Management of Thyroid Nodules: Role of Nuclear Medicine
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวนา ภูสุวรรณ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ก้อนที่ต่อมไทรอยด์เป็นปัญหาทางคลินิกที่พบได้บ่อย ความส�ำคัญทางคลินิกคือต้องวินิจฉัย
ว่าสาเหตุของก้อนไม่ได้เกิดจากมะเร็ง มีรายงานว่าพบมะเร็งในก้อนไทรอยด์เดี่ยว (single nodule)
ได้ประมาณร้อยละ 5-151 บทบาทของเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ในปัญหาเกีย่ วกับก้อนไทรอยด์จะเกีย่ วข้อง
ทัง้ การวินจิ ฉัยและการรักษา ด้านการวินจิ ฉัยคือ การตรวจระดับซีรมั thyroid stimulating hormone
(TSH) โดยถ้าพบระดับซีรัม TSH ต�่ำกว่าปกติ ควรส่งตรวจ thyroid scan เพื่อวินิจฉัยสภาวะ
การท�ำงานของก้อน หากพบว่าก้อนนั้นเป็น hyperfunctioning ก็ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ  fine needle
aspiration (FNA) เพราะก้อน hyperfunctioning นี้มักไม่เป็นมะเร็ง ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีก้อนไทรอยด์
หลายก้อน (multinodular goiter: MNG) ถ้าตรวจพบระดับซีรัม TSH ต�่ำ  ก็ควรส่งตรวจ thyroid
scan เช่นกัน เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งของก้อนที่เป็น hypofunctioning ส�ำหรับการตรวจ FNA และ
ไม่ต้องท�ำ  FNA ในก้อนที่เป็น hyperfunctioning ส่วนบทบาทด้านการรักษารังสีแพทย์สามารถ
ใช้ไอโอดีนรังสี (radioactive iodine; I-131) รักษาก้อนไทรอยด์ชนิด hyperfunctioning ในผู้ป่วย
ไทรอยด์เป็นพิษทั้งที่มีและไม่มีอาการทางคลินิก (subclinical) รวมทั้งก้อนที่เป็น autonomous
function

คำ�จำ�กัดความ
ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ (thyroid nodule) เป็นรอยโรคในต่อมไทรอยด์ที่คล�ำได้หรือเห็น
นูนขึ้น หรือเมื่อท�ำการตรวจทางรังสีวิทยารอยโรคนั้นมีลักษณะต่างจากเนื้อไทรอยด์ปกติข้างเคียง
อาจเป็นชนิดก้อนเดี่ยว (single nodule) หรือหลายก้อน (multinodules)
ก้อนต่อมไทรอยด์ที่ตรวจพบโดยบังเอิญ (thyroid incidentaloma) ก้อนที่ตรวจพบ
จากการถ่ายภาพทางรังสีวิทยา เช่น การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) เอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เครือ่ ง MRI หรือ เครือ่ ง PET/CT เป็นต้น โดยไม่มปี ระวัตติ รวจพบก้อนทางคลินกิ มาก่อน
ในปี พ.ศ. 2498 Mortensen และคณะ รายงานว่าร้อยละ 50 ของศพที่ถูกศึกษา
มีความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์ชนิดก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อน2 ซึ่งก้อนส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและพบว่า
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นมะเร็ง จะพบก้อนที่ต่อมไทรอยด์ได้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะเมื่อท�ำการตรวจ
ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ท�ำให้มีโอกาสพบก้อนโดยบังเอิญ (incidentaloma) มีการศึกษาด้วยคลื่น
ความถี่สูงในผู้ป่วยที่สงสัยเป็น hyperparathyroidism พบว่าร้อยละ 50 มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ และ
มีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่คล�ำพบก้อนได้3 ในการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการตรวจร่างกายกับ
การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พบว่าร้อยละ 46 ของก้อนที่ใหญ่กว่า 1 ซม. ซึ่งถูกตรวจพบ
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ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจะไม่ถูกตรวจพบโดยการตรวจร่างกาย4 มีรายงานจากทวีปอเมริกาเหนือ
ว่าการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจะท�ำให้พบก้อนที่ยังไม่มีอาการทางคลินิกถึงร้อยละ 672, 5
ส่วนผู้ป่วยที่มารับการตรวจด้วยเครื่อง PET โดยใช้ F-18 fluoro-deoxy-glucose (F-18 FDG)
ด้วยข้อบ่งชี้ที่ไม่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์จะพบมีก้อนโดยบังเอิญที่ต่อมไทรอยด์ประมาณร้อยละ 1-26
ซึ่งก้อนที่จับ FDG นี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งประมาณร้อยละ 33 รวมทั้งมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง
ชนิดที่มีความรุนแรง7 จึงต้องท�ำการตรวจต่อเพื่อประเมินว่าเป็นมะเร็งหรือไม่8-10
พบว่าก้อนที่ต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อนเป็นความผิดปกติทางคลินิก
ที่พบได้บ่อย จากข้อมูลกลุ่มประชากร Framingham ประเมินว่าในช่วงชีวิตหนึ่งมีความเสี่ยง
ของการเกิดก้อนเดี่ยวไทรอยด์ประมาณร้อยละ 5-1011 โดยร้อยละ 4.2 ของประชากรมีก้อนเดี่ยว
ที่ต่อมไทรอยด์ พบในเพศหญิงบ่อยกว่าเพศชายประมาณ 4 เท่า11 มีการประเมินว่าจะตรวจพบ
ก้อนไทรอยด์ใหม่ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปีในช่วงแรกๆ ของชีวิต และจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ
ร้อยละ 2 ต่อปีถ้าได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและล�ำคอ12
แม้ว่าก้อนไทรอยด์เป็นความผิดปกติทางคลินิกที่พบได้บ่อย แต่มะเร็งไทรอยด์เป็นโรค
ที่พบได้ไม่บ่อย ในประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาความเสี่ยงของการได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งไทรอยด์ในช่วงชีวิตเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละหนึ่ง12 มีการประมาณว่าในปี พ.ศ. 2554 มีผู้ป่วยใหม่
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งไทรอยด์ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 48,000 ราย13 นอกจากนีม้ รี ายงาน
ว่าก้อนที่ไทรอยด์ขนาดเดียวกันทั้งที่คล�ำได้หรือตรวจพบโดยบังเอิญมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง
ไม่ต่างกัน14 American Thyroid Association (ATA) guidelines ปี พ.ศ. 2552 แนะน�ำว่าควร
มีการตรวจประเมินเฉพาะก้อนที่มีขนาดโตกว่า 1 ซม. เพราะมีแนวโน้มที่พบมะเร็งที่มีนัยส�ำคัญ
ทางคลินิก (clinical significant)6 ในบางครั้งอาจต้องตรวจเพื่อประเมินก้อนที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ซม.
ถ้ามีลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น มีลักษณะผิดปกติจากการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีต่อมน�้ำเหลือง
โตผิดปกติ มีประวัติได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและล�ำคอ หรือ ประวัติครอบครัวมีมะเร็งไทรอยด์6
ส่วนในกลุ่มที่ก้อนไทรอยด์มีขนาดเล็กกว่า 1 ซม. และไม่มีปัจจัยดังกล่าวแม้จะมีโอกาสท�ำให้เกิดโรค
และการตาย แต่ก็พบได้น้อย การพยายามวินิจฉัยมะเร็งไทรอยด์ที่มีขนาดเล็กในผู้ป่วยทุกรายเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคหรือการตาย อาจไม่ท�ำให้เกิดความคุ้มค่าทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายและประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วย และบางครั้งอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี6
ในด้านการวินจิ ฉัย เมือ่ พบก้อนทีต่ อ่ มไทรอยด์ นอกจากการถามประวัติ และการตรวจร่างกาย
หาความผิดปกติบริเวณต่อมไทรอยด์และต่อมน�ำ้ เหลืองข้างเคียงแล้ว ควรส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
หาระดับซีรัม TSH เพื่อวินิจฉัยสภาวะการท�ำงานของต่อมไทรอยด์ว่าเป็น thyrotoxicosis หรือ
hypothyroidism ถ้าพบระดับซีรัม TSH ปกติ ควรพิจารณาท�ำ  FNA ถ้าพบว่าระดับ TSH ต�่ำกว่า
ปกติแสดงว่าผู้ป่วยเป็น hyperthyroidism ในขณะที่จะคิดถึง hypothyroidism ถ้าพบระดับ TSH
สูงกว่าปกติ ส่วนในผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งไทรอยด์ชนิด medullary ควรส่งตรวจ
หาระดับซีรัม calcitonin15 การตรวจสภาวะการท�ำงานของต่อมไทรอยด์ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ
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เช่น ระดับซีรัม T4 antithyroid peroxidase, thyroid antibodies และ thyroglobulin นั้น
ไม่สามารถวินจิ ฉัยได้วา่ ก้อนไทรอยด์เป็นมะร็งหรือไม่ แต่อาจมีประโยชน์ในการวินจิ ฉัยว่าเป็น Graves’
disease หรือ Hashimoto’s thyroiditis
จาก ATA guidelines ปี พ.ศ. 2552 แนะน�ำว่า ถ้าพบก้อนไทรอยด์ขนาดโตกว่า 1 ซม. หรือ
มีการจับ FDG แบบเฉพาะที่ (focal) จากการตรวจ PET scan ควรตรวจหาระดับซีรัม TSH6 ถ้าระดับ
ซีรัม TSH มีค่าต�่ำกว่าปกติ (subnormal) ควรส่งตรวจ thyroid scan เพื่อวินิจฉัยว่าก้อนนั้นเป็น
hyperfunctioning หรือไม่ แต่ถา้ ระดับซีรมั TSH สูงหรืออยูใ่ นช่วงปกติ จะมีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ทีก่ อ้ น
นั้นจะเป็นมะเร็ง16 การตรวจทางรังสีวิทยาที่มีการส่งตรวจต่อไปคือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ซึ่งจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้ ส่วนการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่แสดงสภาวะการท�ำงาน
ของเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ คือ thyroid scan

Thyroid scan
การตรวจนีไ้ ม่สามารถวินจิ ฉัยว่าก้อนเป็นมะเร็งหรือไม่ และในปัจจุบนั thyroid scan ถูกแทนที่
ด้วยการตรวจ FNA แต่ในผู้ป่วยที่มี subnormal TSH การตรวจนี้เป็นเทคนิคเดียวที่สามารถประเมิน
การท�ำงานของเนื้อไทรอยด์แต่ละส่วน รวมทั้งแสดงถึงต�ำแหน่งก้อนที่เป็น autonomous nodule16

ข้อบ่งชี้
1. เพื่อวินิจฉัยก้อนไทรอยด์เดี่ยวในผู้ป่วยที่มีระดับซีรัม TSH ต�่ำกว่าปกติ ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำ 
FNA ใน hot nodule
2. ใน MNG ที่แม้ระดับซีรัม TSH ไม่ต�่ำกว่าปกติ เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งส�ำหรับท�ำ  FNA ใน
บริเวณที่มีการจับสารรังสีแบบ cold หรือ indeterminate และบริเวณของ hot nodule ที่ไม่ต้องท�ำ 
FNA
3. ใน MNG ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะถ้ามี substernal extension
4. เพื่อวินิจฉัย ectopic thyroid tissue
5. ในผู้ป่วย subclinical hyperthyroidism เพื่อวินิจฉัยต�ำแหน่งที่เป็น hyperthyroidism
6. ในรอยโรค follicular เพือ่ ก�ำหนดต�ำแหน่งของ functioning cellular adenoma ทีอ่ าจ
จะไม่เป็นมะเร็ง และส่วนใหญ่ของก้อนเหล่านี้มักไม่จับสารรังสี (cold nodule)
7. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี
8. เพื่อวินิจฉัยแยก thyrotoxicosis ระหว่างชนิด low-uptake และ high-uptake
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สารเภสัชรังสี
นิยมใช้สารเภสัชรังสี 3 ชนิดดังตารางที่ 1 โดย I-123 เป็นสารเภสัชรังสีในอุดมคติส�ำหรับการ
ถ่ายภาพต่อมไทรอยด์ แต่ I-123 นั้นยังไม่มีใช้ในประเทศไทย ข้อดีและข้อเสียของสารเภสัชรังสีแต่ละ
ชนิดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1

สารเภสัชรังสีที่ใช้ถ่ายภาพต่อมไทรอยด์

		
สารเภสัชรังสี
กลไกการสลายตัว
ค่าครึ่งชีวิตทางฟิสิกส์
ค่าพลังงานรังสีแกมมา
สลายตัวให้อนุภาคเบตา
กลไกเข้าสู่ต่อมไทรอยด์
ขนาดที่ใช้ตรวจ
วิธีการบริหาร

เริ่มถ่ายภาพหลังฉีด

ตารางที่ 2
สารเภสัชรังสี

I-123

I-131

Tc-99m pertechnetate

electron capture
13 ชม.
159 keV
ไม่มี
active transport
100-400 ไมโครคูรี
การกิน

beta decay
8.06 วัน
364 keV
มี
active transport
50-100 ไมโครคูรี
การกิน

3-4 และ 24 ชม.

24 ชม.

isomeric transition
6.03 ชม.
140 keV
ไม่มี
simple diffusion
2 มิลลิคูรี
ฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำหรือ
อาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ถ้าไม่สามารถฉีดเข้า
หลอดเลือดด�ำได้
20 นาที

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของสารเภัชรังสีที่ใช้ถ่ายภาพต่อมไทรอยด์
ข้อดี

Tc-99m pertechnetate - ได้ผลการตรวจเร็ว
I-131

- ถ่ายภาพ substernal thyroid ได้
-

ข้อเสีย
แสดงเฉพาะ trapping ไม่รวมการ organification
ถูกรบกวนจาก activity ในหลอดอาหารและหลอดเลือด
คุณภาพของภาพไม่ดีถ้ามีค่า uptake ต�่ำ
ต้องถ่ายภาพที่ 24 ชม. หลังกิน
ใช้เวลาในการถ่ายภาพนาน
สลายตัวให้อนุภาคเบตาจึงไม่นิยมใช้ในการตรวจ

กลไกการทำ�งานของสารเภสัชรังสี
เซลล์ต่อมไทรอยด์จะจับ Tc-99 m pertechnetate เข้าไปในต่อมโดยขบวนการ trapping
แต่เนื่องจากต่อมไทรอยด์ไม่สามารถน�ำ  Tc-99 m pertechnetate เข้าสู่ขบวนการสร้างฮอร์โมน
ไทรอยด์ได้ ดังนั้นจึงถูกปล่อยออกจากต่อมไทรอยด์ภายหลังการ trapping ส่วน I-131 จะเข้าสู่
ขบวนการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ภายหลังถูก trap โดยเซลล์ต่อมไทรอยด์
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การเตรียมผู้ป่วย
ให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจับไอโอดีนรังสีของต่อมไทรอยด์ เนื่องจาก
ความสามารถในการจับสารเภสัชรังสีของต่อมไทรอยด์ถูกรบกวนจากปัจจัยหลายอย่างเช่น
- ยาที่มีผลต่อการท�ำงานของ pituitary-thyroid axis เช่น ฮอร์โมนไทรอยด์ และยาต้าน
ฤทธิ์ไทรอยด์ (antithyroid drug)
- อาหารหรือยาที่มีไอโอดีน เช่น สาหร่ายทะเล, contrast media ที่ใช้ในการตรวจพิเศษ
ทางรังสีวินิจฉัย, amiodarone, betadine เป็นต้น

เทคนิคการตรวจ
ให้ผู้ป่วยนอนหงายและใช้หมอนรองใต้บ่าเพื่อให้คางเงยขึ้น ถ่ายภาพต่อมไทรอยด์
ด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา และวาง marker ที่ suprasternal notch

การแปลผล
แปลผลโดยใช้ประวัติและการตรวจร่างกาย เพื่อช่วยก�ำหนดต�ำแหน่งของก้อนในภาพ

ภาพไทรอยด์ปกติ
ต่อมไทรอยด์ปกติจะมีการจับสารเภสัชรังสีได้ดี มีการกระจายของสารเภสัชรังสีสม�ำ่ เสมอ รูป
ร่างของต่อมไทรอยด์มีลักษณะเหมือนปีกผีเสื้อหรือเหมือนตัวอักษร v กลีบขวามักใหญ่กว่ากลีบซ้าย
เล็กน้อยพบได้ประมาณร้อยละ 75 (รูปที่ 1) ส่วนขนาดของ isthmus จะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล ตั้งแต่หนาจนเห็นได้ชัดเจนจนถึงบางจนยากจะมองเห็นได้

รูปที่ 1 Thyroid scan (Tc-99m pertechnetate) ในรายที่ปกติ แสดงการจับสารเภสัชรังสี
สม�่ำเสมอในต่อมไทรอยด์ที่มีกลีบขวาใหญ่กว่ากลีบซ้ายเล็กน้อย

ลักษณะต่างๆ ของก้อนต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติ
ก้อนที่มีการจับสารรังสีสูงกว่าเนื้อไทรอยด์ปกติที่อยู่ข้างเคียงเรียก hyperfunctioning หรือ
hot nodule ในรายที่เป็น toxic adenoma ส่วนใหญ่ก้อนมักมีขนาดใหญ่กว่า 2.5-3 ซม. (รูปที่ 2)
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ถ้าพบร่วมกับการกดการท�ำงานของเนื้อต่อมไทรอยด์ปกติจนไม่เห็นการจับสารเภสัชรังสีเรียกเป็น
autonomous hyperfunctioning nodule (รูปที่ 3) และต้องแยกว่าบริเวณที่ไม่มีการจับสารเภสัช
รังสีนั้นไม่มีสาเหตุจาก agenesis

รูปที่ 2 Thyroid scan (Tc-99m pertechnetate) แสดง toxic adenoma ที่กลีบขวาของ
ต่อมไทรอยด์

รูปที่ 3 Thyroid scan (Tc-99m pertechnetate) แสดง autonomous hot nodule ที่กลีบ
ซ้ายของต่อมไทรอยด์ที่กดการท�ำงานของต่อมไทรอยด์กลีบขวาจนไม่จับสารเภสัชรังสี
ส่วนก้อนที่มีการจับสารรังสีต�่ำกว่าเนื้อไทรอยด์ปกติเป็น hypofunctioning หรือ cold
nodule (รูปที่ 4) ส่วนใหญ่ของ cold nodule มักไม่ใช่มะเร็ง พบอุบตั กิ ารณ์ของมะเร็งในก้อนไทรอยด์
เดีย่ วร้อยละ 5-20 ส่วนใหญ่ของ hypofunctioning nodule อาจเป็นจากพยาธิสภาพหลายชนิด เช่น
fibrosis, thyroiditis หรือ cyst
สาเหตุของก้อนเดี่ยวชนิด cold ได้แก่ adenoma, adenomatous hyperplasia หรือ
colloid cyst, มะเร็งต่อมไทรอยด์, hematoma, thyroiditis, fibrosis, ก้อนจากภายนอกกดบน
ต่อมไทรอยด์ ส่วนสาเหตุของ cold nodule หลายก้อนในต่อมไทรอยด์ได้แก่ multinodular goiter,
postirradiation neoplasms และสาเหตุอื่นๆเช่นเดียวกับสาเหตุของก้อนเดี่ยวชนิด cold ดังกล่าว
ข้างต้น
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รูปที่ 4 Thyroid scan (Tc-99m pertechnetate) แสดง cold nodule ที่กลีบซ้ายของ
ต่อมไทรอยด์
ใน multinodular goiter อาจพบลักษณะที่มีทั้ง hot และ cold nodule ปนกัน (รูปที่5)
รวมทั้งอาจพบการกดการท�ำงานของเนื้อไทรอยด์ส่วนอื่น และหลังได้รับ TSH พบมีการจับสารรังสี
ในบริเวณทีเ่ ดิมถูกกดการท�ำงาน โดยทีผ่ ลการตรวจ uptake อาจเพิม่ สูงกว่าปกติหรืออยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
(พบได้ประมาณร้อยละ 50) แม้ว่าผู้ป่วยมีอาการของ hyperthyroidism

รูปที่ 5 Thyroid scan (Tc-99m pertechnetate) แสดง multinodular goiter ที่มี cold
nodule หลายก้อน

การรักษา autonomous hyperfunctioning nodule ด้วยไอโอดีนรังสี
จากรายงานการตรวจติดตามผลผู้ป่วยที่มีก้อนชนิดนี้ที่ต่อมไทรอยด์นาน 1-15 ปี พบว่า
ร้อยละ 86 ขนาดของก้อนมักไม่เปลี่ยนแปลง17 อัตราการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษจากก้อนชนิดนี้
พบประมาณร้อยละ 5 ต่อปี17, 18 โดยพบว่ามีความเสี่ยงสูงในก้อนที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ
3 ซม. อาจรักษาด้วยการบริหารไอโอดีนรังสีหรือการผ่าตัด เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีม่ กี อ้ นชนิด autonomous
hyperfunctioning นี้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ดังนั้นแม้ในรายที่ยังไม่มีอาการ
ไทรอยด์เป็นพิษ แต่ถ้ามีก้อนขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 3 ซม. ควรได้รับการรักษา โดยเฉพาะใน
ผู้สูงอายุ19
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การรักษา toxic uninodular หรือ multinodular goiter ด้วยไอโอดีนรังสี
ในผู้ป่วยที่มีก้อนในต่อมไทรอยด์แม้ว่าพบ subclinical hyperthyroidism ก็ควรต้องให้
การรักษา ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหรือภาวะกระดูกพรุน สามารถบริหาร
ไอโอดีนรังสีความแรงรังสีสูงแก่ผู้ป่วยที่มีก้อนไทรอยด์เดี่ยว หรือมีก้อนไทรอยด์หลายก้อนที่เกิด
อาการไทรอยด์เป็นพิษ การรักษาด้วยไอโอดีนรังสีมีประสิทธิภาพเท่ากับการผ่าตัด และในผู้ป่วยส่วน
ใหญ่นอกจากจะหายจากอาการไทรอยด์เป็นพิษแล้ว ไอโอดีน-131 ยังท�ำให้ก้อนมีขนาดเล็กลงด้วย20
แต่ระยะเวลาที่หายจากอาการไทรอยด์เป็นพิษจะเกิดช้ากว่าการผ่าตัด
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