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131I Treatment for Hyperthyroidism 

การรับปรึกษา: ประเมนิส่ิงตอไปนี้ 

1. ขอหาม ไดแก  

a. การต้ังครรภ ตองตรวจ pregnancy test กอนการ 

b. ผูใหนมบุตร ตองหยุดการใหนมกอน >6 สัปดาหถงึ 3 เดือน เพื่อลดความเส่ียงที ่131I จะไป

จับ breast tissue  

c. เด็กอายุ < 5 ป (should be avoided): โดยทั่วไป ในเด็ก ควรใช MMI 1 ป เปน 1st line of 

treatment 

d. Graves Orbitopathy (GO) หามให 131I ในรายที่อาการทางตา active, moderate to 

severe (ดูตารางทายบท, strong recommendation, number 107) สวนรายที่อาการ 

mild, active และมีปจจัยเส่ียง ตองให glucocorticoid (GC) รวมดวย หากไมมีปจจยั

เส่ียง จะให GC  หรือไมก็ได  

2. ความเหมาะสมของการใหการรักษาดวย 131I ไดแก 

a. Definitive treatment 

b. Relapsed hyperthyroidism 

c. Severe adverse reactions to anti-thyroid drugs 

d. Potentially severe co-morbidities: hypokalemic periodic paralysis, cardiovascular 

conditions, etc. 

e. ความเส่ียงในการเกิด thyroid storm 

3. ผูปวยยอมรับส่ิงตอไปนี ้
a. เปาหมายการรักษาของ Graves’ disease (GD) คือ หายจากภาวะ hyperthyroidism 

โดยทาํใหเกิด hypothyroidism ซึ่งในที่สุดตองรับประทาน LT4  

b. คุมกําเนิด จนกวาจะหาย hyperthyroid อยางถาวร หรือ ไมนอยกวา 3 เดือนในผูชาย 

และ 6 เดือน ในผูหญิง หลังการรักษา 

4. ผูปวยรวมทัง้ผูดูแล โดยเฉพาะอยางยิง่ผูดูแลผูปวยเด็ก ตองสามารถปฏิบัติตนเพื่อปองกนั
อันตรายจากรังสีตอสวนรวมและผูอ่ืนอยางเหมาะสมตามคําแนะนํา  
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เมื่อตกลงใหการรักษาแลว พิจารณาส่ิงตอไปนี้ 

1. หญิงวัยเจริญพันธุตองทาํ pregnancy test ชวงไมเกนิ 48 ชั่วโมงกอนการให 131I 

2. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารทีม่ีไอโอดีนสูง เชน สาหรายทะเล สัตวทะเล ผลิตภัณฑเสริม

อาหารตางๆ ที่อาจมีไอโอดีนสูง 

3. Thyroid scan และวัด uptake เพื่อ ยนืยนัการวนิิจฉัย, ประเมิน uptake, และ R/O cold nodule 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในรายทีม่ี thyroid nodule(s) ซึ่งหากเปน cold nodule ขนาดต้ังแต 1 ซม. ควร

ทํา FNA กอนการให 131I  

4. การให pretreatment ดวย MMI และ β –adrenergic receptor blocker ในรายทีม่คีวามเส่ียงที่

จะมีอาการเลวลง 

5. ในรายที่รับประทาน MMI ATA 2016 แนะนําใหหยุดยา MMI 2−3 วัน กอนการให 131I และในราย

ที่มีความเส่ียงตอการเกิดอาการเลวลง ใหรับประทาน MMI ตอ โดยเร่ิมหลังจากการให 131I 3−7 

วัน อยางไรก็ตาม การให MMI โดยไมหยดุอาจมีผลดีในรายที่อาการรุนแรง หรือม ีFT4 สูง >2−3 

เทาของ upper normal limit 

6. Early side effect: Thyroid storm  

แนะนาํใหผูปวยทราบวาในชวงหลังการรักษาดวย 131I อาจเกิดอาการกําเริบได โอกาสเกิดสูง

ในชวง 7 วันแรก หลังจากนัน้มีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก หากมีอาการ ใหรับประทาน β –

adrenergic receptor blocker แตหากรบัประทานแลวไมดีขึ้น ใหมาโรงพยาบาล ตัวอยาง β 

–adrenergic receptor blocker ทีน่ิยมใช ไดแก 

a. Propranolol 10 −40 mg 3−4 คร้ังตอวนั เปน nonselective β –adrenergic receptor 

blocker; ที่ขนาดยาสูง สามารถยับยัง้การเปล่ียน T4 เปน T3, เปนยาที่ควรเลือกใชหาก

ต้ังครรภ หรือใหนมบุตร) 

b. Atenolol 25−100 mg 1−2 คร้ังตอวัน มี relative β-1 selectivity แตควรหลีกเล่ียงใน

หญิงมีครรภ 

7. พิจารณายาทีผู่ปวยไดรับสําหรับการรักษา comorbid conditions อ่ืนวาเหมาะสมหรือไม เนนย้ํา

ใหผูปวยเขาใจตามที่แพทยหมาย เชน “ใหรับประทานยาอ่ืนที่มีอยูไปตามเดิม” หรือ “ใหหยุดยา...” 

เปนตน 

การให131I  
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1. ATA 2016 แนะนําให ใหในขนาดที่สูงพอเพื่อมุงใหหายในคร้ังเดียว (Strong recommendation 

(number 8), moderate-quality evidence) โดย 

a. GD มีเปาหมายให hypothyroid  

i. การใหอาจเปน fixed dose ประมาณ 370−555 MBq (10−15 mCi) หรือ  

ii. คํานวณขนาดที่จะใหดังสูตร Ci = gland weight [g] x 50200 Ci/g x 

[1/24 hour uptake in ratio of administered activity] 

iii. ในเด็กอายุ 510 ป ควรให 131I > 150 Ci/g และขนาดที่คํานวณไดควร <10 

mCi (370 MBq) (recommendation number 58) ถึงแมบางสถาบันให fixed 

dose 15 mCi (reference 2) หากตองใช 131I ขนาดสูงมาก การรักษาดัวยการ

ผาตัดอาจจะเหมาะสมกวาในรายที ่goiter ขนาดใหญกวา 80 กรัม 

b. Toxic multinodular goiter หรือ toxic adenoma เปาหมายคือ alleviate 

hyperthyroidism มักตองใชขนาดสูงกวา  GD อาจใช fixed dose ประมาณ 370−740 

MBq (10−20 mCi) หรือ คํานวณใช สูตร Ci = goiter size [g] x 150200 Ci/g x 

[1/24 hour uptake in ratio of administered activity] 

2. หญิงวัยเจริญพันธุตองทาํ pregnancy test ชวงไมเกนิ 48 ชั่วโมงกอนการให 131I 

3. มอบใบคําแนะนําในการปฏบัติตนแกผูปวย พรอมทั้งซักซอมความเขาใจ 

4. นัดติดตามการรักษา 1-2 เดือน โดยเจาะ  FT4, TT3, TSH หากเร่ิมมีภาวะ hypothyroid ใหเร่ิมการ

รักษาดวย  LT4 

5. รายที่ไมหาย สามารถใหการรักษาซํ้าไดที ่6 เดือน หรือ ไมเร็วไปกวา 3 เดือน 

6. GO: ดัง Table 14 ผูปวยทีม่ี Mild (Table 13), active (Table 12) GO ที่มี risk factor (Table 15) 

ตองให GC (strong recommendation, number 106) สวน mild, active GO ที่ไมมี risk factor 

การให GC อาจเปนผลดี หากไมมีขอหามตอการให GC (weak recommendation, number 105) 

เชนรายที่ม ีTRAb สูงมาก (normal <1.75 IU/L, high risk for GO progression if >8.8 IU/L) 

a. Prednisolone 0.40.5 mg/kg ตอวัน เร่ิม 13 วันหลังให 131I และใหตอเนื่องเปนเวลา 1 

เดือน จากนั้นคอยๆลดลงใน 2 เดือน โดยทั่วไปใชประมาณ 30 mg ตอวัน และลดยาลง

ภายใน 68 สัปดาห อยางไรก็ตามมีรายงานวาการใชขนาด 0.2 mg/kg ตอวนันาน 6 

สัปดาห ก็ไดผลในรายที่อาการนอย 

b. หยุดสูบบุหร่ี เพราะเปนปจจยัเส่ียงที่สําคัญที่สุด 
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