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 ปจจุบันการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาไดรับความนิยมอยางแพรหลายและจํานวนผูปวยมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะการตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (Computed Tomogram : CT scan) 
เนื่องจากภาพรังสีที่ไดมีความชัดเจน สามารถชวยใหรังสีแพทยวินิจฉัยโรคไดอยางแมนยํา มีสวนชวยใหแพทยที่
ขอสงตรวจสามารถวางแผนรักษาใหกับผูปวยไดรวดเร็วและถูกตองปลอดภัย การตรวจทางรังสีชนิดนี้ยังม ี
ความเสี่ยงกับการใชสารทึบรังสี (contras media) ซึ่งเปนสารชวยตรวจทางรังสี พยาบาล นักรังสีการแพทย 
ผูเกี่ยวของกับการตรวจ มีบทบาทสําคัญในการใหการดูแลผูปวยเปนอยางมาก นับแตกระบวนการดูแลกอน  
การตรวจ จนถึงการตรวจสิ้นสุดลง เพื่อใหผูปวยไดรับความปลอดภัยไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการตรวจ 
ขั้นตอนการดูแลผูปวยถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหผูปวยเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 
 การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT scan) เปนการสงตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะ
ตางๆ ในรางกายดวยลําแสงเอกซเรย โดยฉายลําแสงเอกซเรยผานอวัยวะหรือสวนของรางกายที่ตองการตรวจ
ในแนวตัดขวาง และใชคอมพิวเตอรสรางภาพ ภาพท่ีไดเปนภาพตัดขวางของอวัยวะที่ตรวจอยางละเอียด โดยมี
ขอบงชี้เพื่อตรวจหา 

- เนื้องอกในอวัยวะตางๆ รวมถึงหาตําแหนง ขนาด ของเนื้องอก 
- การแพรกระจายของเนื้องอกไปยังตอมน้ําเหลืองที่อยูใกลเคียง 
- การคั่งของเลือดในสมอง ชองทอง และอุงเชิงกราน 
- ความผิดปกติของหลอดเลือด 
- ความผิดปกติของกระดูก ขอตอตางๆ การหักหรือหลุด และอักเสบ 
การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร จําเปนตองฉีดสารทึบรังสีเขาทางหลอดเลือดดํา ดวยเครื่อง

ฉีดยาอัตโนมัติ (Automatic injector) เพื่อชวยใหเห็นพยาธิสภาพของโรคชัดเจนขึ้น สารท ึบรังสีชนิดฉีดเขา
หลอดเลือดดํามีผลขางเคียงตออวัยวะตางๆ ในหลายระบบและอาจเกิดอาการแพได ตั้งแตระดับนอย        
ปานกลาง รุนแรง และอาจถึงเสียชีวิตได ดังนั้น การใหการดูแลผูปวยกลุมนี้ในทุกๆ ขั้นตอนของการตรวจ 
ตั้งแตระยะกอนการตรวจ ขณะตรวจ และหลังจากการตรวจ จึงมีความสําคัญ เพื่อปองกันหลีกเลี่ยง
ภาวะแทรกซอนตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ได และยังชวยใหสามารถคัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงจากอันตรายของสาร
ทึบรังสีออกไปได โดยอาจหลีกเลี่ยงการตรวจที่ตองใชสารทึบรังสีหรือเตรียมพรอมปองกันกอนไดรับสารทึบรังสี 
รวมไปถึงสามารถชวยเหลือดูแลผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอนไดอยางรวดเร็วปลอดภัย 

 
 การดูแลผูปวยที่รับการตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอรและรับสารทึบรังสี แบงการดูแลเปนระยะ 

ดังนี้ 
 1. การดูแลผูปวยกอนการตรวจ พยาบาลหรือนักรังสีการแพทยตองมีการเตรียมความพรอมของ

ผูปวย ดังนี้ 
  1.1 เมื่อผูปวยมาถึงหองตรวจยื่นใบนัด ตรวจสอบความถูกตอง ชื่อ-นามสกุล รายละเอียด 
สวนที่ตรวจ เพื่อปองกันการตรวจผิดคน ผิดตําแหนง 
  1.2 ประเมินสภาพผูปวยเพื่อคัดกรองผูปวยเขารับการตรวจตามลําดับเวลานัดตรวจ หรือ
ความจําเปนเรงดวนในผูปวยกลุมวิกฤต ิ
  1.3 ซักประวัติผูปวยเพื่อปองกันและลดความรุนแรงจากการแพสารทึบรังสี โดยสอบถาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 



   - การงดอาหารทุกชนิดกอนตรวจ อยางนอย 4-6 ชั่วโมง 
   - ซักประวัติการตั้งครรภในกลุมผูปวยหญิงที่อยูในวัยเจริญพันธ ถาพบหรือสงสัยวามี
การตั้งครรภ ใหรายงานรังสีแพทยเพื่อพิจารณาสงตรวจการตั้งครรภ (Pregnancy test) หรือสงกลับแพทย
เจาของไขเพื่อพิจารณาสงตรวจวิธีอื่น 
   - ซักประวัติการแพยา อาหารทะเล สารทึบรังสี โรคประจําตัวตางๆ เชน โรคภูมิแพ 
หรือโรคหอบหืด โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เมื่อพบผูปวยมีประวัติเสี่ยงตอการ
แพสารทึบรังสี ตองรายงานรังสีแพทยเพื่อพิจารณาใหยาแกแพ (CPM : Chophenniramine) กอนตรวจ 30 
นาที แตถามีประวัติแพรุนแรง รังสีแพทยอาจพิจารณาเปลี่ยนวิธีการตรวจที่เหมาะสมหรือบางรายอาจพิจารณา 
ตรวจแบบไมฉีดสารทึบรังสี 
   - ตรวจสอบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อดูคา Serum Creatinine และ GFR 
เพื่อปองกันและลดการเกิดภาวะการทํางานของไตลดลง ภายหลังการไดรับสารทึบรังสี คาที่ยอมรับได คือ cr = 
1.5 GFR ไมต่ํากวา 45 การพิจารณาเลือกใชชนิดของสารทึบรังสีขึ้นอยูกับดุลพินิจของรังสีแพทย 
   - อธิบายขั้นตอนการตรวจใหผูปวยและญาติทราบ เพื่อปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 
พรอมเซ็นชื่อรับทราบยินยอมการตรวจ 
 2. การดูแลระหวางการตรวจ 
    ขณะผูปวยเขารับการตรวจภายในหองเอกซเรยคอมพิวเตอร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานควรดูแลผูปวย
อยางใกลชิด ผูปวยที่ตองไดรับการฉีดสารทึบรังสีดวยเครื่องฉีดยาอัตโนมัติ พยาบาลและนักรังสีการแพทย
ผูปฏิบัติงาน ตองหมั่นสังเกตอาการผูปวยถึงภาวะรั่วซึมออกนอกหลอดเลือดดําของสารทึบรังสี บริเวณที่ฉีดมี
อาการบวมแดงหรือไม สอบถามผูปวยถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เชน มีอาการปวดหรือไม การหายใจสะดวกปกติ
หรือไม หรือแจงผูปวยใหทราบถึงอาการทีอ่าจพบไดบอย และถารูสึกผิดปกติใหรีบแจงเจาหนาที่ทราบทันท ี
 3. การดูแลหลังจากการตรวจ เสร็จสิ้นลง นําผูปวยออกจากหองตรวจนั่งรอเพื่อสังเกตอาการ
ประมาณ 20-30 นาที หากไมมีอาการผิดปกติใดๆ แนะนําใหผูปวยกลับบานและกลับมาพบแพทยตามนัด 
 
    การปฏิบัติตัวสําหรับผูรับบริการที่ฉีดสารทึบรังสี 
    การปฏิบัติตัวหลังการตรวจ เนื่องจากสารทึบรังสีที่ฉีดเขาไปขณะตรวจเอกซเรย จะถูกขับออกจาก
รางกายทางปสสาวะ โดยผานการกรองท่ีไตไดถึง 95% ภายใน 24 ชั่วโมง ผูรับบริการที่ไดรับการฉีดสารทึบรังสี
จากการตรวจทางรังสีวิทยา ควรดืม่น้ําสะอาดมากๆ ภายใน 24 ชั่วโมง แรกหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ 
 
    อาการขางเคียง 
    อาการที่พบไดบอยหลังฉีดสารทึบรังสี ไดแก อาการคลื่นไสอาเจียน ผื่นแดง เจ็บปวดและรอนทั่ว
รางกาย อาการจะคอยๆ หายไปหลังจากหยุดฉีดสารทึบรังสี อาการอื่นๆ ที่พบ คือ หนาวสั่น มีไข เหงื่อออก 
ปวดศีรษะ มึนงง ออนเพลีย ความดันโลหิตต่ําหรือสูงกวาคาปกติ อาการคัน ลมพิษ จาม ไอ อาจมีอาการปวด
หรือบวมบริเวณที่ฉีด 
    หากสังเกตไดถึงความผิดปกติควรปรึกษาแพทยทันที หรือหากมีขอสงสัยสามารถสอบถามไดที่  
กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา 
 
 
 



    ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสารทึบรังสี (Contrast media) 
    สารทึบรังสี (Contrast media) หมายถึง สารที่ใชชวยใหการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเกิดความ
แตกตางในการดูดกลืนรังสีระหวางอวัยวะท่ีตองตรวจกับอวัยวะอื่นที่อยูใกลเคียง สงผลใหเห็นอวัยวะที่ตองการ
ตรวจไดชัดเจน เปนสารที่สามารถนําเขาสูรางกายไดหลายทาง เชน การรับประทาน การสวนเขาทางทวารหนัก
และการฉีดเขาหลอดเลือด การฉีดเขาชองโพรงตางๆ ในรางกาย สวนที่ตองการตรวจ 
    สารทึบรังสีชนิดฉีดเขาหลอดเลือด เปนสารที่มีความจําเปนในการแยกความแตกตางของอวัยวะที่
ตองการตรวจกับอวัยวะที่อยูใกลเคียง เพื่อชวยใหภาพจากการตรวจทางรังสีมีความชัดเจนมากขึ้น สารทึบรังสี
จึงมีบทบาทสําคัญในการตรวจพิเศษทางรังสีแทบทุกชนิดของการตรวจทางรังสี เชน การตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอร (CT scan) การตรวจการทํางานของระบบทางเดินปสสาวะ (Intravenous pyelography)    
การถายภาพรังสีหลอดเลือด (Angiography) การตรวจดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (MRI) นอกจากประโยชน   
ชวยในการตรวจ สารทึบรังสียังมีอันตรายสําหรับผูที่มีอาการแพหรือมีภาวะแทรกซอนตอรางกาย อาจเปน
อันตรายถึงชีวิตได ซึ่งเปนการตรวจที่มีความเสี่ยงสูงมาก สําหรับการปองกันความเสี่ยงจากการใชสารทึบรังสี 
สามารถปองกันได และทําไดตั้งแตกอนทําการตรวจขณะฉีดและหลังจากการฉีดสารทึบรังสี พยาบาล นักรังสี
การแพทย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ควรตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดี เกี่ยวกับสารทึบรังสี 
การดูแลผูปวยที่ไดรับการตรวจทางรังสีใหเกิดความปลอดภัย สรางความมั่นใจกับผูปวย ทําใหการตรวจเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ประเภทของสารทึบรังส ีแบงออกเปนหลายแบบตามสมบัติของสาร ดังนี้ 
 1. แบงตามความทึบรังส ี
    1.1 สารทึบรังสีที่ทึบรังสีนอยกวาเนื้อเยื่อ (Negative contrast media) เปนสารที่มีน้ําหนักโมเลกุล
ต่ํา จึงมีความทึบรังสีนอยกวาเนื้อเยื่อของรางกาย สารประเภทนี้จะทําใหเกิดเปนเงาทึบในภาพ ไดแก อากาศ 
ออกซิเจน คารบอนไดออกไซด ไนตรัสออกไซด ซึ่งปจจุบัน อากาศ ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด ยังม ี 
ใชอยู เนื่องจากหางายดูดซึมไมเร็วเกินไป หากทําใหบริสุทธิ์ 100% ได และมีอันตรายนอย สวนไนตรัสออกไซด 
ราคาแพง ดูดซึมเร็วมาก จึงยังไมนิยมใช 
    1.2 สารทึบรังสีที่ทึบรังสีมากกวาเนื้อเยื่อ (Positive contrast media) สารเหลานี้เปนสารที่มี
น้ําหนักโมเลกุลมากกวาเนื้อเยื่อของรางกาย ทําใหเกิดเปนเงาจางหรือขาวบนภาพรังสี ปจจุบันสารทึบรังสีที่มีใช
อยูในตอนนี้แทบทั้งหมดเปนสารทึบรังสีชนิดนี้ 
 2. แบงตามสมบัติการละลาย 
    2.1 สารทึบรังสีที่ละลายในไขมัน ไดแก ริปโอคอล (Lipiodol)  
    2.2 สารทึบรังสีที่แขวนลอยในน้ํา ไดแก แบเรียมซัลเฟต (Barium sulphate)  
    2.3 สารทึบรังสีที่ละลายในน้ํา เกือบทุกชนิดที่มีใชอยูในปจจุบันเปนสารชนิดนี้คือละลายในน้ํา 
 3. แบงตามการดูดซึมเขาสูรางกาย 
    3.1 สารทึบรังสีที่ดูดซึมได ไดแก สารทึบรังสีแทบทุกชนิดที่มึใชอยูในปจจุบัน 
    3.2 สารทึบรังสีที่ไมดูดซึม ไดแก แบเรียมซัลเฟต (Barium sulphate) 
 4. แบงตามลักษณะการขับถายเมื่อดูดซึมเขาสูรางกายแลว 
    4.1 ขับถายออกทางไต สารทึบรังสีที่มีในปจจุบันเปนชนิดนี้ ขับออกทางไตมากกวา 90% 
    4.2 ขับถายออกทางตับ ออกมาในรูปอุจจาระ ปจจุบันไมนิยมใชแลว 
 
 



 วิธีการใชสารทึบรังสี 
     1. ฉีดเขาหลอดเลือดดํา ขนาดการใช 1-2 cc. ตอ น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
 2. ใหผูปวยดื่มโดยผสมสารทึบรังสีกับน้ําดื่มตามอัตราสวนที่รังสีแพทยตองการ 
 3. ใชสวนเขาทางทวารหนัก โดยผสมสารทึบรังสีกับน้ําสะอาด อัตราสวนการใชตามที่รังสีแพทย
กําหนด 
 อาการแพสารทึบรังสี แบงไดเปน 3 ระดับ คือ 
       1. อาการแพสารทึบรังสีระดับนอย (Mild or minor reaction) หมายถึง มีการแพเล็กนอย อาการ
เปนไมนาน ไดแก อาการวูบวาบ รอนๆ คลื่นไส อาเจียน ไอ จาม ผื่นขึ้น หนาคอแดง ถาพบผูปวยมีอาการ
ขางตนตองรีบรายงานรังสีแพทยและติดตามเฝาระวังอยางใกลชิด สวนใหญรังสีแพทยจะยังไมมีคําสั่งรักษา   
ใหสังเกตอาการตอเนื่อง 30 นาที 
 2. อาการแพสารทึบรังสีระดับปานกลาง (Moderate or intermediate reaction) หมายถึง 
อาการแพที่เปนมากขึ้น เชน ผื่นลมพิษ คลื่นไส อาเจียน ตาบวม หนาบวม อาจมีอาการหลายอยางรวมกัน    
ถาพบผูปวยมีอาการดังกลาวใหรายงานรังสีแพทยเพื่อพิจารณาใหยาแกแพ เชน Chopheniramine 10 mg. 
หรือ Deramethasone 5 mg. ฉีดเขาหลอดเลือดดํา และสังเกตอาการอยางนอย 30 นาท ี
 3. อาการแพสารทึบรังสีระดับรุนแรง (Severe or major reaction) หมายถึง อาการที่เปนรุนแรง
จนอาจถึงแกชีวิต เชน หายใจขัด เสียงแหบ เหนื่อยหอบ หายใจมีเสียง wheeze ชักหมดสติ หากเกิดอาการ 
ในหลายระบบรวมกัน ไดแก ระบบทางเดินหายใจ มีหลอดลมหดเกร็ง ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีความดัน
โลหิตต่ํา และผิวหนังมีผื่นคัน หนาบวม ปากบวม (Anaphylactic) จําเปนตองใหการรักษาเรงดวนที่สุด เมื่อพบ
ผูปวยมีอาการดังกลาวใหแจงรังสีแพทยและใหการชวยเหลือผูปวยตามอาการทันที พยาบาลและนักรังสี
การแพทยผูเกี่ยวของตองเตรียมรถฉุกเฉินและอุปกรณชวยฟนคืนชีพ ใหพรอมใชตลอดเวลา ดูแลใหการรักษา
ตามคําสั่งแพทยทันท ี
 เมื่อผูปวยมีอาการแพสารทึบรังสีและไดรับการดูแลจนปลอดภัยแลว ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตองบันทึก
ขอมูล ชื่อสารทึบรังสี ปริมาณสารทึบรังสี ลักษณะอาการแพ การรักษาที่ไดรับ ลงในเวชระเบียน และสงตอ
ใหแกเภสัชกร เพื่อประเมินการแพและออกบัตรแพยาใหแกผูปวยตอไป  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


