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ExAblate(R) ซึ)งเป็นเทคโนโลยรัีกษาดว้ยคลื)นอัลตรา้ซาวดต์ามภาพจาก MRI 
มปีระสทิธภิาพในการบรรเทาความเจ็บปวดจากการที)มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดกูในผูป่้วยที)ไม่สามารถใชรั้ง
สรัีกษาได ้โดยผูป่้วยหลายรายมสีขุภาพและการทํางานของร่างกายดขีึDนและใชย้านอ้ยลง 
 
บรษัิท อนิไซเทค จํากดั (InSightec Ltd.) ผูนํ้าดา้นการรักษาดว้ยคลื)นอลัตรา้ซาวดต์ามภาพจาก MRI (MRI-
guided Focused Ultrasound หรอื MRgFUS) ประกาศวา่ องคก์ารอาหารและยาสหรัฐ (FDA) 
ไดใ้หก้ารรับรอง ExAblate(R) 
เพื)อใชใ้นการรักษาภาวะปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจายในผูป่้วยที)ไมต่อบสนองตอ่หรอืไมส่ามารถใชรั้งสรัีก
ษาอาการปวดได ้ทั DงนีD นับเป็นครัDงที) 2 แลว้ที) FDA ใหก้ารรับรอง ExAblate 
ซึ)งเป็นระบบที)ถูกนําไปใชอ้ยา่งแพร่หลายนับตั Dงแตไ่ดรั้บการรับรองครัDงแรกเมื)อปีพ.ศ.2547 
เพื)อใชใ้นการรักษาโรคเนืDองอกมดลกูโดยไม่ตอ้งผา่ตัดและผูป่้วยไมต่อ้งนอนคา้งโรงพยาบาล 
 
สามารถชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรูปแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี) 
http://www.multivu.com/mnr/56632-insightec-fda-approves-exablate 
 
ภาวะปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจายเกดิขึDนเมื)อเซลลม์ะเร็งแพร่กระจายจากจดุแรกไปยังสว่นอื)นๆของร่างกา
ย 
 
“ภาวะปวดเป็นอาการที)พบบอ่ยที)สดุและรุนแรงที)สดุเมื)อมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดกู 
และมักกอ่ใหเ้กดิความไมส่บายกายและใจอยา่งมาก 
จนสง่ผลกระทบอยา่งใหญห่ลวงตอ่ความสขุในชวีติของผูป่้วย” กลา่วโดยดร.มารค์ เฮอรว์ติซ ์(Mark Hurwitz) 
หัวหนา้นักวจัิยในการทดลองแบบสุม่ในศนูยห์ลายแหง่ทั)วโลก 
ซึ)งอนิไซเทคใชข้อ้มูลที)ไดจ้ากการทดลองนีDในการยื)นเรื)องตอ่ FDA เพื)อขออนุมัตรัิบรองกอ่นเขา้สูต่ลาด 
“การใช ้ExAblate 
บรรเทาอาการปวดสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติของผูป่้วยโรคมะเร็งที)มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดกูไดอ้ย่าง
มาก ผลการศกึษาทางคลนิกิบง่ชีDวา่ การรักษาดว้ย ExAblate 
ชว่ยลดความเจ็บปวดจากการที)มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดกูไดอ้ยา่งมาก 
นอกจากนัDนผูป่้วยยังมสีขุภาพและการทํางานของร่างกายที)ดขี ึDนและใชย้านอ้ยลงดว้ย” 
 
ดร.เฮอรว์ติซ ์
เป็นผูนํ้าการทดลองระหวา่งที)เขาดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการดา้นการพัฒนาโครงการระดบัภมูภิาค 
แผนกรังสรัีกษาและมะเร็งวทิยา โรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital 
และรองศาสตราจารยด์า้นรังสรัีกษาและมะเร็งวทิยา โรงเรยีนแพทยม์หาวทิยาลยัฮารว์ารด์ 
สว่นในปัจจุบนัเขาดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการแผนก Thermal Oncology 
และรองประธานแผนกรังสรัีกษาและมะเร็งวทิยา มหาวทิยาลยัโทมัส เจฟเฟอรส์นั ในฟิลาเดลเฟีย 
 
สมาคมโรคมะเร็งแหง่สหรัฐอเมรกิาระบวุา่ กวา่ 2 ใน 3 
ของมะเร็งเตา้นมและมะเร็งตอ่มลกูหมากที)แพร่กระจายมกีารแพร่กระจายไปยังกระดกู 
และกรณีนีDก็เกดิขึDนสงูสดุ 30% กบัโรคมะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งตอ่มไทรอยด ์
นอกจากนัDนแลว้ ผูป่้วยสงูสดุ 30% 
ที)มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดกูจะไมต่อบสนองตอ่การรักษาดว้ยรังสหีรอืไม่สามารถใชรั้งสรัีกษาอาการปวดไ
ด ้



 
ExAblate ผสมผสานการรักษาดว้ยคลื)นอัลตรา้ซาวดเ์ขา้กับการสรา้งภาพและการตดิตามการรักษาดว้ย MRI 
แพทยจ์ะใช ้MRI ในการวางแผน กําหนดแนวทางการรักษา และตดิตามผลการรักษา 
และใชค้ลื)นอัลตรา้ซาวดท์ี)มคีวามถี)สงูในการทําลายเสน้ประสาทที)กอ่ใหเ้กดิความเจ็บปวด 
สง่ผลใหอ้าการเจ็บปวดลดลงอยา่งรวดเร็ว 
 
“การที) FDA อนุญาตใหใ้ช ้ExAblate เพื)อบรรเทาปวด 
ถอืเป็นการสรา้งทางเลอืกใหมใ่หแ้กผู่ป่้วยโรคมะเร็งที)มภีาวะปวดกระดกูซึ)งไม่สามารถใชรั้งสรัีกษาไดแ้ละกําลั
งมองหาทางเลอืกใหมใ่นการบรรเทาความเจ็บปวด” ดร.โคบ ีวอรท์แมน (Dr. Kobi Vortman) 
ประธานและซอีโีอของอนิไซเทค กลา่ว “นี)เป็นครัDงที) 2 แลว้ที) FDA ใหก้ารรับรองเทคโนโลย ีExAblate 
ซึ)งถอืเป็นเหตกุารณ์สําคญัเพราะเรากําลงัพยายามทําใหเ้ทคโนโลยกีารรักษาที)ทนัสมัยและไมทํ่าใหเ้กดิแผลนีD
สามารถใชรั้กษาไดอ้ยา่งหลากหลายมากขึDน นอกจากนัDนยังแสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั)นของเราในการนํา 
ExAblate มาใชใ้นเชงิคลนิกิอยา่งกวา้งขวางมากขึDนเพื)อพัฒนาคณุภาพชวีติของผูป่้วยใหด้ขี ึDน” 
 
FDA ใหก้ารรับรอง ExAblate เป็นครัDงที) 2 
โดยพจิารณาจากผลการทดลองทางคลนิกิแบบสุม่ในศนูยห์ลายแหง่ทั)วโลก 
ซึ)งเป็นการเปรยีบเทยีบกลุม่ผูป่้วยที)มภีาวะปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจายซึ)งไดรั้บการบรรเทาปวดดว้ย 
ExAblate กบัผูป่้วยกลุม่ยอ่ยที)ไดรั้บยาหลอก ซึ)งผลปรากฏวา่ ผูป่้วยที)ไดรั้บการรักษาดว้ย ExAblate 
มอีาการปวดลดลงและมคีณุภาพชวีติที)ดขี ึDนอยา่งมนัียสาํคญัทางคลนิกิจากการตดิตามผล 3 
เดอืนหลงัการรักษา ทั DงนีD ศนูยก์ารแพทยก์วา่ 15 แหง่ที)ร่วมการทดลองทางคลนิกิประกอบดว้ย Fox Chase 
Cancer Center, Stanford University, UCSD, UVA, Moffitt และ Brigham and Women's Hospital 
ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึ University of Toronto, La Sapienza University ในโรม, Sheba and Rambam 
Medical Centers ในอสิราเอล,  Petrov Research Institute of Oncology และ Rostov Medical University 
ในรัสเซยี เป็นตน้ 
 
ExAblate เป็นระบบ MRgFUS หนึ)งเดยีวที)ไดรั้บการรับรองจาก FDA 
ใหใ้ชใ้นการรักษาโรคเนืDองอกมดลกูและภาวะปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจาย นอกจากนัDนยังไดรั้บมาตรฐาน 
CE จากยโุรปสําหรับรักษาโรคเนืDองอกมดลกู ภาวะปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจาย 
และภาวะเยื)อบโุพรงมดลกูเจรญิผดิที)โดยไปเจรญิอยูใ่นกลา้มเนืDอมดลกู ปัจจบุนัมโีรงพยาบาล 20 
แหง่ในยโุรปและเอเชยีแปซฟิิกที)ใช ้ExAblate ในการบรรเทาอาการปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจาย 
 
อนิไซเทคจะทําการศกึษาหลงัการเขา้สูต่ลาดในศนูยห์ลายแหง่ โดยจะศกึษาในผูป่้วย 70 
คนในสหรัฐอเมรกิาที)มภีาวะปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจาย 
และจะลงทะเบยีนพาณชิยเ์พื)อรวบรวมขอ้มูลเกี)ยวกับผูป่้วยที)ไดรั้บการรักษาดว้ย ExAblate 
เพื)อบรรเทาอาการปวดกระดกูจากมะเร็งแพร่กระจาย 
 
เกี)ยวกบัอนิไซเทค 
 
บรษัิท อนิไซเทค จํากดั เป็นบรษัิทเอกชนภายใตก้ารลงทนุร่วมกนัของบรษัิท เอลบทิ อมิเมจจงิ (Elbit 
Imaging), เจนเนอรัล อเิลคทรคิ (General Electric) และเมดเิทค แอดไวเซอรส์ (MediTech Advisors) 
อนิไซเทคกอ่ตั DงขึDนในปีพ.ศ.2542 และเป็นผูพั้ฒนา ExAblate เพื)อปรับปรุงเทคโนโลย ีMRgFUS 
ใหเ้ป็นเทคโลยทีี)ใชไ้ดจ้รงิในทางคลนิกิ ทั DงนีD ExAblate 
ไดรั้บรางวลัมาแลว้มากมายทั Dงในดา้นนวตักรรมและความสามารถในการชว่ยเหลอืมนุษยชาต ิทั Dงรางวัล 
Technology Innovation Awards จากวอลลส์ตรทีเจอรนั์ล และรางวัล IST grand prize จากสหภาพยโุรป 
และเมื)อไมน่านมานีDนติยสารไทมส์ยังยกย่องให ้Focused Ultrasound เป็น “ 1 ใน 50 สดุยอดการสรา้งสรรค”์ 
ดว้ย สามารถดขูอ้มลูเพิ)มเตมิเกี)ยวกบัศนูยรั์กษาตา่งๆและภาวะมะเร็งแพร่กระจายไปที)กระดกูไดท้ี) 
http://www.insightec.com และ http://www.bone-pain-palliation.co.uk 
 
ขอ้มลูตดิตอ่สาํหรับสื)อมวลชน 
 
ลนิน ์โกลมับคิ (Lynn Golumbic) 
โทร: +972-4-813-1368 
อเีมล: lynng@insightec.com 



 
โฮลลสิเตอร ์โฮวยี ์(Hollister Hovey) 
โทร: +1-646-871-8482 
อเีมล: hhovey@lazarpartners.com 
 
วดิโีอ: http://www.multivu.com/mnr/56632-insightec-fda-approves-exablate 
 
แหลง่ขา่ว: อนิไซเทค 
 
 
 


