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For decade, systemic treatments in advanced stage hepatocellular carcinoma (HCC), except
sorafenib, were not very effective even though there were tremendous effort in developing new
therapy. Until last 2 years, Nivolumab, the new immune check point inhibitor, has shown promising
activity in phase I/II study and have been approved by USFDA to treat patients in first and second line
due to their benefits on overall survival and the adequate safety profile. Not only nivolumab, but also
lenvatinib; multikinase inhibitor, is approved in advanced HCC due to a positive impact on the overall
survival. Still sorafenib is the drug that have been used to treat unresectable HCC for over 10 years
with best benefits on overall survival and the adequate safety profile in selected patients. Therefore,
this article was to reveal all the data about systemic therapies that were used in advanced stage HCC
include indication, dosage, patient and drug’s profile and safety. The strategy to precisely select
treatment for advanced or unresectable HCC is now more challenging than ever before because there
were many promising drugs available in the market. Thus, as a clinician, we are responsible to gather
all the important information from patients to choose the best treatment option not only to prolong
survival but to achieve complete response in these metastasis liver cancers.
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มะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma หรือ HCC) เป็น
โรคมะเร็งทีส่ ำ� คัญและพบได้บอ่ ยในประเทศแถบเอเชีย โดยมีอบุ ตั กิ ารณ์
มากกว่า 20 ต่อ 100,000 รายต่อปี (1) โดยหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา
ที่เหมาะสมจะมีอัตรารอดชีวิตที่ 1 ปีและ 2 ปี อยู่เพียงร้อยละ 17.5
และร้อยละ 7.3 (2)  การรักษามะเร็งตับให้หายขาดในปัจจุบันคือการ
ผ่าตัดก้อนมะเร็งออก หรือท�ำการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ในระยะลุกลาม (advanced stage) หรือ
ในระยะแพร่กระจาย (metastasis stage) ท�ำให้ไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ ส่งผลให้การรักษามะเร็งตับส่วนใหญ่ในเวชปฏิบตั ทิ ำ� ได้เพียง
การรักษาแบบประคับประคอง โดยมุ่งเน้นควบคุมขนาดของก้อนมะเร็ง
เช่น การรักษาด้วยวิธี transarterial chemoembolization (TACE)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ไม่ให้มะเร็งมีการลุกลามหรือแพร่กระจายมากขึน้
อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่สามารถท�ำให้มะเร็งหายขาดได้
ปัจจุบันมีการรักษาโรคมะเร็งตับด้วยวิธีการรักษาพุ่งเป้า
(targeted therapy) และ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัด (immunotherapy)   ที่มีผลการศึกษายืนยันว่าสามารถท�ำให้ผู้ป่วยมะเร็งตับใน
ระยะลุกลามมีชวี ติ อยูร่ อดได้มากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการรักษาแบบ
ประคับประคองเพียงอย่างเดียว (3) นอกจากนี้ยายังมีความจ�ำเพาะ
เจาะจงต่อก้อนมะเร็งมากกว่าการรักษาแบบเดิมด้วยวิธีรังสีรักษาและ
เคมีบ�ำบัด บทความนี้คณะผู้นิพนธ์ได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลการรักษา
โรคมะเร็งตับแนวใหม่ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการรักษา
โรคมะเร็งตับ
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การรักษาโรคมะเร็งตับด้วยวิธีการรักษาพุ่งเป้า
(targeted therapy) และการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน
บ�ำบัด (immunotherapy)

ในอดีตการรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งตับ
ระยะ advanced stage นั้น แทบไม่มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเลย
ก็ว่าได้ แม้ผู้ป่วยจะมีสมรรถภาพการท�ำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ดี คือ
ระดับ Child Pugh score A หรือ B และอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเอง
ได้ก็ตาม การรักษาด้วยยาเคมีบ�ำบัดรวมถึงการรักษาด้วยยาฮอร์โมนได้
รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผลในมะเร็งตับ เนื่องจากมีรายงานการดื้อยา
ของเซลล์มะเร็ง (4) จนกระทั่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนายาใน
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่การพัฒนายาในกลุ่ม
targeted therapy จนมาถึงการรักษาด้วยวิธี immunotherapy ใน
กรณีทกี่ ารรักษาด้วยยา targeted therapy ไม่ได้ผล (5) ส่งผลให้สมาคม
โรคตับแห่งสหภาพยุโรป (European Association for the Study of
the Live) ได้มกี ารปรับเปลีย่ นแนวทางการรักษามะเร็งตับระยะลุกลาม
เมือ่ ปีทผี่ า่ นมา และในปัจจุบนั มียาทีไ่ ด้รบั การรับรองจากองค์การอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังรูป (Figure 1)
Figure 1 ยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการรักษามะเร็งตับระยะลุกลาม
มะเร็งตับระยะ B หมายถึง มะเร็งตับระยะ Intermediated
แบ่งตาม Barcelona Clinic Liver Cancer
มะเร็งตับระยะ C หมายถึง มะเร็งตับระยะ Advanced
แบ่งตาม Barcelona Clinic Liver Cancer

Sorafenib monotherapy

Sorafenib เป็นยากลุ่ม targeted therapy ชนิดแรกที่ได้
รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะ advanced stage โดยยาจัดอยู่ใน
กลุ่ม multikinase inhibitor ออกฤทธิ์ยับยั้ง B-RAF, Flt-3, c-Kit, RET
และ vascular endothelial growth factor pathway ของก้อนมะเร็ง
ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตและการสร้างหลอดเลือดเข้าไป
เลี้ยงก้อนมะเร็งตับ จึงท�ำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น เทียบกับ
ยาหลอก ทั้งในการศึกษา Sorafenib in Advanced Hepatocellular
Carcinoma (SHARP) (6) และ Efficacy and safety of sorafenib
in patients in the Asia-Pacific region with advanced hepatocellular carcinoma: a phase III randomized, double-blind,
placebo-controlled trial (Asia-Pacific trial) (7)  โดยขนาดยาที่น�ำ
มาใช้ในการศึกษาดังกล่าวคือ sorafenib ขนาด 400 มก. รับประทานใน
ขณะทีท่ อ้ งว่าง ก่อนอาหาร 1 ชม. หรือหลังอาหาร 2 ชม. โดยผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้า
ได้เช่นเดียวกับการศึกษา ได้แก่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับระยะ advanced stage
ทีไ่ ม่เคยได้รบั systemic therapy อืน่ ๆ มาก่อน มีสภาพการท�ำงานของ
ตับที่ดี โดยมีค่า Child Pugh score ระดับ A มี Eastern Cooperative
Oncology Group (ECOG) Performance Status  0 ถึง 2 และคาด
ว่าจะมีชีวิตอยู่มากกว่า 3 เดือน โดยใน SHARP trail ด�ำเนินการศึกษา
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ทวีปยุโรป ส่วน Asia-Pacific
trial ศึกษาในประเทศจีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งผลการรักษาเป็นที่
น่าพอใจเมื่อเทียบกับยาหลอก มีอัตราส่วนของผู้ป่วยที่สามารถควบคุม
ขนาดของก้อนมะเร็งได้มากกว่าจริงทั้งในสองการศึกษา อย่างไรก็ตาม
ผลการศึกษายังไม่เคยพบผู้ป่วยที่ได้ complete response ในทั้งสอง
การศึกษา เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยลงไปจะพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งตับร่วมกับติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี หรือไม่มีการแพร่กระจายของ
โรคออกนอกตับ มี tumor burden ต�่ำ  รวมไปถึงมีอัตราส่วนระหว่าง
neutrophil ต่อ lymphocyte ต�ำ 
่ จะมีการตอบสนองต่อการรักษาด้วย
sorafenib ได้ดกี ว่ากลุม่ อืน่ และได้ประโยชน์ดา้ นอัตราการรอดชีวติ ทีม่ า
กกว่า (8) ต่อมาภายหลังได้มี prospective observational registry
study เก็บข้อมูลในทั้งหมด 39 ประเทศที่ชื่อว่า Global Investigation
of therapeutic DEcisions in hepatocellular carcinoma [HCC]
and Of its treatment with sorafeNib (GIDEON) เพื่อดูข้อมูลการใช้
งานยา sorafenib ในการรักษาคนไข้จริงตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วโลก
พบว่าในแต่ละภูมิภาคมีการใช้ยาแตกต่างกันไป ในกลุ่มประเทศเอเชีย
แปซิฟิคและญี่ปุ่น เลือกให้ยาหลังผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย TACE แล้ว
มากกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับกลุ่มยุโรป อเมริกา และลาตินที่มีเพียง
ร้อยละ 13-37 ทีเ่ ลือกให้ยาหลังผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาด้วย TACE ซึง่ จาก
การติดตามพบว่ากลุ่มที่เลือกให้ยาหลังผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย TACE
แล้วมีระยะเวลาการรอดชีวิตนานถึง 8.4 เดือน เทียบกับ 5.9 เดือน (9)
โดยได้ผลดีกว่าในผู้ป่วยที่ Child Pugh score A เมื่อเปรียบเทียบกับ
Child Pugh score B โดยจากข้อมูลในประเทศญีป่ นุ่ มีคา่ มัธยฐานอัตรา
การรอดชีวิตเป็น 17.4 สัปดาห์ เทียบกับ 7.6 สัปดาห์ โดยผลการศึกษา
สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับข้อมูลจากประเทศจีน อย่างไรก็ตามมี
รายงานผลข้างเคียงที่รุนแรงระดับ 3 ถึง 4 ของ sorafenib ถึงร้อยละ
10 ได้แก่ อาการอ่อนเพลียปวดท้อง ท้องเสีย ตับอักเสบและ hand-foot
skin reaction syndrome จากการศึกษาใน GIDEON study โดยพบผล
ข้างเคียงจากยาทีร่ นุ แรงจนต้องท�ำให้ตอ้ งหยุดการรักษาด้วย sorafenib
ถึงร้อยละ 17 (10) ในกลุ่มที่เป็น Child Pugh score A โดยผลข้างเคียง
ทีถ่ อื เป็นข้อห้ามในการให้ยา sorafenib ตลอดไป ได้แก่ ภาวะเลือดออก
รุนแรงที่ต้องมีการรักษาด้วยการท�ำหัตถการ เพื่อหยุดเลือดหรือมีภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งพบได้ร้อยละ 2.7 ส�ำหรับผลข้างเคียงทาง
ผิวหนัง ได้แก่ hand-foot skin reaction syndrome พบในประเทศ
ญีป่ ่นุ สูงถึงร้อยละ 47.8 เทียบกับประเทศอืน่ ทีพ่ บเพียง ร้อยละ 30 และ
จะพบในช่วง 6 สัปดาห์แรกหลังเริ่มยา แพทย์ควรพิจารณาลดขนาดยา
ลงในผู้ป่วยที่ตรวจพบค่า total bilirubin สูงกว่าค่าปกติ 1.5 เท่า หรือ
มีค่า albumin <2.5 มก./ดล. ในระหว่างการรักษา เนื่องจากมีความ
เสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงจากยาสูง (11)  
Sorafenib combination therapy และ
regorafenib (second line therapy)

แนวคิดการใช้ sorafenib ร่วมกันกับยาอื่นในการรักษาโรค
มะเร็งตับ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การรักษามะเร็งตับมีประสิทธิภาพมากขึน้
มีการศึกษาการใช้ sorafenib ร่วมกับการให้ยาเคมีบำ� บัด doxorubicin
ซึ่งแนวโน้มผลการรักษาในการศึกษา phase II randomized control
trial พบว่าได้ผลดี เพิ่มค่ามัธยฐานอัตราการรอดชีวิตจาก 6.5 เดือน
เป็น 13.7 เดือน (12)  ปัจจุบันการศึกษาการใช้ sorafenib ร่วมกับการ
ให้ยาเคมีบ�ำบัด doxorubicin ก�ำลังพัฒนาไปสู่ phase III เพื่อรวบรวม
ผลการรักษาในหลายสถาบัน นอกจากนี้หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยา sorafenib อาจพิจารณาเลือกใช้ยา regorafenib ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่ม multikinase inhibitor เป็นตัวเลือกอันดับที่สอง (second
line therapy) ที่ให้ผลการรักษาในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจาก 7.8
เดือน เป็น 10.6 เดือน ในการศึกษา Regorafenib for patients with
hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib
treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, place34

bo-controlled, phase 3 trial (13) แม้ว่าผลข้างเคียงจากยาจะพบ
บ่อยกว่า แต่คุณภาพชีวิตไม่ได้แตกต่างจากยาหลอก
Lenvatinib

Lenvatinib เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม multikinase inhibitor
ชนิดใหม่ โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง VEGFR 1-3, FGFR1-4, PDGFR-alpha,
RET และ KIT pathway ของมะเร็งตับ lenvatinib ได้มีการพิสูจน์ว่ามี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยเพิม่ ระยะเวลาการรอดชีวติ ในผูป้ ว่ ยมะเร็งตับ
ระยะ advanced stage ไม่แตกต่างจากการรักษาด้วยยา sorafenib
ซึ่งได้ข้อมูลจากการศึกษาแบบเปรียบเทียบ phase III multicenter,
non-inferoirity trial ใน 20 ประเทศ โดยศึกษาในผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตับที่
ไม่สามารถผ่าตัดได้และแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ได้รบั ยา sorafenib
ขนาด 400 มก. วันละสองครั้งนาน 28 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ
ยา lenvatinib 12 มก. ต่อวัน ในผู้ป่วยที่น�้ำหนักมากกว่า 60 กก. หรือ
8 มก. ต่อวัน ในผู้ป่วยที่น�้ำหนักน้อยกว่า 60 กก. โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของการรักษา คือ อัตราการรอดชีวิต ซึ่งพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทั้ง 2 กลุ่ม โดยในกลุ่ม lenvatinib มีอัตราการ
รอดชีวิตได้ถึง 13.6 เดือน เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ sorafenib 12.3 เดือน
(14) ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการรักษาด้วยยา lenvatinib คือความ
ดันโลหิตสูงรุนแรงและถ่ายเหลว อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัด
หลายประการ ได้แก่ ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการศึกษานี้มีข้อยกเว้นมากกว่า
การศึกษาทีผ่ า่ นมา กล่าวคือ ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งตับทีเ่ ข้าสูก่ ารศึกษาไม่ได้นบั
รวมผู้ป่วยที่มี main portal vein thrombosis หรือตรวจพบ biliary
invasion หรือในกรณีที่ก้อนมะเร็งตับลุกลามมากกว่าร้อยละ 50 ของ
เนื้อตับทั้งหมด ก็จะไม่ถูกคัดเลือกเข้าสู่การศึกษานี้ ส่งผลให้การเลือก
ใช้ยา lenvatinib อาจมีข้อจ�ำกัดต่อลักษณะของผู้ป่วยมากกว่ายา
sorafenib
Cabozantinib

cabozatinib เป็นยาใหม่ที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่
ผ่านมา เนือ่ งจากมีผลแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยาในการศึกษาที่
มีชอื่ ว่า Cabozatinib in Patients with Advanced and Progressing
Hepatocellular Carcinoma โดยยานี้มีกลไกยับยั้ง VEGFR 1, 2,
3, MET และ AXL ซึ่งจะยับยั้งกระบวนการรุกรานของมะเร็ง โดย
เฉพาะ MET และ AXL ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนในการที่ท�ำให้เกิดกระบวนการ
ดื้อยา sorafenib งานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของยา cabozatinib จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ ผู้ป่วย
ที่ได้เข้าร่วมจะต้องมี Child-Pugh score A ร่วมกับ ECOG 0-1 และ
มีการกระจายของโรคขณะที่ได้รับการรักษาด้วยยา sorafenib โดย
ขนาดยา cabozatinib ที่ได้รับคือ 60 มก. รับประทานวันละหนึ่งครั้ง
เทียบกับยาหลอก โดยขนาดยาทีว่ เิ คราะห์แล้วมีคา่ มัธยฐานของขนาดยา
อยูท่ ี่ 43 มก. โดยเท่ากับขนาดของยาทีใ่ ช้ในงานวิจยั ของการรักษามะเร็ง
ไตระยะลุกลาม ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นว่าค่ามัธยฐานอัตราการ
รอดชีวิตเป็น 10.2 เดือน เมื่อเทียบกับยาหลอกที่ได้เพียง 8 เดือน โดย
ผลข้างเคียงของยาในกลุ่มนี้ คือ ท้องเสีย ถ่ายเหลว เกิดประมาณครึ่ง
หนึ่งของอาสาสมัครทั้งหมด โดยที่แตกต่างกับยากลุ่มเดิมคือท�ำให้เกิด
ความดันโลหิตสูงได้ประมาณร้อยละ 29 ซึ่งถือว่ายอมรับได้ จากงาน
วิจัยที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ยานี้ได้รับการยอมรับและน�ำมาใช้
จริงในปัจจุบัน (15)
Bevacizumab, ramucirumab และ tivatinib

นอกเหนือจากยา sorafenib, regorafenib และ lenvatinib
ยาอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นการศึกษามาด้วยกลไกอืน่ ๆ ปัจจุบนั ยังพบว่าได้ผลไม่เป็น
ที่น่าพอใจ มีเพียงยากลุ่มออกฤทธิ์ต้านการสร้างหลอดเลือด (anti-angiogenic agent) และยาออกฤทธิ์ต้าน c-Met pathway ที่พอจะเห็น
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ผลบ้างในการรักษาโรคมะเร็งตับระยะ advanced stage
ยา bevacizumab เป็นยากลุม่ ออกฤทธิต์ า้ นการสร้างหลอด
เลือด (anti-angiogenic agent)  ได้รบั การศึกษาร่วมกับ erlotinib เป็น
phase II first-line ในการรักษามะเร็งตับพบว่ามีการตอบสนองต่อการ
รักษา (objective response rate: ORR) ที่ร้อยละ 24 โดยระยะเวลา
การรอดชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 13.7 เดือน (16) ในขณะนี้ก�ำลังมีการศึกษา
เปรียบเทียบยาสองตัวนี้กับ sorafenib เป็น phase III trial
ยา ramucirumab เป็นยากลุ่มออกฤทธิ์ต้านการสร้าง
หลอดเลือด (anti-angiogenic agent) โดยออกฤทธิ์เป็น monoclonal antibody directed against vascular endothelial growth
factor receptor 2 ที่ได้ผลในคนไข้ที่ได้รับ sorafenib แล้วยังมีการ
ด�ำเนินโรคมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีค่า AFP > 400 ng/mL โดย
พบอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยนานถึง 7.8 เดือน เทียบกับ 4.2 เดือนของ
ยาหลอกในการศึกษา phase III ที่มีชื่อว่า Ramucirumab versus
placebo as second-line treatment in patients with advanced
hepatocellular carcinoma following first-line therapy with
sorafenib (REACH): a randomised, double-blind, multicentre,
phase 3 trial ที่ผ่านมา (17) เช่นเดียวกันกับยา tivatinib ซึ่งเป็นยา
ออกฤทธิ์ต้าน c-Met pathway โดยให้การรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
ที่ตัวก้อนมะเร็งมี tumor C-Met expression สูง และไม่ได้ผลจากการ
รักษาด้วยยา sorafenib พบว่าสามารถเพิ่มค่ามัธยฐานก่อนที่มะเร็งจะ
ลุกลามได้เหนือกว่ายาหลอก (18) ยาในกลุ่มอื่น ๆ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น
bFGF inhibitor, MAP kinase pathway inhibitor, mTOR inhibitor,
Insulin-Like Growth Factor-1 receptor mAB, Anti-EGFR TKIs
ล้วนแต่มีการศึกษาว่าไม่ได้ผล อีกทั้งยังท�ำให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย
การรักษาโรคมะเร็งตับด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบ�ำบัด
(immunotherapy)

การรักษามะเร็งแนวใหม่ดว้ ยวิธกี ารรักษาด้วยภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัด
หรือ Immunotherapy เป็นทีส่ นใจอย่างมาก ซึง่ เป็นการรักษาโรคมะเร็ง
โดยอาศัยหลักการท�ำงานของภูมิคุ้มกัน กล่าวคือ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอม
เข้าสูร่ า่ งกาย ระบบภูมคิ มุ้ กันจะถูกกระตุน้ ให้ทำ� การก�ำจัดสิง่ แปลกปลอม
นั้นออกจากร่างกาย เป็นการส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันท�ำงานเพื่อให้
สามารถก�ำจัดหรือควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Immune checkpoint บน T cell
Immune checkpoint คือ จุดตรวจของปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ มุ้ กันบน
ผิวของ T cell ซึง่ ความสมดุลของ immune checkpoints บนผิวของ T cells
มีความส�ำคัญในการควบคุมการท�ำงานของ T cells ให้เป็นไปอย่างสมดุล คือ
กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีสิ่งแปลกปลอมในร่างกายให้พอเหมาะ โดยไม่
กระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่มากจนเกินไปและยับยั้งไม่ให้ร่างกายท�ำลายเซลล์
ปกติตนเอง
จากการศึกษาใน 10 ปีทผี่ า่ นมา พบว่าเซลล์มะเร็งกลับฉวยโอกาส
ในการกระตุ้นกลไกนี้ เพื่อไม่ให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายไปท�ำลายเซลล์มะเร็ง
โดยผ่านปฏิกิริยาของ programmed cell death protein 1 (PD-1) หรือ
cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) หรือ co-inhibitory
receptors อืน่ ๆ เช่น เซลล์มะเร็งมีการเพิม่ การแสดงออกของ programmed
death ligand-1 (PD-L1) บริเวณผิวเซลล์มะเร็งให้มากขึ้น ส่งผลให้ PD-1
receptor เกิดการยับยัง้ การท�ำลายมะเร็งผ่านทาง PD-1/PD-L1 มากขึน้ ท�ำให้
เซลล์มะเร็งมีการลุกลามมากขึ้น ฉะนั้นวิธีการจะหยุดกลไกนี้ได้ คือการสร้าง
ตัวยับยั้งต่อ co-inhibitory checkpoints เช่น CTLA-4 และ PD-1 หรือตัว
ยับยั้งต่อ ligands เช่น PD-L1 หรือ PD-L2 ทั้งหมดนี้ เรียกว่า checkpoint
inhibitor (19)
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ยาในกลุ่ม immune checkpoint inhibitors ที่ใช้กันอยู่ขณะนี้
เป็นยาที่ออกฤทธิ์ขัดขวาง immune checkpoint ชนิด inhibitory checkpoint ซึ่ง checkpoint ชนิดนี้จะขัดขวางการปลุกฤทธิ์และการท�ำหน้าที่ของ
T cells ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ท�ำงาน จึงไม่อาจขัดขวางการ
เจริญของเนื้องอก ดังนั้นยาในกลุ่ม immune checkpoint inhibitors จึง
ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาท�ำหน้าที่ก�ำจัดเนื้องอกได้ตามเดิมที่ควรจะเป็น
โดยน�ำหลักการนี้มาใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างยาที่มีจ�ำหน่ายแล้ว
ในกลุม่ immune checkpoint inhibitors ทีอ่ อกฤทธิข์ ดั ขวางการจับระหว่าง
PD-1/PD-L1 ซึง่ อยูท่ เี่ ซลล์เมมเบรนของเซลล์หลายชนิดรวมทัง้ T cells ได้แก่
pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab และ avelumab เป็นต้น
ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วย มะเร็งตับที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยากลุ่ม sorafenib และได้เริ่มมีการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งตับ
และมะเร็งชนิดต่าง ๆ ด้วยวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมากขึ้น  สาเหตุที่
การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัดเห็นผลอย่างมาก เนื่องจากกลไกที่เซลล์ตับมี
ปฏิกริ ยิ ากับเซลล์ระบบภูมคิ มุ้ กัน มีการค้นพบว่าเซลล์ภมู คิ มุ้ กันต่าง ๆ ทีแ่ ทรก
เข้าไปอยูใ่ นตัวก้อนมะเร็งทีเ่ รียกว่า ectopic lymphoid-like structure หรือ
ELS  (20) นั้น หากพบในก้อนมะเร็งตับจะเป็นตัวบ่งถึงการที่มี endogenous
antitumor immune responses และผูป้ ว่ ยมักมีการพยากรณ์โรคทีด่ กี ว่าด้วย
Check point inhibitors กับการรักษามะเร็งตับ
การรักษามะเร็งด้วยยาในกลไกกระตุน้ ให้ภมู คิ มุ้ กันของร่างกายไป
ท�ำลายเซลล์มะเร็งด้วยตนเอง เป็นแนวความคิดใหม่ทไี่ ด้ผลการรักษาดีมากใน
มะเร็งระยะแพร่กระจายหลายชนิด ปัจจุบนั มีมะเร็งถึง 11 ประเภท ทีอ่ งค์การ
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับในการรักษาด้วยยาชนิดนีร้ วม
ถึงมะเร็งตับด้วย ในการศึกษายากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ CTLA-4 และ
PD-1/PD-L1 pathway ยาตัวแรกทีไ่ ด้มกี ารศึกษาวิจยั ในมะเร็งตับของมนุษย์
คือ tremelimumab ซึ่งเป็น human IgG2 monoclonal antibody ที่ต้าน
CTLA-4 แม้ว่าผลการศึกษาเบื้องต้นจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือระยะเวลาการ
รอดชีวติ ใกล้เคียงกับยา placebo แต่คนไข้ทเี่ ข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น Child Pugh
score B จึงอาจเป็นสาเหตุในผลการศึกษาดังกล่าวไม่เป็นทีน่ า่ พอใจเท่าทีค่ วร
แต่สงิ่ ทีพ่ บคือ tremelimumab นัน้ มีการออกฤทธิต์ อ่ ก้อนมะเร็งได้ดี (strong
antitumor activity) และผลข้างเคียงที่เกิดจากยาน้อยมาก (21) จึงเป็นที่มา
ของการท�ำการศึกษาต่อมาของยาในกลุ่ม PD-1/PD-L1 pathway blocking
antibody หรือ nivolumab เนื่องจากมะเร็งตับนั้น มีการ express PD-1
มากขึ้นไม่เพียงใน effector phase CD8 T cell lymphocyte แต่ยังพบ
ในตัวเซลล์มะเร็งเอง และเซลล์ข้างเคียงของก้อนมะเร็ง เช่น kupffer cells,
monocyte เมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคตับแข็ง (22) ซึ่งจากการตามผู้ป่วยในกลุ่ม
นี้มีโอกาสที่ตัวโรคจะลุกลามหลังจากมีการผ่าตัดก้อนมะเร็ง
การศึกษาแรกของยา nivolumab มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือน
มิถุนายน 2560 ชื่อว่า CheckMate-040 ซึ่งแบ่งกลุ่มยาขนาดต่าง ๆ และ
ติดตามการรักษาไปเป็นเวลา 3 ปี และพบว่ามีผู้ป่วยร้อยละ 15 ตอบสนอง
ต่อการรักษา โดยมีผู้ป่วยถึง 3 คน ที่เกิด complete response จากผู้ป่วย
ที่เป็นมะเร็งตับระยะลุกลามทั้งหมด 48 ราย หลังการศึกษา phase I/II นี้จึง
ได้ขนาดของยาเป็น 3 มก./กก. เพื่อใช้ในงานวิจัยที่ขยายจากการศึกษานี้ โดย
เป็นการติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีต่อเนื่องจากการศึกษาแรก เป็น
ผู้ป่วย 214 ราย ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และเอเชีย ร้อยละ 88
ของผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะลุกลาม มีการแพร่กระจายนอกตับถึงร้อยละ 68
และได้รับการรักษามาก่อนร้อยละ 76 โดยที่ส่วนใหญ่เป็นยา sorafenib ซึ่ง
แบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยใหญ่ ๆ ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้
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1. ผูป้ ว่ ยปลอดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบทีม่ กี ารด�ำเนินโรคหลังจากได้รบั
ยา sorafenib
2. ผู้ป่วยปลอดเชื้อไวรัสตับอักเสบที่ทนผลข้างเคียงหลังจากได้รับ
ยา sorafenib ไม่ได้หรือไม่เคยได้รับยา
3. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
4. ผูป้ ว่ ยทีเ่ ชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี พบผลการศึกษาในระยะสามเดือน
แรกมีคนไข้รอ้ ยละ 1 ทีไ่ ด้ complete response (CR) เกิดขึน้ มีการตอบสนอง
เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 20 โดยเฉพาะในสามเดือนแรกของการรักษา อัตราการตอบ
สนองนี้พบได้ในทั้งสี่กลุ่มดังกล่าว และไม่ว่าจะเคยได้รับยารักษามะเร็งมา
ก่อนหรือไม่เคยได้รับยามาก่อน ผลการรายงานล่าสุดพบว่าในกลุ่มที่ไม่เคยได้
รับยา sorafenib มาก่อน พบค่ามัธยฐานระยะเวลาการรอดชีวิตยาวนานถึง
28.6 เดือน (23) และนาน 15.6 เดือน ในกลุม่ ทีเ่ คยได้ยามาแล้ว ซึง่ ผลการศึกษา
นี้เป็นผลที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับยากลุ่ม regorafenib ที่ใช้เป็นยาตัวที่สอง
หลังจากการรักษาด้วย sorafenib ไม่ได้ผล จึงเป็นอีกเหตุผลทีย่ า nivolumab
ได้รับการรับรองเป็น second-line therapy ในปี 2560 ที่ผ่านมา ส�ำหรับ
ผลข้างเคียงจากการรักษาที่พบมักไม่รุนแรง มีผู้ป่วยเกิดผื่นร้อยละ 23 อาการ
คันร้อยละ 21 ถ่ายเหลวร้อยละ 13 ผลข้างเคียงที่รุนแรงระดับ 3 พบได้เพียง
ร้อยละ 2 ความผิดปกติจากผลเลือดที่พบบ่อย คือ hypertransaminasemia
ร้อยละ 20 ไม่ว่าจะจากกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มใดในการศึกษา มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ
3 ที่ต้องหยุดการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงของยาและยังไม่มีการเสียชีวิต  
ปัจจุบนั จากข้อมูลต่าง ๆ เหล่านีย้ า nivolumab จึงสามารถใช้เป็นยาตัวทีส่ อง
หากการรักษาด้วย sorafenib ไม่ได้ผล ปัจจุบนั จึงมีการศึกษาวิจยั ยาในกลุม่ นี้
มากขึ้น ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Systemic chemotherapy
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยยาเคมีบ�ำบัดนั้นเป็นการรักษาใน
ช่วงศตวรรษก่อนที่จะมียา sorafenib โดยการศึกษาที่ผ่านมานั้นเป็นไปใน
ทางเดียวกัน คือผลการรักษาไม่ตอบสนองเกือบร้อยละ 90 เนื่องจากมะเร็ง
ตับมีการดื้อยาเคมีบ�ำบัดที่สูงมาก การเลือกใช้ยาเคมีบ�ำบัดนั้นมักจะให้ใน
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอื่นได้แล้ว ใน National Comprehensive Cancer Network จัดการให้ยาเคมีบ�ำบัดเป็นค�ำแนะน�ำระดับ 2B
โดยไม่ได้แนะน�ำยาตัวใด ที่ผ่านมายาเคมีบ�ำบัดที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
คือ doxorubicin (24) มีการศึกษาเปรียบเทียบการให้ยาเคมีสูตรผสมกับ
ยา doxorubicin จากการศึกษา phase II นั้น ผลลัพธ์ออกมาได้ประโยชน์
จนมีการพัฒนาเป็น phase III เปรียบเทียบการใช้ยาร่วมกันของ Cisplatin,
interferon, doxorubicin, fluorouracil เพื่อดูอัตราการรอดชีวิต แต่กลับ
พบว่าค่ามัธยฐานอัตราการรอดชีวิตในกลุ่มยาผสมเป็น 8.6 เดือน เทียบกับยา
doxorubicin ผลเป็น 6.38 เดือน ซึง่ ค�ำนวณแล้วไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละพบผลข้างเคียง เช่น ภาวะเม็ดเลือดขาวต�ำ 
่ เกร็ดเลือดต�ำ 
่
ในการให้ยาเคมีบ�ำบัดสูตรผสมมากว่า การให้ยาสูตรผสมจึงไม่แพร่หลายมาก
นัก (25)
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Table 1 ประสิทธิภาพของยาในกลไกกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อมะเร็งตับ
ผู้วิจัย

ยา, ปริมาณยา

จ�ำนวน

Sangro B, et al.

Tremelimumab
30 mg q
3 months
Tremelimumab
10 mg q
28 days + ablation
Nivolumab
3 mg/kg q 15 days

21

Duffy AG, et al.
Crocenzi TS, et al

.
Crocenzi TS, et al. Nivolumab
3 mg/kg q 15 days

การเคยได้รับยา
Sorafenib

อัตราการตอบสนอง ระยะเวลาก่อนมีการเพิ่ม อัตราการรอดชีวิต
ต่อการรักษา
ของโรค (เดือน)
(เดือน)

Refs.

ไม่เคยได้รับ หรือ
มีการด�ำเนินโรค
มากขึ้นหลังการรักษา
มีการด�ำเนินโรคมากขึ้น
หลังการรักษา

3 (17.6%) PR
13 (76.4%) DCR

6.48

8.2

(21)

5(26.3%) PR

7.4

12.3

(26)

80

ไม่เคยได้รับ

ไม่มีข้อมูล

28.6

(23)

182

มีการด�ำเนินโรคมากขึ้น
หลังการรักษา

1 (1.2%) CR
17 (21.2%) PR
50 (62.5%) DCR
7 (3.8%) CR
27 (14.8%) PR
114 (62.6%) DCR

ไม่มีข้อมูล

15.6

(23)
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Summary and future perspective
การรักษามะเร็งตับด้วยยาในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาต่อ
เนือ่ งไม่หยุดยัง้ มีการน�ำองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีไ่ ด้ทงั้ จากความรูท้ งั้ ทางชีวโมเลกุล
พื้นฐาน ไปจนถึงการต่อยอดงานวิจัยในมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่ได้ผล และมีหลัก
การคิดเหมือนมะเร็งตับมาใช้ตอ่ อย่างไรก็ดี ตาม National Comprehensive
Cancer Network การรักษามะเร็งตับระยะลุกลามด้วยยายังแนะน�ำให้ใช้
sorafenib ก่อนเป็นอันดับแรก หากมีการด�ำเนินโรคที่มากขึ้น สามารถเลือก
ใช้ยาเป็น regorafenib หรือ nivolumab ได้ การเลือกยาที่เฉพาะเจาะจงใน
การักษาคนไข้เป็นลักษณะของ precision medicine ทีส่ ำ� คัญและจะส่งผลต่อ
อัตราการรอดชีวติ ของคนไข้คนนัน้ ๆ ด้วยองค์ความรูใ้ หม่ ๆ เหล่านีเ้ อง จะเป็น
ตัวผลักดันให้แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั พัฒนาการเลือกยาทีเ่ หมาะกับ
คนไข้ โดยในอนาคตอาจไม่เพียงหวังผลแค่ยดื ระยะเวลาการมีชวี ติ รอดเท่านัน้
แต่เป้าหมายอาจเป็นได้ถงึ รักษาให้หายขาดในระยะทีต่ วั โรคลุกลามก็เป็นไปได้
References
1. El-Serag HB. Epidemiology of viral hepatitis and hepatocellular carcinoma.
Gastroenterology 2012;142:1264-1273 e1261.
2. Cabibbo G, Enea M, Attanasio M, Bruix J, Craxi A, Camma C. A meta-analysis
of survival rates of untreated patients in randomized clinical trials of hepatocellular carcinoma. Hepatology 2010;51:1274-1283.
3. Luo J, Guo RP, Lai EC, Zhang YJ, Lau WY, Chen MS, Shi M.
Transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma
with portal vein tumor thrombosis: a prospective comparative study. Ann Surg
Oncol 2011;18:413-420.
4. Huang CC, Wu MC, Xu GW, Li DZ, Cheng H, Tu ZX, Jiang HQ, et al. Overexpression of the MDR1 gene and P-glycoprotein in human hepatocellular
carcinoma. J Natl Cancer Inst 1992;84:262-264.
5. Forner A, Reig M, Bruix J. Hepatocellular carcinoma.
Lancet2018;391:1301-1314.
6. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, Hilgard P, Gane E, Blanc JF, de Oliveira
AC, et al. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med
2008;359:378-390.
7. Cheng AL, Kang YK, Chen Z, Tsao CJ, Qin S, Kim JS, Luo R, et al. Efficacy
and safety of sorafenib in patients in the Asia-Pacific region with advanced
hepatocellular carcinoma: a phase III randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Oncol 2009;10:25-34.
8. Bruix J, Cheng AL, Meinhardt G, Nakajima K, De Sanctis Y, Llovet J.
Prognostic factors and predictors of sorafenib benefit in patients with
hepatocellular carcinoma: Analysis of two phase III studies. J Hepatol
2017;67:999-1008.
9. Geschwind JF, Gholam PM, Goldenberg A, Mantry P, Martin RC, Piperdi B,
Zigmont E, et al. Use of Transarterial Chemoembolization (TACE) and Sorafenib
in Patients with Unresectable Hepatocellular Carcinoma: US Regional Analysis
of the GIDEON Registry. Liver Cancer 2016;5:37-46.
10. Marrero JA, Kudo M, Venook AP, Ye SL, Bronowicki JP, Chen XP, Dagher
L, et al. Observational registry of sorafenib use in clinical practice across
Child-Pugh subgroups: The GIDEON study. J Hepatol 2016;65:1140-1147.
11. Miller AA, Murry DJ, Owzar K, Hollis DR, Kennedy EB, Abou-Alfa G, Desai A,
Thai Association for the Study of the Liver

et al. Phase I and pharmacokinetic study of sorafenib in patients with hepatic
or renal dysfunction: CALGB 60301. J Clin Oncol 2009;27:1800-1805.
12. Abou-Alfa GK, Johnson P, Knox JJ, Capanu M, Davidenko I, Lacava J, Leung T,
et al. Doxorubicin plus sorafenib vs doxorubicin alone in patients with advanced
hepatocellular carcinoma: a randomized trial. JAMA 2010;304:2154-2160.
13. Bruix J, Qin S, Merle P, Granito A, Huang YH, Bodoky G, Pracht M, et al.
Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on
sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled,
phase 3 trial. Lancet 2017;389:56-66.
14. Kudo M, Finn RS, Qin S, Han KH, Ikeda K, Piscaglia F, Baron A, et al. Lenvatinib versus sorafenib in first-line treatment of patients with unresectable
hepatocellular carcinoma: a randomised phase 3 non-inferiority trial. Lancet
2018;391:1163-1173.
15. Abou-Alfa GK, Meyer T, Cheng AL, El-Khoueiry AB, Rimassa L, Ryoo BY, Cicin
I, et al. Cabozantinib in Patients with Advanced and Progressing Hepatocellular
Carcinoma. N Engl J Med 2018;379:54-63.
16. Kaseb AO, Garrett-Mayer E, Morris JS, Xiao L, Lin E, Onicescu G, Hassan
MM, et al. Efficacy of bevacizumab plus erlotinib for advanced hepatocellular
carcinoma and predictors of outcome: final results of a phase II trial. Oncology
2012;82:67-74.
17. Zhu AX, Park JO, Ryoo BY, Yen CJ, Poon R, Pastorelli D, Blanc JF, et
al. Ramucirumab versus placebo as second-line treatment in patients with
advanced hepatocellular carcinoma following first-line therapy with sorafenib
(REACH): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol
2015;16:859-870.
18. Santoro A, Rimassa L, Borbath I, Daniele B, Salvagni S, Van Laethem JL,
Van Vlierberghe H, et al. Tivantinib for second-line treatment of advanced
hepatocellular carcinoma: a randomised, placebo-controlled phase 2 study.
Lancet Oncol 2013;14:55-63.
19. Greten TF, Lai CW, Li G, Staveley-O’Carroll KF. Targeted and Immune-based
Therapies for Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology 2018.
20. Pibiri M. Liver regeneration in aged mice: new insights. Aging (Albany NY)
2018;10:1801-1824.
21. Sangro B, Gomez-Martin C, de la Mata M, Inarrairaegui M, Garralda E, Barrera
P, Riezu-Boj JI, et al. A clinical trial of CTLA-4 blockade with tremelimumab
in patients with hepatocellular carcinoma and chronic hepatitis C. J Hepatol
2013;59:81-88.
22. Shi F, Shi M, Zeng Z, Qi RZ, Liu ZW, Zhang JY, Yang YP, et al. PD-1 and
PD-L1 upregulation promotes CD8(+) T-cell apoptosis and postoperative recurrence in hepatocellular carcinoma patients. Int J Cancer 2011;128:887-896.
23. El-Khoueiry AB, Sangro B, Yau T, Crocenzi TS, Kudo M, Hsu C, Kim TY, et
al. Nivolumab in patients with advanced hepatocellular carcinoma (CheckMate
040): an open-label, non-comparative, phase 1/2 dose escalation and expansion
trial. Lancet 2017;389:2492-2502.
24. Daher S, Massarwa M, Benson AA, Khoury T. Current and Future Treatment
of Hepatocellular Carcinoma: An Updated Comprehensive Review. J Clin Transl
Hepatol 2018;6:69-78.
25. Yeo W, Mok TS, Zee B, Leung TW, Lai PB, Lau WY, Koh J, et al. A randomized
phase III study of doxorubicin versus cisplatin/interferon alpha-2b/doxorubicin/
fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable hepatocellular
carcinoma. J Natl Cancer Inst 2005;97:1532-1538.
26. Duffy AG, Ulahannan SV, Makorova-Rusher O, Rahma O, Wedemeyer H,
Pratt D, Davis JL, et al. Tremelimumab in combination with ablation in patients
with advanced hepatocellular carcinoma. J Hepatol 2017;66:545-551.

37

