
คู่มือผู้ป่วย 

การบ าบดัดว้ยการน ารงัสี 

เขา้สูร่า่งกายเฉพาะจดุ (SIRT) 

ส าหรบัเนื้องอกที่ตบัดว้ย  

SIR-Spheres® 

อนภุาคเรซนิไมโครสเฟยีรเ์คลือบ 

สารกัมมนัตรงัส ีY-90 
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เนือ้งอกทีต่บักอ่น 

การรกัษาดว้ย  

SIR-Spheres® 

อนภุาคเรซนิไมโครสฟยีร ์

เคลอืบสารกมัมนัตรงัส ี

Y-90 

บทน า 
คู่มือฉบับนี้พัฒนาขึ้นส าหรับ 

ผู้ป่วยที่ได้รบัค าแนะน าหรือ 

พิจารณาให้รบัการบ าบัดด้วย 

การน ารังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะ 

จุด (Selective Internal 

Radiation Therapy, SIRT 

หรือที่เรียกว่า การอุดกั้น 

หลอดเลือดแดงด้วยสารกัมมัน 

ตรังสี) โดยใช้ SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร ์

เคลือบสารกัมมนัตรังสี Y-90 และ 

มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ข้อมูลท่าน 

เกี่ยวกับ SIR-Spheres อนภุาค 

เรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสาร 

กัมมันตรังสี Y-90 และขั้นตอน 

ด าเนินการด้วยวธิี SIRT 

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ 

ตลอดจนตอบค าถามบางอย่างที่

ท่านอาจมีเกี่ยวกบัการรักษา 

รูปแบบใหม่นี้ หากท่านมีค าถาม 

เพิ่มเติมเกี่ยวกบัขั้นตอนด าเนิน 

การด้วยวิธี SIRT ขอให้ท่าน 

สอบถามแพทย์หรือพยาบาลที ่

ดูแลรักษาท่าน แพทยจ์ะอธิบาย 

ข้อกังวลบางประการที่ท่านอาจ 

มีเกี่ยวกบัภาวะทางการแพทย ์

ของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน ์

อิเล็กตรอนของ SIR-Spheres® 

อนุภาคเรซนิไมโครสเฟียร์เคลอืบ

สารกัมมันตรงัสี Y-90 

  

SIRT และ SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบ

สารกัมมันตรังสี Y-90 คืออะไร 
SIRT เป็นการรกัษาที่มุ่งเป้าไปยังเนื้องอกที่ตับ การรักษาวิธีนี้ 

จะน าส่งอนุภาคกัมมันตรังสีขนาดเล็กหลายล้านอนุภาคที่เรียก

ว่า SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสาร 

กัมมันตรังสี Y-90 ไปยังเนื้องอกที่ตับโดยตรง 

 

การพัฒนา SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร ์

เคลือบสารกัมมนัตรังสี Y-90 เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย 

ในช่วงทศวรรษ 1980 และไดร้ับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนในประเทศ 

สหรัฐอเมรกิาในปี 2002 มีผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในศูนย์การแพทย์ 

มากกว่า 1,000 แห่งจากมากกว่า 40 ประเทศไดร้ับการรกัษา 

ด้วยวิธีนี้ไปแล้วมากกว่า 100,000 ครั้ง 

 

www.sirtex.com 1 
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ดว้ย SIR-Spheres 

อนภุาคเรซนิไมโครสฟยีร ์

เคลอืบสารกมัมนัตรงัส ี

Y-90 
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ใครบ้างที่เหมาะสมกับ SIRT 

SIRT เหมาะสมกับผู้ป่วยทีม่ีเนื้องอกที่ตับ ซึ่งโรคเกิดขึ้น 

ที่ตับเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น หรอื โรคเกดิขึ้นที่ตับเป็น 

หลัก SIRT ไม่มีผลต่อเนื้องอกนอกตับ 

 
ก่อนที่ท่านจะไดร้ับค าแนะน าให้รบัทางเลือกการรักษาด้วย 

SIRT แพทย์ของท่านจะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลาย 

ประการ สิ่งส าคัญสูงสุด คือ ท่านจะต้องมีสุขภาพตับดีเพียงพอ 

และท างานได้เปน็ที่น่าพอใจ ซึ่งตามปกติแล้วจะประเมินโดย 

การตรวจเลือดง่าย ๆ เท่านั้น 

 
ใครจะเป็นผู้ด าเนินการ SIRT 
 

ขั้นตอน SIRT จะด าเนินการโดยทมีแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า รังสีแพทย์ดา้นรังสีร่วมรกัษา ร่วมกบั 

ผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับการฝึกอบรมให้ท างานด้านการ 

ฉายรังสี 

 

 

จะท าการสกัดกั้น (อุดกั้น) 

หลอดเลือด เพื่อลดความ 

เป็นไปได้ที่อนภุาคไมโคร 

สเฟียร์จะเคลื่อนที่ออกไปนอกตับ 

ให้น้อยที่สุด (เช่น กระเพาะ 

อาหารหรือล าไส้) นอกจากนี้ 

ท่านจะได้รบัสารทบึรังสีใน 

ปริมาณเลก็น้อย หรือ “อนุภาค 

ขนาดเล็กส าหรับทดสอบ” 

เพื่อตรวจสอบปริมาณเลือด 

ที่ไหลออกจากตับไปสู่ปอด 

 

หากผลการทดสอบเบื้องต้นเหล่านี้ 

สามารถยอมรับได้ จะมีการ 

ก าหนดปรมิาณของ SIR-

Spheres อนุภาคเรซิน 

ไมโครสเฟียรเ์คลือบสาร 

กัมมันตรังสี Y-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ SIR-Spheres® 

อนุภาคเรซนิไมโครสเฟียร ์

เคลือบสารกัมมันตรงัส ีY-90 

ทีมรักษาจะด าเนินการอะไรบ้างก่อน

การให้ SIRT 

ทีมรักษาจะต้องการทราบเกี่ยวกบัประวัติโรคมะเร็งและภาวะ 

ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ของท่าน จากนั้นทีมรกัษาจะท าการทดสอบ 

เบื้องต้นหลายการทดสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าท่านจะสามารถรับ 

SIRT ได้อย่างปลอดภัย ตามปกติแล้วผู้ป่วยจะได้รับการ 

ด าเนินการสองขั้นตอน โดยที่ร่างกายอยู่ในภาวะสงบปานกลาง 

(conscious sedation) หรือภาวะสงบ (general anesthetic) 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ขั้นตอนด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ 

ขั้นตอนทางรังสีวิทยา หรือที่เรียกว่าการถ่ายภาพหลอดเลือด 

 

การถ่ายภาพหลอดเลือดครั้งแรกหรือการหาต าแหน่ง 

มีวัตถุประสงคเ์พื่อเตรียมตับของทา่นส าหรับการรกัษาด้วย 

SIRT ทั้งนี้ในระหว่างขั้นตอนด าเนินการเพื่อหาต าแหน่ง  

รังสีแพทย์ด้านรังสีร่วมรักษา 

 

จากนั้นจะให้ SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร ์

เคลือบสารกัมมนัตรังสี Y-90 ในระหว่างขั้นตอนที่สอง  

ซึ่งตามปกติแล้วจะด าเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายภาพหลอ

ดเลือดครั้งแรกไปแล้วหนึ่งหรือสองสัปดาห์ 

 

จะให้ SIR-Spheres อนุภาคเรซิน 

ไมโครสเฟียร์เคลือบสารกัมมันตรังส ี

Y-90 อย่างไร 

รังสีแพทย์ด้านรังสีร่วมรักษาจะเจาะรูเลก็ ๆ ซึ่งตามปกติคือ 

หลอดเลือดแดงที่โคนขาใกลข้าหนีบ หรือหลอดเลือดแดง 

เรเดียลใกล้ข้อมือ แพทย์จะประเมนิว่าวิธีการใดดีที่สุดส าหรับ 

แผนการรักษาของท่าน จากนั้น จะท าการสอดท่อยืดหยุ่น 

ขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าสายสวนผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ 

โดยจะให้ SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบ 

สารกัมมันตรังสี Y-90 ผ่านทางสายสวนนี้ ขั้นตอนทั้งหมด 

จะใช้เวลาประมาณ 90 นาที แพทย์ของท่านจะพูดคุยเกี่ยวกบั 

ยาและยาระงับความรู้สึกที่อาจใช้ในระหว่างขั้นตอน 

ด าเนินการนี ้
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SIR-Spheres® อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร ์

เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 ท างาน 

อย่างไร 
 
 

เนือ้งอกทีต่บั ซึง่รกัษาดว้ย SIR-Spheres® 
อนภุาคเรซนิไมโครสเฟยีรเ์คลอืบ 
สารกมัมนัตรงัส ีY-90 

ขั้นตอน SIRT ช่วยน าส่งสารกัมมนัตรังสี (ที่มักใช้ในการรักษา 

มะเร็ง) เข้าสู่เนื้องอกที่ตับโดยตรงด้วยเลือดซึ่งหล่อเลี้ยงเนื้องอก 

นั้น เนื้อเยื่อตับปกติไดร้ับเลือดจากหลอดเลือดด าพอร์ทัลซึ่งไหล 

มาจากล าไส้ประมาณ 90% ในขณะที่เนื้องอกที่ตับไดร้ับ 

เลือดจากหลอดเลือดแดงที่ตับประมาณ 90% SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 มุ่งเป้า 

ไปยังเนื้องอกตับโดยตรงผ่านทางหลอดเลือดแดงที่ตับ ดังนั้น 

เนื้อเยื่อตับสุขภาพดีส่วนที่เหลือ จึงได้รับสารกัมมันตรังสีนี ้

น้อยมาก 

 

อนุภาคไมโครสเฟียร์ส่วนใหญม่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

32 ไมครอน หรือความกว้างประมาณหนึ่งในสามของเส้นผมมนุษย์ 

อนุภาคไมโครสเฟียร์มีขนาดเลก็พอที่จะไหลผ่านหลอดเลือดแดง 

ที่ตับ แต่มีขนาดใหญ่เกนิไปที่จะผา่นหลอดเลือดขนาดเลก็ในเนื้องอก 

ซึ่งหลอดเลือดเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งอาหารอย่างถาวรของมะเร็งต่

อไป 

 

SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสารกมัมันตรังสี 

Y-90 ประกอบด้วยสารกัมมนัตรังสีอิตเทรียม-90 ซึ่งใหร้ังสีชนิด 

เบต้าในระยะทางสั้น ๆ ในเนื้อเยื่อมนุษย์ สารกัมมนัตรังสีอิตเทรียม 

-90 มคี่าครึ่งชีวิตประมาณ 2.5 วนั ดังนั้นสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ 

(มากกว่า 97%) จะถูกน าส่งเข้าสู่เนื้องอกในช่วงสองสัปดาห์แรก 

หลังการรักษา 

 

เนื่องจาก SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์ เคลือบ 

สารกัมมันตรังสี Y-90 ถกูน าส่งเข้าสู่เนื้องอกโดยตรง จึงท าให้ 

ปริมาณสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่ฝังอยู่ตรงบริเวณเนื้องอก 

ได้ในปริมาณมากกว่ารังสีรักษาแบบดั้งเดิมจากภายนอกร่างกาย 
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ประโยชน์ที่เป็นไปไดข้อง SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสาร 

กัมมันตรังสี Y-90 มีอะไรบ้าง 

ข้อมูลทางคลินกิระบุว่าเมื่อใชร้่วมกับเคมีบ าบัด SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 

สามารถท าให้เนื้องอกที่ตับหดตัวมากกว่าการให้เคมบี าบัดเพียงอย่

างเดียว ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและระยะเวลาที่คาดว่า 

จะมีชีวิตอยู่นานขึ้น ในผู้ป่วยจ านวนไม่มาก การรักษานี้ 

สามารถท าให้เนื้องอกหดตัวได้อย่างเพียงพอส าหรับการผ่าตัด 

ออกในภายหลัง ในผู้ป่วยซึ่งเนื้องอกที่ตับไม่ตอบสนองต่อเคมี 

บ าบัดอีกต่อไป ประสบความส าเร็จจากการน า SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 มาใช้ 

เพื่อให้เนื้องอกหดตัวและช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตได้นานขึ้น มบีทความ 

ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่หลายฉบับเกี่ยวกบัการใช้ 

SIR-Spheres อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสาร 

กัมมันตรังสี Y-90 ในการรกัษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกที่ตับ 

จะต้องหยุดการรักษาด้วย 

เคมีบ าบัดเพื่อรับ SIRT หรือไม ่

ตามปกติแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่หยุดรับเคมีบ าบัดก่อนขั้นตอน 

SIRT อย่างไรก็ตาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งจะประเมิน 

ว่าท่านจ าเป็นต้องหยุดเคมีบ าบัดในระหว่างระยะรักษาหรือไม่ 

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับการรกัษา 

ท่านจะได้รบัการตรวจสแกนเพื่อยืนยันว่ามีการฉีด SIR-Spheres 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 เข้าใน 

ตับของท่านหรือไม่ ทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นขั้นตอน SIRT 

นอกจากนี้ ท่านจะได้รบัการตรวจติดตามเป็นเวลาสองถึงสาม 

ชั่วโมงหลังจากขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้ทีมรักษาของท่านประเมิน 

ว่าท่านมีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ทีจ่ าเป็นต้องได้รบั 

ยาเพิ่มเติมหรือไม ่

เนื่องจากท่านจะไดร้ับการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสี มีข้อควร 

ระวังง่าย ๆ บางประการที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามในช่วง 24 ชั่วโมง 

แรกหลังจากขั้นตอน SIRT ข้อควรระวังเหล่านี้ ได้แก ่ล้างมือให้ 

สะอาดหลังเข้าห้องน้ า ท าความสะอาดของเหลวจากร่างกาย 

ที่หกเลอะ เช่น เลือด ปัสสาวะ หรืออุจจาระ และก าจัดทิ้งในห้องน้ า 

ท่านจะได้รบัข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัข้อควรระวังเหล่านี้เมื่อท่านออก

จากโรงพยาบาล นอกจากนี ้ทีมรักษาจะตรวจติดตามการด าเนิน 

โรคของท่านด้วยการตรวจเลือดและการถ่ายภาพรังสีเป็นระยะ 

อีกด้วย 

หลังจากการรักษาเป็นเวลานานเท่าใด 

จึงจะกลับบ้านได ้

ท่านอาจออกจากศูนย์ได้ใน 4-6 ชัว่โมงหลังจากขั้นตอน 

ด าเนินการ หรือในวันถัดไปขึน้อยู่กับเกณฑ์ของศูนย์ที่ให้ 

การรักษาท่าน ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถกลับมาด ารงชีวิต 

ประจ าวันได้ตามปกติภายในสองถึงสามวันหลังจากได้รบั 

การรักษา 
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ผลข้างเคียงจากการรกัษามีอะไรบ้าง 

การรักษาและยาเกือบทั้งหมดสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงทีไ่ม ่

พึงประสงค์ได้ ผลข้างเคียงบางอย่างอาจเล็กน้อยซึ่งจะท าให้ท่าน 

รู้สึกไม่สบาย แต่มีผลข้างเคียงจ านวนไม่กีเ่หตุการณท์ี่อาจร้ายแรง 

มนุษย์แต่ละคนมีวธิีการตอบสนองต่อการรักษาแตกต่างกัน 

ผู้ป่วยหลายรายมีอาการปวดท้องและ/หรือคลื่นไส้ ซึ่งปกติแล้ว 

อาการจะทุเลาในเวลาไม่นานและ/หรือหลังจากได้รบัยาบรรเทา 

อาการที่ใช้กันทัว่ไป นอกจากนี้ ผูป้่วยหลายรายมีไข้เลก็น้อยซึ่งอาจ 

เป็นอยู่นานถึงหนึ่งสัปดาห์ และอาการเหนื่อยล้าที่อาจเป็นอยู่นาน 

หลายสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ท่านอาจได้รับยาเพิม่เติม 

เช่น ยาบรรเทาปวด ยาต้านการอักเสบ ยาแกค้ลื่นไส้ และยา 

ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร ร่วมกับการรกัษาที่ท่านจะไดร้ับ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือลดผลข้างเคียงเหล่านีใ้ห้ 

น้อยที่สุด 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง 

ในบางสถานการณ์ที่พบได้น้อยและแม้แต่ในกรณีทีด่ าเนินการ 

โดยผู้ที่มีประสบการณ์ มคีวามเป็นไปไดท้ี่อนุภาคไมโครสเฟียร์ 

จ านวนเล็กน้อยอาจเข้าสู่อวัยวะอ่ืน ๆ โดยไม่ต้ังใจ เช่น ถุงน้ าดี 

กระเพาะอาหาร ล าไส้ หรือตับอ่อน หาก SIR-Spheres® 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 

เข้าสู่อวัยวะเหล่านี้ อาจท าให้เกิดการอักเสบในถุงน้ าดี 

(ถุงน้ าดีอักเสบ) กระเพาะอาหาร (กระเพาะอาหารอักเสบ) 

หรือล าไส้ (ล าไส้อักเสบ) ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อย 

แต่หากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่เกิดขึ้น ท่านจ าเป็นต้อง 

ได้รับการรกัษาเพิ่มเติม ทีมรกัษาของท่านจะได้รับการฝึกอบรม 

พิเศษเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ให้นอ้ยที่สุดและเพื่อป้องกันไม่ให ้

ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดขึ้น 
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ควรท าอย่างไร หากเกิดผลข้างเคียง 

สิ่งส าคัญ คือ ท่านควรติดต่อแพทยห์รือพยาบาล หากท่านม ี

ผลข้างเคียง แพทย์ของท่านอาจจ่ายยาเพื่อบรรเทาความรู้สึก 

ไม่สบายต่าง ๆ แม้ว่าผลข้างเคียงทีเ่ป็นอันตรายคุกคามต่อชีวิต 

นั้นพบได้น้อย แต่เป็นสิ่งส าคัญที่ทา่นต้องแจ้งแพทย์ให้เร็วที่สุด 

เมื่อท่านเกิดอาการไม่พึงประสงคใ์ดก็ตาม 

ผมจะร่วงหรือไม ่

ไม่เคยมีรายงานภาวะผมร่วง (ศีรษะล้าน) หลังจากการรักษา 

ด้วย SIR-Spheres® อนุภาคเรซินไมโครสเฟียรเ์คลือบสาร 

กัมมันตรังสี Y-90 หากท่านก าลังได้รับเคมบี าบัด ท่านอาจ 

ผมร่วงได้ อย่างไรก็ตาม SIR-Spheres อนุภาคเรซิน 

ไมโครสเฟียรเ์คลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 จะไม่ท าให ้

ภาวะนี้แย่ลง 

ต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้าง 

ท่านต้องไม่รับการรักษาด้วย SIRT หากท่านต้ังครรภ์ และ 

ท่านต้องไม่ต้ังครรภ์ภายในสองเดอืนหลังจากได้รับการรกัษา 

เนื่องจากการรักษานี้อาจเป็นอันตรายต่อบุตรในครรภ์ของท่าน 

อย่างถาวร ดังนั้น ท่านต้องใช้การคุมก าเนดิที่มปีระสิทธิภาพ 

ตลอดเวลาในระหว่างระยะรักษา ท่านต้องไม่ให้นมบุตรในช่วง 

สองสัปดาห์แรกหลังจากไดร้ับการรักษา และต้องไม่ปั๊มนม 

ใส่ขวดเพื่อให้นมกับบุตรของท่านในระหว่างระยะรกัษา 

จะต้องเปลีย่นแปลงอาหารหรือเครื่องดื่ม

หรือไม่ 

ไม่ ท่านสามารถและควรรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม 

ตามปกติ ปรมิาณอาหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มน้ า 

อย่างเพียงพอ จะช่วยให้ท่านกลับมาท ากิจวัตรประจ าวัน 

ได้ตามปกติ แพทย์ของท่านจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ 

การดื่มแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด 

จะค้นหาเกี่ยวกับประสบการณ์ของ 

ผู้ป่วยคนอ่ืน ๆ ได้อย่างไร 

นอกเหนือจากองค์กรผู้ป่วยหลายองค์กรที่ใหค้ าแนะน าและ 

ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เป็นมะเร็งชนิดนี้แล้ว ยังมีกลุ่มผู้ป่วยใน 

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนการแบ่งปันข้อมลูและสร้างทาง

เลือกการรักษา รวมถึงการฟื้นตัวจาก SIRT 

รายละเอียดติดต่อของกลุ่มนี้ดังแสดงด้านล่าง 

Yttrium 90 Microspheres Education & Support (YES) 

เว็บไซต์: www.y90support.org 

อีเมล: info@y90support.org 

โทรศัพท์: 877.937.7478 (โทรฟรีเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

ความคิดเห็นที่เผยแพรโ่ดยกลุม่ Yttrium 90 Microspheres 

Education & Support (YES) ไมจ่ าเป็นต้องเป็นความเห็น 

จาก Sirtex เสมอไป อีกทั้งลิงกม์ีให้ไว้เพื่อการบริการและ 

ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการรับรองบริการดังกล่าว 
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Sirtex มุ่งมั่นในการพัฒนาการบ าบัดรักษารูปแบบใหม่ส าหรบั 

มะเร็งตับ เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้นและมีคณุภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราไดท้ี่ info-ap@sirtex.com  

บันทึก 

ข้อควรระวงั: SIR-Spheres® อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 จะได้รับ 

การจัดจ าหน่ายให้กับสถานท่ีซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือสถานท่ีซึ่งได้รับการรับรอง และส 

ามารถจัดการกับไอโซโทปเพื่อการบ าบัดรักษาทางการแพทย์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารกัมมัน 

ตรังสี จงึควรได้รับจัดการตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด SIR-Spheres® 

อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 มีจ าหน่ายส าหรับใช้ในประเทศสิงคโปร ์

มาเลเซีย ไทย เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวันเกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

วตัถปุระสงคก์ารใช ้/ ข้อบง่ใช:้ ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามท่ี 

ไม่สามารถตัดออกได้ ค าเตอืน / ขอ้ควรระวงั: การน าสง่อนุภาคไมโครสเฟียร์ไปยังบริเวณอ่ื 

นซึ่งไม่ใช่เนื้องอกเป้าหมายท่ีตับ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายเฉพาะท่ีจากกัมมนัตภาพรังสแีล 

ะผลข้างเคียงร้ายแรง เนื่องจากคุณสมบัติของสารกัมมันตภาพรังสแีละผลท่ีส าคัญจากการท่ีอนุ 

ภาคไมโครสเฟียร์อยู่ผิดต าแหน่งใกล้บริเวณเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นี้ต้องด าเนินการโดยแพทย์ท่ีไ 

ด้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของ Sirtex TEC ครบถ้วนแล้ว แนะน าให้ท าการตรวจสแกน 

SPECT บริเวณท้องส่วนบนทันทีหลังจากการน าสง่ผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดท้องทั 

นทีหลังจากการน าสง่ผลิตภัณฑ์และอาจจ าเป็นต้องได้รับยาบรรเทาปวด อาจให้ยาลดการหล่ังก 

รดในวันก่อนท าการน าสง่ผลิตภัณฑ์และให้ต่อเนื่องตามความจ าเป็นเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในก

ระเพาะอาหาร ผลขา้งเคยีง: ผลข้างเคียงท่ีพบบ่อย ได้แก่ ไข้ การท างานของตับผิดปกติเล็กน้อ 

ยถึงปานกลาง ปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน และท้องเสีย ผลข้างเคียงร้ายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนจากก 

ารได้รับกัมมันตภาพรังสีปริมาณสูง ได้แก่ ตับอ่อนอักเสบ ปอดอักเสบจากการฉายรังสี กระเพาะ 

อาหารอักเสบเฉียบพลัน ตับอักเสบจากการฉายรังสี และถุงน้ าดีอักเสบเฉียบพลัน ขอ้หา้มใช:้ 

ห้ามใช้ SIR-Spheres® อนุภาคเรซินไมโครสเฟียร์เคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 ในผู้ป่วยท่ีมีการ 

ท างานของตับด้านการสงัเคราะห์และการหล่ังสารผิดปกติอย่างเด่นชัด ผู้ป่วยท่ีมีการไหลเวียนจ 

ากหลอดเลือดแดงท่ีตับเข้าสู่ปอดมากกว่า 20% หรอืปริมาณรังสีท่ีถูกดูดซึมเข้าสู่ปอดเท่ากับ 30 

เกรย์ซึ่งประมาณจากการตรวจสแกนด้วยสาร 99mTc MAA ไม่ควรน าส่งอุปกรณ์นี้ในผู้ป่วยท่ีได้ 

รับการประเมินด้วยภาพถ่ายหลอดเลือดแล้วพบว่ามีกายวิภาคของหลอดเลือดผิดปกติ ซึ่งอาจส่งผ 

ลให้มีการไหลย้อนกลับของเลือดจากหลอดเลือดแดงตับไปยังกระเพาะอาหาร ตับอ่อน หรือล าไส ้

กรณุาอา้งองิเอกสารขอ้มูลผลติภัณฑข์องแตล่ะประเทศส าหรบัรายการข้อบง่ใช ้ ขอ้หา้มใช ้ ผลข ้

างเคยีง ค าเตอืน และขอ้ควรระวงัทัง้หมด 
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ผู้ผลิต Sirtex Medical Pty Ltd Shop 6 

207 Pacific Highway 

St Leonards NSW 2065 ประเทศออสเตรเลีย 

โทรศพัท:์ +61 2 9964 8400 

โทรสาร: +61 2 9964 8410 

อีเมล: info-au@sirtex.com 

Sirtex Medical Singapore Pte Ltd. 

50 Science Park Road, 

#01-01, The Kendall Singapore Science 

Park II, ประเทศสิงคโปร ์117406 

โทรศพัท:์ +65 6800 6500 

อีเมล: info-ap@sirtex.com 

www.sirtex.com 

SIR-Spheres® เป็ นเครื่องหมายการค้ าจดทะเบียนของ 

Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd 

©2019 Sirtex Medical Inc.
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