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การเปล่ียนแปลงขอความคาํเตือนบนฉลากของ  ผลิตภัณฑกลุม Gadolinium-Based Contrast Agents 
สําหรับ Magnetic Resonance Imaging 

 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพ  ขอแจงความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการแกไขขอความคําเตือนบนฉลากของ contrast agent ท่ีมี
สวนประกอบของ gadolinium ซ่ึงพบวาการใชสารดังกลาวในผูปวยไตวายเฉียบพลันหรือเร้ือรัง (acute or 
chronic renal insufficiency) อาจเพิ่มความเส่ียงในการเกิด Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF) สรุปไดดังนี้ 
 1. องคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ไดกําหนดใหมี box warning สําหรับ contract 
media ท่ีมีสวนประกอบของ gadolinium ท้ัง 5 ชนิด (Magnevist®, MultiHance®, Omniscan®, OptiMARK®, 
ProHance®) ท่ีใชสําหรับ magnetic resonance imaging (MRI) รวมถึงผลิตภัณฑของบริษัทฯ ภายใตยี่หอ 
Magnevist® ดังนี้ 
 “Gadolinium-base contrast agents อาจเพิ่มความเส่ียงในการเกิด Nephrogenic Systemic Fibrosis 
ในผูปวยดังตอไปนี้ 
  1) ผูปวยไตวายเฉียบพลันหรือเร้ือรังระดับรุนแรง (glomerular filtration rate < 
30ml/min/1.73m2 หรือ) 
  2) ผูปวยท่ีเกิดไตวายเฉียบพลันในทุกระดับความรุนแรงในผูปวยท่ีเปน hepato-renal syndrome 
หรือในผูปวยท่ีอยูระหวางการผาตัดปลูกถายตับ 
 ผูปวยกลุมดังกลาวควรหลีกเล่ียงการใช contrast agents ท่ีมีสวนประกอบของ gadolinium เวนแต
กรณีท่ีวินิจฉัยไดวามีความจําเปน และไมสามารถใช contrast agent ชนิดอ่ืนสําหรับทํา magnetic resonance 
imaging (MRI) ได โดยภาวะ NSF อาจทําใหผูปวยถึงแกชีวิต หรือเกิด debilitation systemic fibrosis affecting ท่ี
ผิวหนัง กลามเน้ือ หรืออวัยวะภายในได  ท้ังนี้ควรคัดกรองผูปวยทุกรายเกี่ยวกับ ภาวะการทํางานของไต
บกพรอง (renal dysfunction) โดยการประเมินผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  ไมควรให contrast agent ท่ีมี
สวนประกอบของ gadolinium ใหแกผูปวยเกินขนาดท่ีแนะนํา และเวนระยะใหมีการขจัดสารออกจากรางกาย
กอนท่ีจะเร่ิมใหสารดังกลาวอีกคร้ัง” 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑกลุม Gadolinium-Based Contrast Agents สําหรับ 
Magnetic Resonance Imaging ไดรับทะเบียนท้ังส้ิน 5 ชนิด คือ 



• Gadobenate Dimeglumine (MultiHance®)  
• Gadodiamide (Omniscan®)  
• Gadopentetate Dimeglumine (Magnevist®)  
• Gadoteridol (ProHance®)  
•   Gadoversetamide (OptiMARK®) 
 

 2. ประเทศอังกฤษเนื่องจากไดรับรายงานผูปวยภาวการณทํางานของไตบกพรอง มากกวา 200 ราย
ท่ัวโลก เกิด Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF) ซ่ึงอาจสัมพันธกับการใช gadolinium-containing MRI 
contrast agents โดยพบวาผูปวยสวนใหญใช Omniscan® (gadodiamide ซ่ึงเปนรูปท่ีเสถียรนอยท่ีสุด) และ 
OptiMARK® นอกจากนี้ยังมีรายงานจํานวนหนึ่งท่ีอาจสัมพันธกับ Magnevist®  
 Commission on Human Medicines (CHM) จึงรวมกับ the European Pharmacovigilance Working 
Party (PhVWP) ไดออกคําแนะนําเกี่ยวกับความเส่ียงในการเกิด Nephrogenic Systemic Fibrosis จากการใช 
gadolinium-containing magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents ดังนี้ 
 -  ไมใช Omniscan (gadodiamide) ในผูปวยท่ีมีภาวการณทํางานของไตบกพรองรุนแรง (เชน 
glomerular filtration rate <30mL/min/1.73m2) หรือผูปวยท่ีกําลังทําการปลูกถายตับ หรือรอการปลูกถายตับ  
ควรระมัดระวังการส่ังใช gadodiamide ในเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป  
 - พิจารณาการใชสาร gadolinium-containing MRI contrast agents อ่ืนๆดวยความระมัดระวังใน
ผูปวยท่ีภาวการณทํางานของไตบกพรองรุนแรง (ie, glomerular filtration rate <30mL/min/1.73m2) 
 ในประเทศอังกฤษมี gadolinium-containing MRI contrast agents ข้ึนทะเบียนอยู 7 ชนิดดวยกันคือ 

• gadodiamide (Omniscan®) 
• gadopentetic acid (Magnevist®) 
• gadobenic acid (MultiHance®) 
• gadobutrol (Gadovist®) 
• gadofosveset (Vasovist®) 
• gadoteric acid (Dotarem®) 
• gadoteridol (ProHance®)  
• gadoxetic acid (Primovist®) 

 
3. ในประเทศไทย ผลิตภัณฑกลุม gadolinium-containing MRI contrast agents ไดรับทะเบียนท้ังส้ิน 8 

ชนิด คือ 
• Gadobenate Dimeglumine (MultiHance®)   
• Gadodiamide (Omniscan®) 
• Gadopentetic acid Dimeglumine (Magnevist®) 



• Gadoversetamide (OptiMARK®) 
• Gadoteric acid (Dotarem®) 
• Gadoxetic acid (Primovist®) 
• Gadobutrol (Gadovist®) 

ทุกผลิตภัณฑมีคําเตือนเกีย่วกับการใชในผูปวยภาวะไตทํางานบกพรอง  แตยังไมมีผลิตภัณฑใดระบุจําเพาะถึง
ความเส่ียงการเกิด Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF) ในผูปวยภาวะดังกลาว 

โดยสํานักงานฯ ยังไมเคยไดรับรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชดังกลาวขางตนท่ีอาจ
เกี่ยวของกับการเกิด Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF)   
  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไดแจงใหบริษัทดําเนินการแกไขขอมูลความเส่ียงโดยเร็ว  
หากบุคลากรทางแพทยพบรายงานอาการไมพึงประสงคดังกลาว กรุณาแจงขอมูลไปยังศูนยติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ โดยใชแบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
ซ่ึงสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของศูนยฯ (http://www.fda.moph.go.th) หรือโทรศัพทหมายเลข 0-2590-
7253, 7261, 7307, 7288     โทรสาร 0-2591-8457 
 


