ิ ธิเบิกจ่ายค่าร ักษาสาหร ับการนาร ังสีเข้าสูร่ า
สถาบ ันบริการสุขภาพแห่งเนเธอร์แลนด์ให้สท
่ งกายเฉพาะจุด
้
(SIRT) เพือ
่ ร ักษาผูป
้ ่ วยโรคมะเร็ งลาไสใหญ่และทวารหน ักทีแ
่ พร่กระจายไปย ังต ับ
ซึง่ เคยร ับการร ักษาแล้วแต่ไม่ได้ผล
บอนน์, เยอรมนี--16 มี.ค.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์-เฟิ รส
์ คอลล์/อินโฟเควสท์
Sirtex (ASX: SRX) ประกาศว่า สถาบันบริการสุขภาพแห่งเนเธอร์แลนด์ (Zorginstituut Nederland หรือ
ZIN) ได ้ให ้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาสาหรับการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT)
เพือ
่ รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับ
ซึง่ เคยรับการรักษาด ้วยการทาเคมีบาบัดแล ้วแต่ไม่ได ้ผลหรือร่างกายไม่ยอมรับ โดยการตัดสินใจของ ZIN ในครัง้ นี้
อ ้างอิงจากหลักฐานทางคลินก
ิ ทีพ
่ ส
ิ จ
ู น์ให ้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ SIR-Spheres(R) Y-90
resin microspheres ในการรักษาผู ้ป่ วยกลุม
่ นี้
องค์กรมะเร็งครบวงจรแห่งเนเธอร์แลนด์ (Integraal Kankercentrum Nederland หรือ IKNL)
จะทาหน ้าทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนผู ้ป่ วยใหม่ เพือ
่ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข ้อมูลการรักษาผู ้ป่ วยชุดแรกจานวน 500 ราย
ซึง่ เป็ นโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับ และได ้รับการทา SIRT
ภายใต ้โครงการให ้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษานี้
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
เป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช ้ในขัน
้ ตอนการทารังสีร่วมรักษาทีเ่ รียกว่าการนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT)
่ หนึง่ คือการอุดเส ้นเลือดด ้วยสารกัมมันตรังสี อันเป็ นการฉายรังสีปริมาณสูงโดยตรงไปทีเ่ นือ
หรืออีกชือ
้ งอกในตับ
เทคนิคการรักษาทีว่ า่ นีจ
้ ะถูกนาไปใช ้ในการรักษาผู ้ป่ วยตามศูนย์เฉพาะทาง 10 แห่งในเนเธอร์แลนด์
มะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักเป็ นมะเร็งทีพ
่ บได ้บ่อยทีส
่ ด
ุ ในเนเธอร์แลนด์ โดยมีผู ้ป่ วยใหม่ราว 13,900
รายในแต่ละปี และยังเป็ นมะเร็งทีค
่ ร่าชีวต
ิ ผู ้ป่ วยมากทีส
่ ด
ุ เป็ นอันดับ 2 ในประเทศ ด ้วยจานวนผู ้เสียชีวต
ิ ราว 5,200
รายต่อปี [1] เมือ
่ มะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักเกิดการแพร่กระจายไปยังจุดอืน
่ ๆของร่างกาย
บ่อยครัง้ พบว่าเป็ นการแพร่กระจายไปยังตับ และจะส่งผลให ้ผู ้ป่ วยส่วนใหญ่เสียชีวต
ิ ในทีส
่ ด
ุ
ศาสตราจารย์มาร์นก
ิ ซ์ ลัม แพทย์สาขาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ประจา University Medical Center Utrecht
กล่าวว่า
“การประกาศครัง้ นีน
้ ั บเป็ นข่าวดีอย่างยิง่ สาหรับผู ้ป่ วยจานวนมากในเนเธอร์แลนด์ทเี่ ผชิญกับโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่แล
ะทวารหนักทีแ
่ พร่กระจายไปยังตับ ซึง่ เคยได ้รับการรักษาด ้วยยาและเคมีบาบัดแล ้วแต่ไม่ได ้ผล”
น.ส.เกอร์ดา ชาเปอร์ส ผู ้รอดชีวต
ิ จากโรคมะเร็งลาไส ้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจายลุกลาม
และสมาชิกคณะกรรมการมูลนิธ ิ The Dutch Intestinal Cancer Foundation กล่าวว่า
“ดิฉันมีความยินดีอย่างยิง่ ทีว่ น
ั นีผ
้ ู ้ป่ วยทั่วเนเธอร์แลนด์จะได ้รับประโยชน์จากนวัตกรรมการรักษาโรคนี้
ซึง่ เป็ นเทคนิคเดียวกับทีใ่ ช ้รักษาดิฉันเมือ
่ 3 ปี ทแ
ี่ ล ้ว”
ไนเจล เลนจ์ ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหารของ Sirtex Medical Europe บริษัทในเครือของ Sirtex Medical
Limited ซึง่ เป็ นผู ้พัฒนาและต่อยอดการวิจัยการใช ้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres
ในการรักษาเนื้องอกในตับ กล่าวว่า “เรามีความยินดีท ี่ SIR-Spheres
้ นาทัว่ เนเธอร์แลนด์
จะถูกนาไปใช ้รักษาผู ้ป่ วยในวงกว ้างขึน
้ ตามศูนย์เฉพาะทางชัน
้ ดีทต
โดยการให ้สิทธิในครัง้ นีถ
้ อ
ื เป็ นหลักฐานชัน
ี่ อกย้าถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ SIR-Spheres
ในผู ้ป่ วยกลุม
่ นี้”
การบาบ ัดด้วยการนาร ังสีเข้าสูร่ า
่ งกายเฉพาะจุด (SIRT)
การนารังสีเข ้าสูร่ ่างกายเฉพาะจุด (SIRT) เป็ นวิธรี ักษาแบบไม่ต ้องผ่าตัด
โดยนักรังสีร่วมรักษาจะใช ้สายสวนเข ้าไปในหลอดเลือดแดงโคนขาผ่านการกรีดบริเวณขาหนีบ
เพือ
่ นาอนุภาคกัมมันตรังสีหลายล ้านอนุภาค (ในกรณีของ SIR-Spheres microspheres
่ ลอดเลือดแดงตับโดยตรง
คืออนุภาคเรซินเคลือบสารกัมมันตรังสี yttrium-90 กว่า 30 ล ้านอนุภาค) เข ้าสูห

อนุภาคเหล่านี้จะไหลไปตามกระแสเลือดผ่านหลอดเลือดต่างๆ เข ้าสูเ่ ส ้นเลือดฝอยทีไ่ ปเลีย
้ งก ้อนมะเร็งในตับ
จากนัน
้ อนุภาคจะติดอยู่กับทีเ่ พราะมีขนาดใหญ่กว่าเส ้นเลือด
และจะปล่อยรังสีเบตาความเข ้มข ้นสูงใส่ก ้อนมะเร็งโดยตรง
ซึง่ การปล่อยรังสีภายในร่างกายใส่ก ้อนมะเร็งโดยตรงจะทาให ้ผู ้ป่ วยได ้รับรังสีเข ้มข ้นกว่าการฉายรังสีภายนอกหลาย
เท่า
เกีย
่ วก ับ SIR-Spheres microspheres
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ได ้รับการรับรองเพือ
่ ใช ้รักษาโรคในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา
(FDA PMA) สหภาพยุโรป (CE Mark) อาร์เจนตินา (ANMAT) สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และอีกหลายประเทศในเอเชีย
เช่น อินเดียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ยังมีการนาไปใช ้ในฮ่องกง
อิสราเอล มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ไต ้หวัน และไทย สาหรับในสหรัฐอเมริกานัน
้ SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres
ได ้รับการรับรองสาหรับใช ้รักษามะเร็งตับทีล
่ ก
ุ ลามมาจากมะเร็ งลาไส ้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนือ
้ ร ้ายไม่ได ้
โดยใช ้ร่วมกับการทาเคมีบาบัดหลอดเลือดในตับโดยใช ้ floxuridine นอกจากนี้ SIR-Spheres Y-90 resin
microspheres ยังได ้รับการรับรองเพือ
่ ใช ้รักษาเนือ
้ งอกในตับชนิดทีผ
่ า่ ตัดไม่ได ้ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป
อาร์เจนตินา บราซิล และอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่น อินเดียและสิงคโปร์ เป็ นต ้น
ั ชาติออสเตรเลียระดับแนวหน ้าของโลก
Sirtex Medical Limited (ASX: SRX) เป็ นธุรกิจเฮลธ์แคร์สญ
ทีม
่ งุ่ ยกระดับการรักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทคือ รังสีบาบัดเฉพาะจุดสาหรับมะเร็งตับอย่าง
SIR-Spheres Y-90 resin microspheres โดยมีการส่งมอบไปแล ้วราว 55,000 โดส
เพือ
่ ใช ้รักษาผู ้ป่ วยโรคมะเร็งตับในศูนย์การแพทย์กว่า 900 แห่ง ในกว่า 40 ประเทศ
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมสามารถรับชมได ้ที่ http://www.sirtex.com
SIR-Spheres(R) เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd
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