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หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมดำาเนินการวิจัย

โรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 (cholangiocarcinoma)	
เป็นโรคมะเร็งที่ก่อตัวขึ้นจากเซลล์เยื่อบุของผนังทางเดิน
น�้าดี	 (cholangiocyte)ในอดีตโรคมะเร็งทางเดินน�้าดีเป็น
โรคทีเ่กดิเฉพาะถิน่(local	disease)	แต่ปัจจุบนัอบุตักิารณ์
ของโรคมะเร็งทางเดินน�้าดีทั่วทั้งโลกก�าลังเพิ่มสูงขึ้น	 เช่น	
ในประเทศองักฤษพบว่ามอีบุตักิารณ์ของโรคมะเรง็ทางเดนิ
น�้าดีเพิ่มขึ้นถึง	16	เท่า	ในป	ีคศ.1971-2001	และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 120	 ในสหรัฐอเมริกา	 ในปี	 คศ.1976-2000	 (1)	
ส�าหรับในประเทศไทยพบว่า	 โรคมะเร็งตับและมะเร็งทาง
เดนิน�า้ดถีกูจดัอยูใ่น	5	อนัดบัแรกของสาเหตกุารตายทัง้หมด	
โดยในปี	คศ.2004	พบผู้ป่วยเสียชีวิตถึง	28,000	ราย	(2)

การรกัษาโรคมะเรง็ทางเดนิน�้าดใีห้ได้ผล	(curative	
treatment)	 ในปัจจุบันมีเพียงการรักษาด้วยการผ่าตัด
เท่านัน้	อย่างไรกต็ามพบว่าผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาโดยการ
ผ่าตัด	มีไม่ถึงร้อยละ	30	ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี
ทั้งหมดที่มารับการรักษา	 ในขณะท่ีผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ	
70	ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	มักมีการลุกลามของ
โรคแล้วท�าให้ไม่สามารถรับการรักษาโดยการผ่าตัดได	้พบ
ว่าอัตราการรอดชีวิตที่	 5	 ปีของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดิน
น�้าดีชนิด	intrahepatic	cholangiocarcinoma	อยู่ที่ร้อย
ละ	20-43%	ส่วนชนิดขัว้ตบั	(hilar	cholangiocarcinoma)	
อยู่ที่ร้อยละ	20-40	(1,	3)	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการ

1. ความเป็นมา / หลักการและเหตุผล
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ผ่าตดัส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาการเป็นซ�า้ของโรคหลงัการ
ผ่าตัด	พบว่าการใช้การรักษาร่วม	(neoadjuvant	or	ad-
juvant	 therapy)	 ด้วยการฉายแสง	 หรือให้ยาเคมีบ�าบัด
เพื่อเพิ่มระยะเวลารอดชีวิตรวม	 (overall	 survival)	 ในผู้
ป่วยโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ดยีงัได้ผลไม่ดเีท่าทีค่วร	ในปัจจุบนั
ยาเคมบี�าบดัทีเ่ป็นมาตรฐานส�าหรบัโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ดี
ระยะลกุลามคอื	gemcitabine(4)	ร่วมกับยาเคมบี�าบดัชนดิ
อื่นเช่น	5-FU	หรือ	oxaliplatin	จากการทบทวนบทความ
ทางวชิาการเกีย่วกบัการรกัษาโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ดรีะยะ
ลุกลามด้วย	gemcitabine	ทั้งการให้เป็นยาเดี่ยว	และการ
ให้ร่วมกับยาเคมีบ�าบัดชนิดอื่น	 การศึกษาทางคลินิกที่ให้	
gemcitabine	เป็นยาเด่ียว	ผูป่้วยมกีารตอบสนอง	(objec-
tive	response)	ร้อยละ	0-36	สามารถควบคุมโรคให้คงที่	
(stable	disease)	ร้อยละ	13-15	ระยะเวลาที่โรคก�าเริบ	
(time	to	progression)	2-10.7	เดือน	และระยะเวลารอด
ชีวิตโดยรวม	overall	survival)	4-14	เดือน	ในขณะที่การ
ใช้	 gemcitabine	 ร่วมกับยาเคมีบ�าบัดอื่น	 ได้แก่	 5-FU,	
mitomycin,	 oxaliplatin,	 capecitabine,	 cisplatin,	
docetaxel	และ	irinotecan	พบว่ามีการตอบสนองร้อย
ละ	9.3-64	สามารถควบคุมโรคให้คงที	่9.3-53	ระยะเวลา
ที่โรคก�าเริบ	3-10	เดือน	แต่ระยะเวลารอดชีวิตรวมยังเป็น
เพียง	4.7-18	เดือน	โดยที่การศึกษาทั้งหมด	ส่วนใหญ่ยัง
เป็นการศกึษาทางคลนิกิระยะที	่2	(clinical	trial	phase	II)	(5-7) 
เหน็ได้ว่า	การรักษาโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ดรีะยะลกุลามด้วย
การให้ยาเคมบี�าบดัยงัได้ผลไม่ดเีท่าทีค่วร	ดงันัน้การศกึษา
เพื่อพัฒนายาใหม่	เพื่อน�ามารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดิน
น�้าด	ีจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจบุนัมรีายงานถงึการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยวธิกีระตุน้
ภูมิคุ้มกัน	(Immunotherapy)	โดยใช้เซลล์	Cytokine	–	
induced	 killer	 (CIK)	 ซ่ึงเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ผ่าน
การกระตุ้นด้วย	anti-CD3	monoclonal	antibody,	in-
terleukin	(IL)-2,	IL-1	และ	interferon	gamma	(IFN-r)	
การออกฤทธิ์ของคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคไม่ขึ้นกับ	major	
histocompatibility	complex	(MHC)	บนเซลล์เป้าหมาย	
(non-major	histocompatibility	complex-restricted	
cytotoxic	lymphocytes)	นักวทิยาศาสตร์พบว่าคลิเลอร์ 
เซลล์ซีไอเคออกฤทธิ์ท�าลายเซลล์มะเร็งได้ดี	 ทั้งในหลอด
ทดลอง	(in	vitro)	และ	ในสัตว์ทดลอง	(in	vivo)	จากการ
ศึกษาพบว่าคิลเลอร์เซลล	์ CIK	 มีการแสดงออกของ	 CD4	
และ	CD8	นอกจากน้ันส่วนใหญ่ของคลิเลอร์เซลล์ซไีอเคจะ
มีการแสดงออกของ	CD3	และ	CD56	บนผวิเซลล์	จากการ
ศกึษาก่อนหน้านีพ้บว่าคลิเลอร์เซลล์ซไีอเคมคีวามสามารถ
ในการท�าลายเซลล์มะเร็งถึง	73	 เท่า	 เมื่อเทียบกับ	Lym-
phokine	activated	killer	cells	(LAK)	เนือ่งจากคลิเลอร์ 
เซลล์ซีไอเคสามารถท�าลายเซลล์มะเร็งโดยไม่ขึ้นกับ	MHC	

จากการศึกษาพบว่า	 CIK	 เซลล์สามารถออกฤทธิ์ได้ดีต่อ
เซลล์มะเรง็ทีม่กีารแสดงออกของ	antigen	มาก	ได้แก่	มะเรง็
ตับ,	 มะเร็งปอด,	 มะเร็งล�าไส้ใหญ่,	 มะเร็งเต้านม,	 มะเร็ง
รงัไข่,	มะเรง็เมด็เลอืดขาว,	มะเรง็ผวิหนงัชนดิ	melanoma,	
มะเร็งไต	และมะเร็งต่อมน�า้เหลือง(8-35)

จนถึงปัจจุบันมีการวิจัยทางคลินิก	 (Clinical	 trial)	
ถึงการใช้คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายชนิด	
ได้แก่	ผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงทัง้ชนดิ	Hodgkin	และ	
nonhodgkin	จากผลการศึกษา	พบว่า	ปริมาณ	CIK	เซลล์
ที่ฉีดเข้าผู้ป่วย	มีจ�านวน	1x109	–	1x1010	เซลล์ต่อครั้ง	
ไม่พบผลแทรกซ้อนหลังฉีด(21,	 31)	 การศึกษาในผู้ป่วยโรค
มะเร็งตับชนิด	 hepatocellular	 carcinoma	 (เป็นการ
ศึกษา	Phase	III	Randomized	Controlled	Trial;	RCT)	
การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า	 การให้คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคมี
ประโยชน์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน	และลดการเป็นซ�้าในผู้ป่วย
โรคมะเรง็ตบัชนดิ	HCC	(31)	(ดูข้อมลูในทบทวนวรรณกรรม)	
การศกึษาในผูป่้วยโรคมะเรง็กระเพาะอาหาร	ระยะลุกลาม	
(ระยะที	่4)	ที่ได้รับยาเคมีบ�าบัด	(เป็นการศึกษา	Phase	III	
Randomized	Controlled	Trial;	RCT)	พบว่ากลุ่มที่ได้
ยาเคมีบ�าบัดร่วมกับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคมีระดับ	 Tumor	
marker	(MG7-Ag,	CA	72-4,	CA	19-9	และ	CEA)	ลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ	อีกทั้งยังมีสภาวะภูมิคุ้มกัน,	คุณภาพชีวิต	
และผลการรกัษาระยะต้น	ดกีว่าผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาเคมบี�าบดั
เพียงอย่างเดียว	(15)	และ	การศึกษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
ชนิด	 non-small	 cell	 lung	 cancer	 (เป็นการศึกษา	
Phase	III	Randomized	Controlled	Trial;	RCT)	การ
ศกึษานีส้รปุได้ว่า	การให้ยาเคมีบ�าบดัร่วมกบัคลิเลอร์เซลล์
ซีไอเคมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด	 non	 small	
cell	มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบ�าบัดเพียงอย่างเดียว(33)

ส�าหรับโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 (Cholangiocarci-
noma)	 เมื่อเร็วเร็วนี้	Wongkajornslip	 A	 และคณะ	 ได้
ทดสอบผลของคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคต่อ	 cholangiocarci-
noma	cells	และในหนูในหลอดทดลอง	SCID	และพบว่า
คลิเลอร์เซลล์ซไีอเคสามารถยบัยัง้	cholangiocarcinoma	
cells	ได้ด	ี	อย่างไรก็ตาม	จนกระทั่งปัจจุบันนี้	ยังไม่มีการ
ศกึษาทางคลนิกิเกีย่วกบัการใช้คลิเลอร์เซลล์ซไีอเคเพือ่การ
รักษาโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งท่ีจะ
ศกึษาการใช้คลิเลอร์เซลล์ซไีอเคในผูป่้วยโรคมะเรง็ทางเดนิ
น�้าดี	โดยขั้นต้นผู้วิจัยวางแผนที่จะศึกษาถึงความปลอดภัย
ในผู้ป่วยที่ได้รับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคเป็นส�าคัญ
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ทบทวนวรรณกรรม (Review literatures)
ในปี	2004	Shi	M	และคณะ	ได้รายงานการศึกษา

ระยะที	่1	(phase	I)	ของการใช้	CIK	ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ
ชนิด	Hepatocellular	carcinoma	ผู้วิจัยได้เก็บเม็ดเลือด
ขาวชนิด	mononuclear	จากเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	(Pe-
ripheral	blood	mononuclear	cell;	PBMC)	จากผู้ป่วย
โรคมะเร็งตับ	HCC	จ�านวน	13	ราย	แล้วน�ามากระตุ้นด้วย	
interferon	(IFN)-r,	antibody	ต่อ	CD3	และ	interlen-
lein-2	จากนั้นน�ามาฉีดกลับเข้าสู่ผู้ป่วยในวันที่	14	ผลการ
ศึกษาพบว่า	ปริมาณ	PBMC	ที่ได้จากผู้ป่วยก่อนและหลัง
ฉีด	CIK	เป็นเวลา	10	วัน	จาก	33.5%,	7.7%	เป็น	36.6%	
(P	<	0.05),	18.9%	(P	<	0.05)	ตามล�าดับ	นอกจากนั้น
ยังพบว่า	หลังการให้	CIK	ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น	มีความอยาก
อาหาร(appetite)	ดีขึ้น	การนอนหลับดีขึ้น	ขนาดเนื้องอก
ลดลงในผู้ป่วย3คน	 ส่วนอาการข้างเคียงที่พบ	 คือ	 ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะมไีข้	6	ชม.	หลังการฉดีคลิเลอร์เซลล์ซไีอเค(อณุหภมูิ	
37.5-40°c)	เป็นอยู่ประมาณ	6-8	ชม.	ไม่มีอาการแทรกซ้อน
อื่น	เช่น	ที่ตับและไต	ผู้วิจัยสรุปการให้การรักษาด้วย	CIK	
เซลล์	มีความปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	(8)

ในปี	2005	Leemhuis	T	ได้รายงานการศึกษาทาง
คลินิก	ระยะที่	1	ของการใช้คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคเซลล์ที่ได้
จากผูป่้วยเอง	เพือ่การรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง
ชนิด	Hodgkin	และ	non-Hodgkin	จ�านวน	9	ราย	จาก
ผลการศกึษาในหลอดทดลอง	พบว่า	การท�าลายเซลล์มะเรง็	
(B-cell	;	OCI-Ly8)	ที่อัตราส่วน	40:1	ปริมาณ	CIK	เซลล์
ที่ฉีดเข้าผู้ป่วย	มีจ�านวน	1x109	–	1x1010	เซลล์ต่อครั้ง	
ไม่พบผลแทรกซ้อนทันทีหลังฉีด	มีผู้ป่วย	2	ราย	มีการตอบ
สนองบางส่วน	และผู้ป่วยอีก	2	ราย	มีระยะของโรคคงที่	ผู้
วิจัยสรุปว่าคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคมีประโยชน์ในการรักษาผู้
ป่วยโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง	ทีม่โีอกาสกลบัเป็นซ�า้หลงัการ
รักษาด้วยเคมีบ�าบัด(21)

ในปี	2008	Weng	DS	และคณะ	ท�าการศึกษาชนิด	
Randomized	Controlled	Trail	ในผู้ป่วยมะเร็งตับชนิด	
hepatocellular	carcinoma	จ�านวน	85	ราย	ที่ได้รับการ
รกัษาด้วยการให้เคมบี�าบดัร่วมกบัสารกัน้เส้นเลอืดแดงตบั	
(Transarteral	chemoembolization)	ร่วมกับการใช้ความ
ร้อนจากคลืน่วทิยทุ�าลายเนือ้งอก	(radiofrequency	abla-
tion)	โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที่ได้รับคิลเลอร์
เซลล์ซไีอเคและทีไ่ม่ได้คลิเลอร์เซลล์ซไีอเคผลการศกึษาพบ
ว่า	 การเป็นซ�้าที่	 18	 เดือน	 ในผู้ป่วยที่ได้รับคิลเลอร์เซลล์
ซีไอเคเท่ากับ	15.6%	ในขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่ได้คิลเลอร์เซลล์
ซีไอเคเท่ากับ	40%	(P	<	0.05)	การศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่า	การให้คิลเลอร์เซลล์ซไีอเคมปีระโยชน์ในการเพิม่ภมูคิุม้กนั	
และลดการเป็นซ�า้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิด	HCC	(31)

ในป	ี2006	Jiang	D	และคณะ	ได้รายงานการศึกษา
วิจัยทางคลินิก	 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร	 ระยะ
ลุกลาม	(ระยะที	่4)	ที่ได้รับบาเคมีบ�าบัด	จ�านวน	57	ราย	
ผูป่้วยดงักล่าวถกูแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มทีไ่ด้ยาเคมบี�าบดั
ร่วมกับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคร่วมด้วย	 มีระดับ	 Tumor	
marker	(MG7-Ag,	CA	72-4,	CA	19-9	และ	CEA)	ลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ	อีกทั้งยังมีสภาวะภูมิคุ้มกัน,	คุณภาพชีวิต	
และผลการรกัษาระยะต้น	ดกีว่าผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาเคมบี�าบดั
เพียงอย่างเดียว	(15)

ปี	 2008	Wu	 C	 และคณะ	 ได้ท�าการศึกษาชนิด	
Randomized	 controlled	 trail	 เพื่อดูผลของการให้ยา
เคมีบ�าบัดร่วมกับการให้คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคในผู้ป่วยโรค
มะเรง็ปอด	ชนิด	non	small	cell	ทีไ่ม่สามารถผ่าตดัรกัษา
ได้	 โดยการศึกษานี้ท�าในผู้ป่วย	 59	คน	แบ่งเป็น	 2	กลุ่ม	
กลุ่ม	A	 ได้ยาเคมีบ�าบัดอย่างเดียว(docetaxel	และ	cis-
platin)	ส่วนผู้ป่วยกลุ่ม	B	ได้ยาเคมีบ�าบัดร่วมกับคิลเลอร์
เซลล์ซีไอเคผลการศึกษาพบว่าภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย	 (host	
immune	function)	และคุณภาพชีวิต	(Quality	of	life,	
QOL)	ในผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบ�าบัดร่วมกับ	คิลเลอร์เซลล์ซีไอ
เคดขีึน้มากกว่าผูป่้วยทีไ่ด้ยาเคมบี�าบดัอย่างเดยีว	โดยอัตรา
การควบคุมโรค(disease	 control	 rate,	DCR)	 ในผู้ป่วย
กลุ่ม	B	ดีกว่ากลุ่ม	A	(89.7%	VS	65.5%	p:	0.030)	ระยะ
เวลาโรคก�าเริบ(Time	to	progression)	 ในผู้ป่วยกลุ่ม	A	
4.67	เดือน	กลุ่ม	B	6.65	เดือน	และผู้ป่วยกลุ่ม	B	มีระยะ
เวลารอดชพีโดยรวม	(overall	survival)	ดกีว่ากลุม่	B	อย่าง
มีนัยส�าคัญ	(p:	0.029)ไม่พบผลแทรกซ้อนรุนแรงในผู้ป่วย
ทีไ่ด้รบัคลิเลอร์เซลล์ซไีอเคการศกึษานีส้รปุได้ว่า	การให้ยา
เคมีบ�าบัดร่วมกับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย
มะเร็งปอดชนิด	 non	 small	 cell	 มากกว่าผู้ป่วยที่ได้ยา
เคมีบ�าบัดเพียงอย่างเดียว	(33)

ป	ี2009	Olioso	P	และคณะ	ได้ท�าการวิจัยคลินิก
ระยะเร่ิมต้น	 (pilot	 clinical	 trial)	 โดยให้คิลเลอร์เซลล์
ซีไอเคซึ่งได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยเอง	(autolo-
gous	CIK)	แก่ผู้ป่วยโรคมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงทีไ่ม่ตอบสนอง
ต่อยาเคมีบ�าบัด	(refractory	lymphovia)	และผู้ป่วยโรค
มะเร็งที่เป็นก้อน	 (solid)	 ท่ีมีการกระจาย	 (metastasis)	
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเพิ่ม
จ�านวนคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคให้เพียงพอในผู้ป่วยที่ได้รับยา
เคมีบ�าบัด	 และศึกษาผลแทรกซ้อนในผู้ป่วยท่ีได้รับการ
รกัษาดว้ยคิลเลอรเ์ซลล์ซไีอเคในผู้ป่วย	12	ราย	(6	รายเปน็	
lymphoma,	5	รายเป็นมะเรง็ทีไ่ตระยะ	4	และ	1	รายเปน็
มะเรง็ตบัชนดิ	hepatocellular	carcinoma)	ผลการศึกษา
พบว่า	ผู้ป่วยได้รับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคเฉลี่ย	28x109	เซลล์	
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(6-61	x	109	 เซลล์)	ผู้ป่วยมีผลข้างเคียงน้อย	มีผู้ป่วย	3	
ราย	ได้ผลตอบสนองแบบสมบรูณ์	(complete	response)	
และผู้ป่วย	2	ราย	มีโรคคงที	่เมื่อติดตามผู้ป่วยไป	โดยเฉลี่ย	
33	เดือน	(	9-44	เดือน	)	โดยสรุปแล้ว	การศึกษาระยะเริ่ม
ต้น	(preliminary	data)	นี้แสดงให้เห็นว่า	การรักษาด้วย
คลิเลอร์เซลล์ซไีอเคมคีวามปลอดภยั	และช่วยเสริมภมูคิุม้กนั	
โดยเพิ่มจ�านวนของเซลล์ที่ท�าหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกัน	
(effecter	immune	cells)	(25)

ในปี	2009	Hui	D	และคณะ	ได้รายงานการศึกษา
ชนิด	Randomized	Controlled	Trail	ในผู้ป่วยมะเร็งตับ
ชนิด	hepatocellular	carcinoma	ที่ได้รับการศึกษาด้วย
การผ่าตัดให้หายขาด	 (radical	 resection)	 ผู้วิจัยได้คัด
เลือกผู้ป่วยจ�านวน	127	ราย	หลังจากท�าการผ่าตัดมะเร็ง
ตับแบบ	radical	resection	ได้แบ่งผู้ป่วยแบบสุ่ม	(rand-
omization)	ดังกล่าวออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มที	่1	จ�านวน	
41	คน	ได้รับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเค3	ครั้ง,	กลุ่มที่	2	จ�านวน	
43	 คน	 ได้รับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเค	 6	 คร้ัง	 และกลุ่มที่	 3	
จ�านวน	43	ราย	ไม่ได้รับการรักษาเพิ่มเติม	ผลการศึกษา

พบว่า	 (disease	Free	survival)	ในผู้ป่วยกลุ่มที	่1	และ
กลุ่มที	่2	ดีกว่ากลุ่มที่	3	อย่างมีนัยส�าคัญ	(p	:	0.001	และ	
0.004)	 การศึกษานี้สรุปได้ว่า	 การให้คิลเลอร์เซลล์ซีไอเค 
หลังการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ	 HCC	 อาจช่วย
ป้องกันการเป็นซ�้าหลังการรักษาได	้

ปี	2009	Wongkajornslip	A	และคณะ	ได้ทดสอบ
ผลของคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคต่อ	 cholangiocarcinoma	
cells	และในหนูในหลอดทดลอง	SCID	และพบว่าคิลเลอร ์
เซลล์ซีไอเคสามารถยับยั้ง	 cholangiocarcinoma	 cells	
ได้ดีท่ีสุดเม่ือคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคถูกเล้ียงร่วมกับ	 den-
dritic	cells	(DCs)	โดยสามารถตรวจพบ	Tumor	infiltrating	
คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคในเนื้อมะเร็งได้ตั้งแต่วันที่	 2-14	 หลัง
รกัษา	การศึกษานีแ้สดงให้เหน็ว่าคลิเลอร์เซลล์ซไีอเคน่าจะ
เป็นตัวเลือกที่ดี	ที่จะใช้ในการศึกษาทางคลินิก	 เพื่อรักษา
ผูป่้วยโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ด	ีอย่างไรกต็าม	จนกระท่ังปัจจบุนั
นี้	ยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการใช้คิลเลอร์เซลล์
ซีไอเคเพื่อการรักษาโรคมะเร็งทางเดินน�า้ดี

2.1 วัตถุประสงค์หลัก

•	ศกึษาความปลอดภยัของการใช้เซลล์เมด็เลอืดขาว
คิลเลอร์เซลล์ซีไอเค(ได้จากผู้ป่วย;	autologous)	เพื่อการ
รักษาร่วมในผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�า้ดี

•	ศึกษาปริมาณ	 CD3+CD56+	 ในผู้ป่วยก่อนและ
หลังการรักษา

2.2 วัตถุประสงค์รอง

•	ศึกษาอัตราการรอดชีวิตโดยรวม

•	ศึกษาระยะเวลาก่อนที่โรคลุกลาม	(TTP)*

•	ศกึษาระดบั	CEA	และ	CA19-9	ในผู้ป่วยก่อนและ
หลังการรักษา	

*ตามข้อก�าหนดขององค์การอาหารและยาเกีย่วกบั

การสิน้สดุการศกึษา	(Study	Endpoint)	ค�านยิามของ	TTP	
คือ	 ระยะเวลาจากการรักษาจนถึงระยะเวลาที่มีหลักฐาน
ว่าโรคลุกลาม	ในการศึกษานี้	TTP	เป็นระยะเวลาจากการ
เริ่มรักษาถึงจุดสิ้นสุดการศึกษาซึ่งหมายถึง	

o	มีหลักฐานยืนยันว่าโรคลุกลามมากขึ้น	 โดยใช้ข้อ
ก�าหนดของ	RECIST

o	การเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ

o	วันสิ้นสุดการศึกษา	(censoning	date)

•	วันสุดท้ายที่มีการประเมินขนาดเนื้องอก	ก่อนท่ี 
ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโรคมะเร็งวิธีอื่น		หรือ

•	วันสุดท้ายท่ีผู้ป่วยมาตามนัด	 ก่อนที่จะหยุดการ
ติดตามการรักษา

•	วันสิ้นสุดการศึกษาที่ก�าหนดโดยผู้วิจัย
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3. รูปแบบของการศึกษา
3.1 ภาพรวมของรปูแบบการศกึษาและการ

ให้ยา

เป็นการศึกษาทางคลินิกระยะที่	 2	 ในโรงพยาบาล
ราชวิถี	ของการใช้คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคเพื่อใช้รักษาร่วมกับ
การผ่าตดัในผูป่้วยโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ด	ี(Cholangiocar-
cinoma)	ในระยะเริม่ต้นทีส่ามารถรกัษาโดยการผ่าตดัเอา
เนื้องอกออกทั้งหมด	(R0)	หรือเหลือเนื้องอกขนาดไม่เกิน	
1	เซนติเมตร	(R1)

3.1.1 นัดพบแพทย์

ผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมโครงการจะได้รบัเอกสารชีแ้จงข้อมลู
การวิจัย	 และค�าอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
วจิัยที่เกีย่วขอ้งสิทธิและสิ่งที่ผูป้ว่ยตอ้งปฏบิัตขิณะเข้ารว่ม
การวิจัย	ตลอดจนข้อดีและข้อเสียเมื่อได้รับยาวิจัย	ผู้ป่วย
มโีอกาสได้สอบถามและมเีวลามากเพยีงพอในการตดัสนิใจ
เข้าร่วมโครงการ	ทั้งนี้	ขั้นตอนการขอค�ายินยอมจากผู้ป่วย
ดงักล่าวอาจเกดิขึน้ก่อนนดัพบแพทย์ครัง้ถดัไป	ดงันัน้ผูป่้วย
ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะลงชื่อ	วันที่	และบันทึกเวลา
ใน	“เอกสารยินยอมเข้าร่วมการวจิยั”	ก่อนท่ีจะเริม่ขัน้ตอน
การวิจัย	 ผู้ป่วยท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคน	 จะได้รับส�าเนา
เอกสารชีแ้จงข้อมลูการวจิยัและเอกสารยนิยอมทีล่งชือ่และ
วันที่แล้วเก็บไว้กับตัวเอง	1	ชุด	

หากแพทย์ผูว้จิยัไม่ใช่แพทย์ผูร้กัษาผูป่้วยเป็นประจ�า	
แพทย์ผูว้จิยัควรแจ้งให้แพทย์ผูร้กัษาผูป่้วยเป็นประจ�าทราบ
ว่าผู้ป่วยได้เข้าร่วมโครงการวิจัย	 และอนุญาตให้ผู้ป่วยเข้า
ร่วมโครงการวิจัยได้

3.1.2  ขั้นตอนการเตรียมยาวิจัย

ผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมการศกึษาจะถกูเจาะเลอืดจากเส้นเลอืด
ด�าส่วนปลาย		ปริมาณ	50	ซีซี	(3	ช้อนโต๊ะ)เลือดจะถูกเก็บ
อยูใ่น	หลอดทดลองท่ีบรรจสุารละลายป้องกนัเลอืดแขง็ตวั	
(heparin)	ท�าการแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด	mononu-
clear	cells	(human	PBMC)	โดยใช	้Ficoll	เมื่อท�าการ
แยกแล้วท�าการเพาะเลี้ยง	human	PBMC	ในสารละลาย	
In	vivo	media	ท�าการเติม	IFN-g			1000U/ml		ในวันที่	
1	หลังจากท�าการบ่มที	่370	C	ใน	5%	CO2	incubator	
เป็นเวลา	24	ชั่วโมง	ท�าการเติม	anti-CD3	100	ng/ml,	
IL-2		1000	U/ml	และ	IL-1 		1000	U/ml	จากน้ันท�าการ
บ่มที	่370	C	ใน	5%	CO2	incubator	ท�าการเปลีย่นอาหาร
เลี้ยงเซลล์ที่มี	IL-2	1000	U/ml		ต่อจ�านวนเซลล	์3x106	
cells/ml	ทกุๆ		3	วนั	ท�าการ	เก็บเซลล์	(harvested	cells)	
หลังจากบ่มเป็นเวลา	 21	 วัน	 ท�าการล้างด้วย	 normal	

saline	อย่างน้อย	3	คร้ัง	และ	เติมสารละลาย	(resuspend)	
normal	 saline	 100	ml	 	 ที่มี	 0.2%	human	 serum	
albumin	 	 โดยสารละลายทุกชนิดที่ใช้จะใช้สารละลาย
ระดบัทีใ่ช้ในมนษุย์	(clinical	grade)	ท�าการตรวจวดัปรมิาณ	
CD3,	CD8	และ	CD56	จากเซลล์ที่ได้ซึ่งต้องมีปริมาณของ	
CD3,	CD8	และ	CD56	 เพิ่มขึ้น	100เท่า	จากเริ่มต้น	ซึ่ง
ขัน้ตอนทัง้หมดนีจ้ะถกูจดัท�าในห้องปฏบิตักิารทีป่ราศจาก
เชื้อ	 ภายใต้การควบคุมของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช:	NSTDA)		นอกจากนั้น	จะ
มกีารเกบ็ตวัอย่างบางส่วนของเซลล์เพาะเลีย้ง	เพือ่ส่งตรวจ
หาการปนเปื้อนของแบคทีเรีย	 โดยห้องปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลราชวิถี	

หลังวันที่	 26	ผู้ป่วยจะได้รับคิลเลอร์เซลล์ซีไอเค(ที่
ได้จากเซลล์เมด็เลอืดขาวของผูป่้วยเอง:	Autologous	CIK)	
จ�านวน	1	x	109	–	1	x	1010	เซลล	์(13-15)	ฉีดทางเส้นเลือด
ด�าเป็นเวลา	1	ชั่วโมง	ทุก	4	สัปดาห์	4	ครั้ง	(ในวันที่	1,	29,	
57	 และ	 85)	 ทุกคร้ังท่ีฉีดผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบผู้
ป่วยใน	อย่างน้อย	1	วนัโดยผูว้จิยั	(ผ่านทุนจากโรงพยาบาล
ราชวิถี)	จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	โดยมีการ
เฝ้าระวังผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการฉีดคิลเลอร์
เซลล์ซีไอเค	 ในระหว่างการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ
วดัระดบัอุณหภูมแิละสัญญาณชพีของร่างกายทุก	4-6	ชม.	
วัดระดับ	 CBC,	 LFT,	 CEA,	 CA19-9,	 CD3,	 CD8,	 และ	
CD56	 ในกระแสเลือด	 ร่วมกับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย	
(CT-scan	หรือ	MRI)	ทุก	2	เดือน

การศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้

1.	มีหลักฐานว่าโรคลุกลามมากขึ้น

2.	 ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อพิษของคิลเลอร์เซลล์
ซีไอเคได้

3.	ผู้ป่วยเสียชีวิต

4.	ผู้ป่วยไม่สมัครใจ	ผู้ป่วยไม่มาตามนัด	หรือผู้ป่วย
ขอถอนตัว

3.2 ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย

3.2.1 ผลข้างเคียงหลังฉีด CIK

จากการศกึษาก่อนหน้านีพ้บว่า	ผลข้างเคียงของการ
ฉีดคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคไม่รุนแรง	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีเพียง
อาการไข้	(37.5-39	°c)	เท่าน้ัน	ดงันัน้การศกึษานีจ้งึมุง่เน้น
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4. ประชากรในการศึกษา

ไปที่	 ขั้นตอนการเตรียมคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคในห้องปฏิบัติ
การให้ปราศจากการปนเปื้อน	 (contamination)	 โดย
กระบวนการเตรยีมคลิเลอร์เซลล์ซไีอเคจะใช้สารละลายทกุ
ชนิดในระดับที่มีการรับรองว่าสามารถใช้ในมนุษย์ได้	
(clinical	 grade)	 และจะถูกท�าในห้องปฏิบัติการระดับ	
class	 10000	 ควบคุมโดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช:	NSTDA)	นอกจากนั้น	จะ
มกีารเกบ็ตวัอย่างบางส่วนของเซลล์เพาะเลีย้ง	เพือ่ส่งตรวจ
หาการปนเปื้อนของแบคทีเรีย	 โดยห้องปฏิบัติการของโรง
พยาบาลราชวิถี		ในผู้ป่วยทุกคน

3.2.2  การดแูลอาสาสมคัรหลงัฉดีคลิเลอ
ร์เซลล์ซีไอเค

ทุกครั้งที่ฉีดคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคผู้ป่วยจะได้รับการ
รกัษาแบบผูป่้วยในอย่างน้อย	1	วันโดยผูว้จิยัจะรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด	โดยมีการเฝ้าระวงัผลแทรกซ้อน

ที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการฉีดคิลเลอร์เซลล์ซีไอเค	ในระหว่าง
การรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวัดระดับอุณหภูมิและ
สัญญาณชีพของร่างกายทุก	4-6	ชม	วัดระดับ	CBC,	LFT,	
CEA,	CA19-9,	CD3,	CD8,	และ	CD56	 ในกระแสเลือด	
ร่วมกับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย	(CT-scan	หรือ	MRI)	ทุก	
2	 เดือน	 หากตรวจพบว่ามีไข้ก็จะรักษาด้วยการให้
ยาParacetamol	หรือหากให้ยา	Paracetamol	เป็นเวลา	
2	วันแล้วไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ	ร่วมกับการ
ตรวจค้นการตดิเชือ้ในกระแสโลหติ		หากตรวจพบว่ามีหลกั
ฐานของการติดเชื้อจะให้ยาตามความไวและความจ�าเพาะ
ของเชื้อนั้นๆต่อไป

3.2.3 จ�านวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษา
ในแบบการศึกษานี้

ผู้ป่วยทั้งสิ้น	10	คนที่สมัครเข้าร่วมในการศึกษานี	้

4.1 ประชากรเป้าหมาย

เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกหรือทาง
พยาธสิภาพว่าเป็นโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ด	ี(Cholangiocar-
cinoma)	ระยะเริม่ต้นและสามารถรกัษาโดยการผ่าตดัเอา
เนื้องอกออกทั้งหมด	(R0)	หรือเหลือเนื้องอกขนาดไม่เกิน	
1	เซนติเมตร	(R1)

4.2 ข้อก�าหนดของผูป่้วยในการเข้าร่วมหรอื
การคัดออกจากการศึกษา

เพื่อที่จะเข้าร่วมในการศึกษา	 ผู้ป่วยจะต้องมีข้อ
ก�าหนดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคดัเลอืกเข้าร่วมการศกึษา (Inclusion criteria)

1.	อายุ		18	–	60	ป	ีทั้งชายและหญิง

2.	ได้รับวนิจิฉยัจากการพสิจูน์ชิน้เนือ้ทางพยาธวิทิยา	
(Histology)	 ว่าเป็นโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 (Cholangio-
carcinoma)

3.	ได้รับการผ่าตดัเนือ้งอกออกได้หมดหรอืหลงเหลอื
อยู่ขนาดไม่เกิน	1	เซนติเมตร

4.	KPS:	มากกว่า	70	และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่นาน
กว่า	3	เดือน	(life	expectancy)

5.	หน้าท่ีการท�างานของอวยัวะทีส่�าคญั	และไขกระดกู
ท�างานปกต	ิ(Neutrophil	>	1.5x109/L	,		PLT	>	75x109/L	

,	AST,	ALT	<	5	UNL	(Upper	Normal	Limit)	TB	<	5	
UNL,	INR	<	1.5)

6.	 ผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยลงนามใน
เอกสารยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว	(Informed	con-
sent	form)

เกณฑ์การคดัเลอืกผูป่้วยออกจากการศกึษา (Exclusion 
criteria)

1.	ผู้ป่วยได้รบัการรกัษาด้วยยารกัษาโรคมะเรง็ชนดิ
อื่นพร้อมกัน	รวมถึง	interferon	และยาสมุนไพร	ซึ่งได้รับ
การรับรองจากสถาบันของท้องถิ่น	 ในการใช้เป็นยารักษา
โรคมะเร็ง	ภายใน	12	เดือน	ก่อนเข้าร่วมการวิจัย

2.	 หญิงต้ังครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรหรือหญิงที่มี
โอกาสตั้งครรภ์และไม่ได้มีการคุมก�าเนิดอย่างเหมาะสม

3.	 มีประวัติการเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่น	 ยกเว้นโรค
ผิวหนังชนิด	Basal	cell	ที่รักษาหายแล้ว		หรือโรค	Carci-
noma	in	–	situ	ของปากมดลูกที่รักษาหายแล้ว

4.	มีการแพร่กระจายของโรคมะเรง็ไปยงัสมอง	และ
มีสติไม่สมบูรณ์

5.	 มีโรคหรือสภาวะรุนแรงอื่นๆ	 (โรคติดเชื้อ,	 โรค
หัวใจท่ีเป็นอยู่แล้ว,	 รวมถึงภาวะหัวใจวาย,	 อาการเจ็บ
หน้าอกแบบ	stable	และ	unstable	angina	เป็นต้น)
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5. การติดตามผล
5.1 ระยะการตดิตามผล (follow-up phase)

ผูป่้วยทกุรายจะถกูตดิตามผลทกุ	2	เดือน	จนกระท่ัง
เสียชีวิตหรือจนกระทั่งการศึกษาสิ้นสุด	 การยุติการศึกษา
จะตัดสินใจด้วยความเห็นท่ีสอดคล้องกันของผู้วิจัยและ 
ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ	

ในการติดตามผลจะเก็บข้อมูลต่างๆดังนี้	 การรอด
ชีวิตที่	1	ปี,	สุขภาพโดยรวม,	คุณภาพชีวิต,	การประเมิน
เนื้องอก,	ความปลอดภัย

5.2 การตรวจสอบเบื้องต้นส�าหรับการคัด
เลือกผู้ป่วยเข้าในการศึกษา และแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบ (screening examination and eli-
gibility screening form)

จะต้องได้รับใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ลง
ลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วจากผู้ป่วย	 ก่อนท่ีผู้ป่วยจะถูก
ด�าเนินการการรักษาใดๆในการศึกษา	

การบันทึกการตรวจสอบเบื้องต้น	จะต้องบันทึกใน
เอกสารของผู้ป่วยทุกรายอย่างสมบูรณ์เพื่อน�าไปพิจารณา
การเข้าร่วมในการศึกษา	 ซึ่งจะต้องถูกบันทึกโดยผู้ด�าเนิน
การวิจัยหรือผู้ได้รับมอบหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณา
เข้าร่วมการศกึษา	รวมถึงผูป่้วยทีไ่ม่เข้าเกณฑ์การศกึษา	จะ
ต้องถูกบันทึกการตรวจสอบ	โดยจะบันทึกชื่อผู้ป่วย,	ที่อยู่	
และการติดต่อ	โดยเป็นความลับ	

5.2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น
ส�าหรับการคัดเลือกผู้ป่วยเข้าในการศึกษา

-	การประเมนิก้อนเนือ้งอก	(ด้วย	contrast	CT	หรือ	
MRI)	จะต้องท�าภายใน	2	สัปดาห์	ก่อนการคัดเลือก	

-	การประเมินจะต้องท�าภายใน	7	วัน	ก่อนการคัด
เลอืกโดยเกบ็ข้อมลูต่างๆดงันี	้ข้อมูลผูป่้วย,	ประวัตทิางการ
แพทย์,	ประวัติการเป็นโรคมะเร็งและการรักษา	การรักษา
และโรคที่เป็นร่วม	 และการตรวจสอบการต้ังครรภ์	 (ตาม
ความเหมาะสม),	ความสูง,	น�้าหนัก,	สัญญาณชีพและการ
ตรวจร่างกายทั่วไป,	KPS	scale,	การตรวจเลือด	(รวมถึง
การตรวจ	albumin,	total	bilirubin,	glucose,	potas-
sium,	sodium,	calcium,	creatinine	clearance)

5.3 การประเมินทางคลินิก

วตัถปุระสงค์หลกัของการประเมนิ	คอื	การพิจารณา
ความปลอดภัยในการใช้ยา,	และ	ปริมาณ	CD3,	CD56	ใน

เลือดของผู้ป่วยก่อนและหลังการรักษา

วัตถุประสงค์รอง	คือ	การพิจารณาคุณภาพชีวิต	ค่า
ระยะเวลาก่อนการลุกลามของโรคมะเร็งหรือการเสียชีวิต	
(TTP),	อตัราการตอบสนองต่อยา,	และค่าการรอดชีวติโดย
รวม	(OS)	ซึ่งค่าการรอดชีวิตโดยรวม	(OS)	หมายถึง	ระยะ
เวลาระหว่างการคดัเลือกถึงการเสยีชีวติของผู้ป่วย	หรอืไม่
สามารถติดตามผลได้

ความปลอดภยัของการใช้ยาจะถกูประเมนิจากอตัรา
การเกดิภาวะไม่พงึประสงค์หลงัตามการรกัษาด้วยคลิเลอร์ 
เซลลซ์ไีอเคในช่วง	48	ชัว่โมงแรก	และ	7	วนัหลังใหย้า	จาก
นั้นจะประเมินทุกๆ	1	 เดือน	 เป็นเวลา	1	ป	ีการประเมิน
ภาวะไม่พึงประสงค์จะประเมินด้วย	 EORTC	QLQ	C-30	
หลงัการคดัเลอืกโดยพจิารณาถงึระยะเวลาทีแ่ต้มลดลง	10	
แต้ม,	จ�านวนแต้มของ	EORTC	QLQ	C-30	และมีค่า	KPS	
ดีขึ้น	 คุณภาพชีวิตจะถูกประเมินไปพร้อมกับการประเมิน
เนื้องอกระหว่างการรักษาและการติดตามผลแต่ละครั้ง

การตรวจวินิจฉัยด้วยการฉายภาพรังสี	 (CT	 scan	
หรือ	MRI	 และ	 X-ray)	 ส�าหรับการประเมินทุกครั้งของ
ผู้ป่วยทุกราย	 จะต้องท�าด้วยวิธีเดียวกันตลอดการศึกษา	
การท�า	CT	scan	จะต้องใช้ทั้ง	 i.v.	contrast	และ	oral	
constrast	ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถใช้วิธีนี้ได้	

5.4 การประเมินทางห้องปฏิบัติการ

การทดสอบทางห้องปฏบิตักิารทกุชนดิระหว่างการ
รักษา	จะต้องบันทึกผลในแบบฟอร์ม	CRF	

-	CEA,	 CA19-9	 (ต้องท�าไปพร้อมกับการประเมิน
เนื้องอก)

-	การนบัจ�านวนเมด็เลอืดขาวรวมถงึ	neutrophils/
granulocytes,	 จ�านวนเม็ดเลือดแดง,	 ฮีโมโกลบิน,	 he-
matocrit	และเกล็ดเลือด

-	การตรวจ	total	bilirubin,	 เอนไซม	์AST,	ALT,	
alkaline	phosphatase,	albumin,	glucose,	potassium,	
sodium,	calcium,	creatinine

-	การตรวจสอบการตั้งครรภ์	 (เม่ือมีข้อบ่งชี้ทาง
คลินิก)

-	การตรวจ	CD3,	CD8,	CD56	ใน	PBMC		จะท�าการ
ตรวจโดยใช้	Flow	cytometer
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6. สูตรที่ใช้ในการรักษา

7. ระยะเวลาการรักษา

ผลการศึกษา

5.5 ระยะการติดตามผล 

ระยะการตดิตามผลเริม่ขึน้เมือ่สิน้สดุระยะการรกัษา	
ผู้ป่วยจะถูกติดตามผล	ทุกๆ	2	เดือน	+/-	1	สัปดาห์	ในการ
ติดตามผลจะต้องบันทึกตัวชี้วัด	(ตารางที่	7,	ข้อ	5.2)	ดังนี้

-	ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่มโีรคลกุลามในระหว่างการรกัษา	การ
ประเมินก้อนมะเร็งด้วย	contrast	CT	scan	หรือ	MRI	จะ
ต้องท�าในการตดิตามผลแต่ละครัง้	เพ่ือหาค่าระยะเวลาก่อน

การลุกลามของโรคมะเร็งหรือการเสียชีวิต	(TTP)

-	การตรวจสอบการรอดชีวิต	 ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถ
มารกัษาเพือ่การตดิตามผลได้	ให้สอบถามทางโทรศพัท์หรอื
ทางไปรษณีย	์ซึ่งในกรณีนี้การติดต่อจะต้องมีการบันทึกใน
เอกสารที่เหมาะสมโดยผู้วิจัย

-	คณุภาพชวีติและสญัญาณชพี	รวมถึง	KPS	จะต้อง
ถูกประเมินในการติดตามผลแต่ละครั้ง

6.1 ขนาดของยา และแผนการให้ยา

6.1.1 การบรรจุและฉลาก

ผู้สนับสนุนการวิจัยจะท�าการบรรจุและติดฉลาก 
คิลเลอร์เซลล์ซีไอเคที่ใช้ในการศึกษา

	 ขนาดของคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคจะค�านวณโดยใช้	
109-1010	เซลล์/ครั้ง

ผลการศึกษาจากหลอดทดลอง

1) ปริมาณ เซลล์ที่มี CD56+/CD3+

	 ภายหลังการเลี้ยง	PBMC	เพื่อให้เจริญไปเป็น	CIK	
ในสภาวะปกติ	 สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย	 dendritic	
cells	และ	สภาวะท่ีได้รบัการกระตุน้ด้วย	dendritic	cells	
ที่ถูกกระตุ้นด้วย	zoledronate	acid	เมื่อน�าเซลล์ที่ได้ไป
ตรวจหาปริมาณ	เซลล์ที่มี	CD56+/CD3+	พบว่า	การเลี้ยง	
PBMC	เพือ่ให้เจรญิไปเป็น	CIK	ในสภาวะทีไ่ด้รบัการกระตุน้ด้วย	

dendritic	cells	ที่ถูกกระตุ้นด้วย	zoledronate	acid	มี
ปริมาณ	เซลล์ที่มี	CD56+/CD3+	มากกว่าเซลล์ที่ถูกเลี้ยง
ในสภาวะปกติ	 และสภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย	 den-
dritic	cells	อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.001;	ANOVA)	
(ตารางที	่1	และรูปที	่1)

ผูป่้วยจะได้รบัคลิเลอร์เซลล์ซไีอเคทกุ	4	สัปดาห์	การ
รักษาจะต่อเนื่อง	 4	 ครั้งหรือจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ต่อไปนี้

-	พบการลุกลามของโรค

-	ผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อคิลเลอร์เซลล์ซีไอเคได้

-	เสียชีวิต

-	ผู้ป่วยถอนตัว	หรือไม่ได้รับการติดตามผล
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สภาวะเซลล์	 	 การทดลองครั้งที	่1	 การทดลองครั้งที่	2	 การทดลองครั้งที่	3

	 	 	 	 CD56+/CD3+	(%)	 CD56+/CD3+	(%)	 CD56+/CD3+	(%)

CIK	 	 	 					35.9	 	 	 29.8	 	 	 15.7

CIK	coDC	 	 					52.14	 	 	 32.14	 	 	 38.2

CIK	coZol-DC	 	 						77	 	 	 68	 	 	 57.8

รูปที่ 1 ปริมาณ เซลล์ที่มี CD56+/CD3+ ภายหลังการเลี้ยง PBMC เพื่อให้เจริญไปเป็น CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับ
การกระตุ้นด้วย dendritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate 
acid (CIK coZol-DC) 

ตารางที่ 1 ปริมาณ เซลล์ที่มี CD56+/CD3+ ภายหลังการเลี้ยง PBMC เพื่อให้เจริญไปเป็น CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่
ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate 
acid CIK coZol-DC จากการตรวจจากเซลล์ทั้งหมดจ�านวน 4.8 x 10^8 เซลล์
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รูปท่ี 2A ระดับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทางเดินน�้าดี KKU100 เมื่อเลี้ยงร่วมกับ CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับ
การกระตุ้นด้วย dendritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate 
acid (CIK coZol-DC)

รูปที่ 2B ระดับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทางเดินน�้าดี KKUM213 เมื่อเลี้ยงร่วมกับ CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับ
การกระตุ้นด้วย dendritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate 
acid (CIK coZol-DC)

ผลการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทางเดินนำ้าดี ของ CIK
เซลล์มะเรง็ทางเดนิน�า้ด	ีKKU100,	KKUM213	และ	

RMCCA1	จ�านวน	15,000	เซลล์	ถูกเลี้ยงร่วมกับ	CIK	ใน
สภาวะปกต	ิสภาวะท่ีได้รบัการกระตุน้ด้วย	dendritic	cells	
และ	สภาวะที่ได้รับการ	กระตุ้นด้วย	dendritic	cells	ที่
ถูกกระตุ้นด้วย	zoledronate	acid	เป็นเวลา	24	ชม	จาก
นั้นน�ามาตรวจวัดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทางเดินน�้าดี	
ด้วยวิธี	 BrDU	 assay	 ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของ	 วิธีการ
ทดลอง	พบว่า	CIK	ในสภาวะปกติ	สภาวะท่ีได้รบัการกระตุน้ด้วย	
dendritic	 cells	 	 และ	 สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย	

dendritic	 cells	 ที่ถูกกระตุ้นด้วย	 zoledronate	 acid	
สามารถยับยั้งการแบง่ตวัของเซลล์มะเรง็ทางเดนิน�้าดี	โดย
ความสามารถในการยับยั้งการแบ่งตัวในแต่ละสภาวะ	ขึ้น
กับปริมาณ	CIK	ที่ใช้	และยังพบว่า	CIK	สภาวะที่ได้รับการ	
กระตุน้ด้วย	dendritic	cells	ทีถ่กูกระตุน้ด้วย	zoledronate	
acid	สามารถยับยัง้การแบ่งตวัของเซลล์มะเรง็ทางเดนิน�า้ดี
ได้ดีกว่าสภาวะอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<0.001;	
ANOVA)	(รูปที	่2A-C)
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รูปที่ 2C ระดับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งทางเดินน�้าดี RMCCA1 เมื่อเลี้ยงร่วมกับ CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับ
การกระตุ้นด้วย dendritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate 
acid (CIK coZol-DC)

รูปที่ 3A ปริมาณ IFN-gamma ที่ได้จาก culture media จาก CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย den-
dritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate acid (CIK coZol-DC) 
ที่เลี้ยงร่วมกับ เซลล์มะเร็งทางเดินน�า้ดี KKU100

ระดับ IFN-gamma ที่วัดได้จาก culture media ที่เลี้ยง CIK

  

	 เซลล์มะเร็งทางเดินน�้าดี	 KKU100,	 KKUM213	
และ	RMCCA1	จ�านวน	15,000	เซลล	์ถูกเลี้ยงร่วมกับ	CIK	
ในสภาวะปกติ	 สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย	 dendritic	
cells	และ	สภาวะท่ีได้รบัการ	กระตุ้นด้วย	dendritic	cells	
ที่ถูกกระตุ้นด้วย	 zoledronate	 acid	 เป็นเวลา	 24	 ชม.	
จากนัน้น�า	culture	media	ทีเ่ลีย้งเซลล์มาตรวจวดัปรมิาณ	
IFN-gamma	ด้วยวิธี	ELISA	assay

ผลการทดลองพบว่า	ปริมาณ	IFN-gamma	ในแต่ละ
สภาวะ	 ขึ้นกับปริมาณ	 CIK	 ที่ใช้	 และยังพบว่า	 culture	
media	ที่เลี้ยงเซลล	์CIK	สภาวะที่ได้รับการ	กระตุ้นด้วย	
dendritic	cells	ที่ถูกกระตุ้นด้วย	zoledronate	acid	มี
ปริมาณ	IFN-gamma	มากกว่าสภาวะอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิต	ิ(p<0.001;	ANOVA)	(รูปที่	3	A-C)
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รูปที่ 3B ปริมาณ IFN-gamma ที่ได้จาก culture media จาก CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย den-
dritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate acid (CIK coZol-DC) 
ที่เลี้ยงร่วมกับ เซลล์มะเร็งทางเดินน�า้ดี KKUM213

รูปที่ 3C ปริมาณ IFN-gamma ที่ได้จาก culture media จาก CIK ในสภาวะปกติ (CIK) สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย den-
dritic cells (CIK coDC) และ สภาวะที่ได้รับการกระตุ้นด้วย dendritic cells ที่ถูกกระตุ้นด้วย zoledronate acid (CIK coZol-DC) 
ที่เลี้ยงร่วมกับ เซลล์มะเร็งทางเดินน�า้ดี RMCCA1
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ผลการศึกษาทางคลินิก
ภายหลงัได้รบัการอนมุตัใิห้ท�าวจิยั	จากคณะกรรมการ

จริยธรรมของโรงพยาบาลราชวิถี	 และจากกระทรวง
สาธารณสขุ	ได้ท�าการคดัเลอืกผูป่้วยทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม 
เข้าร่วมการวิจัย	 ตั้งแต่เดือน	มกราคม	ถึงเดือน	 ธันวาคม	
พ.ศ.	2554	พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	จ�านวน	5	
ราย	 ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 เข้า
ร่วมงานวิจัย	 เป็นผู้ชาย	 4	 ราย	 และผู้หญิง	 1	 ราย	 อาย	ุ
ระหว่าง	55	-	60	ปี	 โดยผู้ป่วย	3	รายมีการกระจายของ
มะเร็งสู่ต่อมน�้าเหลือง	 1	 รายมีการตรวจพบเซลล์มะเร็งที่
ขอบตับหลังผ่าตัด	 และ	 1	 รายมีการกระจายของมะเร็งสู่
เส้นประสาท

ผู้ป่วยทั้ง	5	รายได้รับการรักษาด้วย	CIK	ภายหลัง
การผ่าตัด	โดยผู้ป่วย	3	รายได้รับ	CIK	ครบทั้ง	4	ครั้ง	ห่าง
กันครั้งละ	1-2	 เดือน	 ในขณะที่ผู้ป่วย	1	 ราย	 ได้รับ	CIK	
เพยีง	1	ครัง้	รายละเอียดของผูป่้วยแต่ละรายทีเ่ข้าร่วมการ
วิจัย	ทีดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 1

ผู้ป่วยชายไทยคู่	 อายุ	 59	ป	ี ได้รับการวินิจฉัยเป็น
มะเรง็ทางเดนิน�า้ดชีนดิภายในตบั	(Intrahepatic	cholan-
giocarcinoma)	ได้รับการผ่าตดัเมือ่	กมุภาพนัธ์	2554	ภาย
หลงัการผ่าตดั	ผลทางพยาธิวทิยาพบว่ามเีซลล์มะเรง็กระจาย
ตวัสูเ่ส้นประสาท	จึงได้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการวจิยั	
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย	CIK	จ�านวน	4	ครั้ง

คร้ังท่ี	1		 ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	 50	 มล.	
เมือ่	18	ม.ีค.	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	 28.5x106	 เซลล์เป็น	 1368x106	 เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	54.8%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	12	เมย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ครั้งที่	2	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมื่อ	 26	 เม.ย.	 2554	แยกเม็ดเลือดขาวและน�าไปกระตุ้น
ด้วย	cytokine	ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	เซลล์เม็ดเลือด
ขาว	เพิ่มจ�านวนจาก	29.4	x106	เซลล์เป็น	7,552	x106	
เซลล์	 เมื่อพิจารณาเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด	 CD56+/3+	
(CIK)	พบว่ามีปรมิาณ	81.9%	ของเซลล์เมด็เลอืดขาวทัง้หมด	

จากการตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยี
หรือเชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ	26	พ.ค.	
2554	 เพื่อรับ	 CIK	 เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	 พบว่า	
ภายหลังการฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

คร้ังท่ี	3		 ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	 50	 มล.	
เมือ่	26	พ.ค.	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	30.0	x106	เซลล์เป็น	1334.4	x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	54.8%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	21	ก.ค.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ครั้งที	่4	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	24	ส.ค.	2554	แยกเมด็เลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิม่จ�านวนจาก	50.0	x106	เซลล์เป็น	2822.4		x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	74.2%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	12	ก.ย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง	

การติดตามภายหลังการรักษา

ผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วย	 CT	 scan	 ช่องท้องส่วน
บน	และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ	CEA	และ	CA	19	9	จาก
ผลการตรวจทาง	CT	scan	ไม่ปรากฎการกลับเป็นซ�้าของ
โรค	และระดบั	CEA	และ	CA	19	9	อยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิประเมนิ	
physical	status	(PST)	ได้เท่ากับ	0	ตลอดการรักษา	จาก
การติดตามผู้ป่วยล่าสุด	เมื่อ	มี.ค.	2555	ผู้ป่วยยังมีสุขภาพ
แข็งแรง	สามารถใช้ชีวิตตามปกติ

ผู้ป่วยรายที่ 2

ผู้ป่วยชายไทยคู่	 อายุ	 59	ปี	 ได้รับการวินิจฉัยเป็น
มะเรง็ทางเดนิน�า้ดชีนดิภายในตบั	(Intrahepatic	cholan-
giocarcinoma)	ได้รับการผ่าตัดเมื่อ	มี.ค.	2554	ภายหลัง
การผ่าตัด	 ผลทางพยาธิวิทยาพบว่ามีเซลล์มะเร็งกระจาย
ตัวสู่ต่อมน�้าเหลือง	 จึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
วิจัย	ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย	CIK	จ�านวน	4	ครั้ง
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ครั้งที่	1	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	15	มีค.	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	20.0	x106	เซลล์เป็น	1939.2	x106	เซลล	์
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	88.1%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ	5	เมย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา	 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก 
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง																																																																																																																																										

	ครั้งที่	2	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมื่อ	 26	 เม.ย	 2554	 แยกเม็ดเลือดขาวและน�าไปกระตุ้น
ด้วย	cytokine	ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	เซลล์เม็ดเลือด
ขาว	เพิ่มจ�านวนจาก	22.0	x106	เซลล์เป็น	8,818.0	x106	
เซลล์	 เมื่อพิจารณาเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด	 CD56+/3+	
(CIK)	พบว่ามีปรมิาณ	75.3%	ของเซลล์เมด็เลอืดขาวทัง้หมด	
จากการตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยี
หรือเชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ	19	พ.ค.	
2554	 เพื่อรับ	 CIK	 เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	 พบว่า	
ภายหลังการฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ครั้งที	่3	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	12	ก.ค.	2554	แยกเมด็เลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	40.0	x106	เซลล์เป็น	2937.6	x106	เซลล	์
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	68.2%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ	3	ส.ค.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก 
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ครั้งที่	4	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมื่อ	9	ส.ค.	2554	แยกเม็ดเลือดขาวและน�าไปกระตุ้นด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิม่จ�านวนจาก	33.4	x106	เซลล์เป็น	1670.4		x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	50.3%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	12	ก.ย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

การติดตามภายหลังการรักษา

ผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วย	 CT	 scan	 ช่องท้องส่วน
บน	และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ	CEA	และ	CA	19-9	จาก
ผลการตรวจทาง	CT	scan	ไม่ปรากฎการกลับเป็นซ�้าของ
โรค	และระดบั	CEA	และ	CA	19	9	อยูใ่นเกณฑ์ปกต	ิประเมนิ	
physio	status	(PST)	ได้เท่ากับ	0	ตลอดการรักษา	จาก
การติดตามผู้ป่วยล่าสุด	เมื่อ	มี.ค.	2555	ผู้ป่วยยังมีสุขภาพ
แข็งแรง	สามารถใช้ชีวิตตามปกติ]

ผู้ป่วยรายที่ 3

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่	อาย	ุ56	ปี	ได้รับการวินิจฉัยเป็น
มะเร็งทางเดินน�้าดีชนิดขั้ว	(Hilar	cholangiocarcinoma)	
ได้รับการผ่าตัดเมื่อ	มีค	2554	ภายหลังการผ่าตัด	ผลทาง
พยาธิวิทยาพบว่ามีเซลล์มะเร็งกระจายตัวไปยังต่อมน�้า
เหลือง	จึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย	ผู้ป่วยได้
รับการรักษาด้วย	CIK	จ�านวน	4	ครั้ง

ครั้งที	่1	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	29	ม.ีค.	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	27.2	x106	เซลล์เป็น	2918.4	x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	59.5%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	26	เม.ย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก 
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ครั้งที่	2	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	26	เมย	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	28.5	x106	เซลล์เป็น	3283.0	x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	54.5%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ	6	มิย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

คร้ังท่ี	3		 ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	 50	 มล.	
เมื่อ	2	ส.ค.	2554	แยกเม็ดเลือดขาวและน�าไปกระตุ้นด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	28.0	x106	เซลล์เป็น	2035.6	x106	เซลล์	
เมื่อพิจารณาเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด	CD56+/3+	(CIK)
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พบว่ามปีรมิาณ	57.1%	ของเซลล์เมด็เลอืดขาวทัง้หมด	จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ		31	สค	54	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก 
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

คร้ังท่ี	4		 ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	 50	 มล.	
เมือ่	31	ส.ค.	2554	แยกเมด็เลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิม่จ�านวนจาก	28.0	x106	เซลล์เป็น	2059.8		x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	72.8	%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	29	ก.ย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

การติดตามภายหลังการรักษา

ผูป่้วยได้รบัการตรวจด้วย	CT	scan	ช่องท้องส่วนบน	
และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ	CEA	และ	CA	19-9	จากผล
การตรวจทาง	CT	scan	ไม่ปรากฎการกลับเป็นซ�้าของโรค	
และระดับ	CEA	และ	CA	19	9	อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ประเมิน	
physical	 status	 (PST)	 ได้เท่ากับ	 0-1	ตลอดการรักษา	
อย่างไรก็ตามจากการติดตามผู้ป่วย	เมื่อ	ธ.ค.	2554	พบว่า	
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อในเยื่อหุ้มหัวใจ	 ภายหลังเข้า
พักในโรงพยาบาลด้วยภาวะไข้สูง	 เหน่ือย	 อ่อนเพลียมาก	
การตรวจด้วย	echocardiogram	พบน�้าในเยื่อหุ้มหัวใจ

ผู้ป่วยรายที่ 4

ผู้ป่วยชายไทยคู่	 อายุ	 60	ป	ี ได้รับการวินิจฉัยเป็น
มะเร็งทางเดินน�้าดีชนิดขั้วตับ	 (Hilar	 cholangiocarci-
noma)	ได้รับการผ่าตัดเมื่อ	มี.ค.	2554	ภายหลังการผ่าตัด	
ผลทางพยาธวิทิยาพบว่ามเีซลล์มะเรง็กระจายตวัไปยงัเนือ้
ตบัทีเ่หลอื	จงึได้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการวจิยั	ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วย	CIK	จ�านวน	1	ครั้ง

คร้ังท่ี	1		 ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	 50	 มล.	
เมือ่	10	ม.ีค.	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	24.2	x106	เซลล์เป็น	2352.0	x106	เซลล	์
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	71.8%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	1	เม.ย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง

การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก 
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

การติดตามภายหลังการรักษา

ผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วย	 CT	 scan	 ช่องท้องส่วน
บน	และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ	CEA	และ	CA	19-9	จาก
ผลการตรวจทาง	CT	scan	เมื่อ	พ.ค.	2554	ไม่ปรากฎการ 
กลับเป็นซ�า้ของโรค	และระดับ	CEA	และ	CA	19	9	อยู่ใน
เกณฑ์ปกต	ิประเมิน	physical	status	(PST)	ได้เท่ากับ	0	
อย่างไรก็ตามผู้ป่วย	 ไม่ได้กลับเข้ารักษาตัวต่อเนื่องจากมี
อาการปวดหลัง	 จ�าเป็นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลในต่าง
จังหวัด	จึงไม่สามารถประเมินผู้ป่วยต่อได้

ผู้ป่วยรายที่ 5

ผู้ป่วยชายไทยคู่	 อายุ	 55	ปี	 ได้รับการวินิจฉัยเป็น
มะเร็งทางเดินน�้าดีชนิดในตับ	 (Peripheral	 cholangio-
carcinoma)	ได้รับการผ่าตัดเมื่อ	ก.ค.	2554	ภายหลังการ
ผ่าตัด	ผลทางพยาธิวิทยาพบว่ามีเซลล์มะเร็งกระจายตัวไป
ยงัต่อมน�า้เหลอืง	จึงได้รบัการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการวจิยั	
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย	CIK	จ�านวน	2	ครั้ง

ครั้งที	่1	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	26	ส.ค.	2554	แยกเมด็เลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	40.0	x106	เซลล์เป็น	4883.2	x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	42.1%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชือ้รา	ผูป่้วยได้รบัการพกัในโรงพยาบาลเมือ่	15	ก.ย.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	 CIK	 ผู้ป่วยมีไข้ต�่าๆ	 (37.5	 C)	 เมื่อได้รับยา 
paracetamol	 อาการไข้ลดลง	 ผู้ป่วยสามารถออกจาก 
โรงพยาบาลได้ในวันถัดมา	โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ครั้งที	่2	 	ท�าการเก็บเลือดผู้ป่วยจ�านวน	50	มล.	
เมือ่	15	ก.ย.	2554	แยกเม็ดเลอืดขาวและน�าไปกระตุน้ด้วย	
cytokine	 ภายหลังการกระตุ้นพบว่า	 เซลล์เม็ดเลือดขาว	
เพิ่มจ�านวนจาก	20.5	x106	เซลล์เป็น	3763.0	x106	เซลล์	
เมือ่พจิารณาเซลล์เมด็เลอืดขาวชนดิ	CD56+/3+	(CIK)	พบ
ว่ามีปริมาณ	61.9%	ของเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหมด	 จาก
การตรวจตวัอย่างสารละลาย	CIK	ไม่พบว่ามีแบคทเีรยีหรอื
เชื้อรา	ผู้ป่วยได้รับการพักในโรงพยาบาลเมื่อ	5	ต.ค.	2554	
เพื่อรับ	CIK	เข้าทางเส้นเลือดด�าส่วนปลาย	พบว่า	ภายหลัง
การฉีด	CIK	ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
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	 ผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วย	CT	scan	ช่องท้องส่วน
บน	และเจาะเลือดเพื่อวัดระดับ	CEA	และ	CA	19-9	จาก
ผลการตรวจทาง	CT	scan	เมื่อ	ตค	2554	ไม่ปรากฎการ 
กลับเป็นซ�า้ของโรค	และระดับ	CEA	และ	CA	19	9	อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	ประเมิน	physical	status	(PST)	ได้เท่ากับ	0	
อย่างไรก็ตามผู้ป่วย	 ไม่ได้กลับเข้ารักษาตัวต่อเนื่องจาก
ปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี	 2554	 จึงไม่สามารถประเมินผู้
ป่วยต่อได้

มะเร็งทางเดินน�้าดีเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุ
ของท่อทางเดินน�้าดี	หากคิดจากมะเร็งที่เกิดขึ้นจากตับจะ
พบว่าร้อยละ	10	ถึง	25	เป็นมะเร็งท่อทางเดินน�า้ด	ีส่วนใน
ประเทศทางตะวันตกพบว่าอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อทาง
เดินน�้าดีอยู่ระหว่าง	0.3	ถึง	1.5	ต่อ	100,000	ราย	ส�าหรับ
ประเทศไทยนัน้พบว่าอบุตักิารณ์ของมะเรง็ท่อทางเดนิน�า้ดี
สูงกว่าประเทศทางตะวันตกมาก	ส�าหรับผู้ชายพบว่าอุบัติ
การณ์สงูกว่า	33.4	ต่อ	100,000	และในผู้หญงิเท่ากบั	12.3	
ต่อ	100,000.	ส่วนภาคท่ีมอีบุตักิารณ์สงูทีส่ดุในประเทศไทย
คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีความชุกของการ
ตดิเชือ้ของพยาธใิบไม้ในตบั	O.	viverini	มากท่ีสดุ	โดยคาด
ว่าน่าจะมีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งท่อทางเดินน�้าดีที่ไม่มี
อาการประมาณ	 100,000	 ราย	 จากประชากรท้ังสิ้น	 20	
ล้านคน		การพยากรณ์โรคโดยรวมส�าหรบัมะเรง็ท่อทางเดนิ
น�้าดีนั้นถือว่าแย่มาก	พบว่าอัตราการมีชีวิตอยู่รอดที่	5	ปี
น้อยกว่าร้อยละ	5	คาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยของผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อทางเดินน�้าดีชนิดที่อยู่ภายในเนื้อตับ	 (intrahepatic	
cholangiocarcinoma)	อยู่ที่	18–30	เดือน	และอายุขัย
เฉลีย่จะสัน้ลงส�าหรบัผูป่้วยมะเรง็ท่อทางเดนิน�า้ดชีนดิทีอ่ยู่
รอบขั้วตับ	(perihilar	cholangiocarcinoma)	ซึ่งจะอยู่ที่	
12–24	เดือน	การรักษาโดยการผ่าตดัส�าหรบัผูป่้วยในระยะ
เริม่แรกเป็นวธิกีารรกัษาเพยีงวธิเีดยีวทีส่ามารถท�าให้ผูป่้วย
หายขาดได้		อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ	60	ถึง	90	ของผู้
ป่วยจะมีการกลับเป็นซ�้าอีกของโรคภายใน	 5	 ปีหลังการ
ผ่าตดั	นอกจากนีผู้ป่้วยจ�านวนมากมกัจะพบแพทย์ครัง้แรก
ด้วยระยะของโรคทีลุ่กลามแล้ว	ซึง่ไม่สามารถรกัษาด้วยวิธี
การผ่าตัดได้	และร้อยละ	75	ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเสียชีวิต
ภายใน	1	ปีหลังจากการวินิจฉัยครั้งแรก	สาเหตุเนื่องจาก	
ในปัจจุบันยังไม่มียาเคมีบ�าบัดที่ได้ผลส�าหรับการรักษาผู้
ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 ดังนั้นการวิจัยนี้จึงจัดท�าเพื่อ	
ศึกษาผลของ	CIK	ต่อเซลล์มะเร็งทางเดินน�้าดี	

CIK	เซลล์ท�าลายเซลล์มะเรง็	โดยไม่ข้ึนกบั	MHC	บน
ผนังเซลล์	ผนังเซลล์ที่ออกฤทธิ์คือ	เซลล์ที่มีการแสดงออก
ของ	CD3+	CD56+	การออกฤทธิ์ของ	CIK	โดยโมเลกุลดัง
กล่าวจะไปจบักบั	ligand	(MHC-unrestricted)	บนผิวของ

เซลล์มะเรง็	ท�าให้มกีารกระตุน้ของ	perforin	และ	grandzyme	
จาก	CIK	เซลล์ออกมาท�าลายเซลล์มะเร็ง	จากการศึกษาใน
หลอดทดลอง	 (in	vitro)	ท�าลายเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด	
ทั้งเซลล์มะเร็งปอด	 มะเร็งทางเดินอาหาร	 และมะเร็งตับ	
จากการศึกษานี้	พบว่า	CIK	เซลล	์ที่ได้จากผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทางเดินน�า้ด	ีสามารถออกฤทธิ์ท�าลายเซลล์มะเร็งทางเดิน
น�้าดีในหลอดทดลองได้เป็นอย่างดี	ดังนั้น	จึงได้น�ามาใช้กับ
ผูป่้วยโรคมะเรง็ทางเดนิน�า้ด	ีเพ่ือศกึษาความปลอดภยัของ
การรักษาและผลการรักษาด้วย	CIK	เซลล์

การศึกษานี้	วางแผนคัดเลือกผู้ป่วย	10	รายเข้าร่วม
โครงการ	แต่มีปัญหาแง่ของจ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษา	
และช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยใหญ่ปลายป	ี
2554	ท�าให้มีผู้ป่วยเข้าร่วมการวิจัยเพียง	5	ราย	พบว่าผู้
ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด	 สามารถรับการรักษาด้วย	
CIK	ได้	ไม่พบภาวะแทรกซ้อนท่ีรนุแรง	ซ่ึงผลทีไ่ด้ในแง่ความ
ปลอดภยันี	้ตรงกับรายงานการศกึษาก่อนหน้านี	้ทีพ่บว่าการ
รกัษาด้วย	CIK	ในผู้ป่วยมะเรง็ต่อมน�า้เหลอืง	มะเรง็ไต	และ
มะเร็งตับ	มีภาวะแทรกซ้อนน้อย	และยังพบว่ามีผู้ป่วยบาง
รายหายจากโรค	(complete	response)	อีกด้วย	และจาก
การศกึษาในประเทศเยอรมนัพบว่า	ผู้ป่วยทีไ่ด้รบัการรกัษา
ด้วย	CIK	เซลล	์มีระยะเวลาปลอดจากโรค	(disease-free	
survival)	ดีกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอีกด้วย

อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี้พบว่ามีผู้ป่วย	1	ราย
เสียชีวิตด้วยภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ	แม้ว่าการเกิดภาวะ
นี้จะเกิดหลังจากการรักษาด้วย	CIK	เซลล์นานถึง	2	เดือน	
ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาด้วย	CIK	เซลล	์และ	ภาวะ
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ	จึงควรพิจารณาอย่างใกล้ชิด	ข้อจ�ากัด
ของการรักษาด้วย	CIK	เซลล	์คือ	ราคาแพง	เนื่องจากราคา
สารเคมีและวัสดุที่ใช้เตรียม	CIK	เซลล	์มีราคาสูงมาก	และ
ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเพาะ
เลีย้งเซลล์ให้ปราศจากเชือ้	จงึท�าให้การรกัษาด้วย	CIK	เซลล์	
ไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร

วิเคราะห์ผลการทดลอง
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CIK	เซลล์	(CD56+/3+)	สามารถเตรียมได้จากเลอืด
ผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	 ปริมาณเม็ดเลือดขาวและ
ปริมาณ	 CIK	 เซลล์	 มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นภายหลังการ 
กระตุ้นด้วย	cytokines	เมื่อน�ากลับมาฉีดให้ผู้ป่วย	พบว่า
ไม่มภีาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง	ผู้ป่วยสามารถทนต่อการรกัษา

ด้วย	CIK	 เซลล์ได้ด	ีอาจมีไข้ต�า่ๆ	จากการศึกษานี	้ ผู้ป่วย	
3	ราย	ยงัมชีวีติอยูแ่ละปราศจากการเป็นซ�้าของโรค	อย่างไร
กต็าม	การประเมนิผลของการรกัษาด้วย	CIK	เซลล์	ต่อการ
รอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน�้าดี	อาจมีการศึกษา
เพิ่มเติมในการวิจัยที่รวบรวมผู้ป่วยจ�านวนมากกว่านี้

สรุปผลการทดลอง
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