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1. สามารถอธิบายภาพรวมของการรักษาโรคมะเร็งดวยยาภูมิคุมกันบําบัด
2. สามารถอธิบายถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาภูมิคุมกันบําบัด
3. สามารถอธิบายถึงขอบงใชและอาการไมพึงประสงคที่สอดคลองของยาในกลุมภูมิคุมกันบําบัด
บทคัดยอ
ภูมิคุม กันบําบัดเปนการรัก ษาที่ใชระบบภูมิคุมกันของรางกายในการตอสูกับโรคมะเร็ง ภูมิคุมกัน
บําบัดสามารถกระตุนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของระบบภูมิคุมกันเพื่อใหสามารถจัดการกับเซลลมะเร็ง
ได โดยวิธีการรักษาดวยภูมิคุมกันบําบัดนั้นสามารถทําไดดวยกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันใหสามารถ
จดจําและกําจัดเซลลมะเร็ง หรือสรางสารที่เหมือนกับองคประกอบของระบบภูมิคุมกันและใชสารเหลานี้เพื่อ
ทําใหระบบภูมิคุมกันกลับมาทํางานและฆาเซลลมะเร็งได
คําสําคัญ: ภูมิคุมกันบําบัด, ยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยต, การรักษาดวยการถายโอน T-cell, โมโน
โคลนอลแอนติบอดี, วัคซีนรักษามะเร็ง
บทนํา
อิมมูนเช็คพอยต (Immune checkpoints) หมายถึงกลไกการควบคุมภายในของระบบภูมิคุมกันที่
รักษาความปลอดภัยใหกับเซลลปกติในรางกาย และชวยหลีกเลี่ยงความเสียหายในขั้นตอนการตอบสนองของ
ระบบภู มิ คุ ม กั น ในภาวะปกติ (physiological immune response) โดย immune checkpoints มี 2
ประเภทคือ co-stimulatory receptors และ co-inhibitory receptors (1)

รูปที่ 1 T-cell activation และ inactivation (1)
รูปที่ 1 T-cell activation และ inactivation เปนกระบวนการทีป่ ระกอบดวยหลายสัญญาณ ระบบภูมิคมุ กัน
จําเปนตองรักษาสมดุลทีเ่ หมาะสมระหวางการจัดการกับเซลลปกติและเซลลเนื้องอก ซึง่ จะถูกควบคุมโดย
ตัวรับและไลแกนดหลายชนิด ตัวรับทีเซลล (T cell receptor; TCR) ทําปฏิกิริยากับ major
histocompatibility complex (MHC) เพื่อสงสัญญาณแรก (Signal I) และสัญญาณทีส่ อง (Signal II) ซึ่งจะมี
ทั้งสัญญาณยับยัง้ และสัญญาณกระตุน โดยสัญญาณยับยั้ง (Second antigen-independent coinhibitory
signal) จะปองกันการตอบสนองของภูมิคุมกันทีม่ ากเกินไป ซึ่งประกอบดวย PD-1/PD-L1(PD-L2), CTLA4/CD80 (CD86), CD80/PD-L1, TIM-3/CEACAM (GAL- 9), BTLA-4/HVEM, LAG-3/MHCll (LSECtin)
และ HHLA2 (TMIGD2) และสัญญาณทีส่ องแบบกระตุน (Second antigen-independent costimulatory
signal) ประกอบดวย CD40/CD40L, CD28/CD80(CD86), OX40/OX40L และ CD27/CD70 (1)
ภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy) เปนวิธีรักษามะเร็งแนวทางใหมที่ใชหลักการทํางานของระบบ
ภูมิคุม กันในร างกายมาทํ าหน าที่ แทนยาเพื่อ ตอ ตานเซลลม ะเร็ง หรือ มี ผ ลตอ การเติบ โตของเซลลมะเร็ง
เนื่องจากเซลลมะเร็งจะมีการสรางโปรตีนขึ้นมาปองกันตัวจากระบบภูมิคุมกันในรางกาย เพื่อใหเซลลมะเร็ง
สามารถเจริญ เติ บ โตต อ ไปโดยที่ ร ะบบภู มิ คุม กัน ของร างกายไมส ามารถมองเห็ นหรือ จดจํ าได วาเป น สิ่ ง
แปลกปลอมของรางกาย ดังนั้นการรักษามะเร็งดวยภูมิคุมกันบําบัด คือการไปยับยั้งกระบวนการปองกันตัว
ของเซลลมะเร็ง พรอมกระตุนใหระบบภูมิคุมกันของรางกายใหสามารถกําจัดเซลลมะเร็งผานกระบวนการปกติ
ของรางกายที่ทําหนาที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายหรือกลาวไดวาเปนการใชภูมิคุมกันของรางกายทํา
หนาที่เสมือนยา (2)

รางกายของมนุษยมีเซลลเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของในการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุมกัน โดยมีสมบัติในการจดจําเซลลที่ผดิ ปกติของรางกาย หากรางกายมีภูมิคุมกันที่ดี ลิมโฟไซตจะสามารถ
จดจําและแยกแยะเซลลที่ผิดปกติอยางมะเร็งได และเมื่อเจอกับเซลลที่ผิดปกติก็จะทําการแบงตัวเพื่อทําหนาที่
กํ า จั ด เซลล ม ะเร็ ง ซึ่ ง เซลล เ หล า นี้ จ ะอยู โ ดยรอบหรื อ แทรกซึ ม เข า ไปในเนื้ อ งอก (Tumor-infiltrating
lymphocytes หรือ TILs) ซึ่งเปนสัญญาณวาระบบภูมิคุมกันตอบสนองตอเนื้องอก ผูปวยมะเร็งที่มี TILs เปน
จํานวนมากบริเวณกอนเนื้องอกมักมีการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันในการทําลายกอนเนื้องอกไดดีกวาคนที่
มี TILs จํานวนนอย แตอยางไรก็ตามถึงแมวาระบบภูมิคุมกันจะสามารถปองกันหรือชะลอการเติบโตของมะเร็ง
ได แตเ ซลลมะเร็งก็ มีวิธีที่จ ะหลีก เลี่ยงการถูกทําลายโดยระบบภูมิคุม กัน หากเซลลมะเร็งหนึ่งเซลลมีการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สงผลใหเซลลมะเร็งหลีกเลี่ยงหรือตานทานกระบวนการฆาโดยเซลลภูมิคุมกัน
เซลลมะเร็งจะสามารถอยูรอดและแบงตัวเพิ่มจํานวนสงผาน DNA ที่กลายพันธุนี้ตอไปและทําใหเซลลมะเร็งที่
เจริ ญ เติ บ โตมากขึ้ น แพรก ระจายและยากตอ การรัก ษา ส ง ผลใหผูป วยเสีย ชี วิ ตในทายที่สุด นอกจากนี้
เซลลมะเร็งยังมีกลไกอื่น ๆ ในการหลบเลี่ยงระบบภูมิคุมกัน เชน มีการสรางโปรตีนที่ผิวของเซลลมะเร็งเพื่อ
ตอตานหรือหยุดการทํางานของระบบภูมิคุมกัน การลดการแสดงออกของ major histocompatibility class
I (MHC I) การปรับกลไกเพือ่ หลีกเลีย่ งการตรวจจับและการทําลายโดยระบบภูมิคุมกันของโฮสต วิธีหนึ่งที่เซลล
ทําเชนนี้คือการอาศัยกลไกปกติของการควบคุมระบบภูมิคุมกัน (immune checkpoint control) และการ
ปรับ การตอบสนองของ innate immune response โดยผาน stimulator of interferon genes (STING)
ซึ่งทําหนาที่ในการควบคุมการถอดรหัสยีนสที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน (3)
การรักษามะเร็งดวยภูมิคุมกันบําบัดมีที่ใชในโรคมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งตอมน้ําเหลือง มะเร็ง
กระเพาะอาหาร มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอดบางชนิด มะเร็งเตานม มะเร็งตับ รวมถึงมะเร็งศีรษะและมะเร็งไตที่
ดื้อตอยาเคมีบําบัด และมีรูปแบบการบริหารยาหลายรูปแบบ เชน การกิน การฉีดเขาสูหลอดเลือดดําและการ
ใชภายนอกในรูปแบบยาทาผิวหนัง (2)
ชนิดของภูมิคุมกันบําบัดสําหรับการรักษาโรคมะเร็ง
ภูมิคุมกันบําบัดสําหรับการรักษาโรคมะเร็งสามารถแบงออกได 3 กลุมหลัก ดังนี้
1. ยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยต (Immune checkpoint inhibitors)
2. การรักษาดวยการถายโอน T-cell (T-cell transfer therapy)
3. โมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal antibodies)
4. วัคซีนรักษามะเร็ง (Treatment vaccines)
5. ภูมิคุมกันบําบัดแบบใชไวรัสรักษามะเร็ง (Oncolytic virus therapy)
1. ยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยต (Immune checkpoint inhibitors)

โดยปกติอิมมูนเช็คพอยตเปนกระบวนการปกติของระบบภูมิคุมกันเพื่อปองกันไมใหการตอบสนอง
ของภูมิคุมกันตอบสนองตอสิ่งที่มากระตุนมากเกินไปจนเกิดการทําลายเซลลปกติในรางกาย โดยหากมีการ
ยับยั้งการทํางานของอิมมูนเช็คพอยตซึ่งเกิดจากกลุมยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยต จะชวยใหเซลล
ภูมิคุมกันตอบสนองตอเซลลมะเร็งไดรุนแรงขึ้น (4, 5)
อิมมูนเช็คพอยตจะทํางานเมื่อโปรตีนบนผิวเซลลภูมิคุมกันที่เรียกวาทีเซลลจดจําและจับกับโปรตีนที่
ทํางานรวมกันในเซลลอื่น ๆ เชน เซลลเนื้องอกบางชนิด โปรตีนเหลานี้เรียกวาโปรตีนอิมมูนเช็คพอยต โดยเมื่อ
โปรตีนอิมมูนเช็คพอยตจับกับโปรตีนที่ทํางานรวมกันซึ่งเปนไลแกนดแลวจะสงสัญญาณ "ปด" (“Off” signal)
ไปยังทีเซลล (T cells) และสามารถปองกันระบบภูมิคุมกันไมใหทําลายเซลลมะเร็ง (5)
กลุมยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยตมีกลไกการออกฤทธิ์คือ การปดกั้นโปรตีนอิมมูนเช็คพอยต
จากการจับกับไลแกนด ซึ่งจะสงผลปองกันไมใหเกิดการสงสัญญาณ "ปด" ทําใหทีเซลลสามารถฆาเซลลมะเร็ง
ได ยาในกลุมยับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยตแบงออกเปน 3 กลุมยอย ดังนี้
1.1 Programmed cell death protein 1 (PD-1) inhibitors ตั ว อย า งยาเช น เพมโบรลิ ซู แ มบ
(pembrolizumab) ไนโวลูแมบ (nivolumab) และเซมิพลิแมบ (cemiplimab) ซึ่งโปรตีนอิมมูนเช็คพอยต
PD-1 นั้นจะอยูที่บริเวณเซลลเมมเบรนของเซลลหลายชนิดรวมทั้ง T cells และยากลุมนี้มีกลไกการทํางานโดย
จะไปยับยั้งที่ PD-1 ทําใหไมสามารถจับกับไลแกนดคือ Programmed death ligand-1 หรือ PD-L1 ได โดย
ที่ PD-L1 นั้นจะพบที่ผิวของเซลลมะเร็งหรือเนื้องอก ซึ่งผลจากกลไกการทํางานของยาทําใหเกิดการยับยั้งการ
สงสัญญาณ "ปด" (“Off” signal) ไปยัง T cells สงผลใหระบบภูมิคุมกันถูกกระตุนและทําลายเซลลมะเร็งได
(6)

1.2 Programmed death ligand-1 ( PD-L1 ) inhibitors ตั วอ ย า ง ย า เ ช น อ ะ ที โ ซ ลิ ซู แ ม บ
(atezolizumab) อวีลูแมบ (avelumab) และ เดอรวาลูแมบ (durvalumab) ซึ่งยากลุมนี้จะแตกตางจากกลุม
PD-1 inhibitors โดยยาจะไปยับยั้งที่ PD-L1
1.3 Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) inhibitors ตั ว อย า งยาเช น อิ พิ
ลิมูแมบ (Ipilimumab) โดยยากลุมนี้ออกฤทธิ์โดยการจับจําเพาะกับ cytotoxic T-lymphocyte-associated
protein 4 (CTLA-4) ทําให CTLA-4 ไมสามารถจับกับ CD80/CD86 ซึ่งเปน co-stimulatory molecules
โดยหาก CTLA-4 จับกับ CD80/CD86 ที่อยูบน antigen-presenting cells จะลดการกระตุนการทํางานของ
T cells ดังนั้นยากลุมนี้ที่สามารถยับยั้งการสงสัญญานของ CTLA-4 และ CD80/CD86 จึงสงผลให T cells
และระบบภูมิคุมกันกลับมาทําหนาที่กําจัดเนื้องอกและเซลลมะเร็งได (6)
อาการไมพึงประสงคที่พบไดบอยสําหรับยายับยั้งการทํางานที่อิมมูนเช็คพอยต เชน ผื่น (rash) อาการ
ทอ งเสีย (diarrhea) ออ นเพลีย (fatigue) สวนอาการไม พึง ประสงคที่พ บไดแตนอ ย เชน ผิวหนัง เปลี่ยนสี
ผิวหนังอักเสบ มีอาการคัน อาการปวดทอง ลําไสอักเสบ อาการของโรคเบาหวานเกิดจากการอักเสบของตับ
ออน ตับอักเสบ (hepatitis) ตอมพิทูอิทารีอักเสบ (hypophysitis) ไอและมีอาการเจ็บอกเกิดจากการอักเสบ
ของปอด กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) (6)

รู ป ที่ 2 แสดงกลไกการออกฤทธิ์ ข องยายั บ ยั้ ง การทํ า งานที่ อิ ม มู น เช็ ค พอยต (Immune checkpoint
inhibitors) (2)
2. การรักษาดวยการถายโอน T-cell (T-cell transfer therapy)
การถายโอน T-cell เปนการบําบัดดวยภูมิคุมกันชนิดหนึ่งที่ทําใหเซลลภูมิคุมกันของคนไขสามารถ
ทําลายเซลลมะเร็งไดดีขึ้น การบําบัดรักษาดวยการถายโอน T-cell มีสองประเภทหลักคือ การบําบัดดวยลิมโฟ
ไซตที่แทรกซึมเนื้องอก (Tumor-infiltrating lymphocytes หรือ TILs) และการบําบัดดวยตัวรับแอนติเจน
โดยการปลูกถายใหทีเซลล (Chimeric antigen receptors (CARs) T-cell) ซึ่งขั้นตอนในการเลี้ยงและเพิ่มที
เซลลในหองปฏิบัติการอาจใชเวลา 2 ถึง 8 สัปดาห ในชวงเวลาดังกลาวคนไขอาจไดรับการรักษาดวยเคมีบาํ บัด
และอาจรวมถึงการฉายรังสีเพื่อกําจัดเซลลภูมิคุมกันอื่น ๆ การลดเซลลภูมิคุมกันของคนไขจะชวยใหทีเซลลที่
ถูกถายโอนไปมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น และจากนั้นทีเซลลที่เลีย้ งและเจริญเติบโตในหองปฏิบัตกิ าร
จะถูกนําสงเขาสูคนไขทางหลอดเลือดดํา (Intravenous) (7, 8)
การรักษาดวย TILs ใชเซลลลิมโฟไซตที่แทรกซึมเขาไปในเนื้องอก ซึ่งพบในเนื้องอกของคนไข โดยทํา
การทดสอบเซลลลิมโฟไซตเหลานี้ในหองปฏิบัติการเพื่อคนหาวาเซลลใดจดจําเซลลเนื้องอกของคนไขไ ดดี
จากนั้นเซลลลิมโฟไซตที่เลือกเหลานี้จะถูกใสสารที่ทําใหเติบโตเพิ่มจํานวนมากอยางรวดเร็ว ซึ่งวิธีการนี้เซลล
ลิมโฟไซตที่อยูในหรือใกลเนื้องอกจะสามารถจดจําเซลลเนื้องอกของคนไขได แตอาจไมเพียงพอในการทําลาย
เนื้อ งอกหรือ เพื่อ จะทําลายเซลลเนื้องอกเนื่องจากไมสามารถเอาชนะสัญญาณที่เนื้องอกกําลังปลดปลอย
ออกมาเพื่อกดระบบภูมิคุมกัน การใหเซลลลิมโฟไซตจํานวนมากที่ตอบสนองกับเนื้องอกไดดีที่สุดจึงสามารถ
ชวยใหระบบภูมิคุมกันสามารถจัดการทําลายเนื้องอกหรือเซลลมะเร็งไดดียิ่งขึ้น โดย TILs therapy มีท่ีใชใน
รักษามะเร็งผิวหนังระยะลุกลาม เนื่องจากมะเร็งผิวหนังมักทําใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันที่แข็งแกรง

และมักมี TIL จํานวนมาก และมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่มีการใชวิธีนี้ เชน มะเร็งปากมดลูก (cervical squamous
cell carcinoma) และมะเร็งทอน้ําดี (cholangiocarcinoma) (8, 9)
สวนการรักษามะเร็งดวย CARs T-cell นั้นคลายกับการบําบัดดวย TILs โดยใชทีเซลลของผูปวยที่
ดัดแปลงทางพันธุวิศวกรรมใหมีตัวรับแอนติเจนจําเพาะของเซลลมะเร็งของผูปวยรายนั้น แลวนําไปใสคืนให
ผูปวย เพื่อไปกําจัดเซลลมะเร็ง วิธีรักษาแบบ CAR T-cell therapies นี้อาศัยกระบวนการทางพันธุกรรมและ
ทางวิท ยาภูมิ คุม กั น โดยที่ chimeric antigen receptor หรือ CAR ไดรับ การออกแบบมาเพื่อ ใหทีเ ซลล
สามารถเกาะติดหรือจับกับโปรตีนจําเพาะบนพื้นผิวของเซลลมะเร็งได ซึ่งจะชวยเพิ่มความสามารถในการ
ทําลายเซลลมะเร็ง วิธีบําบัดรักษานี้เรียกวา chimeric immunoreceptor therapy ซึ่งการรักษาแบบ CAR
T-cell therapies นั้นมีที่ใชในมะเร็งของระบบเลือด (blood cancers) (10, 11)
อาการไมพึงประสงคที่พบไดจากการรักษาดวยการถายโอน T-cell ที่มักพบคนไขสวนใหญคืออาการที่
เกิดจากหลั่งไซโตไคน (cytokine release syndrome หรือ CRS) ในรูปแบบที่ไมรุนแรง แตในบางคนอาจจะ
รุนแรงหรือถึงแกชีวิตได โดย CRS เปนอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยาที่กระตุนการทํางานของเซลลใน
ระบบภูมิคุมกันเชน เปนลิมโฟไซต (B cells, T cells และ/หรือ natural killer cells) หรือ myeloid cells
(macrophages, dendritic cells และ monocytes) ทําใหหลั่ง pro-inflammatory cytokines ชนิดตาง ๆ
รวมถึง interleukin IL-1, IL-6 และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) ปริมาณมากในชวงเวลาสั้น ๆ
อาการดังกลาว เชน มีไข ปวดหัว คลื่นไส ผื่น หัวใจเตนเร็ว ความดันตก หายใจลําบาก ออนเพลีย ปวดศีรษะ
กลุมอาการความผิดปกติทางสมอง (encephalopathy) การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ มีของเหลวรั่วจากหลอด
เลือดฝอย รวมถึงการทํางานของอวัยวะหลายแหงผิดปกติ (9)
3. โมโนโคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal antibodies)
3.1 Anti-CD52
ยากลุมนี้จัดเปน humanized anti-CD52 IgG1 monoclonal antibody ซึ่งทํางานโดยการจับกับ
แอนติเจน CD52 ที่อยูบน B และ T lymphocytes นําไปสูการสลายของเซลลลิวคีเมียที่เกิดจากการทํางาน
ของแอนติ บ อดี ยากลุ ม นี้ มี ข อ บ ง ใช ใ นมะเร็ง เม็ ดเลือ ดขาวเฉี ย บพลันชนิ ด มัย อิ ล อยด (acute myeloid
leukemia) มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดนอนฮอดจกินส (non-Hodgkin Lymphoma) โรคปลอกประสาทเสื่อม
แข็ ง (multiple sclerosis) มะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวลิ ม โฟไซต แ บบเรื้ อ รั ง ชนิ ด บี เ ซลล (B-cell chronic
lymphocytic leukemia) ตัวอยางยา เชน อเลมทูซูแมบ (Alemtuzumab) อาการไมพึงประสงคที่พบไดจาก
ยาคือผลเสียตอระบบเลือด เชน ภาวะโลหิตจางและภาวะเกล็ดเลือดต่ํา (12, 13)
3.2 Anti-CD20
ย า ก ลุ ม นี้ ที่ เ ป น chimeric monoclonal antibody targeted ต อ pan-B-cell marker CD20
ตัวอยางยา เช น ริ ทั ก ซิแมบ (Rituximab) สวน โอฟาทูมูแมบ (ofatumumab) จัดเปน anti-CD20 IgG1κ
human monoclonal antibody ซึ่งการทํางานของยาในกลุมนี้ประกอบไปดวยผลโดยตรงที่ทําใหเกิดความ

เปนพิษตอ เซลลมะเร็ง ผานคอมพลีเมนต (complement-mediated cytotoxicity; CDC) และแอนติบอดี
(antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; ADCC) สวนผลโดยออ มโดยการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสราง เหนี่ยวนําใหเกิดการตายของเซลลมะเร็งตามธรรมชาติ (apoptosis) และการทําใหเซลลมะเร็งไวตอ
ยาเคมี บํ า บั ด มากขึ้ น ยากลุ ม นี้ มี ข อ บ ง ใช ใ นมะเร็ ง ต อ มน้ํ า เหลื อ งชนิ ด นอนฮอดจ กิ น ส (Non-Hodgkin
Lymphoma) อาการไมพึงประสงคที่พบได เชน ภาวะโลหิตจางและเม็ดเลือดขาวต่ํา (12)
3.3 Anti-CD30
ยากลุ ม นี้ ที่ เ ป น mouse-human chimeric IgG1 (anti-CD30 antibody) ที่ ต อ กั บ potent antimicrotubule agent monomethyl auristatin E (MMAE) ตัวอยางยา เชน เบรนทูซิแมบ (Brentuximab)
ซึ่งออกฤทธิ์โดย Brentuximab vedotin จับกับ CD30 และถูกทําลายอยางรวดเร็วและสงไปยังไลโซโซมเพือ่ ที่
MMAE ถูกปลอยออกมาและจับกับ tubulin นําไปสูการหยุดวัฏจักรเซลลและการตายของเซลล ยากลุมนี้มขี อ
บงใชในมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดฮอดจกินส (Hodgkin’s Lymphoma) อาการไมพึงประสงคที่พบได เชน
ปลายประสาทอักเสบ อาการชา ไข คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย (14)
3.4 Anti-CD38
ยากลุมนี้ที่เปน human IgG1κ monoclonal antibody (anti-CD38 antibody) ซึ่งทํางานโดยการ
จับกับ CD38 ซึ่งแสดงออกมากเกินไปในเซลลมัยอีโลมาและกระตุนการตายของเซลล ความเปนพิษตอเซลล
ผาน CDC และ ADCC ตัวอยางยา เชน ดาราทูมูแมบ (Daratumumab) ยากลุมนี้มีขอบงใชในการรักษาแบบ
ผสมผสาน (รวมกับ bortezomib, melphalan และ prednisone) สําหรับผูปวยโรคมะเร็งไขกระดูกมัยอิ
โลมา (multiple myeloma) ที่เพิ่งไดรับการวินิจฉัย อาการไมพึงประสงคที่พบได เชน เม็ดเลือดขาวต่ําและ
เกล็ดเลือดต่ํา (15)
4. วัคซีนรักษามะเร็ง (Treatment vaccines)
วัคซีนรักษามะเร็งเปนประเภทของภูมิคุมกันบําบัดที่รักษามะเร็งโดยการเสริมสรางการปองกันตาม
ธรรมชาติของรางกายตอมะเร็ง วัคซีนรักษามะเร็งตางจากวัคซีนปองกันมะเร็ง โดยออกแบบมาเพื่อใชในผูที่
เปนมะเร็งอยูแลวโดยวัคซีนจะทํางานสงผลเพื่อตอตานเซลลมะเร็ง ไมใชกับสิ่งที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดมะเร็ง
โดยวัคซีนรักษาใชหลักการทางดานภูมิคุมกันกลาวคือ เซลลมะเร็งประกอบดวยสารที่เรียกวาแอนติเจนซึ่งมี
สมบัติในการกระตุนภูมิคุมกัน ซึ่งแอนติเจนเหลานี้จะไมมีอยูในเซลลปกติหรือหากมีจะอยูในระดับที่ต่ํากวา
วัคซีนรักษาสามารถชวยใหระบบภูมิคุมกันเรียนรูที่จะจดจําและตอบสนองตอแอนติเจนเหลานี้และทําลาย
เซลลมะเร็งในที่สุด การพัฒนาวัคซีนรักษาสําหรับมะเร็งสามารถทําไดโดยหลายวิธีเชน ทําจากเซลลเนื้องอก
ของคนไขเองเอง โดยถูกสรางขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอลักษณะเฉพาะของ
มะเร็งของคนไข หรืออาจมาจากแอนติเจนที่เกี่ยวของกับเนื้องอกที่พบในเซลลมะเร็งของคนจํานวนมากที่เปน
มะเร็งชนิดนั้น ๆ หรืออาจทํามาจากเซลลเดนไดรตของคนไขเอง ซึ่งเปนเซลลภูมิคุมกันชนิดหนึ่ง วัคซีนเซลล

เดนไดรตจะกระตุนระบบภูมิคุมกันของคนไขใหตอบสนองตอแอนติเจนบนเซลลเนื้องอก วัคซีนเซลลเดนไดรต
ที่ไดรับการอนุมัติ คือ sipuleucel-T ซึ่งใชรักษามะเร็งตอมลูกหมากระยะลุกลาม (16, 17)
5. ภูมิคุมกันบําบัดแบบใชไวรัสรักษามะเร็ง (Oncolytic virus therapy)
ภูมิคุมกันบําบัดแบบใชไวรัสรักษามะเร็ง (Oncolytic virus therapy) ใชไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
หองปฏิบัติการเพื่อทําลายเซลลมะเร็ง โดยการฉีดไวรัสดัดแปลงพันธุกรรมเขาไปในเนื้องอก จากนั้นไวรัสจะเขา
สูเซลลมะเร็งและแบงตัวเพิ่มจํานวนตัวเอง เปนผลใหเซลลมะเร็งแตกและตาย โดยไวรัสนี้ไมสามารถเขาสูเซลล
ปกติได เมื่อเซลลมะเร็งเกิดการตายจะมีการปลอยโปรตีนซึ่งโปรตีนเหลานี้จะสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันใน
รางกาย ดังนั้นระบบภูมิคุมกันของเราจะไปทําลายเซลลมะเร็งที่มีโปรตีนชนิดเดียวกับเซลลมะเร็งที่ตายแลว
โดยในป พ.ศ. 2558 องคการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ไดอนุมัติการรักษามะเร็งดวยไวรัส
oncolytic เปนครั้งแรกโดยมีขอบงใชเพื่อรักษามะเร็งผิวหนังในระยะที่รักษาดวยการผาตัดแลว (18) ไวรัสใน
การรัก ษานี้ เรียกวา talimogene laherparepvec (Imlygic) หรือ T-VEC โดยใช ไวรัส กอ โรคเริม (Herpes
simplex virus) ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม โดยการฉีด T-VEC จะฉีดเขาไปในบริเวณที่เปนเมลาโนมาไดจนกวา
จะไมมีเซลลมะเร็งเมลาโนมาเหลืออยู อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นไดจากการรักษาดวยไวรัส oncolytic
ไดแก เหนื่อย มีไข หนาวสั่น และคลื่นไส ในคนไขบางรายอาจมีอาการคลายไขหวัดและปวดบริเวณที่ฉีด ใน
ปจจุบันการทดลองทางคลินิกกําลังทดสอบไวรัส oncolytic อื่น สําหรับรักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ รวมถึงการ
รักษาดวยไวรัส oncolytic รวมกับการใหยาเคมีบําบัด (19, 20)
สรุป
ภูมิคุม กั นบํ าบั ดสํ าหรั บ รั ก ษาโรคมะเร็ง นั้นทํางานโดยการชวยใหร ะบบภูมิคุม กันรับ รูและกําจัด
เซลลมะเร็ง ซึ่งภูมิคุมกันบําบัดมีหลายประเภทและทํางานดวยกลไกที่แตกตางกัน แมการรักษามะเร็งดวย
ภูมิคุมกันบําบัดนั้นจะไดรับการพิสูจนวามีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งและสามารถหยุดการแพรกระจาย
ของเซลลมะเร็งได แตยังสามารถใชไดกับมะเร็งทุกชนิด ปจจุบันการงานวิจัยนั้นกําลังพัฒนาทดสอบกับมะเร็ง
ชนิดตาง ๆ มากขึ้น และงานวิจัยทางคลินิกดําเนินการทดลองแนวทางการใชภูมิคุมกันบําบัดรวมกับการรักษา
ดวยวิธีอื่น เชน การผาตัด การใชยาเคมีบําบัด การฉายรังสี และการใชยาพุงเปา (targeted therapies) เพื่อ
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