NHS England นำวิธก
ี ำรบำบัดด ้วยกำรนำรังสีเข ้ำสูร่ ่ำงกำยเฉพำะจุด (SIRT) มำใช ้ในโครงกำร CtE
ลอนดอน - - 1 ตุลำคม 2556 - - พีอำร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
กำรที่ NHS ทบทวนนโยบำยทำงคลินก
ิ เกีย
่ วกับ SIRT
จะช่วยให ้ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำยและมะเร็งท่อน้ ำดีในตับในอังกฤษ
ซึง่ อำจมีอำกำรดีขน
ึ้ เมือ
่ รักษำด ้วย SIR-Spheres(R) microspheres
ได ้รับกำรรักษำในศูนย์แพทย์เฉพำะทำงของ NHS
สำนั กงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติของอังกฤษ (NHS England)
แถลงนโยบำยทำงคลินก
ิ ระหว่ำงกำล
ซึง่ มีกำรทบทวนนโยบำยเกีย
่ วกับกำรบำบัดด ้วยกำรนำรังสีเข ้ำสูร่ ่ำงกำยเฉพำะจุด (SIRT)
เพือ
่ รักษำผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำยและมะเร็งท่อน้ ำดีในตับทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมำะสม
คำแถลงของ NHS ซึง่ สำมำรถดูได ้ที่ http://www.england.nhs.uk/2013/09/26/com-through-eval
ระบุวำ่ SIR-Spheres microspheres
ได ้กลำยเป็ นหนึง่ ในเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ทถ
ี่ ก
ู นำมำใช ้ในศูนย์แพทย์เฉพำะทำงของ NHS
ื่ ว่ำ Commissioning through
เป็ นเทคโนโลยีแรกๆ ภำยใต ้โครงกำรใหม่ของ NHS England ทีม
่ ช
ี อ
Evaluation (CtE) โครงกำรนีเ้ ปิ ดโอกำสให ้ศูนย์แพทย์เฉพำะทำงของ NHS ได ้ใช ้เทคโนโลยีตำ่ งๆ
รวมถึง SIRT ทัง้ นี้ สถำบันควำมเป็ นเลิศทำงคลินก
ิ แห่งชำติของอังกฤษ (NICE)
ได ้เผยแพร่แนวทำงทีส
่ นับสนุนควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพของ SIRT ในเบือ
้ งต ้น
แต่ยังต ้องกำรหลักฐำนเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับกำรนำไปใช ้ทำงคลินก
ิ และควำมคุ ้มค่ำ
เพือ
่ สนับสนุนกำรนำไปใช ้รักษำเป็ นกิจวัตรต่อไป
โครงกำร CtE ว่ำด ้วยกำรใช ้ SIRT พัฒนำขึน
้ โดย NHS England
ร่วมกับกลุม
่ อ ้ำงอิงทำงคลินก
ิ ด ้ำนรังสีบำบัด ตับและท่อน้ ำดี และรังสีร่วมรักษำ โดยผลของกำรใช ้ SIRT
ภำยใต ้โครงกำร CtE จะถูกประเมินผลในปี 2557
“คำแถลงดังกล่ำวถือเป็ นข่ำวดีมำกสำหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลำมจำกมะเร็งลำไส ้ใหญ่
ซึง่ ก่อนหน ้ำนีไ้ ด ้รับกำรรักษำด ้วยเคมีบำบัดและชีวบำบัด
ผู ้ป่ วยจำนวนมำกรอประกำศนีม
้ ำนำนหลำยเดือน” ดร.ริกกี้ ชำร์มำ นักวิทยำเนือ
้ งอกจำก Oxford
University Hospitals NHS Trust กล่ำว “นอกจำกนัน
้ ยังเป็ นข่ำวดีสำหรับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งท่อน้ ำดีในตับ
ซึง่ เป็ นโรคมะเร็งตับรูปแบบหนึง่ ทีพ
่ บได ้ยำก ลุกลำมอย่ำงรวดเร็ว และมีวธิ รี ักษำเพียงไม่กวี่ ธิ ี
กำรช่วยให ้ผู ้ป่ วยทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมทัว่ อังกฤษได ้เข ้ำถึง SIRT ในโครงกำรประเมินผลดังกล่ำว
ถือเป็ นควำมก ้ำวหน ้ำครัง้ สำคัญของ NHS”
ไนเจล แลงจ์ ประธำนเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริหำรบริษัท Sirtex Medical Europe
ซึง่ พัฒนำและศึกษำกำรใช ้งำน SIR-Spheres microspheres
เพือ
่ รักษำโรคมะเร็งตับชนิดต่ำงๆอย่ำงไม่หยุดยัง้ กล่ำวว่ำ “กำรพิจำรณำอย่ำงละเอียดถีถ
่ ้วนของ NHS
่ ำรแถลงนโยบำยในวันนีน
ซึง่ นำมำสูก
้ ัน
้ แสดงให ้เห็นว่ำ NHS England
่ วชำญทำงกำรแพทย์และบริษัทด ้ำนบริกำรสุขภำพต่ำงๆ
รวมถึงบรรดำผู ้เชีย
สำมำรถร่วมกันทำประโยชน์ครัง้ ยิง่ ใหญ่เพือ
่ ช่วยให ้ผู ้ป่ วยเข ้ำถึงกำรรักษำทีท
่ น
ั สมัยได ้”
SIRT คืออะไร
กำรบำบัดด ้วยกำรนำรังสีเข ้ำสูร่ ่ำงกำยเฉพำะจุด (SIRT) เป็ นวิธรี ักษำแบบไม่ต ้องผ่ำตัด
โดยนักรังสีร่วมรักษำจะใช ้สำยสวนเข ้ำไปในหลอดเลือดแดงต ้นขำของผู ้ป่ วยเพือ
่ นำอนุภำคกัมมันตรังสี
microsphere หลำยล ้ำนอนุภำค (microsphere เคลือบด ้วยสำรกัมมันตรังสี yttrium-90 มำกกว่ำ 30
่ ลอดเลือดแดงตับโดยตรง microsphere
ล ้ำนอนุภำค ในกรณีของ SIR-Spheres microspheres) เข ้ำสูห
จะไหลไปตำมกระแสเลือดผ่ำนหลอดเลือดต่ำงๆ เข ้ำสูเ่ ส ้นเลือดเล็กๆทีไ่ ปเลีย
้ งก ้อนมะเร็งในตับ ณ จุดนัน
้
microsphere จะติดอยู่กับทีเ่ พรำะมีขนำดใหญ่กว่ำเส ้นเลือด
จำกนัน
้ จะปล่อยรังสีเบตำควำมเข ้มข ้นสูงใส่ก ้อนมะเร็งโดยตรง

กำรปล่อยรังสีภำยในร่ำงกำยใส่ก ้อนมะเร็งโดยตรงจะทำให ้ผู ้ป่ วยได ้รับรังสีเข ้มข ้นกว่ำกำรฉำยรังสีภำยนอ
กหลำยเท่ำ
นโยบำยของ NHS ว่ำด ้วยกำรใช ้ SIRT รักษำผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำย
โรคมะเร็งลำไส ้ใหญ่ เป็ นมะเร็งทีพ
่ บมำกเป็ นอันดับสำมของโลก
่ วัยวะอืน
และมักแพร่กระจำยไปสูอ
่ ๆในร่ำงกำย โดยเฉพำะตับ
แม ้จะมีกำรตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส ้ใหญ่กน
ั มำกขึน
้
แต่ก็มักพบผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งลำไส ้ใหญ่ในกำรตรวจวินจ
ิ ฉั ยเบือ
้ งต ้น
คำแถลงของ NHS ระบุวำ่ ไม่ควรใช ้ SIRT
ในกำรรักษำผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำยเป็ นกิจวัตร
เพรำะมีเคมีบำบัดและชีวบำบัดเป็ นกำรรักษำมำตรฐำนอยูแ
่ ล ้ว อย่ำงไรก็ด ี NHS แนะนำว่ำ
ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำยทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมควรเข ้ำร่วมกำรทดลองทำงคลินก
ิ ในอังกฤษ
่ FOXFIRE ซึง่ มีกำรใช ้ SIR-Spheres microspheres ร่วมกับยำเคมีบำบัดและยำชีวบำบัด
ในชือ
เพือ
่ พิสจ
ู น์วำ่ SIRT มีประโยชน์หรือไม่
นอกจำกนี้ คำแถลงใหม่ของ NHS ยังระบุวำ่
ผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำยซึง่ ไม่ตอบสนองต่อยำเคมีบำบัดหรือยำชีวบำบัด
ิ ธิได ้รับกำรรักษำด ้วย SIRT ณ ศูนย์แพทย์เฉพำะทำงของ NHS ภำยใต ้โครงกำร CtE
อำจมีสท
หรือได ้รับกำรสนับสนุนให ้เข ้ำร่วมกำรทดลองทำงคลินก
ิ อืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ SIRT
หำกมีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสม
นโยบำยของ NHS ว่ำด ้วยกำรใช ้ SIRT รักษำผู ้ป่ วยโรคมะเร็งท่อน้ ำดีในตับ
โรคมะเร็งท่อน้ ำดีในตับ คือมะเร็งทีเ่ กิดขึน
้ ในเยือ
่ บุผวิ หรือผนังของท่อน้ ำดีในตับ
เดิมทีมะเร็งชนิดนีพ
้ บได ้ค่อนข ้ำงยำกแต่กลับพบมำกขึน
้ ในระยะหลัง
แสดงให ้เห็นว่ำอำหำรและวิถช
ี วี ต
ิ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปอำจเป็ นสำเหตุทท
ี่ ำให ้เกิดมะเร็งชนิดนี้
NHS ตระหนักว่ำโรคมะเร็งท่อน้ ำดีในตับมีวธิ รี ักษำเพียงไม่กวี่ ธิ ี จึงแนะนำให ้ใช ้ SIRT
กับผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยำเคมีบำบัดหรือยำชีวบำบัด ณ ศูนย์แพทย์เฉพำะทำงของ NHS
ภำยใต ้โครงกำร CtE
นโยบำยของ NHS ว่ำด ้วยกำรคัดเลือกผู ้ป่ วยเข ้ำรับกำรรักษำด ้วย SIRT
นอกเหนือจำกกำรใช ้ SIRT
รักษำผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับทีเ่ กิดจำกมะเร็งลำไส ้ระยะแพร่กระจำยและมะเร็งท่อน้ ำดีในตับแล ้ว NHS
England กำลังพิจำรณำว่ำควรนำโครงกำร CtE มำใช ้กับผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับชนิด hepatocellular
carcinoma (HCC) หรือไม่ หลังจำกที่ NICE ได ้เผยแพร่แนวทำงสนับสนุนกำรใช ้ SIRT รักษำผู ้ป่ วย HCC
ทัง้ นี้ NHS กำหนดว่ำผู ้ป่ วยทีจ
่ ะได ้รับกำรรักษำด ้วย SIRT ต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
-

ไม่สำมำรถผ่ำตัดเฉือนเนื้อร ้ำยออกจำกตับได ้
ไม่เหมำะกับกำรผ่ำตัดด ้วยคลืน
่ ควำมถีว่ ท
ิ ยุ
มีสถำนะ WHO performance ทีร่ ะดับ 0-1
โรคฝั งตัวอยูใ่ นตับ และไม่มโี รคอืน
่ ๆทีร่ ้ำยแรงถึงชีวต
ิ อยูน
่ อกตับ
ตับยังทำงำนเพียงพอ
เนือ
้ ร ้ำยเกำะกินตับไม่ถงึ 60%
ไม่มอ
ี ำกำรท ้องมำนหรืออำกำรอืน
่ ๆทีบ
่ ง่ ชีว้ ำ่ ตับล ้มเหลว
คำดกำรณ์วำ่ จะมีชวี ต
ิ อยูเ่ กิน 3 เดือน
ไม่ได ้ตัง้ ครรภ์

เกีย
่ วกับ SIR-Spheres microspheres
SIR-Spheres microspheres ซึง่ ผลิตโดยบริษัท Sirtex Medical Limited
ได ้รับอนุญำตให ้ใช ้ในออสเตรเลีย, สหภำพยุโรป (มำตรฐำน CE), นิวซีแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี
และอีกหลำยประเทศ สำหรับรักษำโรคมะเร็งตับทีเ่ ฉือนเนือ
้ ร ้ำยทิง้ ไม่ได ้

นอกจำกนี้ SIR-Spheres microspheres ยังผ่ำนกำรรับรอง PMA จำก FDA ในสหรัฐอเมริกำ
เพือ
่ ใช ้รักษำโรคมะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลำมจำกมะเร็งลำไส ้ใหญ่และผ่ำตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ำยไม่ได ้
ร่วมกับกำรทำเคมีบำบัดหลอดเลือดแดงตับโดยใช ้ floxuridine
SIR-Spheres(R) เป็ นเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำจดทะเบียนของบริษัท Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.
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