COVER

CONTENT

Robotic surgery in oropharyngeal cancer
ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี
อาจารย์ ภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดได้เติบโตอย่างรวดเร็วในการผ่าตัดทางศีรษะและคอ
นับตั้งแต่เริ่มต้นในปีค.ศ. 2005 ก็ได้มีรายงานที่กล่าวถึงประโยชน์ในด้านต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง
ข้อดีของระบบหุ่นยนต์นั้นประกอบด้วย
1. High-definition 3D camera + x10 time magnification ภาพที่ได้จะเป็นภาพสาม
มิติที่มีความคมชัดสูงและมีก�าลังขยาย x10 เท่า ท�าให้การมองเห็นชัดเจนมาก รับรู้ถึงความตื้นลึกได้
รวมทั้งขยาย small anatomical structure ต่างๆ ให้เห็นได้ดีขึ้น และยังสามารถใช้กล้องที่มี angle
เช่น 30-degree scope เพือ่ ให้เข้าถึงและมองเห็นในมุมทีต่ อ้ งการได้ รวมทัง้ ศัลยแพทย์ผผู้ า่ ตัดสามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวและต�าแหน่งของกล้องได้ด้วยตนเอง
2. Unlimited motion degree of freedom ระบบข้อต่อของหุ่นนั้น จะสามารถหมุน
งอไปได้ในทุกทิศทาง ครอบคลุมองศาทีก่ ว้างกว่าข้อมือปกติของมนุษย์ ท�าให้สามารถหมุนตัด หรือเย็บ
ในองศาที่ไม่เป็นธรรมชาติได้ และท�าให้สามารถตัดต�าแหน่งที่มีรอยโรคออกได้ในลักษณะ en bloc
removal ซึ่งต่างกับ transoral laser surgery ที่มักจะผ่าออกในลักษณะ piece-meal
3. Tremor filtration control ระบบจะกรองการสั่นที่ไม่พึงประสงค์ของมือศัลยแพทย์
ไม่ให้ส่งผ่านไปถึงแขนกล ท�าให้การอุปกรณ์ผ่าตัดนิ่ง มีความแม่นย�าสูงขึ้น ช่วยลดความล้าจากการ
ผ่าตัด
4. 2-handed operable ระบบออกแบบให้สามารถท�าผ่าตัดได้โดยใช้อปุ กรณ์ทงั้ สองมือ
สามารถจับดึงในลักษณะเดียวกับการท�า open approach ท�าให้การผ่าตัดสะดวก
ในต�าแหน่งของ oropharynx นัน้ ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของ ENT robotic surgery เพราะ
ข้อจ�ากัดทางกายวิภาคของ mucosa ที่มีลักษณะเป็นซอกลืบ ท�าให้การผ่าตัดในอดีตท�าได้ยาก รวม
ทั้งหากต้องผ่าตัดแบบ open approach จะมี post-operative morbidity ตามมาได้มาก ในที่นี้จะ
กล่าวถึงผลของการใช้ transoral robotic surgery (TORS) โดยสังเขป
ในปีค.ศ. 2014 Almeida และคณะ(1) รายงานถึง systematic review เพื่อเปรียบเทียบ
ผลของการรักษาระหว่าง TORS และ Radiotherapy ด้วยเทคนิค intensity-modulated
radiotherapy (IMRT) โดยจ�ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่ม early T-stage (T1-2) เท่านั้น พบว่าการรักษาทั้ง
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สองแบบให้ผลในด้าน survival/oncological control ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ case series อื่นๆ
เช่น van Loon และคณะ(2) ที่รายงาน single institute treatment outcome ใน early stage
oropharyngeal cancer ด้วย TORS จ�านวน 18 ราย
ตารางที่ 1. ผลการรักษาวิธีต่างๆใน oropharyngeal cancer

TORS: transoral robotic surgery, IMRT: intensity-modulated radiotherapy
ในกรณีของ advanced OPSCCA นั้น ในปัจจุบันยังมีรายงานไม่มากนักเนื่องจากกรณีที่
primary tumor มีขนาดใหญ่ หรือ extension ที่กว้าง มักจะถือเป็น contraindication ของ TORS
ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวจึงได้รับการรักษาด้วย open surgery หรือ CCRT เป็นหลัก พบเพียง 1
prospective cohort ของ Weinstein และคณะ(7) ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยที่อยู่ใน group stages III,
Iva และ IVb (โดยไม่รวมรายที่ T stage IVb ขึ้นไป) นับผลการผ่าตัดที่ margin negative ที่ > 2 มม.
และตามด้วย adjuvant treatment ตามผลชิ้นเนื้อที่ได้ ในด้าน oncological outcome พบว่าที่
18 เดือนมี local control ร้อยละ 98, regional control ร้อยละ 96 และ distant control
ร้อยละ 91 ให้ overall survival ที่สองปีเท่ากับร้อยละ 82 ซึ่งเทียบเท่ากับการรักษาด้วย modality
อื่นๆ
ในปีค.ศ. 2013 White และคณะ(8) เปรียบเทียบผลการรักษาในกรณีทเี่ ป็น salvage surgery
ของ recurrent oropharyngeal cancer ระหว่าง TORS กับ open approach ในผู้ป่วย TORS
64 ราย น�าไป matching TNM staging กับ open surgery พบว่ากลุม่ TORS นัน้ ให้ 2-year recurrent
free survival ที่ต�่ากว่า open อย่างมีนัยส�าคัญ และกลุ่ม TORS มี morbidity ที่ต�่ากว่าดังตาราง
ด้านล่าง แต่ทั้งนี้ ยังเป็นที่น่าสงสัยถึง selection bias ในรายงานดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มที่ open
surgery นั้นได้ท�า free flap reconstruction ถึงร้อยละ 75 แต่ไม่มีการ reconstruction ใดๆ เลย
ในกลุ่ม TORS
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ตารางที่ 2. การเปรียบเทียบการรักษาด้วย transoral robotic surgery และ open surgery

Benefit in quality of life/functional outcome
เมื่อพบว่าในด้านของ oncologic control นั้นไม่ต่างกันกับ modality ที่ใช้อยู่ ประเด็น
ของ quality of life และ functional outcome จึงถูกน�ามาเปรียบเทียบ เพื่อประโยชน์ในการเลือก
แนวทางการรักษา มีข้อมูลเปรียบเทียบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
Hutcheson และคณะ(9) ท�า systematic review ใน 12 studies (ผู้ป่วย 441 ราย) พบ
ว่าใน incidence ของ crude rate gastrostomy เท่ากับร้อยละ 18-39 และ ร้อยละ 29-60 ใน
TORS และ definitive IMRT ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม อุบัติการณ์ของ long-term gastric tube
dependent นั้น ยังไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองกลุ่มนี้ ร้อยละ 4.5 ใน TORS (10)
ร้อยละ 5-7 ใน IMRT(1) ที่ 1 ปีหลังการรักษา

รูปที่ 1. แสดง crude rate ของ gastrostomy(9)
ปีค.ศ. 2013 More และคณะ(11) ได้รายงานผลการเปรียบเทียบประเมินการกลืนโดยใช้ MD
Anderson dysphagia inventory (MDADI) ในกลุ่มที่เป็น advanced stage oropharynx และ
supraglottic cancer โดยเทียบระหว่างกลุ่มที่รักษาด้วย TORS และกลุ่มที่ใช้ CCRT จ�านวนรวม
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40 ราย พบว่าในระยะสามเดือนหลังการรักษา ค่า overall MDADI ทั้งสองกลุ่มลดต�่าลงโดยไม่แตก
ต่างกัน แต่ที่หกเดือนและสิบสองเดือนหลังเสร็จสิ้นการรักษานั้น กลุ่ม TORS ให้ผลคะแนน MDADI
ที่ดีกว่า (กลืนได้ดีกว่า) กลุ่ม CCRT อย่างมีนัยส�าคัญ P = .004 ที่ 6 เดือน P = .006 ที่ 12 เดือน

รูปที่ 2. แสดง MD Anderson dysphagia inventory ของสองการรักษา(11)
ทั้งนี้แนวโน้มของการกลืนหลังการรักษานั้น อีกปัจจัยที่มีผลมาก คือ T stage ไม่ว่าจะใช้
modality ใด กลุ่มที่ advanced T stage จะมีแนวโน้มของ poorer outcome กว่าเสมอ ต้องพึง
ระวังว่าอาจมี selection bias ได้มากเพราะกลุ่มที่ผู้ป่วยดังกล่าวจะถูก exclude ออกไป ถือเป็น
contraindication ของ TORS และใช้ CCRT แทน อาจส่งผลให้กลุ่มที่ CCRT มี morbidity มากกว่า
ที่ควรได้
ในแง่ของ tracheostomy dependent นั้น (ตารางที่ 3) ทุกรายงานสอดคล้องไปในทาง
เดียวกัน ว่าแม้จะมีโอกาสร้อยละ 10-30 ทีจ่ ะต้องเจาะคอหลังการผ่าตัด TORS แต่ผปู้ ว่ ยเกือบทัง้ หมด
สามารถ decannulation ได้ส�าเร็จก่อน discharge โอกาสที่จะต้องใช้ long term tracheostomy
นั้นน้อยมากไม่เกินร้อยละ 2
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ตารางที่ 3. แสดงภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาด้วย transoral robotic surgery

โดยสรุป TORS นั้นเป็นการผ่าตัดที่มีแนวโน้มให้คุณภาพชีวิตหลังผ่าตัดที่ดีกว่าโดยที่มี
oncologic safety ไม่ด้อยกว่าวิธีการรักษาแบบมาตรฐานที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ ยังคงมีข้อจ�ากัดในด้านค่า
ใช้จ่าย รวมทั้งยังไม่มี randomized trial ที่จะเปรียบผลการรักษาระหว่าง TORS กับ CCRT โดยตรง
บทบาทของ HPV status ต่อ treatment response and prognosis อาจท�าให้แบ่งการรักษา
oropharyngeal cancer เป็น surgery or non-surgery ในอนาคต การผ่าตัด TORS จึงนับเป็นทาง
เลือกที่น่าสนใจและควรติดตามข้อมูลในระยะยาวต่อไป
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