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Radionuclide Treatment for Malignant Bone Lesions1 

Referring physician: radiation oncologists, medical oncologists 

การรับปรึกษา: ประเมนิส่ิงตอไปนี้ 

1. ขอหาม ไดแก  

1. การต้ังครรภ (ใหทดสอบการต้ังครรภวันทีท่ําการรักษา)  

2. การใหนมบุตร  
3. Compromised bone marrow function (ภายใน 1-2 สัปดาหกอนการรักษา และถาคาดวา 

ไม stable เชน มกีารให   chemotherapy ในชวงไมเกนิ 1 เดือนกอนหนา ควรเจาะซ้ําวนัทีท่ํา

การรักษา): Recommendation grade C1 

i. Hemoglobuin < 10 g/L 

ii. White cell count < 3,500 M/L (Ra-223 absolute neutrophil count <1500 M/L 

for 1st dose; <1000 M/L for subsequent doses) 

iii. Platelet count < 100,000 M/L 

4. Compromised renal function: Creatinine > 180 mol/L (2.0 mg/dL) and/or GFR < 30 

mL/min (ภายใน 1-2 สัปดาหกอนการรักษา และถาจําเปนควรเจาะซํ้าวนัทีท่ําการรักษา) 

Recommendation grade C4 

5. Life expectancy > 4 weeks (due to latency in the onset of the palliative effect from a 

few days to 4 weeks; preferably > 3 months) Recommendation grade C5 

6. Bone scintigraphy: ตองระวังหากเปน superscan เพราะกด bone marrow มาก 

7. Risk of spinal cord compression: ตองระวัง รายที่ม ีspinal metastases โดยเฉพาะ

ตําแหนงที่สูง เชน  cervical หากสงสัยควรพิจารณา spinal MRI หรือ neurological 

consultation และหากมีความจําเปนตองใหการรักษาดวย radionuclide ตองใหรวมกับ 

local treatment vเชน รังสีรักษา หรือ การผาตัด และอาจตองให prophylactic 

corticosteroids 

8. ผูปวยที่กล้ันปสสาวะไมไดตองใสสายสวนปสสาวะกอนการใหการรักษา โดยคาไว 4 วัน 

สําหรับ Sr-89 และ 24 ชัว่โมงสําหรับ Sm-153 และตองเทปสสาวะทิ้งบอยๆ ทัง้นี้ผูทีดู่แล

ผูปวยตองใสถงุมือ กรณีปสสาวะหก ใหโทรปรึกษา radiation officer 089-169-6676 
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2. Common clinical indications: bone metastases with osteoblastic or mixed pattern ไดแก 

i. Palliative treatment for pain Recommendation grade A6 

ii. Improve the quality of life Recommendation grade A7 

iii. Prolong survival: only alpha-emitting Ra-223 in prostate cancer patients 

without visceral dissemination Recommendation grade A8 

 

 

 

3. ขอมูลที่ตองใหแกผูปวยและหรือญาติ 

1. การเตรียมผูปวย: ไมมีการเตรียมเปนพิเศษ ด่ืมน้าํตามปกติเพื่อไมใหรางกายขาดนํ้า 

รับประทานอาหาร และยาไดตามปกติ 

2. ประสิทธิผล: ลดความเจ็บปวดที่กระดูกได 5090%ของผูปวย โดยเร่ิมลดชวงสัปดาหที่ 24 

หลังการรักษา และมีผลอยู 26 เดือน  

3. Flushing: พบขณะฉีด Strontium-89 ใหบอกแพทยหรือพยาบาล บรรเทาอาการไดโดยฉีดให

ชาลง 

4. Pain flare: พบ 10% ของผูปวย โดยเกิดภายใน 72 ชั่วโมง รักษาตามอาการโดยเพิ่มยาแก

ปวด มักหายไปหลังสัปดาหแรก โดยทัว่ไปพบวาสัมพนัธกับการตอบสนองที่ดี ตองระวัง 

spinal cord compression ในรายที่มี cervicodorsal spinal metastases หากสงสัยควร

พิจารณา spinal MRI หรือ neurological consultation และอาจตองใหprophylactic 

corticosteroids 

5. Bone marrow suppression: มักเกิดชั่วคราว และดีข้ึนใน 3 เดือน โดยมี nadir  

i. samarium-153 3–5 สัปดาห 

ii. strontium-89 12–16 สัปดาห 
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6. การปฏิบัติตนหลังการรักษา 

i. คุมกําเนิด: หญิง 6 เดือน ชาย 3 เดือน 

ii. ในชวงเวลา 2–3 วัน ตองระวังไมใหปสสาวะเปรอะเปอน ราดน้ําหรือกดน้ําชําระเปน 

2 เทา และลางมือดวยสบู ผูปวยที่กล้ันปสสาวะไมไดตองใสสายสวนปสสาวะกอน

การใหการรักษา 

iii. ในชวงเวลา 2–3 วัน ควรหลีกเล่ียงการอยูใกลเด็กและสตรีมีครรภ 

7. หลังจากไดรับทราบขอมูลและยินดีรับการรักษา ใหผูปวยและญาติพบพยาบาลเพื่ออาน

แบบฟอรมยินยอมรับการรักษา หากไมมีขอขัดของจึงใหลงนาม จากนัน้จึงดําเนนิการข้ัน

ตอไป 

4. Administration procedure 

1. ตรวจสอบวาผูปวยหรือผูแทนไดลงนามในใบยินยอมรับการรักษาแลว 

2. Insert iv butterfly 

3. Keep vein by 500 cc 0.9% saline  

4. Dose: (กรณีที่ใช Sm-153 หรือ Sr-89 สามารถใหการรักษาซํ้าไดหากมีการตอบสนองตอการ

รักษา แตไมควรเร็วกวา 3 เดือน) 

i. Sr-89 150 MBq หรือคํานวนตามน้ําหนักตัว1.5–2.25 MBq/kg  

ii. Sm-153 37 MBq/kg (1 mCi/kg) (ในรายที่ไตบกพรองอาจพิจารณาลดเหลือ 18.5 

MBq/kg) 

iii. Ra-223 0.05 MBq/kg ใหซ้าํทุก 4 สัปดาหจนครบ 6 คร้ัง2 

5. วัดความแรงรังสีของ syringe บรรจุยาทัง้กอนและหลังการฉีด 

6. ตรวจสอบวาม ีextravasation หรือไม หากมีใหหยุดฉีด และ draw ยากลับใหไดมากที่สุด 

และอาจพิจารณาประคบเยน็บริเวณที่มี extravasation 

7. บริหารยาเขาทางหลอดเลือดดําชาๆ หากผูปวยมีอาการรอนวาบ ใหฉีดใหชาลง แลว flush 

สายดวย 0.9 % saline ประมาณ 5–10 ซีซี 

8. พิจารณาสังเกตอาการ 1 ชั่วโมงเพื่อประเมินผลขางเคียงเบื้องตน  

9. วัดปริมาณรังสีในตัวผูปวยและจดบันทกึ หากไมเกนิ 70 Sv/hour ที่ 1 เมตร ใหกลับบานได  

10. บันทกึการรักษาลงเวชระเบียน กรณีผูปวยสงกลับโรงพยาบาลอ่ืน ใหตอบจดหมาย refer โดย

สรุปการรักษา และแนะนําการติดตามการรักษา 

11. กรณีใหยาผิด ใหดูเอกสาร SOP  
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5. แพทยผูทําการรักษา หรือแพทยเจาของไขดําเนินการติดตามการรักษาและประเมนิ CBC ให

ครอบคลุมระยะ nadir กรณีที่ใช Sm-153 หรือ Sr-89 สามารถใหการรักษาซํ้าไดหากมีการตอบสนอง

ตอการรักษา แตไมควรเร็วกวา 3 เดือน  
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