้ามีีความจำเป็็น ควรทำเมื่่�ออายุุครรภ์์ 4 เดืือน
ขึ้้�นไป ผู้้�ป่่วยหญิิงระยะให้้นมบุุตร สามารถให้้นมบุุตรได้้
หลัังการตรวจ เพราะสารทึึบรัังสีีจะถููกขัับออกทางน้้ำนม
น้้อยมาก แต่่ถ้้ามารดามีีความกัังวล สามารถปั๊๊�มนมเก็็บ
ไว้้ก่่อนล่่วงหน้้า1
ผู้้�ป่่วยภาวะไทรอยด์์เป็็นพิิษ, Grave’s disease,
multiple nodular goiter และ thyroid autonomy
โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ หรืือขาดแคลนสารอาหาร
ไอโอดีีน ควรปรึึกษาแพทย์์ระบบต่่อมไร้้ท่่อ การตรวจ
ต่่อมไทรอยด์์โดยใช้้สาร isotope ควรตรวจหลัังการฉีีด
สารทึึบรัังสีีแล้้วประมาณ 2 เดืือน ส่่วนผู้้�ป่่วยที่่�มีีแผนการ
รัักษาต่่อเนื่่�องด้้วยสารกััมมัันตรัังสีีไอโอดีีน (radioactive
iodine) ไม่่ควรได้้รัับสารทึึบรัังสีีอย่่างน้้อย 2 เดืือนก่่อน
การรัักษา1,4
ประวััติิการเจ็็บป่่วย การดมยาสลบเพื่่�อการผ่่าตััด 
การถอนฟัันอุุดฟัันโดยใช้้ยาชา ผลครีีอะติินิินในเลืือด 
(serum creatinine) เพื่่�อประเมิินการทำงานของไต 
ประวัั ติิการเคยได้้รัับ สารทึึบ รััง สีีมาก่่อน โรคหอบหืืด 
การแพ้้ ย า แพ้้อาหารทะเล ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงอื่่�นๆ
ควรปรึึกษาแพทย์์เจ้้าของไข้้ หรืือจำเป็็นต้้องเลื่่�อนหรืือ
ปฏิิเสธการตรวจไปก่่อน หรืือพิิจารณาบริิหารสารทึึบรัังสีี
ชนิิดที่่�ไม่่แตกตััวเป็็นประจุุ4 พิิจารณาใช้้สารทึึบรัังสีีชนิิด 
iso-osmolar หรืือ low-osmolar ในจำนวนน้้อยที่่�สุุด
เท่่าที่่�จำเป็็น สำหรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิความดัันในปอดสููง
(pulmonary hypertension) หอบหืืด ผู้้�ป่่วยที่่�มีแี นวโน้้ม
อาการหััวใจล้้มเหลว และการกรองที่่�ไตต่่ำ (low glomerular filtration rate, GFR)1
โดยปกติิ สารทึึบรัังสีีทำให้้ระดัับครีีอะติินิินใน
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เลืือดเพิ่่�มขึ้้�นได้้ร้้อยละ 25 หรืือ 44 มิิลลิิโมลต่่อลิิตร
(0.5 มิิลลิิกรััมต่่อเดซิิลิิตร) ภายใน 2-3 วััน โดยไม่่ทราบ
สาเหตุุ ซึ่่�งส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อไต1,5-6 ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับ
cyclosporine, cisplatin, aminoglycoside, NSAID,
beta blocker, interleukin-2, hydralazine และ
metformin อาจส่่งผลต่่อการทำงานของไตได้้7
การทดสอบการแพ้้ อาจมีี คว ามจำเป็็ น ในราย
ที่่�สงสััย โดยการฉีีดสารทึึบรัังสีีปริิมาณเล็็กน้้อยเข้้าใต้้
ชั้้�นผิิวหนัังของผู้้�ป่่วย (skin prick test) อย่่างไรก็็ตาม 
วิิธีีนี้้�ไม่่สามารถยืืนยัันหรืือพยากรณ์์ผลได้้แน่่นอน และ
อาจเป็็นการกระตุ้้�นให้้ผู้้�ป่่วยเกิิดอาการแทรกซ้้อนอย่่าง
รุุนแรงได้้8-10
2. การเตรีียมตััว  ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับคำแนะนำให้้
งดอาหาร ส่่วนน้้ำและยาประจำสามารถรัับประทาน
ได้้ตามปกติิ โดยควรดื่่�มน้้ำไม่่น้้อยกว่่า 500 มล. ก่่อน
เริ่่�มทำหััตถการ 1 ชั่่�วโมง ผู้้�ป่่วยที่่�อ่่อนเพลีียอาจมีีความ
จำเป็็นต้้องให้้สารน้้ำทางหลอดเลืือดดำ บางรายจำเป็็น
ต้้องทำการสวนลำไส้้คืืนก่่อนเข้้ารัับการตรวจ เพื่่�อระบาย
อุุจจาระออกให้้มากที่่�สุุด ช่่วยให้้แพทย์์สามารถเห็็นผนััง
ลำไส้้ใหญ่่ได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น11-12
ก่่อน ระหว่่าง และหลัังการบริิหารสารทึึบรัังสีี
ทุุก 5 นาทีี ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการบัันทึึกสััญญาณชีีพอย่่าง
ใกล้้ชิด 
ิ ผู้้�ป่่วยที่่�มีปัี จั จััยเสี่่ย� ง จะได้้รับั การเฝ้้าสัังเกตอาการ
ต่่อในห้้องพัักฟื้้�น เมื่่�อผ่่านเกณฑ์์การประเมิินจึึงอนุุญาต
ให้้ผู้้�ป่่วยกลัับที่่�พัักได้้
หลัังหััตถการ ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับคำแนะนำให้้ดื่่�มน้้ำ
หรืือได้้รัับสารน้้ำอย่่างน้้อย 2,500 มล. ภายใน 24 ชั่่�วโมง
เพื่่อ� เร่่งการขัับสารออกจากร่่างกาย การคั่่ง� ค้้างของสารทึึบ
รัังสีีส่่งผลเสีียต่่อไตได้้12-14
3. การบริิหารสารทึึบรัังสีี
1. โดยคำนวณตามน้้ำหนัักตััว ในขนาด 2 มล/กก
โดยทั่่�วไปไม่่เกิิน 150 มล ต่่อครั้้�ง
2. ดื่่มน้้
� ำสะอาดในอััตราส่่วน สารทึึบรัังสีี 1.5 มล
ต่่อน้้ำ 100 มล และสำหรัับการตรวจ CT ช่่องท้้อง ควร
สวนน้้ำสะอาดเข้้าทางทวารหนัักในอััตราส่่วนเดีียวกััน
3. เฝ้า้ ระวัังผู้้�ป่่วย บัันทึึกความดัันเลืือด และชีีพจร
ก่่อนฉีีด ขณะฉีีด และหลัังฉีีดสารทึึบรัังสีี 5 นาทีีทุกุ ราย ใน
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รายที่่�มีีปััจจััยเสี่่�ยง ต้้องเฝ้้าดููอย่่างใกล้้ชิิดในขณะฉีีด และ
หลัังฉีีด 10 นาทีี และ 1 ชั่่�วโมง (ก่่อนกลัับบ้้าน) หากพบ
สิ่่�งผิิดปกติิ ต้้องบัันทึึกสััญญาณชีีพถี่่�ขึ้้�น โดยเฉพาะอััตรา
และจัังหวะการเต้้นของหััวใจ
การระงัับความรู้้�สึึกกัับสารทึึบรังั สีี
ในหลายๆ หัั ตถ การทางรัั ง สีี วิิ นิิ จ ฉัั ย และรัั ก ษา
บุุคลากรทางวิิสััญญีีมีีส่่วนเข้้าไปร่่วมในการดููแลผู้้�ป่่วย
โดยการให้้ยาระงัับความรู้้�สึึก ซึ่่�งอาจเป็็นการทำให้้ผู้้�ป่่วย
สงบนิ่่�ง เคลิ้้�ม หลัับ หรืือหมดสติิ ภายใต้้การเฝ้้าระวััง
สััญญาณชีีพของผู้้�ป่่วยอย่่างใกล้้ชิิด ร่่วมกัับการเฝ้้าระวััง
ภาวะแทรกซ้้อนต่่างๆ ที่่�อาจเป็็นอัันตรายถึึงชีีวิิต  และ
การแพ้้สารทึึบรัังสีี ก็ถื็ อื เป็็นสถานการณ์์เร่่งด่่วนที่่�บุคุ ลากร
ทางวิิสัญ
ั ญีี จำเป็็นต้้องตระหนัักและเตรีียมความพร้้อมไว้้
ตลอดเวลา ทั้้�งนี้้�ในภาวะการณ์์เช่่นนี้้� อาการของผู้้�ป่่วยที่่�
เริ่่�มต้้นอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป อาจถููกบดบัังด้้วยยาระงัับ
ความรู้้�สึึก และมีีการแสดงออกทางผิิวหนัังเพีียงเล็็กน้้อย
ซึ่่�งยากต่่อการสัังเกตขณะทำการผ่่าตััด ซ้้ำยัังต้้องเผชิิญ
อุุปสรรคในเรื่่�องข้้อจำกััดของสถานที่่� เวชภััณฑ์์ คุุรุุภััณฑ์์
เพื่่�อการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพและเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้การสนัับสนุุน
ฝ่่ายต่่างๆ
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิ
1. ความเป็็นผู้้�รอบรู้้� บุุคลากรทางวิิสััญญีีต้้องมีี
ความรอบรู้้�ถึึงปฏิิกิิริิยาอาการแพ้้สารทึึบรัังสีีของผู้้�ป่่วย
ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลาใน 3 ระดัับ3,15 คืือ
ระดัับน้้อย ได้้แก่่ ความรู้้�สึึกร้้อน วููบวาบ คลื่่�นไส้้
อาเจีียน ไอ จาม มีีผื่่�น หน้้าแดง คอแดง อาการจะค่่อยๆ
ดีีขึ้้�นเอง ไม่่จำเป็็นต้้องให้้การรัักษา
ระดัับปานกลาง ได้้แก่่ ลมพิิษ คลื่่�นไส้้ อาเจีียนมาก
หน้้าบวม ตาบวม จำเป็็นต้้องให้้การรัักษา
ระดัั บ รุุ น แรงมาก ได้้ แ ก่่  ห ายใจขัั ด  เสีี ย งแหบ
หายใจมีี เ สีี ย งวี๊๊� ด  (wheezing) เหนื่่� อ ยหอบ มีี ภ าวะ
หลอดลมหดเกร็็ง ความดัันเลืือดต่่ำ หน้้าบวม ปากบวม 
(angioedema) จนถึึงแก่่เสีียชีีวิิต ซึ่่�งเกิิดจากปฏิิกิิริิยา
อะนาฟีีย์แ์ ลคซิิส (anaphylaxis) หรืืออะนาฟีีย์แ์ ลคตอยด์์
(anaphylactoid) โดยมีีอาการและอาการแสดงคล้้ายคลึึง

กัันและจำเป็็นต้้องให้้การรัักษาอย่่างรีีบด่่วนเช่่นกััน
อะนาฟีีย์์แลคซิิส16
ผู้้�ป่่วยมัักมีีประวััติิแพ้้มาก่่อน มีีกลไกเกิิดจากการ
กระตุ้้�นผ่่านระบบภููมิิคุ้้�มกัันในร่่างกาย ได้้แก่่ immunoglobulin E, G หรืือ M (IgE, IgG, IgM) หรืือ complements มีี 4 รููปแบบ คืือ
แบบที่่� 1 (Type I) มีีกลไกผ่่าน IgG, IgM กระตุ้้�น
mast cells และ basophils ให้้หลั่่�งสารที่่�เกิิดอาการแพ้้
ในหลายระบบ ได้้แก่่ ผิวหนั
ิ งั ระบบหายใจ ระบบไหลเวีียน
เลืือด
แบบที่่� 2 (Type II) มีีกลไกผ่่าน IgG, IgM และ
complements เป็็นพิิษต่่อเซลล์์
แบบที่่� 3 (Type III) มีีกลไกผ่่านระบบภููมิิคุ้้�มกััน
ไปทำลายเนื้้�อเยื่่�อ
แบบที่่� 4 (Type IV) มีีกลกไกผ่่าน T lymphocyte
ทำให้้เกิิดการแพ้้แบบค่่อยเป็็นค่่อยไป
	ข้้อบ่่งชี้้�
แพทย์์สามารถให้้การวิินิิจฉััย anaphylaxis ได้้
ทัันทีี เมื่่�อมีีอาการ 1 ใน 3 ข้้อ ดัังต่่อไปนี้้�
ก. อาการแสดงอย่่างเฉีียบพลััน (ภายในเวลาเป็็น
นาทีี หรืือไม่่กี่่�ชั่่�วโมง) ของระบบผิิวหนัังหรืือเยื่่�อบุุ ได้้แก่่
มีีลมพิิษขึ้้�นทั่่�วตััว คััน ผื่่�นแดง หรืือริิมฝีีปาก ลิ้้�น เพดาน
อ่่อน หรืือหนัังตาบวม โดยอาการเกิิดขึ้้�นแบบเฉีียบพลััน
ร่่วมกัับอาการอย่่างน้้อยหนึ่่�งอย่่างดัังต่่อไปนี้้�
ระบบทางเดิินหายใจ เช่่น หอบเหนื่่�อย หายใจ
มีีเสีียงวี๊๊�ดจากหลอดลมตีีบตััน หรืือมีีเสีียงขณะหายใจเข้้า
(stridor) ระดัับความอิ่่�มตััวของออกซิิเจนในเลืือดแดง
ลดลง
การทำงานของระบบต่่างๆล้้มเหลว เช่่น ความ
ดัันเลืือดลดลง hypotonia เป็็นลมหมดสติิ ไม่่สามารถ
ควบคุุมการขัับถ่่ายได้้
ข. มีีอาการมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 ข้้อต่่อไปนี้้�
อาการทางผิิวหนัังหรืือเยื่่�อบุุ
อาการระบบทางเดิินหายใจ
อาการระบบทางเดิินอาหาร เช่่น ปวดท้้อง
คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
อาการของระบบต่่างๆ ล้้มเหลว 
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ค. ระบบหััวใจและหลอดเลืือด ความดัันเลืือด
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายหลัังสััมผััสสารที่่�ผู้้�ป่่วยทราบว่่า
แพ้้มาก่่อน โดยมีีความดััน systolic ลดลงจากเดิิมมากกว่่า
ร้้อยละ 30 หรืือต่่ำกว่่าอายุุปกติิในเด็็ก หรืือน้้อยกว่่า
90 มม.ปรอทในผู้้�ใหญ่่
ส่่วนอะนาฟีีย์์แลคตอยด์์ ผู้้�ป่่วยมัักไม่่มีีประวััติิแพ้้
มาก่่อนและไม่่ได้้เกิิดจากการกระตุ้้�นระบบภููมิคุ้้�มกั
ิ นั ของ
ร่่างกาย
2. การรัักษาอย่่างเร่่งด่่วน10
ยุุติิการให้้หรืือสััมผััสสารที่่�สงสััยว่่าเป็็นสาเหตุุ
ของการแพ้้ เช่่น สารทึึบรัังสีี สารน้้ำชนิิด colloid, latex
และ chlorhexidine เป็็นต้้น
ขอความช่่วยเหลืือและบัันทึึกเวลาการเกิิด
เหตุุการณ์์และการให้้การรัักษา
ใช้้หลัักการรัักษา ABC (airway, breathing,
circulation) โดยเปิิดทางเดิินหายใจให้้โล่่งร่่วมกัับการ
บริิหารออกซิิเจน 100% อาจพิิจารณาใส่่ท่่อช่่วยหายใจ
ถ้้ามีีความจำเป็็น ถ้้ามีีภาวะความดัันเลืือดต่่ำ จััดท่่าหนุุน
ขาผู้้�ป่่วยให้้สูงู ขึ้้น� และเริ่่ม� การช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพ ตามหลัักของ
Advanced Cardiac Life Support
บริิ หาร epinephrine ทางหลอดเลืือดดำ
เริ่่�มต้้น 50-100 มคก. (ในผู้้�ใหญ่่) หรืือ 1-5 มคก./กก.
ขึ้้น� กัับความรุุนแรง (epinephrine ความเข้้มข้น้ 1:10,000
โดยนำ epinephrine 1 มก. ความเข้้มข้้น 1:1,000
เจืือจางเป็็น 10 มล.) อาจต้้องเพิ่่�มขนาดยาและให้้ซ้้ำได้้
ทุุ ก 1-2 นาทีี  ถ้้ า ยัั ง มีี คว ามดัั น เลืื อ ดต่่ำ หรืื อ ภาวะ
หลอดลมหดเกร็็ง กรณีีที่่�ไม่่สามารถเปิิดหลอดเลืือดดำได้้
พิิจารณาฉีีด  epinephrine (1:1,000) 0.2-0.5 มล. เข้้า
ทางกล้้ามเนื้้�อ
ให้้สารน้้ำ 0.9% NaCl หรืือ balance salt
solution เช่่น lactate หรืือ acetate ทางหลอดเลืือด
ดำ ประมาณ 1-2 ลิิตร ในผู้้�ใหญ่่ โดยอาจต้้องให้้ในอััตรา
5-10 มล./กก. ใน 5 นาทีีแรก
พิิจารณาบริิหาร epinephrine หยดต่่อเนื่่�อง
ทางหลอดเลืือดดำ ในกรณีีต้้องให้้ epinephrine ซ้้ำ
หลายครั้้�ง ในอััตราเร็็ว  1-10 มคก./นาทีี เพิ่่�มหรืือลด
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อััตราเร็็วตามอาการตอบสนองของผู้้�ป่่วย โดยเจืือจาง
epinephrine (1:1,000) 1 มล. ด้้วยสารน้้ำ 5% D/W
250 มล. จะได้้ epinephrine 4 มคก./มล. เมื่่�อให้้ในอััตรา
15-60 มล./ชม. จะได้้ยาเท่่ากัับ 1-4 มคก./นาทีี
3. การรัักษาแบบประคัับประคอง10
ถ้้ า ยัั ง ไม่่ ส ามารถคงระดัั บ ความดัั น เลืื อ ดได้้
พิิจารณาให้้ dopamine หรืือ norepinephrine
ถ้้ายัังมีีภาวะหลอดลมหดเกร็็ง พิิจารณาให้้
inhaled ß2 agonist เช่่น salbutamol และ/หรืือ terbutaline ชนิิดละอองฝอย ผ่่านทาง breathing circuit
หรืือหยดต่่อเนื่่�องทางหลอดเลืือดดำ
พิิจารณาให้้ chlorpheniramine 10 มก. ทาง
หลอดเลืือดดำ (ในผู้้�ใหญ่่)
พิิจารณาให้้ hydrocortisone 200 มก. ทาง
หลอดเลืือดดดำ (ในผู้้�ใหญ่่)
ย้้ายผู้้�ป่่วยเข้้ารัับการดููแลรัักษาอย่่างใกล้้ชิดิ ใน
หออภิิบาล
เจาะเลืือดผู้้�ป่่วยเพื่่�อตรวจวััดระดัับ serum
total tryptase เพื่่�อยืืนยัันภาวะ anaphylaxis
เมื่่�อผู้้�ป่่วยพ้้นระยะอัันตรายแล้้ว ส่่งปรึึกษา
แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านภููมิิแพ้้
สรุุป
สารทึึบรัังสีี มีีคุุณสมบััติิเช่่นยาทั่่�วๆไป จำเป็็น
ที่่�บุุคลากรทางการแพทย์์โดยเฉพาะบุุคลากรทางวิิสััญญีี
ต้้องมีีความรอบรู้้� ตระหนัักถึึงผลข้้างเคีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กัับผู้้�ป่่วยได้้ตลอดเวลา การซัักประวััติผู้ิ ้�ป่่วยอย่่างละเอีียด
เป็็ น หนทางเบื้้� อ งต้้ น ที่่� จ ะช่่ ว ยหลีี ก เลี่่� ย งภาวะต่่ า งๆที่่�
ไม่่ พึึ ง ประสงค์์ ไ ด้้ โดยเฉพาะในกรณีี ที่่� ต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ
ปฏิิ กิิ ริิ ย าอะนาฟีี ย์์ แ ลคซิิ ส  หรืื อ อะนาฟีี ย์์ แ ลคตอยด์์
ซึ่่�งถืือเป็็นสถานการณ์์เร่่งด่่วน ความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย
ขึ้้�นอยู่่�กัับ ความรวดเร็็วในการบริิหารจััดการ ความพร้้อม
ของทีีมแพทย์์พยาบาลและเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกระดัับ ตลอดจน
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�มีีความทัันสมััย
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