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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าเสมือนการแพ้เฉียบพลัน (acute allergic-like reaction: AAR)
จากสารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็ นประจุ วิ ธีการ: การศึกษานี้เป็ นการวิจยั จากผลไปหาเหตุทเ่ี ก็บข้อมูลไปข้างหน้าในผูป้ ่ วย
ที่มารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยสารทึบรังสีท่ศี ูนย์ภาพวินิจฉัย (ผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562-มีนาคม พ.ศ. 2563 ผลการวิ จยั : ปั จจัยเสีย่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเกิด AAR อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ได้แก่ อายุ≤60 ปี (adjusted OR=1.82, 95%CI 1.05-3.15, P=0.032) ปริมาณสารทึบรังสี≥100 มิลลิลติ ร (adjusted OR=2.83,
95%CI 1.06-7.52, P=0.037), อัตราเร็วในการบริหารสารทึบรังสี≥5 มิลลิลติ รต่อวินาที (adjusted OR=6.91, 95%CI 1.32-36.13,
P=0.022), การที่ไม่เคยได้รบั สารทึบรังสีมาก่อน (adjusted OR=1.88, 95%CI 1.04-3.37, P=0.036), การมีประวัติผ่นื ลมพิษไม่
ทราบสาเหตุ (adjusted OR=3.22, 95%CI 1.82-5.70, P<0.001) และมีโรคหัวใจเป็ นโรคร่วม ได้แก่ โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่อง
ท้องโป่ งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคหัวใจโต (adjusted OR=2.06, 95%CI 1.02-4.17, P=0.045)
สรุป: การศึกษานี้ทาให้ทราบถึงปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด AAR ซึง่ สามารถนาไปปรับปรุงเกณฑ์คดั กรองผูป้ ่ วยก่อนได้รบั การตรวจ
ด้วยสารทึบรังสีต่อไป
คาสาคัญ: ปฏิกริ ยิ าเสมือนการแพ้ สารทึบรังสีทม่ี ไี อโอดีนเป็ นส่วนประกอบ สารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็ นประจุ ปั จจัยเสีย่ ง
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Abstract
Objective: To determine risk factors for acute allergic-like reaction (AAR) to nonionic contrast media (nonionicCM) . Methods: The study was prospective case- control study in patients undergoing examination using enhanced
computerized tomography scan (CT scan) with contrast media at Siriraj Imaging Center (outpatients) during November
2019-March 2020. Results: Risk factors with a significant association to AAR were as follows: age≤60 years (adjusted
OR=1.82, 95%CI 1.05-3.15, P=0.032), quantity of nonionic-CM≥100 ml, (adjusted OR=2.83, 95%CI 1.06-7.52, P=0.037),
flow rate of nonionic-CM injection≥5 ml/sec (adjusted OR=6.91, 95%CI 1.32-36.13, P=0.022), no history of exposure to
nonionic-CM (adjusted OR=1.88, 95%CI 1.04-3.37, P=0.036), history of idiosyncratic urticaria (adjusted OR=3.22, 95%CI
1.82-5.70, P<0.001) and co-morbidity of cardiology including abdominal aortic aneurysm, coronary artery disease, atrial
fibrillation and cardiomegaly (adjusted OR=2.06, 95%CI 1.02-4.17, P=0.045) Conclusion: The study provides information
on several risk factors for AAR useful for improvement of the criteria for patient screening before using nonionic-CM.
Keywords: allergic-like reaction, iodinated contrast media, nonionic contrast media, risk factors

บทนา
ปั จจุบนั สารทึบรังสี (contrast media) ที่มกี ารใช้
กันอย่างแพร่หลายในการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตาม
อาการของโรค ได้ แ ก่ สารทึ บ รั ง สี ท่ี มี ไ อโอดี น เป็ น
ส่วนประกอบ (iodinated contrast media: ICM) สารทึบรังสี
ชนิด gadolinium-based contrast media (GBCM) และแป้ ง
แบเรี่ยม สารทึบรังสีแต่ละชนิดมีอุบตั ิการณ์การเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน โดยพบรายงานจาก ICM มาก
ทีส่ ดุ และมากกว่า GBCM ถึง 10 เท่า (1) ส่วนแป้ งแบเรีย่ ม
ท าให้เ กิด อาการไม่ พึง ประสงค์ไ ด้น้ อ ยมาก เนื่ อ งจากมี
คุณสมบัตเิ ป็ นสารเฉื่อยและไม่ละลายน้ า ดังนัน้ จึงไม่ถูกดูด
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ซึมเข้าสู่ร่างกายและถูกกาจัดออกโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างใด ๆ (2) ICM แบ่งตามการแตกตัวเป็ นประจุ ได้
เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่แตกตัวเป็ นประจุ (ionic
contrast media: ionic-CM) เช่ น iothalamate, diatrizoate
และ ioxaglate และประเภททีไ่ ม่แตกตัวเป็ นประจุ (nonionic
contrast media: nonionic-CM) เช่ น iohexol, iopromide
และ iobitridol เป็ นต้น ความชุกของการเกิดอาการไม่ พึง
ประสงค์จากสารทึบรังสีประเภทแตกตัวเป็ นประจุ คือ ร้อย
ละ 0.6–12.66 ซึ่งมากกว่า nonionic-CM พบร้อยละ 0.3-3
(3-5) แม้ ว่ า ปั จจุ บ ั น จะนิ ย มใช้ nonionic-CM แต่ ย ัง พบ
รายงานการแพ้ท่เี ป็ นอันตรายถึงชีวิตได้ท่ี 1:170,000 (6)
หรือ ประมาณร้อยละ 0.05-0.1 (7)

อาการไม่พึง ประสงค์จากสารทึบรังสีแบ่งเป็ น 2
ประเภทตาม American College of Radiology Guideline
2018 (ACR Guideline 2018) (8) ได้แ ก่ 1) อาการไม่ พึง
ประสงค์ แ บบเฉี ย บพลัน (acute adverse reactions) คือ
เกิดภายใน 1 ชัวโมงหลั
่
งได้รบั สารทึบรังสี โดยสามารถแบ่ง
ตามลัก ษณะอาการ คื อ ปฏิ ก ริ ย าเสมื อ นการแพ้ แ บบ
เฉี ย บ พ ลั น ( acute allergic-like reaction) แ ละ อา กา ร
ข้ า งเคี ย ง (physiologic reaction) ทั ง้ นี้ AAR ได้ แ ก่ ผื่ น
ล ม พิ ษ ( urticaria) อ า จ มี อ า ก า ร ห น้ า บ ว ม ต า บ ว ม
(angioedema) ร่ ว มด้ ว ย หรื อ มี อ าการรุ น แรงไปจนถึ ง
ปฏิกิริย าภู มิแพ้เฉี ยบพลัน รุ น แรง (anaphylaxis) ได้ การ
เกิด AAR อาจมีก ารกระตุ้ น ระบบภู มิคุ้ม กัน ของร่ า งกาย
หรือไม่กไ็ ด้ การจัดแบ่งระดับความรุนแรงของ AAR มีดงั นี้
รุนแรงน้อย คือ อาการสามารถหายได้เอง ได้แก่ ผื่นลมพิษ
รุนแรงปานกลาง คือ อาการสามารถรุนแรงขึน้ ได้หากไม่ได้
รับการรักษา ได้แก่ ผื่นลมพิษกระจายบริเวณกว้าง หน้ า
บวม หลอดลมหดเกร็ง แต่สญ
ั ญาณชีพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
และรุ น แรงมาก คือ อาการที่เ ป็ น อัน ตรายถึง ชีวิต ได้แ ก่
บวม แน่ นหน้าอก ร่วมกับมีภาวะขาดออกซิเจน ความดัน
โ ล หิ ต ต่ า ไ ป จ น ถึ ง anaphylactic shock ไ ด้ ส า ห รั บ
physiologic reaction มีอาการแสดง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
ร้อนวูบวาบ ซึง่ เกิดจากคุณสมบัตขิ องสารทึบรังสี 2) อาการ
ไม่พงึ ประสงค์แบบล่าช้า (delayed adverse reactions) คือ
เกิดภายหลัง 1 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป หลังได้รบั สารทึบรังสี และส่วน
ใหญ่ จ ะไม่ เ กิน 7 วัน (9) ลัก ษณะอาการแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2
ประเภทเช่นเดียวกับอาการไม่พงึ ประสงค์แบบเฉียบพลัน
คื อ ป ฏิ ก ริ ย าเสมื อ นกา รแพ้ เช่ น ผื่ นนู นสลั บ ราบ
(maculopapular rash) นอกจากนี้ อาจพบอาการไม่ พึง
ประสงค์ช นิ ด รุ น แรง ได้แ ก่ Stevens-Johnson syndrome
(SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) (10,11) ได้
ส่วน physiologic reaction พบอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวด
ศีรษะ ได้ (12)
ปฏิก ริ ย าเสมือ นการแพ้ คือ การมีอาการแสดง
เสมือนการแพ้ ซึง่ ตามเกณฑ์ของ ACR guideline 2018 (8) ได้
อธิบายว่ ายังไม่ สามารถระบุ ไ ด้ แน่ ช ัดว่ า เป็ น true allergy
หรือไม่ เนื่ องจากยังไม่ สามารถระบุ ได้ ว่ าการเกิ ดอาการ
เหล่านัน้ ผ่านการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือไม่
ดังนัน้ ปฏิกริยาเสมือนการแพ้ จึงหมายรวมถึงอาการแพ้ทงั ้
ทีเ่ ป็ น true allergy และ non-allergic reaction (pseudo-allergic
reaction)

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับอาการไม่พงึ
ประสงค์ จ าก nonionic-CM พบว่ า ยัง ไม่ มีก ารศึก ษาใน
ประเทศไทยเกี่ย วกับ ปั จจัยเสี่ย งต่ อ การเกิด allergic-like
reaction อย่ า งจ าเพาะเจาะจง แต่ ม ัก เป็ นการรายงาน
รวมกัน ของทัง้ ปฏิก ริ ย าเสมือ นการแพ้ แ ละ physiologic
reaction การศึก ษาแบบย้อ นหลัง ของ Prakkamakul และ
คณะ (13) ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบอุบตั ิการณ์ ของ
อาการไม่พงึ ประสงค์แบบเฉียบพลันจาก ICM ร้อยละ 0.9
แบ่งเป็ นระดับรุนแรงน้อย ร้อยละ 0.8 และรุนแรงมาก ร้อย
ละ 0.1 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ศกึ ษาถึงปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์แบบเฉียบพลัน และในหลายการศึกษา
เป็ นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อ นหลังและไม่จาเพาะกับ
ปฏิก ริย าเสมือ นการแพ้ ตลอดจนมีก ารรวม physiologic
reaction เข้า มาวิเ คราะห์ร่ ว มด้ ว ย ได้ แ ก่ การศึก ษาเชิง
พรรณนาของ Chatrapong และคณะ (14) ในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับ
การตรวจเอกซเรย์ค อมพิว เตอร์ท รวงอกและช่ อ งท้อ งที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีไ่ ด้รบั การฉีดสารทึบรังสี 2 ชนิด
ได้แก่ iopamidol และ iopromide พบว่า ไม่มคี วามแตกต่าง
กันของการใช้สารทึบรังสีทงั ้ 2 ชนิด (P=0.298) ปริมาณที่
ฉี ด (P=0.082) วิ ธี ก ารฉี ด (P=0.911) และการมี โ รค
ประจ าตัว ได้แ ก่ โรคหัว ใจ โรคหอบหืด โรคภู มิแ พ้ โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน แต่ พบว่า ผู้ป่วยที่มี
ประวัตกิ ารแพ้อาหารทะเลมีความเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่
พึงประสงค์เพิม่ ขึน้ (P<0.05) โดยอาการแสดงส่วนใหญ่เป็ น
physiologic reaction การศึก ษาจากผลไปหาเหตุ โ ดยเก็บ
ข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง ของ Phadubpongsa และคณะ (15) ที่
โรงพยาบาลศิรริ าช พบว่า เพศหญิง ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติ
แพ้อาหารทะเลมาก่อน และผูป้ ่ วยทีเ่ คยมีประวัตแิ พ้สารทึบ
รังสีมาก่อน เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์
จากสารทึบ รัง สี อย่ า งไรก็ต าม ไม่ ไ ด้มีการแยกวิเ คราะห์
ระหว่างอาการไม่พงึ ประสงค์ท่เี ป็ นปฏิกริยาเสมือนการแพ้
และ physiologic reaction
รายงานอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยาแบบ
spontaneous report ของหน่ วยแพ้ยา โรงพยาบาลศิรริ าช
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ทัง้ หมด 6,825 ราย เป็ นอาการไม่
พึ ง ประสงค์ จ าก ICM 1,304 ราย (ร้ อ ยละ 19.10) ซึ่ ง มี
จานวนมากเป็ นอันดับ 2 รองจากยาปฏิชวี นะที่พบ 2,308
ราย (ร้อยละ 33.82) หากพิจารณาจานวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการ
ตรวจเอกซเรย์ค อมพิว เตอร์ท่ีศู น ย์ภ าพวินิ จ ฉั ย ซึ่ง เป็ น
หน่ ว ยที่มีก ารใช้ ICM มากที่สุ ด พบว่ า มีจ านวนผู้ป่ วยที่
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ได้รบั การตรวจด้วย ICM เพิม่ มากขึน้ ทุก ๆ ปี โดยตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2556-2560 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 178,309 ราย และ
เป็ นผู้ป่วยที่ได้รบั ICM 135,486 ราย (ร้อยละ 76) จานวน
ผูป้ ่ วยในแต่ละปี คือ 26,278 ราย (พ.ศ. 2556), 26,904 ราย
(พ.ศ. 2557), 27,171 ราย (พ.ศ. 2558), 27,334 ราย (พ.ศ.
2559) และ 27,799 ราย (พ.ศ. 2560)
จากข้อ มู ล ข้า งต้ น ผู้ วิจ ัย จึง มีค วามสนใจศึก ษา
ปั จ จัย เสี่ย งต่ อ การเกิด AAR จาก nonionic-CM โดยเก็บ
ข้อมูลจากผลไปหาเหตุ แบบไปข้างหน้ า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนเพื่อใช้ประเมินปั จจัยเสีย่ งต่าง ๆ ทัง้ นี้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก
การศึกษาอาจเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแบบคัดกรองผู้ป่วย
ก่ อนได้ ร ับการตรวจด้ วยสารทึบรังสีข องหน่ วยตรวจรัง สี
วินิจฉัย โรงพยาบาลศิริราช ทัง้ นี้ AAR หมายรวมถึงอาการ
แพ้ทงั ้ ที่เป็ น true allergy และ non-allergic reaction (pseudoallergic reaction) เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ได้ทาการตรวจเลือดเพื่อ
ตรวจหา specific IgE หรือทาการทดสอบทางผิวหนัง (skin
test) เพื่อ ตรวจสอบระบบภู มิคุ้ม กัน ของผู้ป่ วยว่ า มีความ
เกีย่ วข้องกับการแพ้หรือไม่ แต่การศึกษานี้ไม่ได้รวมถึงการ
เกิด physiologic reaction

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาจากผลไปหาเหตุแบบเก็บ
ข้อ มูลไปข้า งหน้ า (prospective case-control study) การ
วิจยั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
คนของคณะแพทยศาสตร์ ศิริ ร าชพยาบาล เมื่อ วัน ที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2562 (รหัสโครงการ 627/2562 EC1)
ปั จจัยเสีย่ งทีศ่ ึกษา
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ศึ ก ษ าได้ ม า จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง และพิจ ารณาจากข้อ จ ากัด ของ
งานวิจยั ในอดีต เพื่อให้การเก็บ ข้อมูลครอบคลุมปั จจัยทุก
ด้า นและมีค วามถู ก ต้อ ง เช่ น ลดอคติท่ีเ กิด จากความจ า
(recall bias) หรือข้อมูลทีไ่ ม่สมบูรณ์จากการเก็บข้อมูลแบบ
ย้อ นหลัง และเพิ่ม การเก็บ ข้อ มูล ปั จ จัย ด้า นปริม าณและ
อัตราเร็วในการบริหารสารทึบรังสีเพิ่มเติม เนื่องจากบาง
การศึกษายังไม่ได้เก็บข้อมูลนี้ (ตารางที่ 1)
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ได้รบั การตรวจด้วยสารทึบ
รัง สีท่ีศู น ย์ภ าพวินิ จ ฉั ย (ผู้ป่ วยนอก) และตึก เฉลิม พระ
เกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 256231 มีนาคม พ.ศ. 2563 การศึกษานี้เป็ นแบบ case-control
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study จึงคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รการเปรียบเทียบ
ค่ า สั ด ส่ ว นของ 2 กลุ่ ม ประชากร ตามหลั ก การของ
Lemeshow และคณะ (24) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ ดังนี้ ความคลาดเคลื่อนดชนิดที่ 1 เท่ากับ 0.05 การ
ทดสอบเป็ นแบบ 2 ทาง (two-tailed test) และอานาจการ
ทดสอบ (power) คือ ร้อยละ 80
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปั จจัยที่สาคัญที่
เพิ่มความเสี่ยงต่ อ การเกิด AAR ได้แก่ การที่ผู้ป่ วยเคยมี
ประวัตแิ พ้สารทึบรังสีมาก่อน สัดส่วนของปั จจัยทีผ่ ปู้ ่ วยเคยมี
ประวัตแิ พ้สารทึบรังสีมาก่อนในกลุ่มผูป้ ่ วยที่เกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์ เท่ากับ ร้อยละ 11.6 ส่วนผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์มีประวัติด ังกล่ าวร้อยละ 0.8 (15) การค านวณได้
ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 78 คนต่ อกลุ่ม โดยกาหนดให้
กลุ่มศึกษาต่อกลุ่มควบคุม เท่ากับ 1 ต่อ 4 และเพื่อป้ องกัน
การสูญหายระหว่างติดตามผล ร้อยละ 10 จึงควรใช้ตวั อย่าง
สาหรับกลุ่มศึกษา เท่ากับ 87 คน และกลุ่มควบคุม เท่ากับ
347 คน ขนาดตัวอย่างรวม เท่ากับ 434 คน
เกณฑ์ในการคัดผูป้ ่ วยเข้าร่วมวิจยั ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีม่ ี
อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป และได้รบั การตรวจ CT scan ร่วมกับ
ได้รบั สารทึบรังสีฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา ส่วนเกณฑ์การคัด
ผูป้ ่ วยออกจากงานวิจยั ได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถติดตาม
ข้อ มู ล การเกิด ปฏิกิริย าเสมือ นการแพ้ ท่ีเ วลา 1 ชัว่ โมง
หลังจากได้รบั สารทึบรังสีได้ 2) ผูป้ ่ วยตัง้ ครรภ์ 3) ผูป้ ่ วยโรค
ต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ 4) ผูป้ ่ วยโรค myasthenia gravis และ
5) ผูป้ ่ วยทีเ่ คยมีประวัตแิ พ้สารทึบรังสีและแพทย์มคี วามเห็น
ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทา desensitization
กลุ่มควบคุม คือ ผูท้ ไ่ี ม่เกิด AAR ภายใน 1 ชัวโมง
่
หลั ง ได้ ร ั บ nonionic-CM กลุ่ ม ศึ ก ษา คื อ ผู้ ท่ี เ กิ ด AAR
ภายใน 1 ชัวโมงหลั
่
งได้รบั nonionic-CM การประเมินการ
เกิด AAR ทาโดยแพทย์ กลุ่มควบคุมถูกสุ่มเลือกอย่างเป็ น
ระบบ (systematic sampling) กลุ่มศึกษาคือผูป้ ่ วยทุกรายที่
พบซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามทีก่ าหนด
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้ วิจ ัย ชี้แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละรายละเอีย ดของ
การศึกษาแก่ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์คดั เข้าและคัดออกและลง
นามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา หลังจากนัน้ เก็บข้อมูล
ตามแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วย ได้แก่ เพศ อายุ เบอร์
โทรศัพท์ ประวัติแพ้ยา ประวัติแพ้อาหารทะเล ประวัติการ
ใช้ยาสมุนไพร/อาหารเสริมต่ าง ๆ ประวัติการเจ็บป่ วยใน
อดีต รวมถึงประวัตกิ ารผ่าตัดต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั

ตารางที่ 1. การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการศึกษาปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากสารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็ นประจุ
ผูแ้ ต่ง, ปี ทพ่ี มิ พ์
รูปแบบการศึกษา
ขนาดตัวอย่าง
วัตถุประสงค์หลัก
ปั จจัยเสีย่ ง
ข้อจากัดของการศึกษา
1. Goksel และ
คณะ, 2011 (16)

prospective study (open- 1,131 ราย
label) โดยใช้ Modified
European Network of
Drug Allergy
Questionnaire

ศึกษาความชุก ปั จจัยเสีย่ ง
และบทบาทของการ
ทดสอบทางผิว หนัง (skin
test) ในการวินิจฉัยการแพ้
สารทึบรังสี

- เพศหญิ ง (P<0.05) มีโ รคร่ ว ม
เป็ น จิต เวช (P<0.001) มีป ระวัติ
แพ้ย า (P<0.001) มีป ระวัติหอบ
หื ด (P<0.01) และมีป ระวัติ แ พ้
อาหาร (P<0.01)

2. Ho และคณะ,
2012 (17)

retrospective study

29,962 ราย

ศึกษาอุบตั กิ ารณ์และระดับ
ความรุ น แรงของการเกิด
AAR จ า ก nonionic- CM
และปั จจัยเสีย่ งของการเกิด
อาการไม่พึงประสงค์แ บบ
เฉียบพลัน

- เพศหญิง (P=0.005) อายุ น้ อ ย
กว่า 55 ปี (P=0.005) ผู้ป่วยนอก
(P<0.001) ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ แ ละฤดู
ใบไม้ร่วง (P=0.002)

3. Pradubpongsa
และคณะ, 2013
(15)

retrospective casecontrol study

กลุ่มศึกษา 579
ราย กลุ่มควบคุม
1,175 ราย จาก
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั สาร
ทึบรังสีทงั ้ หมด
55,286 ราย

ศึก ษาความชุ ก และปั จ จัย - มีประวัติแพ้ สารทึบรังสีม าก่ อน
เสีย่ งของการเกิดอาการไม่ (P<0.001) เพศหญิง (P<0.001) มี
พึงประสงค์จากสารทึบรังสี ประวัตแิ พ้อาหารทะเล (P<0.001)
กรณี อ าการแพ้ รุ น แรง พบว่ า มี
ประวัติ ห อบหื ด เป็ นปั จจัย เสี่ ย ง
(P<0.003)

- เป็ นการเก็บข้อมูลย้อนหลังอาจ
ทาให้เกิดอคติท่เี กิดจากความจา
ได้ และเป็ น การวิเ คราะห์ปั จ จัย
เสี่ย งของการเกิ ด อาการไม่ พึง
ประสงค์ท ัง้ แบบเฉี ย บพลัน และ
ล่าช้าร่วมกัน
-ขนาดตัวอย่างทีอ่ าจน้อยเกินไป
- ศึกษาเฉพาะสารทึบรังสีชนิดเดียว
คื อ iopromide จึ ง อาจไม่ สามารถ
เป็ นตัวแทนของ nonionic-CM ได้
ทัง้ หมด
- ไม่มกี ารทาทดสอบทางผิวหนัง จึง
ไม่สามารถระบุกลไกของการแพ้ได้
- มีขอ้ มูลประวัตแิ พ้หรือประวัตกิ าร
ได้ร ับสารทึบรังสีมาก่ อนเพียง 47
ราย จึงไม่สามารถหาความสัมพันธ์
ของปั จจั ย ดั ง กล่ า วกั บ การเกิ ด
อาการไม่พงึ ประสงค์ได้
- ไม่ได้แยกวิเคราะห์ระหว่างปั จจัย
ที่สมั พันธ์กบั การเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์แบบเฉียบพลันหรือล่าช้า

คุณภาพงานวิจยั 1
ปานกลาง

ดี

ดี
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ตารางที่ 1. การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการศึกษาปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากสารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็ นประจุ (ต่อ)
ผูแ้ ต่ง, ปี ทพ่ี มิ พ์
รูปแบบการศึกษา
ขนาดตัวอย่าง
วัตถุประสงค์หลัก
ปั จจัยเสีย่ ง
ข้อจากัดของการศึกษา
4. Kobayashi
และคณะ, 2013
(18)

retrospective cohort
study

36,472 ราย

ศึกษาปั จจัยเสีย่ งและสร้าง
สมการท านายการเกิ ด
อาการไม่ พึง ประสงค์จ าก
สารทึบรังสี

- อายุ น้ อ ยกว่ า 50 ปี (P<0.001)
ความเข้ ม ข้ น ของสารทึ บ รัง สีท่ี
มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 (P<0.001)
ปริมาณสารทึบรังสีท่มี ากกว่า 65
กรัม มีป ระวัติแ พ้ ส ารทึบ รัง สีม า
ก่ อ น ( P<0. 001) มี ป ระ วั ติ ผ่ื น
ลมพิษ (P<0.001) มีประวัติแพ้ยา
(P<0.001)

5. Ha และคณะ,
2016 (19)

retrospective study

- อายุ น้ อ ยกว่ า 60 ปี (P=0.042)
และระยะเวลาตัง้ แต่ ได้รบั สารทึบ
รังสีจนเกิดอาการทีเ่ ร็วกว่า 5 นาที
(P=0.020)

6. Li และคณะ,
2017 (20)

prospective crosssectional study

70 ราย (ศึกษา ศึก ษาปั จ จัย เสี่ย งของการ
เฉพาะในผูป้ ่ วย เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
ทีเ่ กิดอาการไม่ มีระดับรุนแรงปานกลางถึง
พึงประสงค์ทม่ี ี รุนแรงมาก
ระดับรุนแรง
ปานกลางถึง
มากจาก
nonionic-CM
120,822
ศึ ก ษ า อุ บั ติ ก า ร ณ์ ก า ร เ กิ ด
ราย
ปฏิ กิ ริ ย าเสมื อ นการแพ้ จ าก
nonionic-CM ในผู้ป่ วยที่มีโ รค
ร่วมต่าง ๆ และปั จจัยเสีย่ งของ
การเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์

663

- การได้รบั สารทึบรังสีปริมาณ ≥
100 ml (P<0.01) และบริหารด้วย
อัตราเร็ว ≥ 5 cc/sec (P<0.01)

- เก็บข้อมูลอาการไม่พงึ ประสงค์ท่ี
เกิด ภายใน 24 ชัว่ โมง หลัง ได้รบั
สารทึ บ รั ง สี (ซึ่ ง ตามนิ ย ามของ
ACR Guideline 2018 ก าหนดว่ า
อ า ก า ร ไ ม่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ แ บ บ
เฉี ย บพลั น คื อ เกิ ด ภายใน 1
ชัวโมง
่
หลังได้รบั สารทึบรังสี)
- ในประเทศญี่ป่ ุ น ผู้ป่ วยที่มีโ รค
หอบหืด แพทย์มกั หลีกเลีย่ งการให้
สารทึบรังสีแก่ผู้ป่วย จึงอาจทาให้
ไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว
- เป็ นการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง
จากเวชระเบียน อาจทาให้เกิดอคติ
จากการเลือ กตัว อย่ า ง (selection
bias) ได้
- ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาในผู้ ป่ วยที่มีร ะดับ
อาการรุนแรงน้อย เนื่องจากผูป้ ่ วย
ไม่ถูกส่งตัวมาทีห่ อ้ งฉุกเฉิน
- ขนาดตัวอย่างทีอ่ าจน้อยเกินไป
- ไม่ได้กล่าวถึงการจัดการผู้ป่วยที่
เคยมีประวัตแิ พ้สารทึบรังสีมาก่อน
ว่ า ได้ ร ับ การเปลี่ย นชนิ ด หรือ ยา
ป้ อ งกัน อาการแพ้ห รือ ไม่ ซึ่ง อาจ
เป็ นตัวแปรกวนได้
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ปานกลาง

ปานกลาง

ตารางที่ 1. การทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับการศึกษาปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากสารทึบรังสีประเภทไม่แตกตัวเป็ นประจุ (ต่อ)
ผูแ้ ต่ง, ปี ทพ่ี มิ พ์
รูปแบบการศึกษา
ขนาดตัวอย่าง
วัตถุประสงค์หลัก
ปั จจัยเสีย่ ง
ข้อจากัดของการศึกษา
7. Lee และคณะ,
2019 (21)

prospective cohort study 2,004
เหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ จาก
ได้รบั
nonionic-CM
205,726 ครัง้
จากผูป้ ่ วย
86,328 ราย

8. Cha และคณะ, multicenter studies
196,081 ราย
2019 (22)
match case-control (1:1) (กลุ่มศึกษา
เพื่อประเมินปั จจัยเสีย่ ง
1,433 ราย
กลุ่มควบคุม
1,433 ราย)

ศึกษาอุบตั กิ ารณ์และปั จจัย
เสี่ยงของการเกิดปฏิกริ ยิ า
เสมือ นการแพ้เ ฉี ย บพลัน
จาก nonionic-CM

- เพศหญิง (P<0.001) มีป ระวัติ
ไ ด้ รั บ ส า ร ทึ บ รั ง สี ม า ก่ อ น
(P<0.001) มีประวัตแิ พ้สารทึบรังสี
มาก่อน (P<0.001) อายุน้อยกว่ า
50 ปี (P<0.001) มีประวัตโิ รคทาง
ภูมแิ พ้ ได้แก่ โรคหอบหืด โรคจมูก
อักเสบภูมิแพ้ มีประวัติผ่นื ลมพิษ
เรือ้ รัง (P<0.001)

ศึ ก ษาความชุ ก รู ป แบบ
ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ข อ ง ก า ร
เกิดปฏิกริ ยิ าเสมือนการแพ้
จากสารทึบรังสีและผลของ
การป้ องกันการแพ้สารทึบ
รังสีซ้า

- มี ประวัติ แพ้ สารทึบรังสีมาก่ อน
(P<0.001) มีประวัติ hyperthyroidism
(P<0.001) มีประวัตแิ พ้ยา (P<0.001)
มี ประวัติ โรคหอบหืด (P=0.03) มี
ป ระ วั ติ โ รค ท า ง ภู มิ แ พ้ อื่ น ๆ
(P<0.001) และครอบครัวเคยมีประวัติ
แพ้สารทึบรังสีมาก่อน (P=0.01)

- กรณีผปู้ ่ วยเคยมีประวัตแิ พ้สารทึบ
รังสีมาก่อน จะมีการเปลีย่ นชนิดของ
สารทึบรังสีเป็ นคนละตัวกับที่เคยมี
ประวัติแพ้ อาจท าให้ชนิ ดของสาร
ทึบรังสีท่ไี ด้รบั ไม่ได้เป็ นไปแบบสุ่ม
หรือกรณีทไ่ี ม่ทราบชนิดของสารทึบ
รังสีท่ผี ู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ ผู้ป่วย
อาจได้รบั สารทึบรังสีชนิดเดิมกับที่
เคยมีประวัตแิ พ้ได้
- ไม่มกี ารทดสอบกลไกของการแพ้
- การเลือกสูตรของยาป้ องกันอาการ
แพ้ และการประเมินระดับความรุนแรง
ขึน้ กับดุลยพินิจของแพทย์เฉพาะราย
- ขาดข้อมูลด้านปริมาณสารทึบรังสีท่ี
ใช้ อัตราเร็วในการบริหารสารทึบรังสี
และอุณหภูมิขณะฉีดสารทึบรังสี ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการเกิดอาการแพ้ได้

คุณภาพงานวิจยั 1
ดี

ดี

1 ใช้แบบประเมิน

Newcastle-Ottawa scale (23)
คุณภาพดี: 3 หรือ 4 ดาวในหัวข้อ selection และ 1 หรือ 2 ดาวในหัวข้อ comparability และ 2 หรือ 3 ดาวในหัวข้อ outcome/exposure,
คุณภาพปานกลาง: 2 ดาวในหัวข้อ selection และ 1 หรือ 2 ดาวในหัวข้อ comparability และ 2 หรือ 3 ดาวในหัวข้อ outcome/exposure,
คุณภาพต่า: 0 หรือ 1 ดาวในหัวข้อ selection หรือ 0 ดาวในหัวข้อ comparability หรือ 0 หรือ 1 ดาว ในหัวข้อ outcome/exposure (ภาคผนวก)
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เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ประวัตกิ ารรับ
ยา โรคประจาตัว/โรคร่วมของผูป้ ่ วย สัญญาณชีพก่อนและ
หลัง การได้ร ับ สารทึบ รัง สี ผลตรวจทางห้อ งปฏิบ ัติก ารที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ช่ น estimated glomerular infiltration rate
(eGFR), serum creatinine (SCr) เป็ นต้น
การประเมินลักษณะอาการและระดับความรุนแรง
ของอาการไม่พงึ ประสงค์แบบเฉียบพลันโดยรังสีแพทย์ใช้
วิธกี ารตาม ACR Guideline 2018 (8) และการประเมินตาม
วิธีการของ Ring และ Messmer 1977 (25) โดย grade 1
คือ รุ น แรงน้ อ ยที่สุ ด จนถึง grade 4 คือ รุ น แรงมากที่สุด
หากเภสัช กรประเมิน ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งอาการไม่ พึง
ประสงค์ก ับ ยาที่สงสัย ด้ว ย Naranjo’s algorithm (26) ได้
ระดับ อาจเป็ น ไปได้ เป็ นไปได้ และแน่ น อน เภสัช กรจะ
บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์และออกบัตรเตือนการ
แพ้ส ารทึบ รัง สีใ ห้แ ก่ ผู้ป่ วย ผู้ท่ีเ กิด AAR ได้ร ับ การดูแ ล
รักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS statistics
version 22.0 (SPSS. Co., Ltd, Bangkok Thailand) ข้อมูล
พืน้ ฐานของผูป้ ่ วย นาเสนอด้วยความถี่และร้อยละ ค่าเฉลีย่ (±
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน หรื อ standard deviation: SD)
ค่ามัธยฐาน (ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์หรือ interquartile range:
ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง
ข้อมูล

IQR) ขึน้ กับลักษณะของข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ใช้ Chi–square test หรือ Fisher’ s
exact test สาหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม และใช้ independent t–test
หรื อ Mann–Whitney U test ส าหรั บ ข้ อ มู ล ต่ อ เนื่ อง การ
วิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิด AAR และควบคุมปั จจัยต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องใช้ multiple logistic regression ด้วยวิธี backward
stepwise และน าเสนอด้ วยค่ า adjusted odds ratio ที่ระดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และกาหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี
0.05

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
ข้อมูลทัวไประหว่
่
างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ไม่
พบว่ามีความแตกต่างกัน (P>0.05) ยกเว้นค่าความดันซิส
โทลิกก่ อนการได้ร ับสารทึบรังสี (P=0.007) ชนิ ดการตรวจ
เอกซเรย์อ่ืน ๆ (P<0.001) ค่ า เฉลี่ย อายุ ข องกลุ่ ม ควบคุ ม
มากกว่ากลุ่มศึกษา คือ 60.3 (±12.6) ปี และ 54.2 (±15.2)
ปี ตามลาดับ (P=0.001) และค่ามัธยฐานของค่า eGFR ใน
ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า ม า ก ก ว่ า ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม คื อ 90. 5 ( 26. 8)
ml/min/1.73m2 และ 84.8 (27.5) ml/min/1.73m2 ตามลาดับ
(P=0.006) ดังแสดงในตารางที่ 2

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม (n=347) กลุ่มศึกษา (n=87)

P

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี ), ค่าเฉลีย่ ±SD
กลุ่มอายุ (ปี )
≤ 60
> 60
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, kg/m2), ค่าเฉลีย่ ±SD
ประเภทหัตถการทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั
CT whole abdomen
CT chest and whole abdomen
CT urography
CT 3 Phase Liver
CT chest
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143 (41.2)
204 (58.8)
60.3±12.6

34 (39.1)
53 (60.9)
54.2±15.2

0.7181

152 (43.8)
195 (56.2)
24.4±4.3

52 (59.8)
35 (40.2)
23.9±4.3

0.0081

63 (18.2)
58 (16.7)
48 (13.8)
41 (11.8)
39 (11.2)

17 (19.5)
17 (19.5)
7 (8.0)
7 (8.0)
4 (4.6)

0.7661
0.5331
0.1471
0.3161
0.0641

0.0012

0.3322

ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง (ต่อ)
ข้อมูล

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม (n=347) กลุ่มศึกษา (n=87)
22 (6.3)
3 (3.4)
14 (4.0)
4 (4.6)
11 (3.17)
4 (4.6)
11 (3.2)
2 (2.3)
8 (2.3)
1 (1.1)
32 (9.2)
21 (24.2)

CT chest and upper abdomen
CTA abdominal
CTA thoracic-abdominal
CT upper abdomen
CTA thoracic
other CT
ความดันโลหิตก่อนการได้รบั สารทึบรังสี (mmHg)
systolic blood pressure (ค่าเฉลีย่ ±SD)
138.0±18.7
diastolic blood pressure (ค่าเฉลีย่ ±SD)
77.2±11.5
ชีพจรก่อนการได้รบั สารทึบรังสี (ครัง้ ต่อนาที)
ค่ามัธยฐาน (IQR)
72 (16)
ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดก่อนรับสารทึบรังสี (ร้อยละ)
ค่ามัธยฐาน (IQR)
98 (2)
ความดันโลหิตหลังการได้รบั สารทึบรังสี (mmHg)
systolic blood pressure (ค่าเฉลีย่ ±SD)
141.1±19.4
diastolic blood pressure (ค่าเฉลีย่ ±SD)
78.6±11.7
ชีพจรหลังการได้รบั สารทึบรังสี (ครัง้ ต่อนาที), ค่ามัธยฐาน (IQR)
72 (16)
ความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดหลังรับสารทึบรังสี (ร้อยละ) ค่ามัธยฐาน (IQR) 99 (2)
ค่าการทางานของไต (eGFR, ml/min/1.73m2)5, ค่ามัธยฐาน (IQR)
84.8 (27.5)
ชนิดของสารทึบรังสี
Iopromide (Ultravist®)
Iohexol (Omnipaque®)
Iopamidol (Iopamiro®)
Iobitridol (Xenetix®)
Iodixanol (Visipaque®)
ประเภทของสารทึบรังสี
สารโมเลกุลเดีย่ ว (monomeric)6
สารโมเลกุลคู่ (dimeric)7
ประวัตโิ รคประจาตัวทีพ่ บ8
โรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
โรคตับเรือ้ รัง
โรคไตเรือ้ รัง

P
0.3011
0.7674
0.5144
1.0004
0.6944
<0.0011

131.9±17.8
77.7±12.1

0.0072
0.6972

74 (19)

0.1753

99 (3)

0.1683

138.5±19.8
80.0±12.9
72 (16)
99 (2)
90.5 (26.8)

0.2792
0.3122
0.4043
0.1313
0.0063

136 (39.2)
123 (35.4)
65 (18.7)
6 (1.7)
17 (4.9)

43 (49.4)
21 (24.1)
19 (21.8)
1 (1.1)
3 (3.4)

0.0831
0.0721
0.5121
0.7014
0.7774

330 (95.4)
17 (4.6)

84 (96.5)
3 (3.5)

0.7774
0.7774

219 (63.1)
168 (48.6)
123 (35.4)
61 (17.6)
46 (13.3)
36 (10.4)
28 (8.1)

46 (52.9)
37 (42.5)
22 (25.3)
17 (19.5)
17 (19.5)
8 (9.2)
6 (6.9)

0.0801
0.3251
0.0721
0.6701
0.1371
0.7451
0.7161
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ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง (ต่อ)
ข้อมูล

จานวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม (n=347) กลุ่มศึกษา (n=87)
9 (2.6)
2 (2.3)
156 (45.0)
43 (49.4)

P

โรคจิตเวช
1.0004
โรคอื่น ๆ9
0.4541
กลุ่มยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ร่วมด้วย8
ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาลดความดันโลหิต
164 (47.3)
39 (11.2)
0.6841
ยาลดไขมันในเส้นเลือด
137 (39.5)
25 (28.7)
0.0641
ยาโรคหัวใจอื่น ๆ
56 (16.1)
18 (20.7)
0.3131
วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ
98 (28.2)
18 (20.7)
0.1551
ยาเบาหวาน
59 (17.0)
16 (18.4)
0.7591
ยาระบบทางเดินอาหาร
56 (16.1)
11 (12.6)
0.0421
ยาระบบประสาท
46 (13.3)
13 (14.9)
0.6821
ยาตา หู คอ จมูก
48 (13.8)
10 (11.5)
0.5661
ยาโรคมะเร็งและระบบภูมคิ มุ้ กัน
39 (11.2)
9 (10.3)
0.8121
สมุนไพรและอาหารเสริมต่าง ๆ10
34 (9.8)
7 (8.0)
0.6171
ยาอื่น ๆ11
115 (33.1)
28 (32.2)
0.8651
การได้รบั ยาป้ องกันอาการแพ้ (premedication)12
ไม่มี
298 (85.9)
77 (88.5)
0.5231
มี
49 (14.1)
10 (11.5)
1: Pearson Chi–square test
2: Independent t-test
3: Mann–Whitney U test 4: Fisher’s exact test
5: estimate Glomerular Filtration Rate จากสูตร CKD-EPI equation
6: ได้แก่ iopromide (Ultravist®), iohexol (Omnipaque®), iopamidol (Iopamiro®) และ iobitridol (Xenetix®)
7: ได้แก่ iodixanol (Visipaque®)
8: ผูป้ ่ วย 1 รายมีโรคประจาตัวมากกว่า 1 โรค และมีการใช้ยามากกว่า 1 กลุ่ม
9: ได้แก่ โรคต่อมลูกหมากโต โรคเกาต์ โรคภูมแิ พ้ต่าง ๆ เป็ นต้น
10: ได้แก่ สารสกัดขมิน้ ชัน, สารสกัดถังเช่า, สารสกัดเห็ดหลินจือ เป็ นต้น
11: ได้แก่ยา silymarin, erythropoietin, granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF)
12: ส่วนใหญ่ได้รบั chlorpheniramine 10 mg และ dexamethasone 5 mg ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดา ก่อนการให้สารทึบรังสีเป็ น
เวลา 30 นาที
*CT scan = Computerized Tomography Scan CTA = Computed Tomography Angiography CTV = Computed
Tomography Venography
การเกิ ด AAR
ผู้ป่วยที่เกิด AAR มีจานวน 87 ราย อาการแสดง
ส่วนใหญ่ทพ่ี บ คือ ผื่นลมพิษ 77 ราย (ร้อยละ 88.5) และมัก
มีอ าการคัน ร่ ว มด้ว ย 69 ราย (ร้อ ยละ 79.3) และพบการ
เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้เฉียบพลันรุนแรง 1 ราย (ร้อยละ 1.1) การ
ประเมินความรุนแรงของอาการตาม ACR guideline 2018
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พบว่า อยู่ในระดับรุนแรงน้อยเป็ นส่วนใหญ่ 85 ราย (ร้อยละ
97.7) และรุนแรงปานกลาง 2 ราย (ร้อยละ 2.3) และไม่พบ
ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรงมาก การประเมินระดับความรุนแรง
ตามเกณฑ์ของ Ring และ Messmer 1977 ให้ผลเป็ นไปใน
ลัก ษณะเดีย วกัน กับ ผลการประเมิน ตาม ACR guideline
2018 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3. ลักษณะอาการเสมือนการแพ้เฉียบพลัน (n=87)
อาการเสมือนการแพ้เฉียบพลัน

จานวน (ร้อยละ)

ลักษณะอาการเสมือนอาการแพ้1
ผื่นลมพิษ
คัน
ผื่นแดง
ตาบวม
คัดจมูก/จาม
แน่นหน้าอก หายใจลาบาก
ผื่นนูนสลับราบ (maculopapular rash)
หลอดลมหดเกร็ง
ปากบวม
ปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้เฉียบพลันรุนแรง (anaphylaxis)
ระดับความรุนแรงของอาการตาม ACR guideline 2018 (8)
รุนแรงน้อย
รุนแรงปานกลาง
รุนแรงมาก
ระดับความรุนแรงของอาการตาม Ring และ Messmer 1977 (25)
grade 1
grade 2
grade 3
grade 4
1ผูป
้ ่ วย 1 ราย อาจมีอาการเสมือนการแพ้มากกว่า 1 อาการ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิ ด AAR
ปั จจัยที่เพิม่ ความเสีย่ งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ต่อการเกิด AAR จาก nonionic-CM (P<0.05) เมื่อควบคุม
ตัว แปรอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งแล้ว ได้แ ก่ อายุ ท่ีน้ อ ยกว่าหรือ
เท่ากับ 60 ปี เพิม่ ความเสีย่ ง 1.82 เท่า (95%CI 1.05-3.15,
P=0.032) ปริม าณสารทึบรังสีท่มี ากกว่า หรือ เท่ากับ 100
มิล ลิลิต ร เพิ่ม ความเสี่ย ง 2.83 เท่ า (95%CI 1.06-7.52,
P=0.037) อัตราเร็วในการบริหารสารทึบรังสีทม่ี ากกว่าหรือ
เท่ า กับ 5 มิล ลิลิต รต่ อ วิน าที เพิ่ม ความเสี่ย ง 6.91 เท่ า
(95%CI 1.32-36.13, P=0.022) ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เคยได้รบั สารทึบ
รังสีมาก่อน เพิม่ ความเสีย่ ง 1.88 เท่า (95%CI 1.04-3.37,
P=0.036) ผูป้ ่ วยเคยมีประวัตผิ ่นื ลมพิษไม่ทราบสาเหตุ เพิม่
ความเสี่ย ง 3.22 เท่ า (95%CI 1.82-5.70, P<0.001) และ
ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจเป็ นโรคร่วม เพิ่มความเสี่ยง 2.06 เท่า
(95%CI 1.02-4.17, P=0.045) ดังแสดงในตารางที่ 4

77 (88.5)
69 (79.3)
6 (6.9)
5 (5.7)
4 (4.6)
2 (2.3)
2 (2.3)
1 (1.1)
1 (1.1)
1 (1.1)
85 (97.7)
2 (2.3)
0 (0.0)
81 (93.1)
6 (6.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

การอภิ ปรายผล
การศึกษาถึงปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด AAR ภายใน
1 ชัวโมงหลั
่
งได้รบั สารทึบรังสีครัง้ นี้เก็บข้อมูลไปข้า งหน้ า
เฉพาะผู้ป่วยที่มอี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ข้นึ ไป เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ประชากรที่ใช้สารทึบรังสีมากกว่ากลุ่มประชากรเด็ก และ
ผูใ้ หญ่มอี ตั ราการเกิด AAR มากกว่าในเด็ก โดยพบ ร้อยละ
0.6 และ ร้อยละ 0.18 ตามลาดับ (27-28) แต่มกี ารศึกษาที่
พบว่า ปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด AAR ไม่แตกต่างกันระหว่าง
เด็กและผูใ้ หญ่ (29-31)
การศึกษาครัง้ นี้พบว่า อายุท่นี ้อยกว่าหรือเท่ากับ
60 ปี เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด AAR เมื่อเทียบกับอายุท่ี
มากกว่า 60 ปี ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bootphaew
(32) ที่พ บว่ า ผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ ท่เี กิด อาการไม่พึงประสงค์
แบบเฉี ย บพลั น อยู่ ใ นกลุ่ ม อายุ ร ะหว่ า ง 15-70 ปี และ
การศึกษาของ Li และคณะ (20) ทีพ่ บรายงานในกลุ่มผูป้ ่ วย
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ตารางที่ 4. การวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิด AAR ด้วยวิธี binary logistic regression
ปัจจัย
univariate analysis,
P
OR (95% CI)
1.91 (1.18-3.07)
0.008
อายุ ≤ 60 ปี
iopromide
1.52 (0.95-2.43)
0.084
iohexol
0.62 (0.36-1.05)
0.074
1.62 (0.99-2.65)
0.057
ปริมาณไอโอดีนในสารทึบรังสี ≥ 370 mg/ml
2.83 (1.12-7.15)
0.028
ปริมาณสารทึบรังสี ≥ 100ml
15.09 (3.08-74.03)
0.001
อัตราเร็วในการบริหารสารทึบรังสี ≥ 5 ml/sec
1.51 (0.92-2.42)
0.087
ค่า eGFR ≥ 90 ml/min/1.73m2
ไม่เคยได้รบั สารทึบรังสีมาก่อน
2.52 (1.48-4.30)
0.001
มีประวัตแิ พ้ยา
1.47 (0.86-2.54)
0.163
เคยมีผ่นื ลมพิษขึน้ โดยไม่ทราบสาเหตุ
3.81 (2.22-6.55)
<0.001
มีโรคหัวใจเป็ นโรคร่วม
1.59 (0.86-2.94)
0.139
มีโรคไขมันในเลือดสูงเป็ นโรคร่วม
0.62 (0.36-1.05)
0.074
ที่มอี ายุระหว่าง 20-29 ปี และ 30-59 ปี มากเป็ น 2 อันดับ
แรก เมื่อเทียบกับผูป้ ่ วยทีอ่ ายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า
60 ปี ทัง้ นี้ อาจเกิดจากการที่ผู้ป่วยสูงอายุมีการรับรู้หรือ
สังเกตถึงอาการแพ้ได้น้อยกว่าผู้ป่วยทีม่ อี ายุน้อย จึงไม่ได้
แจ้ ง ให้ แ พทย์ ท ราบ เนื่ อ งจากอาการส่ ว นใหญ่ ท่ีพ บใน
งานวิจยั นี้มรี ะดับอาการรุนแรงน้อย เช่น ผื่นเฉพาะที่หนึ่ง
ต าแหน่ ง และอาจไม่ มีอ าการคัน แต่ ห ากพิจ ารณาระดับ
ความรุนแรงของอาการแพ้ร่วมด้วย การศึกษาของ Ha และ
คณะ (19) พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ข้นึ ไป
เพิ่มความเสี่ยงต่ อการเกิด anaphylaxis อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (OR=1.053, 95%CI 1.002-1.106, P=0.042) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของผู้วิจยั ที่พบว่า ผู้ป่วย 1 รายที่
เกิด anaphylaxis มีอ ายุ 62 ปี ดัง นัน้ จึง ควรเฝ้ า ระวังการ
เกิดอาการแพ้รุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยสูงอายุ
ปั จจัย เสี่ย งด้ า นสารทึ บ รัง สี ได้ แ ก่ การได้ ร ับ
ปริมาณสารทึบรังสี ≥100 มิลลิลติ รและบริหารด้วยอัตราเร็ว
≥5 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ วิ น าที ซึ่ ง ปั จจั ย เกี่ ย วกับ ปริ ม าณและ
อัตราเร็วในการบริหารสารทึบรังสียงั ไม่เคยศึกษามาก่อน
(22) จากข้อมูลนี้ทาให้ต้องคานึงถึงการใช้ปริมาณสารทึบ
รังสีและการบริหารสารทึบรังสีในขนาดและอัตราทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดความเสีย่ งของการเกิด AAR งานวิจยั นี้ยงั พบว่า การ
มีโรคร่วมเป็ นโรคหัวใจ ได้แก่ โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ใน
ช่องท้องโป่ งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิด
จังหวะ และโรคหัวใจโต เพิม่ ความเสีย่ งต่อ AAR ได้ ซึง่ อาจ
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multivariate analysis,
OR (95% CI)
1.82 (1.05-3.15)

P
0.032

2.83 (1.06-7.52)
6.91 (1.32-36.13)

0.037
0.022

1.88 (1.04-3.37)

0.036

3.22 (1.82-5.70)
2.06 (1.02-4.17)

<0.001
0.045

นามาปรับปรุงการซักประวัติเสีย่ งก่อนการได้รบั สารทึบรังสี
อย่างไรก็ตาม อาจพิจารณาทาการวิจยั ต่อไปในอนาคตให้มี
ความจาเพาะกับชนิดของโรคหัวใจทีต่ ้องการศึกษาให้มาก
ขึน้ สาหรับโรคทางภูมแิ พ้ พบว่า ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติผ่นื
ลมพิษไม่ทราบสาเหตุ เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด AAR ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kobayashi และคณะ (18) ที่
พบว่ า การมี ป ระวัติ ผ่ื น ลมพิ ษ เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การ
เกิด ปฏิกิริย าเสมือ นการแพ้ 2.7 เท่ า (P<0.001) และมี
การศึกษาอื่น ๆ ที่พบว่า ผู้ป่วยมีประวัติผ่นื ลมพิษเรื้อ รัง
เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด AAR (15,21) เพราะภาวะโรคที่
ทาให้ mast cell ถูกกระตุน้ ให้หลังฮี
่ สตามีนได้ง่าย (33)
การที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รบั สารทึบรังสีมาก่อน เพิม่
ความเสีย่ งต่อการเกิด AAR เพราะกลไกการเกิด AAR จาก
สารทึบรังสีเป็ นแบบไม่ผ่านการกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน (non
IgE-mediated) (34-36) การศึ ก ษาในหลอดทดลอง (in
vitro) พบว่ า การได้ ร ับ สารทึ บ รัง สีท่ีมี ค วามเข้ม ข้น สู ง
สามารถกระตุ้นการหลังฮี
่ สตามีนจาก basophil ได้โดยตรง
(37) ซึ่งอาจทาให้มอี าการแพ้เกิดได้ตงั ้ แต่ครัง้ แรกของการ
ได้รบั สารทึบรังสี อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ Kim และ
คณะ (38) พบว่า การทีผ่ ปู้ ่ วยเคยได้รบั สารทึบรังสีมากกว่า
หรือ เท่ า กับ 5 ครัง้ เพิ่ม ความเสี่ย งต่ อ การเกิด ปฏิกิริย า
ภู มิแ พ้เ ฉียบพลันรุ น แรงที่มีภ าวะช็อ กร่ วมด้วย (anaphylactic shock) รวมทัง้ ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ ใ ห้ผ ลบวกจากการ
ทดสอบทางผิวหนัง จึงมีความเป็ นไปได้ท่จี ะมีการกระตุ้น

ผ่านระบบภูมคิ มุ้ กัน การศึกษาของผูว้ จิ ยั ครัง้ นี้ อาการแพ้ท่ี
พบส่วนใหญ่มรี ะดับความรุนแรงน้อย (ร้อยละ 97.7) และไม่
สามารถอธิบายกลไกของอาการแพ้ได้ เนื่องจากไม่ได้มกี าร
ทดสอบทางผิวหนัง (skin test) หรือการตรวจเลือดเพื่อหา
specific IgE ร่ ว มด้ ว ย จึ ง ควรท าการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ใน
อนาคตเพื่อยืนยันว่า อาการแพ้ดงั กล่าวเกิดผ่านการกระตุน้
ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายหรือไม่
สาหรับค่าการทางานของไต (eGFR) พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิด AAR ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Lee และคณะ (21) ที่ไม่พบความแตกต่างในการเกิด
AAR ในกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ หี รือไม่มโี รคไตเรือ้ รัง (P=0.320) และ
การศึกษาของ Li และคณะ (20) ที่ไม่พบรายงานการเกิด
AAR ในผู้ท่มี ปี ระวัติผ่าตัดไตหรือค่าการทางานของไตบก
พร่อง ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มคี ่าการทางาน
ของไตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ eGFR≥ 90 ml/min/1.73m2 มี
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตผิ ่าตัดไตเพียง 5 ราย ซึง่ อยู่ในกลุ่มควบคุม
3 ราย (มี ค่ า eGFR เท่ า กั บ 76.70, 71.25 และ 53.40
ml/min/1.73m2) และกลุ่มศึกษา 2 ราย (มีค่า eGFR เท่ากับ
93.80 และ 84.34 ml/min/1.73m2) ซึ่งหากพิจารณาจากค่า
eGFR สามารถอนุมานได้ว่า สภาวะการทางานของไตจึงไม่
น่าจะส่งผลต่อการขจัดสารทึบรังสีแต่อย่างใด
ข้อจากัดของงานวิจยั นี้ คือ การได้รบั ยาป้ องกัน
อาการแพ้ (premedication) ที่ไ ม่ สามารถป้ อ งกัน หรือ ลด
ความเสีย่ งของการเกิด AAR ได้ ปั จจุบนั ยังไม่มี guideline
ก าหนดชัดเจนว่าต้องให้ยาป้ องกันอาการแพ้ในผู้ป่วยที่มี
ลักษณะแบบใด (8,39) ทัง้ นี้ขน้ึ กับการพิจารณาโดยแพทย์
เป็ นหลัก โดยคานึงถึงประโยชน์ ท่ไี ด้รบั กับความเสี่ยงจาก
การแพ้สารทึบรังสี เหตุผลของการให้ยาป้ องกันอาการแพ้ใน
การวิจยั นี้ คือ การที่ผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้สารทึบรังสีมา
ก่อน (ร้อยละ 59.3) รองลงมา คือ มีประวัตแิ พ้อาหารทะเล
(ร้ อ ยละ 44.1) และมีป ระวัติ โ รคหอบหืด (ร้ อ ยละ 18.6)
(ผู้ป่ วยบางรายอาจมีห ลายปั จ จัย ร่ ว มกัน ) ทั ง้ นี้ ก ารที่ไ ม่
สามารถลดความเสี่ย งได้ นั ้น อาจเนื่ อ งมาจากจ านวน
ตัวอย่างที่ได้รบั ยาป้ องกันอาการแพ้ในการศึกษายังมีน้อย
ดัง นัน้ การศึก ษาในอนาคต อาจท าการศึก ษาในผู้ป่วยที่
ได้รบั ยาป้ องกันอาการแพ้และมีการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สูตรของยาป้ องกันอาการแพ้ ระยะเวลาใน
การให้ยา รวมไปถึงระดับความรุนแรงของอาการแพ้ในอดีต
เพื่อศึกษาผลหรือประสิทธิภาพของการให้ยาป้ องกันอาการ
แพ้ในการลดอุบตั ิการณ์การแพ้สารทึบรังสีต่อไป ข้อจากัด

อีก ประการหนึ่ ง คือ การใช้ Naranjo’s algorithm ในการ
ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พงึ ประสงค์ กบั สาร
ทึบรังสีท่สี งสัย อาจยังมีขอ้ จากัดบางประการ เช่น คาถาม
บางข้อทีไ่ ม่สามารถตอบได้ เนื่องจากไม่มกี ารตรวจวัดระดับ
ยาในเลือดและไม่มกี ารให้สารทึบรังสีท่กี ่อให้เกิด AAR ซ้า
แก่ผปู้ ่ วย
ข้อเสนอแนะ
การศึก ษานี้ เ ก็บ ข้อ มูลเฉพาะผู้ป่วยนอกที่ได้รบั
สารทึบรังสีเพื่อการตรวจวินิจฉัยเท่านัน้ ไม่ได้เก็บข้อมูลใน
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั สารทึบรังสีเพื่อการรักษา ซึง่ อาจมีปัจจัยอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งแตกต่ า งจากผลงานวิ จ ัย นี้ หากมี ก ารศึก ษา
เพิ่ ม เติ ม ในกลุ่ ม ผู้ ป่ วยเหล่ า นี้ อาจพบปั จจั ย อื่ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั AAR ได้ การวิจยั ในครัง้ นี้มที มี บุคลากร
และระยะเวลาในการศึกษาจากัด และเป็ นการเก็บข้อมูลที่
โรงพยาบาลศิริร าชเพีย งแห่ ง เดีย ว ส าหรับ การวิจ ัย ครัง้
ต่ อไป อาจพิจารณาเพิม่ ขนาดตัวอย่างและสถานที่ในการ
เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายและสามารถอ้างอิง
ไปยังกลุ่มประชากรทัวไปที
่ ไ่ ด้รบั การตรวจวินิจฉัยด้วยสาร
ทึบรังสีได้

สรุป
การศึกษาในครัง้ นี้ พบปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิด AAR
6 ปั จจัย ได้แก่ อายุทน่ี ้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี ปริมาณสาร
ทึบรังสีทม่ี ากกว่าหรือเท่ากับ 100 มิลลิลติ ร อัตราเร็วในการ
บริห ารสารทึบ รัง สีท่ีม ากกว่ า หรือ เท่ า กับ 5 มิล ลิลิต รต่ อ
วินาที ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เคยได้รบั สารทึบรังสีมาก่อน ผูป้ ่ วยทีเ่ คยมี
ประวัตผิ ่นื ลมพิษไม่ทราบสาเหตุ และผูป้ ่ วยทีม่ โี รคหัวใจเป็ น
โรคร่วม การทางานในปั จจุบนั ของหน่ วยตรวจรังสีวนิ ิจฉัย
โรงพยาบาลศิริร าช ยัง ไม่ ไ ด้ค านึ ง ถึง บางปั จ จัย เหล่ า นี้
ดังนัน้ ผลการวิจยั นี้อาจนาไปพัฒนาเกณฑ์ในการคัดกรอง
ผู้ป่วยก่อนการได้รบั สารทึบรังสี การศึกษาในอนาคตควร
เปรียบเทียบอุบตั กิ ารณ์การแพ้สารทึบรังสีก่อนและหลังการ
ปรับเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย เพื่อดูผลลัพธ์ของการปรับ
เกณฑ์ดงั กล่าว

กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณผู้ป่ วยที่เ ข้า ร่ ว มงานวิจ ัย และให้
ความร่วมมือเป็ นอย่างดี อาจารย์และนักสถิติ (คุณเขมจิรา
การเกตกลาง) เจ้าหน้ าที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้
ของโรงพยาบาลศิรริ าช ทีอ่ านวยความสะดวกให้ผวู้ จิ ยั ทา
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ภาคผนวก
ตารางแสดงรายละเอียดการประเมินคุณภาพงานวิจยั โดยใช้เกณฑ์ของ The Newcastle-Ottawa scale (23)
Quality assessment criteria
Acceptable
Goksel, et
Ho,
Pradubpongs Kobayashi,
Ha,
Li, et al
Lee,
al (16) et al (17) a, et al (15) et al (18) et al (19)
(20)
et al (21)
Selection
*
*
*
- Representativeness of exposed - Representative of average
cohort?/ Is the case definition
adult in community
adequate?/ Is the case definition (age/sex/other factors)/Yes,
adequate?
with independent validation
*
*
*
*
*
*
- Selection of the non-exposed
- Drawn from same community
cohort?/ Representativeness of
as exposed cohort/consecutive
cases?
or obviously representative
series of cases
*
*
*
*
*
- Ascertainment of exposure?/
- Secured record/structure
Selection of controls?
interview/Community controls
*
*
*
*
*
*
- Demonstration that outcome of - Yes/No history of disease
interest was not present at start (endpoint)
of study?/ Definition of controls?
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-

*

*
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*
*
*
*
*
*
- Study controls for age/sex or
- Yes
the most important factor?
*
- Study controls for any
- Premedication prior CT
additional factor
scan, Type of ICM (ionicCM/nonionic-CM), duration
and severity of adverse
allergic reaction
Outcome/Exposure
*
*
*
*
*
*
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- Assessment of outcome?/
- Independent blind assessment,
Ascertainment of exposure?
record linkage/ Secure record,
Structured interview by
healthcare practitioner
*
*
*
*
*
*
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- Was follow-up long enough for
- Yes/Yes
outcome to occur?/ Same method
of ascertainment of cases/controls?
*
*
*
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- Adequacy of follow-up of
- Complete follow-up, or
cohorts?/ Non-response rate?
subjects lost to follow-up
unlikely to introduce bias/
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Overall quality score
5
8
6
7
6
5
9
(maximum=9)

Cha, et al
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*
*

*

*
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