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Hepatocellular carcinoma (HCC) is a malignancy with rapidly progressive and poor prognosis.
Data from the Thai national public health survey in 2016, liver cancer became the number one leading
cause of death. Strategies using immunotherapy, including immune checkpoint inhibitors, have shown
promising results as the second-line treatment for advanced HCC after the standard of care and
targeted therapy. This review is the update on the important clinical studies, current clinical application,
and future perspectives on the immunotherapy in HCC.
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Learning points
มะเร็งตับมีความส�าคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
หนึ่ ง ของผู ้ ป ่ วยที่เป็นโรคมะเร็งทั้งหมดของประเทศไทย
การรักษาด้วยแนวความคิด immune therapy ได้รับ
การยอมรับให้เป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ของ HCC
Nivolumab เป็นยากลุม่ Immune checkpoint inhibitors
ตัวแรกที่ได้รับการรับรองจาก U.S. FDA เมื่อเดือนกันยายน
พ.ศ. 2560 ให้ใช้เป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วย HCC ระยะลุกลามที่ไม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา targeted therapy: Sorafenib
การรั ก ษาด้ ว ย immune therapy ยั ง มี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่องและจะมีบทบาทส�าคัญในการรักษามะเร็งตับ
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มะเร็ ง ตั บ ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส� า คั ญ ทางสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทย ข้อมูลทางสถิติของประเทศไทยโดยส�านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (1) ได้เผยแพร่รายงานว่า ในปี
พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผเู้ สียชีวติ ด้วยโรคมะเร็ง 77,566 คน เป็นเพศชาย
44,490 คน เป็ น เพศหญิ ง 33,076 คน และยั ง พบว่ า มะเร็ ง ตั บ
และท่อน�้าดี เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 1 น�าหน้า มะเร็งปอด
มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ใหญ่ ตลอดจนมะเร็งปากมดลูก
จากบทความฉบั บ ที่ แ ล้ ว เรื่ อ ง Immune checkpoint
and checkpoint inhibitors in hepatocellular carcinoma (2)
ได้กล่าวถึงการรักษาด้วยแนวความคิดของการกระตุ้นให้ภูมิต้านทาน
ของร่างกายไปท�าลายเซลล์มะเร็ง และความรู้ความเข้าใจในพื้นฐาน
ของ Immune checkpoint และยาที่ไปยับยั้ง บทความในฉบับนี้
จะรวบรวมข้อมูลที่ส�าคัญในช่วงประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง การเข้ า มามี บ ทบาทที่ ชั ด เจนในการรั ก ษามะเร็ ง ตั บ
[hepatocellular carcinoma (HCC)] ของยากลุ่มนี้ การรักษา
ด้วยแนวความคิดของการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานของร่างกายไปท�าลาย
เซลล์มะเร็งนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ (3)
1. การกระตุ้นเพิ่มผลของภูมิต้านทานของร่างกาย (Promotion of immune effecter cell function)
แนวทางนี้มีวิธีย่อยดังนี้
1.1 Peptide vaccine therapy
1.2 DC-based vaccine therapy
1.3 Adoptive transfer of immune effecter cells
ซึ่งทั้งหมดข้างต้นยังอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าวิจัย
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2. การปรั บ เปลี่ ย นให้ ภู มิ ต ้ า นทานกลั บ มาท� า งานดี ขึ้ น
(Reversal of T-cell dysfunction) ได้แก่
2.1 Blockade of immune suppressor cells ซึ่งยังอยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยเช่นกัน
2.2 Immune checkpoint therapy ถือเป็นการรักษาแบบ
ใหม่ที่มีข้อมูลหลักฐานที่แสดงถึงประโยชน์ในการรักษามะเร็งตับ และ
น�ามาใช้จริงในปัจจุบัน โดยยาแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
2.2.1 Anti-Cytotoxic T-lymphocyte associated
protein 4 (Anti CTLA-4) เช่น ยา Tremelimumab (Anti-CTLA-4
monoclonal antibody) ที่ เ ริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาที่ ร ายงานผล
ของการตอบสนอง (4) แต่ ก็ ยั ง ต้ อ งรอข้ อ มู ล จากการทดลอง
ระยะต่อไปเพิ่มเติม
2.2.2 Anti-programmed cell death protein 1
(Anti PD-1) ได้แก่ ยา Nivolumab
Nivolumab

เป็นยาตัวแรกของการรักษาด้วยแนวความคิดของการกระตุน้
ให้ภูมิต้านทานของร่างกายไปท�าลายเซลล์มะเร็ง เพิ่งได้รับการรับรอง
โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and
Drug Administration; U.S. FDA) เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2560 ให้เป็นยาที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลาม
(advanced HCC, BCLC stage C) ทีไ่ ม่ตอบสนองหรือไม่สามารถควบคุม
โรคได้ด้วยยา Sorafenib หรือในอีกความหมายก็คือ เป็น second line
therapy หลังจากทีไ่ ด้รบั ยาหลัก first line therapy เช่น Sorafenib แล้ว
ไม่ตอบสนองหรือผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อยา targeted therapy ได้
ทัง้ นีอ้ งค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริการับรอง
ยา Nivolumab โดยอ้างถึงข้อมูลจากผลการวิจยั กลุม่ ย่อย (subgroup)
ในการใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยยา
Sorafenib มาก่อน (CheckMate 040 trial: NCT01658878) (5)
ซึ่งเป็นการศึกษา phase I/II ของยา Nivolumab โดยให้ผู้ป่วยรับยา
ขนาด 3 mg/kg ทางหลอดเลือดทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า 14.3%
ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมตอบสนองต่อการรักษา ระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยตอบสนอง
ต่อการรักษา (Response duration) ตั้งแต่ 3.2 เดือน จนถึงมากกว่า
38.2 เดือน โดยมีผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษามากกว่า 6 เดือน
ประมาณ 13% ของผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมด ในขณะที่ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต อบสนอง
ต่อการรักษามากกว่า 12 เดือน ประมาณ 8% ของผู้ป่วยทั้งหมด
ที่ ไ ด้ รั บ ยา อั ต ราการรอดชี วิ ต (overall survival) ที่ ร ะยะ 6
และ 9 เดือน อยู่ที่ 83% และ 74% ตามล�าดับ
โดยองค์ ก ารอาหารและยาของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
แนะน�าขนาดที่ใช้ในการรักษามะเร็งตับคือ 240 mg ทุก 2 สัปดาห์
สามารถดูค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.accessdatafda.gov/
drugsatfda_docs/label/2017/125554s041lbl.pdf
ความคืบหน้าของยากลุ่ม immune checkpoint therapy
ส�าหรับการรักษามะเร็งด้วยแนวคิดของการกระตุ้นให้ภูมิต้านทานของ
ร่างกายไปท�าลายเซลล์มะเร็งตับนั้น ส่วนใหญ่จะยังอยู่ในการศึกษา
ระยะที่ 1 หรือระยะที่ 2 ซึ่งจากการรวบรวมผลการวิจัยยาต่าง ๆ ที่ใช้
รักษามะเร็งตับระยะลุกลาม (advanced HCC, BCLC C) ในระยะ 10 ปี
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการรักษาแรก (first line therapy) หรือ
แนวทางการรักษารอง (second line therapy ) พบว่า มียาและวิธตี า่ ง ๆ
ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด ที่ดูเหมือนจะมีผลดีเบื้องต้นจากการศึกษา
ในระยะที่ 1 หรือ 2 แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับการรักษาแบบประคับประคอง
หรือเปรียบเทียบกับยาที่ใช้รักษาหลักในปัจจุบัน (targeted therapy:
sorafenib) พบว่า ยังไม่มยี าหรือวิธกี ารรักษาใดท�าให้ผปู้ ว่ ยได้ประโยชน์
เหนือกว่ายา Sorafenib ในแง่การมีชีวิตยืนยาวขึ้น (survival benefit)
(6) ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
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ยาในกลุ ่ ม immune checkpoint therapy ถื อ ว่ า มี
ข้ อ มู ล ที่ น ่ า สนใจมากที่ สุ ด ในปั จ จุ บั น เมื่ อ เที ย บกั บ การรั ก ษาด้ ว ย
immune therapy วิธีอื่น ๆ จากงานประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อย 2 งาน ได้แก่ 2018
Gastrointestinal Cancers Symposium ที่จัดขึ้น วันที่ 18 – 20
มกราคม พ.ศ. 2561 และ American Society of Clinical Oncology
(ASCO) 2018 ที่จัดขึ้น วันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้มี
การสรุปรวบรวมข้อมูลทีส่ า� คัญของงานวิจยั ต่าง ๆ ในการรักษามะเร็งตับ
ระยะลุกลามด้วย immune therapy โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่ม
เติมจากกลุ่มยา immune checkpoint therapy อีกชนิดหนึ่งคือ
Pembrolizumab ซึง่ เป็นยาตัวทีส่ องของกลุม่ anti PD-1 เป็นการรายงาน
ผลการวิจยั เบือ้ งต้น (preliminary data) จาก open-label phase II study:
KEYNOTE-224 trial (NCT02702414) (7) โดยเป็นการศึกษาใน
ผู้ป่วยมะเร็งตับ 104 ราย ที่เป็นมะเร็งตับระยะลุกลามซึ่งเคยได้รับ
การรักษาด้วยยา Sorafenib มาก่อน ผู้ป่วยได้รับยา Pembrolizumab
200 mg ทุก 3 สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือจนกระทั่งควบคุม
มะเร็งไม่ได้ หรือเกิดผลข้างเคียงโดยมีการประเมินผลการตอบสนองทุก
9 สัปดาห์ ผลเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
Pembrolizumab 16.3% พบว่ามีอตั ราการรอดชีวติ (overall survival)
ที่ 6 และ 12 เดือน คือ 77.9% และ 53.6% ตามล�าดับ
ยา Pembrolizumab ยังมีการศึกษาต่อเพื่อเป็นแนวทาง
การรักษาที่สอง (second line therapy) คือ the double-blind,
placebo-controlled phase III study: KEYNOTE-240 trial
(NCT02702401) ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบผลจากการรักษาด้วยยา
กับการรักษาแบบประคับประคอง ส่วนยา Nivolumab นั้นก็ยังรอผล
การศึกษาต่อคือ CheckMate-459 trial (NCT02576509) ที่จะใช้
Nivolumab เป็นยาหลัก (first line therapy) เปรียบเทียบกับ
Sorafenib ซึ่งถ้าผลออกมาดีเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน
แนวทางการรักษาโรคมะเร็งตับระยะลุกลาม ข้อมูลของงานวิจัยยากลุ่ม
immune checkpoint therapy ทีส่ า� คัญ สรุปไว้ในตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 ข้อมูลของการศึกษายา immune checkpoint inhibitors
* anti CTLA-4, ** Anti PD-1, OS = overall survival
Drugs

Result
Phase line of therapy
2nd line
Median OS = 8.2 months
II
OS at 6 months = 64%
OS at 12 months = 43%
2nd line
OS at 6 months = 83%
Nivolumab**
CHECKMATE 040 I/II
OS at 9 months = 74%
open-label
2nd line
OS at 6 months = 77.9%
II
Pembrolizumab** KEYNOTE 224
OS at 12 months = 53.6%
1nd line
ongoing
Nivolumab**
CHECKMATE 459 III
2nd line
ongoing
III
Pembrolizumab** KEYNOTE 240
Tremelimumab*

Study

NCT01008358
open-label

เนื่องจากในปัจจุบันแม้ immune therapy เป็นการรักษา
มะเร็งตับแบบใหม่ที่ต้องจับตาและน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่แนวทาง
การรักษามะเร็งตับในปัจจุบันที่มีอยู่ อาทิ Asia-Pacific clinical
practice guidelines on the management of hepatocellular
carcinoma: a 2017 update (8), AASLD guidelines for the
treatment of hepatocellular carcinoma (9) ซึ่งมีการทบทวนและ
ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2560 ยังไม่มีข้อมูลหรือค�าแนะน�าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาแบบ immune therapy ส่วนแนวทางการรักษา HCC ของ
สมาคมโรคตับของยุโรป (EASL) ทีต่ พี มิ พ์ในเดือนเมษายน 2561 ทีผ่ า่ นมา
คือ EASL practice guidelines: management of hepatocellular
carcinoma (10) เริ่ ม มี ก ารเขี ย นอ้ า งถึ ง ข้ อ มู ล ของการรั ก ษาด้ ว ย
immune therapy โดยกล่าวถึงยา Nivolumab และได้แนะน�าให้
42

ใช้เป็นยาล�าดับที่สอง (second line therapy) หลังจากที่รักษาด้วย
ยา Sorafenib แล้วควบคุมโรคมะเร็งไม่ได้ โดยให้ความเห็นว่ามีข้อมูล
สนับสนุนระดับปานกลาง (moderate level of evidence) และ
ค�าแนะน�าในการใช้ระดับอ่อน (weak recommendation) ในขณะที่มี
ค�าแนะน�าให้เลือกใช้ยากลุม่ targeted therapy อันได้แก่ Regorafenib
และ cabozantinib ด้วยข้อมูลสนับสนุนระดับสูง (high level of
evidence) และค�าแนะน�าในการใช้ระดับสูง (strong recommendation)
แม้ในปัจจุบนั ทีเ่ ราก�าลังเข้าสูย่ คุ Thailand 4.0 ได้มกี ารพัฒนา
วิธกี ารรักษาโรคใหม่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง อุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งตับก็ยงั คง
เท่ากันกับอัตราการเสียชีวิต หรือกล่าวอีกทางคือ เมื่อเป็นแล้วเสียชีวิต
ทัง้ หมด ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จริง เป้าหมายของการรักษายัง
จ�าเป็นทีจ่ ะต้องพิจารณาจากการท�าให้ผปู้ ว่ ยมีชวี ติ ทีย่ นื ยาวขึน้ (survival
benefit) การรักษาแบบ immunotherapy โดยเฉพาะ immune
checkpoint inhibitors ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งตับ
ระยะลุกลาม (advance HCC, BCLC C) ที่ไม่สามารถควบคุมโรคด้วย
ยาหลั ก และอาจใช้ เ ป็ น ยาหลั ก (first line therapy) ได้ จ ริ ง
ในอนาคตอันใกล้นี้
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