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                          ฉบับที่ 14 ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 มีนาคม 2561 

ประเด็นความปลอดภัยของ Gadolinium-based Contrast Agents และการตกค้างในสมอง 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งเตือนความปลอดภัยของ Gadolinium-based Contrast 
Agents (GBCAs) เกี่ยวกับประเด็นใหม่ด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีการศึกษาจากต่างประเทศที่พบการตกค้างของ 
GBCAs ในร่างกาย โดยเฉพาะที่พบในสมองคนไข้ท่ีมีภาวะของไตที่ปกติ และได้รับการฉีด GBCAs หลายๆ ครั้ง1  

GBCAs ทุกชนิดสามารถตกค้างในสมองได้ โดย Linear GBCAs ตกค้างนานกว่า Macrocyclic  GBCAs 
แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานว่าการตกค้างดังกล่าวส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ   อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หน่วยงานที่ก ากับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  อาทิ เช่น European Medicines Agency (EMA)2, 
US Food and Drug Administration (US FDA)3,  Australian Therapeutic Goods Agency (TGA) และ 
Japanese Pharmaceutical and Medical Device Agency (PMDA)  ในช่วงปี 2017 ได้บริหารจัดการ 
ความเสี่ยงโดยการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เรื่องการตกค้างของ GBCAs ในร่างกายว่าความเสี่ยงของการ
ตกค้างจะมีมากขึ้นในกรณีต่อไปนี้ การใช้ Linear GBCAs การใช้  GBCAs หลายๆ ครั้ง และการใช้ในผู้ป่วยที ่
การท างานของไตบกพร่อง  นอกจากนี้ ประชากรกลุ่มที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่หญิงมีครรภ์ (เพ่ือป้องกัน 
ผลต่อเด็กในครรภ์) และผู้ป่วยเด็ก (เพราะกังวลผลของการสะสมของ GBCAs แบบเรื้อรัง ในช่วงชีวิตที่เหลือ)  
บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลทั้งผลดีและผลไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดแก่ผู้มารับบริการ แต่ไม่ควรหลีกเลี่ยงหรือ 
ปฏิเสธการใช้ Linear GBCAs ในการท า MRI เมื่อมีความจ าเป็นในการวินิจฉัยโรค  

ข้อมูลทั่วไป : Gadolinium-based Contrast Agents (GBCAs) น ามาใช้ในทางการแพทย์เพ่ือเป็นสารเพ่ิมความเข้ม
ของสนามแม่เหล็กในการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (Magnetic resonance 
imaging; MRI ) ท าให้การวินิจฉัยมะเร็ง การอักเสบ  และรอยโรคที่อวัยวะภายในดีขึ้น  GBCAs ประกอบด้วย 
Gadolinium ซึ่งเป็น metal ion  ทีน่ ามาผ่านกระบวนการคีเลชั่น  ให้เกิดเป็น complex ที่คงตัวมากข้ึน ลดการเกิด
พิษ cytotoxic ของ gadolinium โดย complex นี้จะถูกขับออกทางไต อาการไม่พึงประสงค์ของการฉีด GBCA ที่
พบ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ผื่น การเปลี่ยนแปลงในการรับรส อาการข้างเคียงบริเวณท่ีฉีด และการเกิด  

anaphylactoid reaction4 นอกจากนี้ ยังมีผลข้างเคียงชนิดล่าช้าที่เกิดในผู้ป่วยที่การท างานไตบกพร่อง คือ 
Nephrogenic systemic fibrosis (NSF) ท าให้เกิดพังผืดของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ท าให้การยืดงอของ 
ข้อผิดปกติ และอาจเกิดพังผืดที่กะบังลม ในช่องอกและปอด ซึ่งอาจท าให้เสียชีวิตได้ 

ทั้งนี้   หากท่านพบผลไม่พึงประสงค์หรือความผิดปกติจากการใช้  GBCAs    โปรดแจ้งหรือรายงานไปที่ 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผ่านเว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th  หรืออีเมล adr@fda.moph.go.th 
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