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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยากลุ่มใหม่คือ Antibody-Drug Conjugate (ADC) เพื่อใช้ใน
การรักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive advanced breast cancer
2. น�ำเสนอความรูใ้ หม่ทเี่ กีย่ วกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา T-DM1 จาก
รายงานการศึกษาวิจัยแบบสุ่มระยะที่ 3
ปัจจุบนั มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งทีพ่ บมากเป็นอันดับ
หนึง่ ในผูห้ ญิงทัว่ โลก ทัง้ นีป้ ระมาณร้อยละ 20-25 ของผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งเต้านมจะมีการแสดงออกของโปรตีน Human
epidermal growth factor receptor 2 (HER2) มากผิดปกติ
หรือที่เรียกว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive ซึ่ง
ผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ จ ะมี ก ารด� ำ เนิ น ของโรคที่ รุ น แรง ตลอดจน
การพยากรณ์ของโรคทีไ่ ม่ดี แม้วา่ ในปัจจุบนั ผลการรักษาผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive จะดีขนึ้ กว่าในอดีตมาก
ตัง้ แต่มกี ารค้นพบยาในกลุม่ การรักษาแบบมุง่ เป้า (Targeted
therapy) คือ Trastuzumab ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Monoclonal
antibody ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการท�ำงานของ HER2 receptor
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการเจริญของเซลล์มะเร็งโดยตรง
และในการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยยั ง คงพบปั ญ หาโรคมะเร็ ง ดื้ อ ต่ อ
การรักษา หรือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ จากสูตร
การรักษามาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยยาเคมีบ�ำบัด สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูป้ ว่ ยในระยะแพร่กระจายทีเ่ คยผ่านการรักษาอืน่ ๆ
มาก่อนทีไ่ ม่ตอบสนองต่อยา Trastuzumab และไม่สามารถทน

ต่อผลข้างเคียงต่าง ๆ จากยาเคมีบ�ำบัดได้ นักวิทยาศาสตร์
จึ ง ได้ มี ค วามพยายามแก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า ว โดยหนึ่ ง ใน
แนวทางทีป่ ระสบความส�ำเร็จคือ การพัฒนายา T-DM1 โดย
ใช้หลักการของ Antibody-Drug Conjugate (ADC)
โครงสร้างโมเลกุล และกลไกการออกฤทธิ์
T-DM1 จัดเป็นยาในกลุม่ Antibody-Drug Conjugate
(ADC) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนของยา  Trastuzumab ซึ่งเป็น
Monoclonal antibody เชื่อมต่อกับ Cytotoxic agent คือ
Emtansine (DM1) ผ่าน Thioether linker โดยที่ Emtansine
เป็นสารกลุ่ม Maysantinoid ซึ่งเป็น Maytansine derivative
ตัวหนึง่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น Cytotoxic anti-microtubule agent
ซึ่งมีฤทธิ์แรงกว่ายา  Paclitaxel 24-270 เท่า  และมีฤทธิ์
แรงกว่า  Doxorubicin 2-3 เท่า1 โดย DM1 สามารถจับกับ
Microtubule ภายในเซลล์ แ ละยั บ ยั้ ง กระบวนการ
Polymerization น�ำไปสู่การหยุดการแบ่งเซลล์และการตาย
ของเซลล์ในที่สุด
T-DM1 จะออกฤทธิ์โดยการจับกับ HER2 receptor

2

ระยะลุ ก ลามเฉพาะที่ ที่ ไ ม่ ส ามารถผ่ า ตั ด ได้ (Locally
advanced) หรือระยะแพร่กระจายซึง่ เคยได้รบั การรักษาด้วย
ยา Trastuzumab และยากลุ่ม Taxane มาก่อน ซึ่งรูปแบบ
การวิจัยของ EMILIA trial แสดงในรูปที่ 2

CM
ww ww E
w.f w.w - วง
ace on การ
boo gk
แ
พ
a
k.c rnp ทย
om at. ์
/W com
ong
kar
npa
t

บนเซลล์มะเร็งเช่นเดียวกันกับ Trastuzumab และยังคง
คุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็งของ Trastuzumab ทุก
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการยับยั้งการส่งสัญญาณกระตุ้นเซลล์
มะเร็งของ HER2 หรือการกระตุน้ เซลล์ภมู คิ มุ้ กันของร่างกาย
ให้ ม าท� ำ ลายเซลล์ ม ะเร็ ง ผ่ า นกระบวนการ AntibodyDependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) และหลังจากที่
T-DM1 จับกับ HER2 ทีผ่ วิ เซลล์มะเร็งแล้ว จะเกิดกระบวนการ
Endocytosis น�ำทัง้ โมเลกุลของ T-DM1 และ HER2 receptor
เข้าสู่ภายในเซลล์มะเร็ง ตามมาด้วยการย่อยสลาย HER2
receptor และโมเลกุลของ T-DM1 โดย Lysosome ปลดปล่อย
ตัว DM1 ซึ่งเป็น Cytotoxic agent เข้าสู่ภายในเซลล์มะเร็ง
ไปยับยั้งการท�ำงานของ Microtubule ท�ำให้เซลล์มะเร็ง
ไม่สามารถแบ่งตัวได้และตายในทีส่ ดุ จากกลไกการออกฤทธิ์
ดังกล่าวท�ำให้ T-DM1 มีประสิทธิภาพทีด่ แี ละมีผลข้างเคียงจาก
ยาเคมีบำ� บัดต่อเซลล์ปกติอนื่ ๆ ของร่างกายลดลง เนือ่ งจาก
Cytotoxic agent จะถูกน�ำไปสู่เซลล์มะเร็งเป้าหมายซึ่งมี
HER2 receptor เท่านั้น1 โครงสร้างและกลไกการออกฤทธิ์
ของ T-DM1 แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างและกลไกการออกฤทธิ์ของ T-DM11

การศึกษาทางคลินิก
การศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ คื อ EMILIA trial 2 ซึ่ ง เป็ น
การศึกษาวิจัยแบบสุ่มระยะที่ 3 ในหลายศูนย์วิจัยทั่วโลก
แบบเปิดเผยผลิตภัณฑ์เพือ่ เปรียบเทียบการให้ยา T-DM1 กับ
การรักษามาตรฐานคือ การให้ยา Capecitabine ร่วมกับยา 
Lapatinib ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive

รูปที่ 2 สรุป Study design ของการศึกษา EMILIA

ผลลัพธ์หลัก (Primary endpoint) ของการศึกษามี
ดังนี้ (1) Progression Free Survival (PFS) ซึ่งประเมินโดย
กลุ่มคณะกรรมการอิสระ, (2) Overall Survival (OS) และ
(3) ข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา ส�ำหรับเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ป่วยเข้าสู่การศึกษากล่าวโดยสรุปคือ ผู้ป่วยต้องเป็นมะเร็ง
เต้านมชนิด HER2-positive ซึ่งมีการลุกลามของโรคใน
ระหว่างหรือหลังการได้รับการรักษาส�ำหรับโรคมะเร็งระยะ
ลุกลาม หรือระยะแพร่กระจายครัง้ ล่าสุด หรือโรคกลับมาใหม่
ภายใน 6 เดื อ นหลั ง จบการรั ก ษาเสริ ม หลั ง การผ่ า ตั ด
(Adjuvant therapy) ผู้ป่วยทุกคนต้องเคยผ่านการรักษาด้วย
ยากลุ่ม Taxane และ Trastuzumab มาก่อน และผู้ป่วยต้อง
มีค่า Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF) ตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยที่มีการแพร่กระจายของ
มะเร็งไปที่สมองซึ่งไม่มีอาการ และไม่ได้รับการรักษาใน
ส่วนของการแพร่กระจายดังกล่าวภายใน 2 เดือนที่ผ่านมา 
สามารถเข้าร่วมการศึกษา EMILIA ได้
ผู้ป่วยทั้งสิ้น 991 ราย จาก 26 ประเทศเข้าร่วม
ในการศึกษานี้ ผูป้ ว่ ยถูกสุม่ เพือ่ แยกรับการรักษาเป็น 2 กลุม่
ด้วยกัน โดยผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ควบคุมจะได้รบั การรักษาด้วย
ยา Lapatinib ร่วมกับยา Capecitabine ตามสูตรและขนาด
การรักษามาตรฐาน ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มทดลองได้รับ

3

รูปที่ 4 Kaplan-Meier curves แสดง OS ของการศึกษา 
EMILIA ซึ่งเป็น Second interim analysis
ในส่ ว นของผลการศึ ก ษาที่ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ ร อง
(Secondary endpoint) ดูผลของค่าอัตราการตอบสนอง
(Objective response rate) โดยประเมินตาม Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) พบว่าในกลุม่
ทีไ่ ด้รบั T-DM1 มีการตอบสนองทีด่ กี ว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั LapatinibCapecitabine [ร้อยละ 43.6 (95% CI 38.6-48.6) และร้อยละ
30.8 (95% CI 26.3-35.7) ตามล�ำดับ] รวมไปถึงค่าระยะเวลา
การตอบสนอง (Duration of response) ในกลุ่มแรกให้ผลที่
สูงกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยส�ำคัญเช่นเดียวกัน [12.6 เดือน
(95% CI 8.4-20.8) และ 6.5 เดือน (95% CI 5.5-7.2)
ตามล�ำดับ]2 ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6
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การรักษาด้วยยา T-DM1 ในขนาดยาเริม่ ต้น 3.6 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ทุก 3 สัปดาห์ โดยให้ยาทางหลอดเลือดด�ำ ซึ่งใน
ระหว่างได้รับยา T-DM1 หากผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการ
รักษา สามารถปรับลดขนาดยา T-DM1 ลงเหลือ 3.0 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และ 2.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ แต่
หากผู้ป่วยยังคงได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาอยู่นั้น อาจ
พิจารณาให้หยุดยา  ทั้งนี้หากมีการปรับลดขนาดยาลงแล้ว
ไม่สามารถปรับขนาดยากลับขึ้นมาอีกได้
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับ T-DM1 มีค่า  PFS
ดีกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติคือ ค่า Median PFS เท่ากับ
9.6 เดือน เทียบกับ 6.4 เดือน (p < 0.001) ดังแสดงในรูปที่ 3
ยิ่งไปกว่านั้นจาก Second interim analysis พบว่ากลุ่มที่
ได้รับ T-DM1 มี Median OS ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตคิ อื 30.9 เดือน เทียบกับ 25.1 เดือน และมี
ค่า HR ของการตายจากทุกสาเหตุเท่ากับ 0.68 (95% CI 0.550.85; p < 0.001) ดังแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งจากกราฟแสดง
ผลการประเมินการติดตามการรักษาที่ระยะเวลา 1 ปี พบว่า
อัตราการรอดชีวติ ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา T-DM1 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ยา Lapatinib ร่วมกับยา Capecitabine เท่ากับ
ร้อยละ 85.2 (95% CI 82.0-88.5) และร้อยละ 78.4 (95% CI
74.6-82.3) ตามล�ำดับ และในปีที่ 2 มีอัตราการรอดชีวิต
ร้อยละ 64.7 (95% CI 59.3-70.2) และร้อยละ 51.8 (95% CI
45.9-57.7) ตามล�ำดับ2

รูปที่ 3 Kaplan-Meier curves แสดง PFS ซึ่งประเมินโดย รูปที่ 5 สรุปผลการศึกษา Secondary endpoint ในเรื่องของ
กลุ่มคณะกรรมการอิสระ Independent review committee Objective response rate
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รูปที่ 6 สรุปผลการศึกษา Secondary endpoint ในเรื่องของ
Duration of response
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าผู้ป่วยที่เป็นการแพร่
กระจายของมะเร็งไปทีส่ มองทีย่ งั ไม่แสดงอาการ และไม่ได้รับ
การรักษาในส่วนของการแพร่กระจายของมะเร็งไปที่สมอง
ภายใน 2 เดือนทีผ่ า่ นมา สามารถเข้าร่วมการศึกษา EMILIA ได้
จึงมีการท�ำ Retrospective exploratory analysis ในผู้ป่วย
กลุ ่ ม นี้ ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า อาสาสมั ค รกลุ ่ ม ที่ มี ก าร
แพร่กระจายของมะเร็งไปยังสมองตัง้ แต่เข้าโครงการวิจยั มีอตั รา
เสี่ยงของการลุกลามในสมอง (Absolute risk of CNS
progression) สูงกว่าอาสาสมัครกลุ่มที่ไม่มีการแพร่กระจาย
ของมะเร็งไปยังสมองตั้งแต่เข้าโครงการวิจัย โดยไม่ขึ้นกับ
สูตรยาที่ได้รับ และหากพิจารณาเฉพาะในกลุ่มที่ไม่มีการ
แพร่กระจายของมะเร็งไปยังสมองตัง้ แต่เข้าร่วมโครงการวิจยั
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ T-DM1 และ Lapatinib-Capecitabine
จะเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังสมอง ร้อยละ 2.0 และ
ร้อยละ 0.7 ตามล�ำดับ ส่วนในกลุ่มที่มีการแพร่กระจายของ
มะเร็งไปยังสมองอยู่แล้ว พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ T-DM1 และ
Lapatinib-Capecitabine จะเกิดการแพร่กระจายของมะเร็ง
ไปยังสมอง ร้อยละ 22.2 และร้อยละ 16.0 ตามล�ำดับ
ประเด็ น ที่ น ่ า สนใจในการศึ ก ษานี้ คื อ จากการ
พิจารณากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารแพร่กระจายของมะเร็งไปทีส่ มอง
ทีย่ งั ไม่แสดงอาการตัง้ แต่เข้าโครงการวิจยั ซึง่ มีผปู้ ว่ ยประเภทนี้
อยู่ในกลุ่ม T-DM1 45 คน และ Lapatinib-Capecitabine
50 คน พบว่าผลการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ในแง่ของ OS
ผูป้ ว่ ยในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั T-DM1 ให้ผลการรักษาทีด่ กี ว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ได้รับ Lapatinib-Capecitabine อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

(HR = 0.38; 95% CI 0.18-0.80; p = 0.008) โดยค่า Estimated
median OS เท่ากับ 26.8 เดือน และ 12.9 เดือน ในกลุ่มที่
ได้รับ T-DM1 และ Lapatinib-Capecitabine ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม การศึกษานีไ้ ม่พบความแตกต่างกันใน median
PFS ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยยาทั้ง 2 regimen
(5.9 เดือน และ 5.7 เดือน; HR = 1.00; 95% CI 0.54-1.84;
p = 1.000)3
ในส่วนของข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยา
พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ T-DM1 มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ร้ายแรง (Serious adverse event) และเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่มีระดับความรุนแรงมาก (Adverse events grade
> 3) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ Lapatinib ร่วมกับ Capecitabine
(ร้อยละ 41 และร้อยละ 57 ตามล�ำดับ) ส�ำหรับเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่มีระดับความรุนแรงมาก (Adverse events
grade > 3) ที่พบในกลุ่มที่ได้รับ Lapatinib-Capecitabine
ได้แก่ ท้องเสีย (ร้อยละ 20.7) และ Hand-foot syndrome
(ร้อยละ 16.4) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ T-DM1 พบว่าค่าเอนไซม์ตับ
สูงขึ้น (ร้อยละ 4.3) และภาวะเกล็ดเลือดต�่ำ (ร้อยละ 12.9)
ทีม่ กั พบในช่วง 2 ครัง้ แรกของการได้รบั ยา ซึง่ สามารถจัดการ
ด้วยการปรับระดับยาลงตามทีก่ ล่าวข้างต้น โดยผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
ยังคงสามารถได้รับยา T-DM1 อย่างต่อเนื่อง2
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาย่อยเพือ่ ดูผลของ PatientReported Outcomes (PROs) โดยใช้ FACT-B Trial Outcome
Index (TOI) ในการประเมินผล ซึ่งจะประเมินจาก 3 ปัจจัย
ด้วยกัน ได้แก่ physical well-being, functional well-being
และ breast cancer-specific symptoms จากการศึกษานีพ้ บว่า 
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ T-DM1 สามารถยืดระยะเวลาของ time
to TOI worsening ได้มากกว่ากลุ่มที่ได้รับ LapatinibCapecitabine อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (7.1 และ 4.6 เดือน
ตามล�ำดับ, HR = 0.796; p = 0.0121)4
โดยสรุปผลของการศึกษา  EMILIA นี้คือ T-DM1
ที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม HER2-positive ระยะลุกลามที่
ไม่สามารถผ่าตัดได้และระยะแพร่กระจายทีเ่ คยได้รบั การรักษา
ด้วย Taxane และ Trastuzumab มาก่อน ให้ผลของการรักษา
ในแง่ของ PFS, OS และความปลอดภัยในการใช้ยาได้ดีกว่า
การใช้ Lapatinib ร่วมกับ Capecitabine อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ  
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นอกจากนีย้ งั มีอกี หนึง่ การศึกษาทีช่ อื่ ว่า TH3RESA
trial ซึง่ เป็นการศึกษาวิจยั ระยะที่ 3 ในหลายศูนย์วจิ ยั ทัว่ โลก
แบบเปิ ด เผยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บการรั ก ษาด้ ว ย
T-DM1 และสูตรการรักษาที่แพทย์เลือกใช้ (Physician’s
choice) ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิด HER2positive ที่เคยได้รับการรักษาด้วยสูตรยา  HER2-directed
อย่างน้อย 2 สูตรยา  ซึ่งประกอบไปด้วย Trastuzumab,
Lapatinib และ Taxane
ผู้ป่วยจ�ำนวน 602 ราย ถูกสุ่มให้เข้ารับการรักษา
ด้วย T-DM1 หรือ Physician’s choice ในอัตราส่วน 2:1 นัน่ คือ
ผู้ป่วย 404 ราย ได้รับ T-DM1 3.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดย
ให้ยาทางหลอดเลือดด�ำทุก 3 สัปดาห์ และผูป้ ว่ ยอีก 198 ราย
จะได้รับการรักษาด้วยสูตรยาอื่น ๆ ได้แก่ เคมีบ�ำบัดเดี่ยว,
เคมีบำ� บัดร่วมกับ Trastuzumab, Lapatinib ร่วมกับ Trastuzumab,
การรักษาด้วยฮอร์โมนร่วมกับ Trastuzumab และเคมีบ�ำบัด
ร่วมกับ Lapatinib
Coprimary endpoint คือ Investigator-assessed
progression-free survival (PFS) และ Overall survival (OS)
ในส่วนของ Secondary endpoint ดูผลในเรื่องของอัตรา
การตอบสนองซึง่ ประเมินโดยผูว้ จิ ยั (Investigator-assessed
objective response), ระยะเวลาการตอบสนอง (Duration of
response), อัตราการรอดชีวติ ที่ 6 เดือน (6-month survival),
อัตราการรอดชีวิตที่ 1 ปี (1-year survival) และความ
ปลอดภัยของอาสาสมัคร

ผลการศึกษาพบว่า  Median PFS ในกลุ่มที่ได้รับ
T-DM1 มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ Physician’s choice อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ 6.2 และ 3.3 เดือน ตามล�ำดับ
HR = 0.528 (95% CI 0.422-0.661, p < 0.0001]5 ดังแสดง
ในรูปที่ 7
ส�ำหรับผลของ OS ใน Final analysis พบว่ากลุ่มที่
ได้รับ T-DM1 มี Median OS ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับ Physician’s
choice อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติคือ 22.7 เดือน เทียบกับ
15.8 เดือน และมีค่า HR ของการตายจากทุกสาเหตุเท่ากับ
0.68 (95% CI 0.54-0.85; p = 0.0007)9 โดยภาพรวมแล้ว
T-DM1 มีประโยชน์ทางคลินิกที่เหนือกว่า  Physician’s
choice อย่างมีนัยส�ำคัญ และพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทีน่ ้อยกว่า Physician’s choice โดยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ทุกระดับความรุนแรงที่พบมากกว่าใน T-DM1 ได้แก่ ภาวะ
เกล็ดเลือดต�่ำ (ร้อยละ 15) แต่กลุ่ม Physician’s choice
จะพบภาวะเม็ดเลือดขาวต�่ำ (ร้อยละ 22), ภาวะไข้ร่วมกับ
เม็ดเลือดขาวต�ำ่ (ร้อยละ 4) และท้องเสีย (ร้อยละ 22) มากกว่า 
มีขอ้ สังเกตว่าเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทที่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยต้องหยุด
รับการรักษาหรือจ�ำเป็นต้องปรับระดับขนาดยาลงนัน้ จะพบ
มากกว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ Physician’s choice
นอกจากเรือ่ งของประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของ T-DM1 ในการศึกษา TH3RESA นีแ้ ล้ว ยังมีการติดตามผล
ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ ป ่ ว ยเช่ น เดี ย วกั น กั บ EMILIA
ผลการติดตามคุณภาพชีวิตผู้ป่วย โดยใช้ the European
Organisation for Research of Cancer Quality of Life
Questionnaire-Core 30 ในการประเมินพบว่า  กลุ่มที่ได้รับ
T-DM1 ให้ผลในการเพิ่ม global health status ได้ดีกว่าอีก
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาการที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับ
T-DM1 ได้แก่ อ่อนเพลียและอาการปวด6
โดยสรุปผลของการศึกษา TH3RESA พบว่า ในการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิด HER2-positive
ที่เคยได้รับ Trastuzumab, Lapatinib และ Taxane มาก่อน
แล้วพบว่า  การใช้ T-DM1 สามารถเพิ่ม PFS และ OS ได้
ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับ Physician’s choice รวมไปถึงการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่น้อยกว่า  และเพิ่มคุณภาพชีวิต
รูปที่ 7 Kaplan-Meier curves แสดง Progression-free
ผูป้ ่วยได้ดีกว่า
survival ซึง่ ประเมินโดย Investigator ในการศึกษา TH3RESA
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ตามน�้ ำ หนั ก ตั ว ของผู ้ ป ่ ว ย โดยมี ข นาดยาเริ่ ม ต้ น ที่ 3.6
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทุก 3 สัปดาห์ โดยให้ยาทางหลอดเลือดด�ำ
ซึ่งในระหว่างได้รับยา T-DM1 อาจมีการปรับลดขนาดยาลง
ได้ ห ากผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ผลข้ า งเคี ย งจากการรั ก ษา  โดยจะลด
ขนาดยาลงครั้งละ 0.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้หากมีการ
ปรับลดขนาดยาลงแล้ว ไม่สามารถปรับขนาดยากลับขึ้นมา
อีกได้ การให้ T-DM1 จะแตกต่างจาก Trastuzumab และ
Pertuzumab ตรงทีไ่ ม่มกี ารให้ Loading dose ส่วนการให้ยา 
ครั้งแรกนั้นแนะน�ำให้ใช้เวลาให้ยา 90 นาที และเฝ้าระวังอีก
90 นาที การให้ยาครัง้ ต่อ ๆ ไปจะใช้เวลาให้ยาเพียง 30 นาที
และเฝ้ า ระวั ง 30 นาที หากมี ก ารไม่ ไ ด้ รั บ ยาตามแผน
ข้อบ่งใช้และวิธีการใช้ยา
การรักษาที่ก�ำหนด ควรให้ยาทันที ไม่จ�ำเป็นต้องรอจนถึง
T-DM1 ใช้รักษามะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิด ก� ำ หนดการให้ ย าในรอบหน้ า  และให้ ม ารั บ ยาอี ก ครั้ ง
HER2-positive เฉพาะที่ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ หรือผู้ป่วย 3 สัปดาห์ถัดไป8
ระยะแพร่กระจายที่เคยได้รับการรักษาด้วย Trastuzumab
หรือ Taxane มาก่อน7 การให้ยา T-DM1 นั้นเป็นการให้ยา
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จากการศึกษาทางคลินกิ ทัง้ 2 การศึกษานีน้ า่ จะสรุป
ได้ว่า  การใช้ T-DM1 สามารถให้ประโยชน์ในผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมระยะลุกลามชนิด HER2-positive ทัง้ ทีเ่ คยได้รบั สูตรยา 
Trastuzumab และ Taxane หรือเคยได้รับ Trastuzumab,
Lapatinib และ Taxane มาก่อน โดยให้ผลในการรักษาในแง่
ของ PFS, OS, ความปลอดภัย รวมไปถึงคุณภาพชีวิตได้
ดีกว่าการรักษาตามมาตรฐานเดิม และควรได้รบั การพิจารณา
เป็นมาตรฐานใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมระยะ
ลุกลามชนิด HER2-positive ที่เคยได้รับ Trastuzumab +
Lapatinib มาก่อน5
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1. T-DM1 จัดเป็นยาในกลุ่มใด
A. กลุ่ม monoclonal antibody
B. กลุ่ม Antibody-Drug Conjugate (ADC) ประกอบ
ด้วย monoclonal antibody 2 ชนิด
C. กลุ่ม Antibody-Drug Conjugate (ADC) ประกอบ
ด้วย monoclonal antibody และ cytotoxic agent
D. กลุ่ม Antibody-Drug Conjugate (ADC) ประกอบ
ด้วย cytotoxic agent 2 ชนิด

6. ผลจากการศึ ก ษาเพื่ อ ดู ผ ลของ Patient-Reported
Outcomes (PROs) โดยใช้ FACT-B Trial Outcome Index
(TOI) ในการประเมินผลพบว่า
A. T-DM1 สามารถยืดระยะเวลาของ time to TOI
worsening ได้ไม่ตา่ งกัน
B. T-DM1 สามารถยืดระยะเวลาของ time to TOI
worsening ได้น้อยกว่า
C. T-DM1 สามารถยืดระยะเวลาของ time to TOI
worsening ได้ดีกว่า
D. ไม่สามารถสรุปผลได้
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2. T-DM1 ออกฤทธิ์ด้วยวิธีการใด
A. ออกฤทธิ์โดยการจับกับ HER2 receptor บนเซลล์
มะเร็งเช่นเดียวกับ Trastuzumab
B. ออกฤทธิโ์ ดยการจับกับ HER2 receptor ที่ domain 2
บนเซลล์มะเร็งเช่นเดียวกับ Pertuzumab
C. ออกฤทธิ์โดยการจับกับ HER2 receptor แล้วเกิด
endocytosis ยับยั้งการท�ำงานของ microtubule
ท�ำให้เซลล์มะเร็งตายในที่สุด
D. ออกฤทธิโ์ ดยการจับกับ HER2 receptor ที่ domain 2
และ 4

5. ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ T-DM1 คือ
A. Neutropenia
B. Thrombocytopenia
C. Diarrhea
D. Neuropathy

3. จากการศึกษา EMILIA เป็นการเปรียบเทียบการรักษา
ระหว่าง T-DM1 และ Lapatinib ร่วมกับ Capecitabine ข้อใด
ถูกต้อง
A. T-DM1 ดีกว่าในแง่ของ response rate และ PFS
แต่ OS ไม่ต่างกัน
B. T-DM1 ดีกว่าในแง่ของ response rate, PFS และ
OS แต่มีผลข้างเคียงมากกว่า
C. T-DM1 ดีกว่าในแง่ของ response rate, PFS และ
OS และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า
D. T-DM1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ Lapatinib ร่วมกับ
Capecitabine
4. ข้ อ ใดกล่ า วถึ ง ผลการรั ก ษาของกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี CNS
metastasis ที่ baseline ซึง่ เข้าร่วมการศึกษา EMILIA ได้ถกู ต้อง
A. T-DM1 ดีกว่าในแง่ของ OS โดยมี PFS ไม่ต่างกัน
B. T-DM1 ดีกว่าในแง่ของ PFS โดยมี OS ไม่ต่างกัน
C. T-DM1 ดีกว่าทั้งในแง่ของ OS และ PFS
D. T-DM1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ Lapatinib ร่วมกับ
Capecitabine

7. ในการศึกษา TH3RESA ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม Physician’s
choice นั้นต้องเคยได้รับการรักษาด้วยยาอะไรบ้าง
A. Trastuzumab
B. Taxane
C. Lapatinib
D. ถูกทุกข้อ
8. หากผูป้ ว่ ยเกิดผลข้างเคียงจากการรักษา การปรับลดขนาดยา
ลงโดยจะลดขนาดยาลงครั้งละเท่าไร
A. 0.1 mg/kg
B. 0.2 mg/kg
C. 0.4 mg/kg
D. 0.6 mg/kg
9. ควรใช้เวลาประมาณเท่าไรในการให้ยาครั้งแรก
A. 30 นาที
B. 60 นาที
C. 90 นาที
D. 120 นาที

10. จากการศึกษา TH3RESA ซึ่งเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
การรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย T-DM1 และ Physician’s
choice พบว่าผลของ T-DM1 ดีกว่า Physician’s choice
ในแง่ใดบ้าง
A. Response rate
B. Progression-free survival
C. Response rate และ Progression-free survival
D. Response rate, Progression-free survival และ
Overall survival
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