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Oropharyngeal cancer in an era of HPV
infection
อ.นพ. วรุตม์ พงศาพิชญ์
ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มะเร็งบริเวณศีรษะและล�าคอเป็นมะเร็งทีพ่ บบ่อยและเป็นโรคทีย่ งั เป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับ
ประเทศ ไทย เนือ่ งจากปัจจุบนั แม้วา่ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมะเร็งมีมากขึน้ สามารถศึกษาลงลึกถึง
ระดับโมเลกุล และสามารถพัฒนาไปสูก่ ารรักษาทีม่ คี วามจ�าเพาะกับตัวโรค อีกทัง้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบ
การรักษาได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ท�าให้มภี าวะข้างเคียงจากการรักษาลดลง รวมถึง
สามารถดูแลผู้ป่วยขณะรักษาให้มีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น แต่ก็ยังพบว่าในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาอัตรา
การรอดชีวิตจากการรักษายังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงมี 5-year-survival rate อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 50 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ไม่สามารถให้การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้ ผู้ป่วยมักจะมา
พบแพทย์เมือ่ ระยะของโรคด�าเนินไปมากแล้ว ดังนัน้ การป้องกันจึงเป็นมาตรการทีส่ า� คัญทีจ่ ะสามารถ
ลดอุบัติการณ์ของโรคนี้ได้
จากข้อมูลจากต่างประเทศพบว่าอุบัติการณ์ของมะเร็งบริเวณศีรษะและล�าคอมีแนวโน้ม
ลดลง อันเป็นผลเนื่องมาจากการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ ในสหรัฐอเมริกาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่
ของเพศชายวัยท�างานลดลงจากร้อยละ 52 เหลือเพียงร้อยละ 22 ในช่วง 50 ปี ที่ผ่านมา(1) แต่ใน
ประเทศไทย ถึงแม้จะมีมาตรการต่างๆ เชิงนโยบายจากภาครัฐ เช่น การห้ามโฆษณาบุหรี่ การจ�ากัด
การจ�าหน่าย และควบคุมพื้นที่การสูบบุหรี่ ก็ยังไม่สามารถลดจ�านวนผู้สูบบุหรี่ได้ดีเท่าที่ควร จากการ
ส�ารวจในปีพ.ศ.2555 พบว่ามีคนไทยสูบบุหรี่ประมาณ 10 ล้านราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วัยท�างาน
และมีรายได้ตา�่ ซึ่งประมาณครึ่งหนึง่ ของประชากรกลุม่ นี้ในต่างหวัดบริโภคบุหรีท่ มี่ วนขึน้ เอง(2) ดังนั้น
ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนาซึ่งรวมถึงประเทศไทย โรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาที่ยัง
ต้องใช้เวลาในการแก้ไขต่อไป
ในขณะทีอ่ บุ ตั กิ ารณ์โดยรวมของมะเร็งบริเวณศีรษะและล�าคอมีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบ
รายงานอุบัติการณ์ ของ squamous cell cancer ที่บริเวณ oropharynx มากขึ้น โดยพบว่ากลุ่ม
ประชากรทีพ่ บมากขึน้ นีม้ ลี กั ษณะทีแ่ ตกต่างจากกลุม่ เดิม โดยเป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มปี ระวัตกิ ารสูบบุหรี่ มีอายุ
น้อย และตอบสนองต่อการรักษาได้ดี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้น่าจะมีสาเหตุ
มาจากการติดเชื้อ Human papilloma virus (HPV) บริเวณ oropharynx มาในอดีต โดยต�าแหน่ง
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ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับ HPV นี้มักพบบริเวณต่อมทอนซิลและโคนลิ้นเท่านั้น ซึ่งลักษณะของ
เนือ่ เยือ่ บริเวณนีม้ คี วามแตกต่างกับบริเวณข้างเคียง คือ จะประกอบไปด้วย lymphoepithelial tissue
(lingual tonsil และ palatine tonsil) คล้ายกับที่พบในบริเวณของ nasopharynx ท�าให้พบว่ามี
cervical metastasis ได้ค่อนข้างบ่อยกว่าบริเวณอื่น
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบลักษณะของ HPV-positive oropharyngeal carcinoma และ HPV-negative
oropharyngeal carcinoma

Age
Race
Subsites
Risk factors
Stage
Primary

HPV positive
50s
Caucasian
Tonsils and base of tongue
Sexual activity
Small T, Advance N
Single primary

HPV negative
60s
Non Caucasian
All
Tobacco
Advance T
Risk of second primary

HPV จัดอยู่ในกลุ่มของ papillomavirus พบมากกว่า 170 สายพันธุ(3)์ หลังการติดเชื้อจะ
อาศัยอยู่ในชั้น basal layer ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง (cutaneous HPV) และมักเป็นการติด
เชื้อที่ไม่แสดงอาการ มีเพียงส่วนน้อยของ HPV ที่สัมพันธ์กันการเกิดมะเร็ง (high risk HPV) โดย viral
protein E6, E7 จะกระตุ้นให้มีการแบ่งของ cell มากขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้ E6 และ E7 ยังรบกวน
การท�างานของ p53 และ retinoblastoma gene ตามล�าดับ (ทั้งสอง gene นี้เป็น tumor
suppressor gene) เป็นผลให้ cell มีการเติบโตเพิ่มขึ้น cell ที่มีโครงสร้างทางพันธุกรรมผิดปกติไม่
ได้รับการตรวจสอบและแก้ไข นอกจากนั้น apoptotic pathway ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(4)
ส�าหรับ HPV ทีส่ มั พันธ์กบั oropharyngeal CA นัน้ มากกว่าร้อยละ 90 เป็น HPV type 16
ซึง่ พบเป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างสูงหากเปรียบเทียบกับมะเร็งปากมดลูกทีจ่ ะพบสัมพันธ์กบั HPV type 16
ประมาณร้อยละ 50-55(5) ช่วงปีพ.ศ. 2552-2554 มีรายงาน จากสวีเดน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
ศึกษาเปรียบเทียบอุบัติการณ์ช่วง 40 ปีย้อนหลัง พบมี HPV-related oropharyngeal CA เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 16 เป็นประมาณร้อยละ 70(6-8) มะเร็งกลุ่มที่สัมพันธ์กับ HPV นี้มีการพยากรณ์โรคดีกว่า
กลุ่มที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างชัดเจน โดยพบว่ามี 5 year-survival ที่ร้อยละ 80/ร้อยละ 40 ตาม
ล�าดับ(9, 10) จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วย oropharyngeal cancer ในรพ.ศิริราชช่วงปี พ.ศ. 2553-2554
พบ HPV DNA 6 ใน 23 ราย (เป็น type 11=3 ราย type 16=2 ราย และ type 26=1 ราย) ใน 6
รายนี้มีเพียง 2 ราย (ร้อยละ 7.69) ที่เป็น high risk HPV (type 16) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต�่าหากเทียบกับ
การรายงานจากต่างประเทศ
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HPV เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการตรวจพบ HPV ใน oropharynx เชื่อว่าน่า
จะเกิดจากพฤติกรรมเสีย่ งเช่นเดียวกับการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์อน่ื ๆ เช่น การเริม่ มีเพศสัมพันธ์ตงั้ แต่
อายุน้อย การมีคู่นอนหลายคน รวมถึงการมี oral sex ด้วย นอกจากนี้ยังมีรายงานการตรวจพบ HPV
ในช่องปากทีม่ ากขึน้ ผ่านทางการจูบปากในกลุม่ ประชากรทีไ่ ม่มกี ลุม่ เสีย่ งดังกล่าว(11) การตรวจพบ HPV
ในช่องปากนี้ไม่จ�าเพาะต่อการเป็นมะเร็งเพียงอย่างเดียว อาจแสดงถึงการติดเชื้อในช่วงสั้นๆ ซึ่งภูมิ
ต้านทานของร่างกายมักจะสามารถก�าจัดเชื้อออกไปได้ในภายหลัง ดั้งนั้นการที่จะสรุปได้ว่ามะเร็งที่
เกิดขึ้นสัมพันธ์กับ HPV นั้น ตามมาตรฐานควรตรวจด้วยวิธีท่ีสามารถยืนยันการพบ HPV (E6, E7
mRNA) จากเนือ้ เยือ่ ของผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็นวิธที ตี่ อ้ งใช้การตรวจทีซ่ บั ซ้อน สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย ดังนัน้ เฉพาะ
ส�าหรับ oropharyngeal cancer ซึ่งมีอุบัติการณ์ของ HPV ค่อนข้างสูง มีข้อมูลยืนยันว่าการตรวจ
พบ HPV DNA ร่วมกับการพบ p16INK4a มีความแม่นย�าเทียบเคียงได้กับวิธีมาตรฐาน(12, 13) เนื่องจาก
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของ HPV ในประเทศไทยยังค่อนข้างต�่าจึงยังไม่ได้มีการตรวจยืนยัน HPV ในผู้ป่วย
oropharyngeal cancer ทุกราย
ในปีพ.ศ. 2553 Ang และคณะ(14) รายงานผลของการรักษา oropharyngeal cancer โดย
แบ่งผู้ป่วยตามผลการตรวจพบ HPV พบว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบ HPV มีอัตราการรอดชีวิตหลังรักษา
มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ไม่พบ HPV มากถึงร้อยละ 20 ข้อมูลจากการวิจัยนี้เป็นการค้นพบ
ที่ส�าคัญท�าให้ในระยะหลังหากมีการศึกษาเกี่ยวกับ oropharyngeal cancer ต้องมีการรายงานผล
การตรวจ HPV ควบคูด่ ว้ ยเสมอ ข้อมูลจากการศึกษาส่วนใหญ่มคี วามสอดคล้องกับการศึกษาดังกล่าว
จนมีการเสนอให้ใช้ผล HPV มาใช้พิจารณาร่วมกับการประเมินระยะของโรคเพื่อตัดสินให้การรักษา
ในอนาคตมีแน้วโน้มว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบ HPV โดยไม่มีประวัติสูบบุหรี่อาจได้รับการรักษาด้วยการให้
เคมีบา� บัดและฉายรังสีทน่ี อ้ ยลงเพือ่ ลดผลข้างเคียงจากการรักษา(15) โดยทีป่ ระสิทธิภาพจากการรักษา
ไม่ได้ด้อยไปจากเดิม
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