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มะเร็ง: ความลับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรม
Cancer: secret in genetic code
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บทคัดย่อ
มะเร็ง โรคที่เ ป็ น สาเหตุ ก ารตายอัน ดับ
ต้นๆ ของมนุษย์ เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์
ทีผ่ ดิ ปกติ สาเหตุของความผิดปกติน้สี ามารถเกิดได้
จากสิ่ง แวดล้อ มและพัน ธุ ก รรม ซึ่ง สาเหตุ เ หล่ า นี้
สามารถทาให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เกิดความ
เสียหายและก่อให้เกิดการกลายและเป็ นมะเร็งได้ใน
ที่สุด สามารถแบ่งยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง
ได้ทงั ้ หมด 3 กลุ่มคือ ยีนก่อมะเร็ง ยีนต้านมะเร็ง
และยีนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมดีเอ็นเอภายใน
จีโนม โดยความผิดปกติทส่ี ามารถเกิดขึน้ ได้กบั ยีน
ทัง้ 3 กลุ่มนี้ อาจเป็ นผลมาจากการกลาย หรือ เอพิ
เจเนติกส์ อย่างไรก็ตามมะเร็งไม่ได้เป็ นโรคที่เกิด
จากการกลายของยีนเพียง 1 ยีน การเป็ นมะเร็ง
ส่วนใหญ่จะใช้เวลานาน เนื่องจากต้องมีการสะสม
ความผิ ด ปกติ ข องยี น มากมายภายในเซลล์
ต่ อ เนื่ อ งกัน เป็ น เวลานาน จนในที่สุ ด เซลล์นั น้ มี
ลัก ษณะที่เ ปลี่ย นไปเป็ น เซลล์ ม ะเร็ง ในป จั จุ บ ัน

สามารถนาความรู้ทางพันธุ ศาสตร์มาประยุก ต์ใ น
การรักษามะเร็งได้ การเลือกใช้ย าที่เหมาะสมต่ อ
ผูป้ ่วย ยกตัวอย่างเช่น การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด
ในบางรายที่มสี าเหตุมาจากการกลายพันธุ์ของยีน
EGFR สามารถเลื อ กยาที่ จ าเพาะต่ อ การกลาย
ลักษณะนี้ได้ เป็ นต้น ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการศึกษา
พันธุศาสตร์เป็ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่มปี ระโยชน์
และสามารถนาองค์ความรูไ้ ปพัฒนาทางการแพทย์
เพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องมนุษย์ได้ในอนาคต
ABSTRACT
Cancer is one of the leading causes of
death in human, resulting in abnormal cell
growth. The causes of this abnormality are both
environmental and genetics leading to DNA
damage, mutation and ultimately cancer cells.
Cancer genes can be categorized into 3
groups; oncogenes, tumor suppressor genes
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and DNA mismatch repair genes. Abnomalities
of these genes can be both from mutations and
epigenetics. However, cancer is not a single
gene disorder. Tumorigenesis is a lengthy
process and several gene mutations need to
accumulate for a long time for cancer to
develop. Nowadays, pharmacogenetics has
been used in cancer therapy. For example,
drug therapy for EGFR mutation has been used
for lung cancer patients. Therefore, knowledge
from genetic study can be applied in clinical
development for improving quality of human
life.
คาสาคัญ: มะเร็ง ปจั จัยเสีย่ ง ดีเอ็นเอและโครโมโซม
การกลาย เอพิเจเนติกส์
Keywords: cancer, risk factor, DNA and
chromosome, mutation, epigenetics
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หลีก เลี่ย งจากสาเหตุ ข องการเกิด มะเร็ง ย่ อ มเป็ น
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
มะเร็งเป็ นความผิดปกติของเซลล์ โดยเกิด
จากการทีเ่ ซลล์มกี ารเจริญเติบโตทีผ่ ดิ ปกติ กล่าวคือ
เซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาและเป็ นเซลล์
อมตะ เนื่ อ งจากมีค วามสามารถในการหลบเลี่ย ง
โปรแกรมการตายของเซลล์ ซึ่งเป็ นคุณสมบัตทิ พ่ี บ
โดยทัวไปของเซลล์
่
ปกติ นอกจากนี้เซลล์มะเร็งยังมี
ความสามารถในการรุกรานเซลล์ขา้ งเคียง และไป
ยังอวัยวะอื่นที่ไกลจากจุดกาเนิดมะเร็ง โดยอาศัย
ระบบหมุนเวียนโลหิตอีกด้วย เซลล์มะเร็งทีห่ ลุดไป
ยังอวัยวะอื่นสามารถเจริญเติบโตได้โดยการสร้าง
หลอดเลือดมาหล่อเลีย้ ง และพร้อมทีจ่ ะรุกรานไปยัง
อวัยวะอื่นๆ จนทาให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ลงในทีส่ ดุ

มะเร็งเกิ ดจากอะไร
มี ห ลายป จั จัย ที่ ท าให้ เ ซลล์ ผิ ด ปกติ จ น
กลายเป็ นเซลล์มะเร็ง ซึง่ ควรหาวิธหี ลีกเลีย่ งต่อการ
สัมผัส หรือถ้าหลีกเลีย่ งไม่ได้กค็ วรทีจ่ ะเตรียมพร้อม
ทีจ่ ะรับมือและป้องกันให้ดที ่สี ุด จากการศึกษาวิจยั
มะเร็งเป็ นโรคร้ายที่ไม่มีใครต้องการเจอ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับปจั จัยทีท่ าให้เซลล์ปกติเปลีย่ นเป็ น
ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือบุคคลอันเป็ นทีร่ กั เป็ นโรคที่ เซลล์มะเร็งทาให้ได้ขอ้ สรุปว่า แต่ละปจั จัยจะส่งผล
รัก ษาให้ ห ายขาดได้ ค่ อ นข้ า งยาก และผู้ ป่ ว ยมี ก่ อ ให้เ กิด ความผิด ปกติข องดีเ อ็น เอภายในเซลล์
โอกาสกลับมาเป็ นซ้าได้อกี หลังจากแพทย์วนิ ิจฉัยว่า ทัง้ สิน้
รักษาหายขาดแล้ว ทัง้ นี้เพราะเข้ารับการรักษาใน
เวลาที่สายเกินไป อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มต้น อาหารก่อมะเร็ง
ของการเป็ น มะเร็ง นั น้ ยัง ไม่ มีอ าการใดๆ ที่เ ป็ น เชื้อราในอาหาร
สัญญาณบอกเหตุรา้ ย ผูป้ ่วยมักจะไปพบแพทย์เมื่อ
มี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย มากมายที่ แ สดงถึ ง
มีอาการปรากฏซึ่งเป็ นระยะที่มะเร็งเริ่มลุกลามไป ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการเกิด มะเร็ง กับ อาหารที่
แล้ ว ก็เ ป็ น ได้ ดัง นั น้ ถ้ า สามารถตรวจพบความ รับประทานเข้าไป ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้อย่างเด่นชัดคือ
ผิดปกติได้ตงั ้ แต่ระยะเริม่ แรก จะทาให้การเป็ นซ้ามี การรับประทานถัว่ ที่ข้นึ รา โดยเฉพาะถัว่ ลิสง ซึ่ง
โอกาสน้อยลง อย่างไรก็ตาม การทาความรูจ้ กั กับ มักจะมีเชือ้ รา Aspergillus flavus ซึง่ สามารถสร้าง
มะเร็ ง เป็ นเรื่ อ งที่ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะการ สารพิษ อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) สารพิษ นี้ เ ป็ น
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สารก่อมะเร็ง (carcinogen) ทีอ่ นั ตรายทีส่ ุดสารหนึ่ง
(Goldman et al., 2003) เนื่องจากกาจัดได้ยากเมื่อ
ปรุงอาหารด้วยกรรมวิธปี กติ คือ การต้ม ผัด หรือ
นึ่ ง หรือ แม้แ ต่ พ าสเจอไรซ์ และสเตอริไ รซ์ ก็ไ ม่
สามารถก าจัด สารพิษ ชนิด นี้ อ อกไปได้ เนื่อ งจาก
สารพิ ษ นี้ ท นต่ อ ความร้ อ นได้ สู ง ถึ ง 260 องศา
เซลเซียส เมื่อบริโภคอาหารทีม่ สี ารพิษนี้เข้าไป จะมี
ผลให้พฒ
ั นาเป็ นมะเร็งที่ตับได้(Chuang et al.,
2009) โดยสารพิษ นี้ มีค วามสามารถที่จ ะไปจับ
ดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอของเซลล์ ทาให้เซลล์นนั ้ สร้าง
โปรตีนทีผ่ ดิ ปกติ (Eaton and Gallagher, 1994)
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ ซลล์ นั ้น เกิ ด ความผิ ด ปกติ ด้ ว ย
เนื่องจากโปรตีนดังกล่าวอยู่ในวิถขี องการแบ่งเซลล์
หรือ วิถีข องการหลบเลี่ย งโปรแกรมการตายของ
เซลล์ หรือวิถีของการซ่อมแซมดีเอ็นเอที่บกพร่อง
ของเซลล์ก็เ ป็ น ได้ มีก ารศึก ษาพบว่ า สารอะฟลา
ทอกซิน บี 1 (aflatoxin B1) สามารถชักนาให้ยนี
LacI ของ Escherichia coli เกิดการกลายแบบ
transversion (Wild and Turner, 2002)
อาหารประเภทหมักดอง
อาหารเหล่านี้ได้แก่อาหารจาพวก ปลาร้า
ปลาเค็ม ปลาส้ม แหนม หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก
แฮม และเบคอน รวมทัง้ เบียร์ โดยสารก่อมะเร็งที่
สามารถพบได้ใ นอาหารเหล่ า นี้ แ ละมีผ ลต่ อ การ
กลายของยีน มีช่ือ ว่ า ไนโตรซามีน (nitrosamine)
(Sutandyo, 2010) โดยไนโตรซามีนที่มผี ลต่อการ
เกิดมะเร็ง จะอยู่ในรูปของไดเมทิลไนโตรซามีน ซึ่ง
เป็ นสารก่อมะเร็งที่ได้จากการทาปฏิกิรยิ าระหว่าง
ไดเมทิลเอมีนทีม่ อี ยู่ในเนื้อสัตว์ กับสารไนเตรตหรือ
สารไนไตรท์ท่ใี ช้เป็ นสารกันบูดและทาให้เนื้อสีแดง
(Jakszyn and Gonzalez, 2006) สารก่อมะเร็งชนิด
นี้ ส่ ง ผลให้ เ กิด มะเร็ง ตับ มะเร็ง ไต มะเร็ง หลอด
อาหาร มะเร็ ง กระเพาะอาหาร ถึ ง แม้ ว่ า จะมี
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การศึกษาพบว่า วิตามินซี (ascorbic acid) สามารถ
ยั บ ยั ง้ การสร้ า งสารก่ อ มะเร็ ง ไนโตรซามี น ได้
(Tannenbaum et al., 1991) โดยในสหรัฐอเมริกามี
การเติมวิตามินซีลงไปในการผลิตอาหารเหล่านี้ดว้ ย
เพื่ อ ป้ องกัน การเกิด มะเร็ ง อย่ า งไรก็ ดี อาหาร
จ าพวกหมั ก ดองนี้ ก็ ไ ม่ ใ ช่ อ าหารที่ ค วรจ ะเป็ น
ทางเลือกทีด่ ขี องมนุ ษย์ ถ้าหลีกเลีย่ งไม่ได้กไ็ ม่ควร
รับประทานบ่อยเกินไป
อาหารประเภทเนื้ อสัตว์
เนื้ อ สัต ว์ ส ามารถแบ่ ง ออกอย่ า งคร่ า วๆ
เป็ นประเภทเนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแกะ
และประเภทเนื้ อ ขาว เช่ น เนื้ อ ปลา เนื้ อ ไก่ ซึ่ง มี
การศึกษาพบว่า การรับประทานสัตว์ประเภทเนื้อ
แดงมีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งลาไส้ มากกว่าการรับประทานสัตว์
ประเภทเนื้อขาว (Chan et al., 2011; Zandonai et
al., 2012) โดยพบว่าเนื้อแดงมีผลต่อการฉีกขาด
ของดีเอ็นเอมากกว่ าเนื้อขาวในหนูทดลอง (Toden
et al., 2007) เป็ นผลมาจากเอ็นไนโตรโซคอมพาวด์
(N-nitrosocompound) ที่มีอ ยู่ ม ากในเนื้ อ แดง
สามารถไปจับกับสายดีเ อ็นเอ ส่ง ผลให้เกิดความ
เสีย หายแก่ ดี เ อ็ น เอหรื อ โครโมโซม (Bingham,
1997; Joosen et al., 2009) และถ้าร่างกายไม่
สามารถซ่อมแซมความเสียหายนี้ได้จะส่งผลให้เกิด
มะเร็งลาไส้ในทีส่ ดุ ทัง้ นี้การเกิดมะเร็งลาไส้สามารถ
ป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารทีม่ กี ากใยร่วม
ด้วย (Strohle et al., 2007) เนื่องจากอาหารทีม่ กี าก
ใยจะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ระบวนการซ่ อ มแซมของ
ดีเอ็นเอทางานได้ดขี น้ึ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ น
เนื้อแดงหรือเนื้อขาว ต่างก็สามารถทาให้เกิดการฉีก
ขาดของดีเอ็นเอได้ทงั ้ สิน้ (Toden et al., 2007) จึง
กล่าวได้ว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ต่างมีโอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดมะเร็งทัง้ สิน้
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อาหารประเภท ปิ้ ง ย่าง รมควัน
อาหารประเภทนี้ เช่ น หมู ป้ิ ง ไก่ ย่ า ง
ตลอดจนบาร์บคี วิ หรือหมูกระทะ ล้วนเป็ นอาหารก่อ
มะเร็งทัง้ สิน้ เนื่องจากอาหารจาพวกนี้จะถูกไฟเผา
จนไหม้ เ กรี ย ม ซึ่ ง จะมี ส ารก่ อ มะเร็ ง ที่ เ รี ย กว่ า
polycyclic aromatic hydrocarbons หรือ พีเอเอช
(PAHs) ซึง่ เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดวง
แหวน ดังนัน้ สารก่อมะเร็งชนิดนี้เป็ นอันตรายไม่
เฉพาะในมนุ ษ ย์เ ท่า นัน้ แต่ ย ังก่ ออัน ตรายในสัต ว์
เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นด้วย โดยมีการศึกษาวิจยั
พบว่ า สารพี เ อเอชชนิ ด หนึ่ ง คื อ 7,12-dimethyl
benz[α]anthracene (DMBA) สามารถทาให้เกิด
มะเร็งเต้านมในหนูได้ (Hakkak et al., 2005) ซึ่ง
เป็ นผลมาจากความผิดปกติของยีน TP53 แต่ผล
ของพีเอเอชต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในมนุ ษย์ยงั หา
ข้อสรุปได้ไม่ชดั เจน สารพีเอเอชกลุ่ม benzopyrene
พบว่าเป็ นปจั จัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเมื่อบริโภค
อาหารทีม่ สี ารนี้ในปริมาณสูง (Lee et al., 2005)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มะเร็งในกระเพาะอาหาร (Lee et
al., 1998) ดังนัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงบริโภคอาหาร
ประเภทนี้
สารเคมีที่ปนเปื้ อนอยู่ในสิ่ งแวดล้อม
สารพีเอเอช
สารก่อมะเร็งในกลุ่มพีเอเอชเกิดจากการ
เผาไหม้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ข องสารประกอบอิ น ทรี ย์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ ามัน
เชือ้ เพลิง รวมไปถึงควันบุหรี่ (Culp et al., 1998;
Gaylor et al., 2000) นอกจากนี้ ยังพบการปน
เปื้ อนของสารเหล่านี้ในน้ าทีใ่ ช้อุปโภคบริโภค หรื อ
แม้แต่การปนเปื้ อนของสารนี้ในดิน ดังนัน้ การรักษา
สิง่ แวดล้อมจึงรวมไปถึงการป้องกันการเกิดมะเร็ง
อีกด้วย
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ยาฆ่าแมลง
ยาฆ่าแมลงสามารถแบ่งออกได้หลายกลุ่ม
ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบทางเคมีท่อี ยู่ในสารนัน้ เช่น
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (organophosphate) ซึง่ ยา
ฆ่าแมลงในกลุ่ มนี้จะมีฟอสฟอรัสเป็ นองค์ประกอบ
กลุ่ ม คาร์ บ าเมต (carbamate)
ยาในกลุ่ ม นี้ มี
ไนโตรเจนและซัลเฟอร์เป็ นองค์ประกอบ แต่กลุ่มทีม่ ี
รายงานว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การเกิด มะเร็ง คือ
กลุ่ ม ออร์ แ กโนฟอสเฟต มีก ารศึก ษาพบว่ า การ
สัมผัสยาฆ่าแมลงในกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์ต่อการ
เป็ นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute Lymphoblastic
Leukemia (ALL) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(Eskenazi et al., 1999) นอกจากนี้ยงั พบความ
สัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสยาฆ่าแมลง ต่อการเกิด
เนื้องอกในสมองอีกด้วย (Eskenazi et al., 1999)
การทีส่ ารในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตมีความสัมพันธ์
ต่อการเกิดมะเร็งนี้ เนื่องจากสารในกลุ่มนี้สามารถ
ทาให้เกิดความผิดปกติทางโครโมโซม ซึ่งนาไปสู่
การกลายได้ (Webster et al., 2002) ยาฆ่าแมลงใน
กลุ่ ม นี้ ร วมไปถึง สเปรย์ก าจัด ยุ ง ปลวก มด มอด
และแมลงสาบ จึง ควรหลีก เลี่ย งที่จ ะต้ อ งสัม ผัส
โดยตรง โดยใช้ผา้ ปิ ดจมูกหรือสวมถุงมือ
สารพิ ษทีอ่ ยู่ในควันบุหรี ่
ควันบุหรี่เป็ นสารก่อมะเร็งที่รู้จกั กันอย่าง
แพร่หลาย สารที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งในบุหรี่ท่ี
สาคัญคือ ทาร์หรือ น้ ามัน ดิน ซึ่งในทาร์น้ีมีสารก่ อ
มะเร็งอีกเป็ นจานวนมาก โดยทีส่ ารเหล่านี้ส่วนใหญ่
เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เมื่อได้รบั ควันบุหรี่
เข้าสู่ร่างกาย ประมาณร้อยละ 50 ของทาร์จะไปจับ
ทีป่ อด จากนัน้ สารพิษทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของทาร์จะ
ไปมีผลต่อดีเอ็นเอภายในเซลล์ เช่น ทาให้ดเี อ็นเอ
เกิ ด การกลายขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ ซลล์ นั ้น กลายเป็ น
เซลล์ม ะเร็ง ในที่สุด มีการศึก ษาพบว่ าควันบุ ห รี่มี
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ส่วนทาให้เซลล์ปอดสร้างโปรตีน Fanconi anemia
group D2 protein (FANCD2) ได้น้อยลง โปรตีน
ชนิดนี้เป็ นโปรตีนทีท่ าหน้าทีช่ ่วยซ่อมแซมดีเอ็นเอที่
เสียหายภายในเซลล์ และสามารถชักนาให้เซลล์ฆ่า
ตัวตาย (apoptosis) (Hays et al., 2008) เมื่อเซลล์
ประกอบด้วยดีเ อ็น เอที่มีค วามเสีย หายอย่ างมาก
และไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากควันบุหรี่ จะทา
ให้ภายในปอดประกอบไปด้วยเซลล์ท่มี ีดีเ อ็นเอที่
ผิด ปกติ และไม่ ส ามารถท าลายเซลล์ ท่ีผิด ปกติ
เหล่านัน้ ได้ รวมทัง้ กลับมีการสะสมจานวนของเซลล์
ทีผ่ ดิ ปกติในทุกรอบของการแบ่งเซลล์ จนกลายเป็ น
เซลล์มะเร็งในทีส่ ดุ
การติ ดเชื้อไวรัส
ปจั จุบนั เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าไวรัสเป็ นปจั จัย
เสี่ยงที่อ ยู่ใ นลาดับต้นๆ ของการเกิด มะเร็ง ไวรัส
สามารถท าให้เ กิดมะเร็งได้ห ลายชนิด แต่ ละสาย
พันธุม์ ผี ลต่อการเกิดมะเร็งต่างชนิดกันออกไป
มะเร็งปากมดลูก
สาเหตุสาคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก
คือ การติดเชือ้ ไวรัส human papillomavirus (HPV)
เป็ นไวรัสที่ทาให้ติดเชื้อใน epithelium cell ของ
เซลล์ผวิ หนังและบริเวณทีม่ เี ยื่อเมือก ได้แก่ บริเวณ
ผิวหนัง ปากมดลูก อวัยวะสืบพันธุท์ งั ้ เพศชายและ
หญิง ช่องปาก ลิ้น คอหอย เป็ นต้น ไวรัสชนิดนี้ มี
หลายร้อยสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ไม่ทาให้เกิดโรค
ใดๆ บางสายพันธุ์ทาให้เกิดเป็ นเพียงหูดที่บริเวณ
แขน ขา และมือ แต่ บ างสายพันธุ์มีความร้า ยแรง
ส่งผลให้เป็ น มะเร็ง ซึ่ง สายพันธุ์ท่เี ป็ นสาเหตุ หลัก
ของการเป็ นมะเร็งปากมดลูก คือ สายพันธุ์ 16 และ
18 (Munoz et al., 2003) จากการศึกษาพบว่าเกือบ
100% ของผู้ป่ว ยมะเร็งปากมดลูกจะติด เชื้อไวรัส
HPV ซึง่ ในปจั จุบนั สามารถป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส
ชนิดนี้ได้โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึง่ น่าจะส่งผล
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ให้อตั ราการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงทัวโลก
่
ลดลง มีการศึกษามากมายที่พยายามค้นหาสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากการติดเชื้อ
ไวรัส HPV และพบว่าการติดเชือ้ ไวรัสชนิดนี้มผี ลต่อ
ดีเอ็นเอของมนุ ษย์ โดยโปรตีนบางชนิดของไวรัส
HPV จะไปทาลายยีนต้านมะเร็งในมนุ ษย์ เช่น ยีน
TP53 ซึง่ เป็ นยีนต้านมะเร็งทีม่ บี ทบาทสาคัญต่อการ
ซ่ อ มแซมดีเ อ็น เอที่เ สีย หายภายในเซลล์ และมี
บทบาทต่ อการชักนาการฆ่าตัวตายของเซลล์เมื่อ
เซลล์ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ (Tommasino et
al., 2003) ดังนัน้ ไวรัส HPV จึงส่งผลให้คนทีต่ ิด
เชื้อไวรัสชนิดนี้ มีความสามารถในการต้า นต่อการ
เป็ น มะเร็ง ลดน้ อ ยลง จนมีก ารพัฒ นากลายเป็ น
มะเร็งปากมดลูกในที่สุด มะเร็งปากมดลูกสามารถ
ตรวจพบด้วยการทาแปปสเมียร์ (Pap smear) ซึง่
ปจั จุบนั สามารถตรวจดูได้ทงั ้ พยาธิสภาพของเซลล์
และตรวจการติดเชื้อ HPV โดยตรง เนื่องจากการ
ติดเชือ้ ไวรัส HPV เป็ นปจั จัยเสีย่ งอันดับ 1 ของการ
เกิ ด มะเร็ ง ปากมดลู ก และอาจจะเป็ น สาเหตุ ท่ี
ก่อให้เกิดพยาธิสภาพของเซลล์ได้ (Whiteside et
al., 2008) ดังนัน้ จึงใช้การตรวจเชื้อ HPV เป็ น
เครื่อ งมือ ในการตรวจคัด กรองสาหรับ ผู้ท่ีมีภ าวะ
เสีย่ งในการเป็ นมะเร็งปากมดลูกได้ (Saslow et al.,
2012)
มะเร็งหู คอ จมูก
มะเร็ง ชนิ ดนี้ มีสาเหตุ ห นึ่ง มาจากการติด
เชือ้ ไวรัส HPV เช่นเดียวกัน โดยสายพันธุเ์ สีย่ งต่อ
การเกิดมะเร็งชนิดนี้ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 7, 11, 16
และ 32 โดยมะเร็งหู คอ จมูก ทีม่ กั จะมีการติดเชื้อ
ไวรัส HPV มากที่สุดนัน้ ได้แก่ มะเร็งในช่องปาก
ซึง่ จะติดเชือ้ ไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 (D'Souza et
al., 2007; Marur et al. 2010) ซึง่ การติดเชือ้ ไวรัส
HPV ในช่องปากนัน้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการ
ร่วมเพศแบบออรัลเซ็กซ์ (oral sex) (D'Souza et
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al., 2007; Guihard et al., 2012) อย่างไรก็ตาม
การติดเชือ้ ไวรัส HPV ไม่ได้เป็ นสาเหตุหลักของการ
เกิดมะเร็งในช่องปาก ยังมีอีกหลายสาเหตุท่ที าให้
เกิ ด มะเร็ ง ชนิ ด นี้ เช่ น การสู บ บุ ห รี่ การดื่ ม
แอลกอฮอล์ (Goon et al., 2009; Lescaille et al.,
2011) นอกจากนี้ ยัง มีก ารศึก ษาพบว่ า บุ ห รี่แ ละ
แอลกอฮอล์สามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของ
ไวรัส HPV (Klozar et al., 2010; Bell et al., 2011)
ทาให้สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาของมะเร็งในช่อง
ปากได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกด้วย
มะเร็งตับ
ไวรัสทีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดมะเร็งตับ
ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี และซี (hepatitis B virus;
HBV และ hepatitis C virus; HCV) (Miki et al.,
2012) การติด เชื้อ ไวรัสทัง้ 2 ชนิ ด นี้ เป็ น การ
ติ ด ต่ อ กั น ทางเลื อ ดหรื อ จากทางสารคั ด หลั ง่
(เช่นเดียวกับการติดเชือ้ HIV) โดยไม่สามารถติดต่อ
ได้เพียงการสัมผัสหรือจากการรับประทานอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ไวรัสตับอักเสบบีและซีน้ี ก่อให้เป็ น
โรคตับชนิดทัง้ แบบเฉียบพลัน (acute) และเรื้อรัง
(chronic) ซึง่ ในชนิดเรือ้ รังสามารถกลายสภาพเป็ น
โรคตับแข็งและมะเร็งตับในทีส่ ุด (Tan, 2011) การ
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีตงั ้ แต่ยงั เด็ก มีความเสีย่ งที่
จะท าให้ บุ ค คลนั น้ มีโ อกาสที่จ ะเป็ น โรคตับ ชนิ ด
เรื้ อ รัง และกลายเป็ น ตั บ แข็ง หรื อ มะเร็ ง ตั บ ได้
มากกว่ าการติ ด เชื้ อ ไวรั ส นี้ ในผู้ ใ หญ่ ที่ จ ะมี
ความสามารถในการก าจัด ไวรัสชนิ ด นี้ ไ ด้ภ ายใน
ระยะเวลา 6 เดือน (Minami and Okanoue, 2007)
การติ ด เชื้อ แบบเรื้อ รัง นั น้ ไวรัส ตั บ อัก เสบบีจ ะ
ทาลายเซลล์ตับอย่า งต่ อเนื่อ ง ทาให้เซลล์ตับ เกิด
การอัก เสบและมีก ารซ่ อ มแซมของเซลล์ ตับ อยู่
ตลอดเวลา เซลล์ทถ่ี ูกสร้างขึน้ มาทดแทนนัน้ จะเป็ น
เซลล์ทม่ี ลี กั ษณะทีแ่ ข็งกว่าเซลล์ปกติ เมื่อเวลาผ่าน
ไปจะเกิดเป็ นพังผืดขึ้นจนทาให้กลายเป็ นตับแข็ง
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และไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ซึ่งถ้าไม่ได้รบั
การรัก ษาปล่ อ ยไว้ใ ห้เ ซลล์ตับ ถู ก ไวรัสท าลายไป
เรื่อยๆ อาจจะทาให้ดเี อ็นเอภายในเซลล์นั ้นมีการ
เปลีย่ นแปลง และส่งผลต่อการเกิดมะเร็งตับในทีส่ ุด
นอกจากนี้ไวรัสตับอักเสบบียงั มีผลต่ อโครโมโซม
โดยตรง เช่น จีโนมของไวรัสสามารถแทรกเข้าไปยัง
โครโมโซมของมนุ ษย์ ทาให้เกิดความไม่เสถียรของ
จีโนม (genomic instability) นาไปสู่การกลายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เกิดการขาดหาย (deletion) การ
เพิม่ ซ้า (duplication) หรือการแลกเปลีย่ นชิ้นส่วน
ระหว่ า งโครโมโซม 2 คู่ (translocation) ซึ่ ง เป็ น
สาเหตุ ท่ีก่ อ ให้เ กิด เป็ น มะเร็ง ตับ ได้เ ช่ น เดีย วกัน
(Hsieh et al., 2011; Tan, 2011)
มะเร็งโพรงหลังจมูก
เป็ น มะเร็ง ที่พ บมากทางตอนใต้ ข องจีน
รวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนด้วย จากการศึกษาพบ
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่ างการติด เชื้อ Ebstein barr
virus (EBV) กับการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก โดย
พบคนไข้มะเร็งโพรงหลังจมูกประมาณ 90% ติดเชือ้
ไวรัส EBV (Kung et al., 2011) ดังนัน้ จึงสามารถใช้
การตรวจหาการติดเชือ้ ไวรัส EBV เป็ นเครื่องหมาย
โมเลกุล (molecular marker) ได้เป็ นอย่างดี เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัย ซึง่ ในปจั จุบนั สามารถ
ตรวจหาดีเอ็นเอของไวรัส ต่ อการเกิดมะเร็งโพรง
หลัง จมู ก นี้ ไ ด้ จ ากการเจาะเลื อ ด (Mutirangura,
2001) ซึ่งทาให้ง่ายต่อการรักษาและตรวจวินิจฉัย
การที่ EBV สามารถท าให้เป็ นมะเร็งนัน้ เกิด จาก
โปรตีนของ EBV ซึ่งมีอยู่มากกว่า 60 ชนิด ทาให้
การแบ่ ง เซลล์ ผิ ด ปกติ หรื อ ท าให้ เ ซลล์ นั ้น มี
คุ ณ สมบั ติ ห ลบเลี่ ย งการฆ่ า ตั ว ตายของเซลล์
ยกตัวอย่างเช่น โปรตีน LMP1 (latent membrane
protein 1) ซึ่งสามารถไปกระตุ้นการทางานของ
โปรตีน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ วัฎ จัก รเซลล์ (cell cycle
progression) การเพิ่ม จ านวนของเซลล์ (cell
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proliferation) โปรแกรมการตายของเซลล์ รวมไป
ถึงการเคลื่อนย้ายตัวของเซลล์ (migration) เช่น
โปรตีน epidermal growth factor receptor ซึง่ เป็ น
ตัวรับ growth factor ทาให้เซลล์มีการแบ่งตัว
ผิดปกติ หรือ metalloproteinase-9 (MMP-9) ซึ่ง
เป็ น เอนไซม์ ท่ีส ามารถย่ อ ยชัน้ ของเซลล์ ส่ ว นที่
เรียกว่า basement membrane ทาให้เซลล์สามารถ
เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่นได้ (Wakisaka and
Pagano, 2003) ซึ่งเป็ นคุณสมบัติข้อหนึ่งของ
เซลล์มะเร็ง คือสามารถเคลื่อนย้ายและบุกรุกไปยัง
เซลล์ต่างๆ ข้างเคียง (invasion) หรือไปยังอวัยวะที่
ไกลจากอวัยวะต้นกาเนิดเซลล์มะเร็งได้ (metasta
sis) นอกจากนี้ LMP1 ยังสามารถยับยัง้ การสร้าง
p16INK4a ซึง่ เป็ นยีนต้านมะเร็งทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฎจักร
ของเซลล์อกี ด้วย (Yang et al., 2000) ทาให้เซลล์มี
การแบ่ ง ตัว ที่ม ากผิด ปกติ ซึ่ง สามารถกลายเป็ น
เซลล์มะเร็งได้ในทีส่ ดุ
การถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
มะเร็งสามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์
ซึง่ เป็ นการกลายในเซลล์สบื พันธุ์ (germ line cell
mutation) โดยพบประมาณ 10% ข อ ง ผู ้ ป ่ ว ย
มะเร็ ง ส่ ว นใหญ่ ก ารเกิ ด มะเร็ ง มักจะเป็ นการ
เกิดขึน้ เฉพาะบุคคล โดยเ
(somatic cell mutation) เนื่องมาจากการ
สัม ผั ส ต่ อ ป จั จัย เสี่ย งดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว การ
พิจ ารณาว่ า มะเร็ง นั น้ เกิด จากการถ่ า ยทอดทาง
กรรมพัน ธุ์ห รือ ไม่ สามารถสัง เกตได้จ ากหลาย
ประการ ได้แก่ สังเกตว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็ น
มะเร็งจานวนกี่คน และเป็ นมะเร็งชนิดใด พบบ่อย
หรือไม่ อายุของคนที่เป็ น มะเร็งในขณะที่ตรวจพบ
หรือ บุ ค คลที่เ ป็ น มะเร็ง นั น้ เป็ น มะเร็ง มากกว่ า 1
ชนิดหรือไม่ เป็ นต้น เช่น ถ้าในครอบครัวมีประวัติ
สตรีท่เี ป็ นทัง้ มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่มากกว่า
หนึ่งคน ควรจะตระหนักว่าสาเหตุของการเป็ นมะเร็ง
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นัน้ น่ าจะเกิดจากความผิดปกติของยีนที่สามารถ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น การกลายของยีน
BRCA1 (breast cancer type 1 susceptibility) และ
BRCA2 (breast cancer type 2 suscepti bility) ซึง่
เป็ นยีน ที่สาคัญ ในการทาให้เ กิดมะเร็งเต้า นมและ
มะเร็ง รัง ไข่ ท่ีสามารถถ่ า ยทอดทางกรรมพัน ธุ์ไ ด้
(Joo et al., 2011; Wang et al., 2011) ซึง่ ทัง้ 2 ยีน
ไม่ ไ ด้ มี ผ ลเฉพาะในผู้ ห ญิ ง เท่ า นั ้น หากแต่ ย ั ง
สามารถท าให้ เ กิด มะเร็ง เต้ า นมในผู้ช ายได้ด้ว ย
(Besic et al., 2008) ดังนัน้ ถ้าคนในครอบครัวมี
ประวัตพิ บว่าผูช้ ายเป็ นมะเร็งเต้านม ถึงแม้ว่าจะพบ
ได้น้อยมาก แต่กค็ วรตัง้ ข้อสงสัยไว้ว่าในครอบครัว
อาจจะมี ยี น ที่ ผิ ด ปกติ ท่ี ส ามารถถ่ า ยทอดทาง
กรรมพันธุ์และก่อให้เป็ นมะเร็งได้ นอกจากมะเร็ง
เต้านมและมะเร็งรังไข่แล้ว การกลายของยีนทัง้ 2
ยังสามารถทาให้เป็ นมะเร็งชนิดอื่นๆ ได้ด้วย เช่น
มะเร็งปากมดลูก (Spandidos et al., 2000) มะเร็ง
ต่อมลูกหมาก และมะเร็งในช่องท้อง (Johannsson
et al., 1999) ปจั จุบนั สามารถตรวจเลือดเพื่อดูการ
กลายของยีน BRCA1 และ BRCA2 สาหรับใช้
ประเมินความเสีย่ งของการเกิดมะเร็งที่มาจากการ
ถ่ ายทอดความผิดปกติของยีน นี้ได้ เนื่อ งจากเป็ น
การกลายของเซลล์สบื พันธุข์ องพ่อหรือแม่ จึงทาให้
เซลล์ ทุ ก เซลล์ ข องลู ก มี ก ารกลายของยีน นี้ ด้ ว ย
นอกจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แล้ว ยังพบว่า
มะเร็ง ลาไส้ก็สามารถถ่ า ยทอดทางพัน ธุ ก รรมได้
(Dionigi et al., 2007) โดยการกลายของยีน APC
(adenomatous polyposis coli) (Jass, 2006) ซึง่
เป็ นยีนทีม่ บี ทบาทในการควบคุมการแบ่งเซลล์ การ
ยึดเกาะกันของเซลล์ภายในเนื้อเยื่อต่ างๆ รวมถึง
ควบคุ ม การแพร่ ก ระจายของเซลล์ไ ปยัง เนื้ อ เยื่อ
ต่างๆ อีกด้วย (Senda et al., 2007) การกลายของ
ยีน นี้ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด FAP (familial
adenomatous polyposis) ซึง่ ยังไม่จดั ว่าเป็ นเซลล์
มะเร็ง แต่ถา้ ไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงทีจะทา
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ให้มีโ อกาสกลายเป็ น เซลล์ม ะเร็ง ได้เ กือ บ 100%
(Half et al., 2009) อย่างไรก็ดี ไม่จาเป็ นเสมอไปว่า
ผู้ท่ีต รวจพบการกลายของยีน เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งเป็ น
มะเร็ง เพียงแต่จะมีความเสีย่ งต่อการเป็ นมะเร็งได้
มากกว่าคนทีไ่ ม่มกี ารกลายเท่านัน้ ดังนัน้ การดูแล
สุขภาพให้แ ข็ง แรงและหลีก เลี่ย งต่ อการสัมผัสต่ อ
ปจั จัย ก่อ มะเร็ง จะทาให้ล ดความเสี่ย งต่ อ การเป็ น
มะเร็งได้
สาเหตุอื่นๆ
ยัง มีอี ก หลายป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด
มะเร็ง เช่น รังสี ซึ่งจะทาให้เกิดการไม่เสถียรของ
จีโนม และดีเอ็นเอฉีกขาด (Mondello et al., 2010)
ทาให้เกิด การกลายทัง้ ในระดับ โครโมโซมและใน
ระดับยีน หรือแม้แต่ความอ้วนทีม่ งี านวิจยั ออกมาว่า
ผูท้ ม่ี นี ้ าหนักตัวเกินมาตรฐาน มีโอกาสเสีย่ งต่อการ
เป็ นมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม ลาไส้ ตับ
ไต กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ถุงน้ าดี (Calle and
Kaaks, 2004; Renehan et al., 2008; Paz-Filho
et al., 2011; Haakinson et al., 2012) เป็ นต้น มี
การศึกษาพบสารที่หลังออกมามากเกิ
่
นปกติในคน
อ้วนเช่น adipokine ซึง่ เป็ น cytokine ชนิดหนึ่ง ถูก
สร้างและหลังจาก
่
adipose tissue ซึง่ สารนี้จะไป
กระตุ้ น วิ ถี ก ารส่ ง สั ญ ญาณภายในเซลล์ (cell
signaling) เช่น PIP3, MAPK และ STAT3 เป็ นต้น
(Chen, 2011) ซึ่ง วิถีเ หล่ า นี้ เ กี่ย วข้อ งกับ การ
เจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ และเป็ นวิ ถี ท่ี ส าคั ญ ที่
เกีย่ วข้องกับการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ
ดีเอ็นเอกับการเกิ ดมะเร็ง
จากสาเหตุ ข องการเกิด มะเร็ง ข้า งต้น จะ
เห็น ว่ า ทุ ก สาเหตุ ส่ง ผลให้ เ กิด ความผิด ปกติข อง
เซลล์ทงั ้ สิน้ ซึง่ จะทาให้เซลล์มกี ารเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ ว จนไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ท้ า ยที่ สุ ด
เซลล์มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ทีไ่ กล
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จากจุดเริม่ ต้นของเซลล์มะเร็งเดิม ซึง่ สาเหตุทท่ี าให้
เซลล์ผดิ ปกติเกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอหรือ
ยีน ซึง่ ทาให้เกิดความผิดปกติของโปรตีนบางกลุ่มที่
ส่งผลต่อการเจริญทีผ่ ดิ ปกติของเซลล์เหล่านี้ ดังนัน้
จึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษายีนทีก่ ่อให้เกิด
มะเร็งต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการวินิจฉัย
และรักษาโรคมะเร็งได้สาเร็จ
ยีนที่เป็ นสาเหตุของการเกิ ดมะเร็ง
เนื่ อง จากการท า งานข องเซลล์ เ ป็ น
กระบวนการทีซ่ บั ซ้อน ยีนทีค่ วบคุมให้เซลล์ทางาน
เป็ น ปกติมีจ านวนมากและมีห น้ า ที่ท่ีห ลากหลาย
ดังนัน้ ยีนทีเ่ กิดความผิดปกติแล้วเป็ นสาเหตุให้เกิด
มะเร็ ง จึ ง มี ค วามหลากหลายตามไปด้ ว ย โดย
สามารถแบ่งยีนเหล่านี้ได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
ยีนก่อมะเร็ง (oncogene)
ยีน ก่ อ มะเร็ง เป็ น ยีน ที่ต ามปกติ แ ล้ ว ท า
หน้าทีใ่ นการควบคุมวัฎจักรเซลล์ หรือยีนทีค่ วบคุม
การเจริญเติบโตของเซลล์ ไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งแต่
อย่ า งใด ซึ่ง จะเรีย กยีน ที่ท าหน้ า ที่ต ามปกติน้ี ว่ า
proto-oncogene แต่เมื่อใดก็ตามทีย่ นี ในกลุ่มนี้เกิด
การกลาย จะทาให้กลายเป็ นยีนทีส่ ามารถก่อมะเร็ง
(oncogene) ได้ โดยการส่งเสริมให้เซลล์นัน้ มีวฏั
จัก รเซลล์ ท่ี ผิ ด ปกติ ไ ป ส่ ง ผลให้ เ ซลล์ นั ้น มี ก าร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถควบคุมได้
ตัว อย่ า งของยีน ในกลุ่ ม นี้ ท่ีมีก ารศึก ษากัน อย่ า ง
กว้างขวาง คือ ยีน EGFR ซึ่งเป็ นยีนที่สร้างตัวรับ
(receptor) สารทีก่ ระตุ้นการเจริญของเซลล์ ทีม่ ชี ่อื
ว่า epidermal growth factor (EGF) โดยที่ EGF
จะไปทาให้เซลล์มกี ารเพิม่ จานวนและเจริญเติบโต
ได้ EGF สามารถเข้าสูเ่ ซลล์ได้ โดยจับกับตัวรับ คือ
EGFR (Seshacharyulu et al., 2012) ถ้ามี EGFR
ในปริมาณทีเ่ หมาะสม จะทาให้เซลล์นนั ้ มีการเจริญ
ทีป่ กติ แต่เมื่อใดทีเ่ ซลล์มกี ารสร้าง EGFR มากเกิน
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ปกติ จะท าให้ เ ซลล์ มี ก ารแบ่ ง ตั ว อย่ า งรวดเร็ ว
ผิ ด ป กติ ไ ป ซึ่ ง ส่ ง ผ ลใ ห้ เ ซล ล์ นั ้ น กลา ย เป็ น
เซลล์มะเร็งในทีส่ ุด (Bhargava et al., 2005) ยังมี
ยีนในกลุ่มนี้อกี มากมายทีส่ ่งผลต่อการเกิดมะเร็งได้
(Table 1) คุณสมบัติท่สี าคัญ อย่า งหนึ่งของยีนก่ อ
มะเร็งคือการกลายของยีนก่อมะเร็งเพียง 1 แอลลีล
สามารถทาให้เซลล์นัน้ มีการเจริญเติบโตที่ผดิ ปกติ
และมีศกั ยภาพที่จ ะเปลี่ย นเป็ น เซลล์ม ะเร็งได้ จึง
กล่าวได้ว่ายีนก่อมะเร็งมีลกั ษณะการถ่ายทอดแบบ
ยีนเด่น
ยีนต้านมะเร็ง (tumor suppressor gene)
ในภาวะปกติของเซลล์ต้องมียนี ในกลุ่มนี้
แสดงออกอยู่ เนื่ อ งจากยี น ในกลุ่ ม นี้ ท าหน้ า ที่
ควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์ ไ ม่ ใ ห้ มี ก าร
เจริญ เติบ โตมากหรือ เร็ว เกิน ควร นอกจากนี้ ยัง
ควบคุมการฆ่าตัวตายของเซล์เมื่อเซลล์สน้ิ อายุขยั
หรือมีความผิดปกติของดีเอ็นเอหรือโครโมโซม ซึ่ง
ไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว ยีนในกลุ่มนี้เป็ นยีนทีม่ ี
การถ่ ายทอดในลักษณะยีน ด้อย กล่า วคือต้องพบ
การกลายหรือความผิดปกติของยีนทัง้ 2 แอลลีล จึง
จะทาให้เซลล์นนั ้ มีความผิดปกติและมีศกั ยภาพทีจ่ ะ
กลายเป็ นเซลล์มะเร็ง ตัวอย่างที่สาคัญของยีนใน
กลุ่มนี้ คือ ยีน TP53 เนื่องจากยีนนี้ทาหน้าทีส่ ร้าง
โปรตีน P53 ทีม่ หี น้าที่ 2 ประการ คือ 1) ตรวจเช็ค
ความเสีย หายของดี เ อ็ น เอ เมื่ อ ตรวจพบจะสัง่
หยุดวัฎจักรเซลล์ และส่งสัญญาณให้มกี ารซ่อมแซม
ดีเอ็นเอจนกว่าซ่อมเสร็จ จึงจะส่งสัญญาณให้วฎั จักร
ของเซลล์ดาเนินต่อ 2) ชักนาการเกิดการฆ่าตัวตาย
ของเซลล์ ในกรณี ท่ีดีเ อ็น เอเสีย หายมากจนไม่
สามารถซ่อมแซมได้ ซึง่ หน้าทีท่ งั ้ 2 นี้เป็ นหน้าทีท่ ม่ี ี
ความสาคัญต่อการต้านการเกิดมะเร็ง ถ้ายีนนี้เกิด
ความผิดปกติไปจะทาให้โปรตีน P53 ผิดปกติและ
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ทาหน้าทีผ่ ดิ ปกติไปด้วย ส่งผลให้เซลล์สะสมความ
ผิดปกติน้ีไว้จนกลายเป็ นเซลล์มะเร็ง มะเร็งที่เกิด
จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมส่วนมากมักจะเกิด
จากความผิดปกติของยีนต้านมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่น
มะเร็งเต้านมทีม่ กี ารถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบว่า
เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็ง BRCA1
และ BRCA2 เป็ นส่วนใหญ่ (Shulman, 2010) ยังมี
ยีนในกลุ่มนี้อกี มากที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งได้ ซึ่ง
กล่าวไว้ใน Table 1
ยีนที เ่ กี ย่ วข้องกับการซ่ อมแซมดี เอ็นเอ (DNA
mismatch repair gene)
ในกระบวนการแบ่งเซลล์จะต้องมีการจาลอง
ตัวเองของดีเอ็น เอ ซึ่ง เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อ น
และก่ อ ให้เ กิด ความผิด พลาดขึ้น ได้ ท าให้มีก าร
กลายเกิดขึน้ ในวัฎจักรของเซลล์ ซึง่ สามารถเกิดขึน้
เองตามธรรมชาติ ตามปกติแล้วเซลล์จะมีโปรตีนที่
ท าหน้ า ที่ ใ นการซ่ อ มแซมความผิ ด ปกติ นั น้ ซึ่ ง
โปรตีน ในกลุ่ ม นี้ จะถู ก จัด เป็ น โปรตีน ที่ใ ช้ใ นการ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอ ซึ่งถูกสร้างมาจากยีนทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการซ่อมแซมดีเอ็นเอนี้เอง ถ้ายีนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การซ่ อ มแซมดีเ อ็น เอเหล่ า นี้ ส ามารถท างานได้
ตามปกติ เซลล์ท่มี ดี เี อ็นเอเสียหายจะถูกซ่อมแซม
ั หาใดๆ แต่ ถ้ า ยีน ซ่ อ มแซมเกิด ความ
ได้ไ ม่ มีป ญ
ผิดปกติเสียเอง จะส่งผลให้ยนี นัน้ ขาดความสามารถ
ในการซ่อมแซมความเสียหายของยีนอื่น และถ้ายีน
ทีเ่ สียหายนัน้ ๆ เป็ นยีนก่อมะเร็งหรือยีนต้านมะเร็ง
จะส่ ง ผลให้ เ ซลล์ นั ้น มี ค วามสามารถที่ จ ะเป็ น
เซลล์มะเร็งได้ในทีส่ ุด อย่างไรก็ดี การถ่ายทอดของ
ยี น ใ นกลุ่ ม นี้ เป็ นกา รถ่ า ย ท อดแ บ บ ยี น ด้ อ ย
เช่ นเดียวกับ ยีนต้า นมะเร็ง ในบางครัง้ จึง จัดยีน ที่
เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมดีเอ็นเอนี้เป็ นหนึ่งในยีน
ต้านมะเร็ง
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Table 1 Cancer genes and their functions.
Type of cancer gene
Oncogene

Tumor suppressor gene

DNA mismatch repair
gene

Cancer genes

Function

Examples

HER-2
c-MYC

Growth factor receptor
Transcription factor

RAS

Intracellular signaling

VEGF

Promote angiogenesis

Breast cancer
Colorectal cancer,
Cervical cancer
Colorectal cancer,
Lung cancer
Colorectal cancer stage IV

APC

Scaffold protein

Colorectal cancer

RB

Regulate cell division

Retinoblastoma

CDKN2A
VHL

Regulate cell division

Multiple melanoma
Renal cancer

ATM

DNA repair

Leukemia

BRCA1/BRCA2

DNA repair

Breast cancer

MLH1

DNA repair

Colorectal cancer

XPA

DNA repair

Lung cancer

ความผิดปกติ ของยีนที่ก่อให้เกิ ดมะเร็ง
การกลาย
การกลายที่ก่อให้เกิดมะเร็งมีทงั ้ ในระดับ
โครโมโซมและระดั บ ยี น การกลายในระดั บ
โครโมโซมทีม่ กั พบในมะเร็ง ได้แก่
1) การเพิม่ ซ้า (duplication) คือ การเพิม่
ซ้าชิน้ ส่วนบางบริเวณของโครโมโซม ซึง่ อาจทาให้
ยีนที่เป็ นยีนก่อมะเร็งเพิม่ ซ้าขึน้ ด้วย เช่น การเพิม่
ซ้ า ของโครโมโซมคู่ ท่ี 12 ที่ บ ริ เ วณ 12q13-14
โครโมโซมในบริเ วณนี้ มียีน ส าหรับ สร้า งโปรตี น
MDM2 ซึง่ จะไปจับกับโปรตีน P53 ซึง่ เป็ นโปรตีนที่

Regulate cell division
and angiogenesis

สาคัญในการต้านมะเร็ง เมื่อยีน MDM2 มีการเพิ่ม
ซ้าจะทาให้มโี ปรตีนทีจ่ ะสามารถไปจับกับ P53 เป็ น
จ านวนมาก ท าให้ P53 มี จ านวนเหลื อ ไม่ ม าก
ภายในเซลล์ สุ ด ท้ า ยท าให้ เ ซลล์ นั ้น กลายเป็ น
เซลล์มะเร็ง (Florenes et al., 1994)
2) การขาดหาย (deletion) คือ การขาด
หายไปบางส่วนของโครโมโซม ซึง่ อาจทาให้เซลล์มี
ยีน ต้ า นมะเร็ง หรือ ยีน ในกลุ่ ม ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอขาดหายไปด้วย เช่น การขาดหาย
ของโครโมโซมคู่ท่ี 13 ทีบ่ ริเวณ 13q12 ซึง่ บริเวณนี้
มียนี BRCA2 อยู่ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่ายีน
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BRCA2 เป็ นยีนที่ทาหน้ าที่สาคัญในการซ่อมแซม
ดีเอ็นเอ ดังนัน้ ถ้าเกิดการขาดหายไปย่อมจะทาให้
เซลล์มคี วามสามารถทีจ่ ะกลายเป็ นมะเร็งได้ในทีส่ ุด
(Hay and Clarke, 2005; O'Donovan and
Livingston, 2010)
3) การจัดเรียงตัวใหม่ (rearrangement)
คือ การจัดเรียงตัวใหม่ของชิ้นส่วนบนโครโมโซม
เช่น การ translocation ซึ่งอาจทาให้ได้ยีนที่ท า
หน้ า ที่ใหม่ โดยไปกระตุ้นให้เ กิดการเจริญเติบโต
ของเซลล์ได้ ตัว ย่างการกลายในลักษณะนี้ ได้แ ก่
การเกิด translocation ระหว่างโครโมโซมคู่ท่ี 9 และ
22 กลายเป็ นโครโมโซมใหม่ทเ่ี รียกว่า Philadelphia
chromosome การกลายในรูปแบบนี้พบในมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิด chronic myeogenous leuke
mia (CML) (Sudoyo and Hardi, 2011) ซึง่ จะพบ
ยีนรูปแบบใหม่ทม่ี กี ารเชื่อมต่อกันระหว่าง 2 ยีน คือ
ยีน abl ซึ่งทาหน้าที่สร้างโปรตีนที่ไปกระตุ้นการ
ทางานของโปรตีนอื่นๆ โดยเติมหมู่ฟอสเฟตให้กบั
โปรตีนนัน้ ๆ ทีบ่ ริเวณ tyrosine และยีน bcr ซึง่ ทา
หน้าทีเ่ ช่นเดียวกับ abl แต่เติมหมู่ฟอสเฟตที่ serine
และ threonine ได้เป็ นยีน bcr-abl โดยยีน bcr-abl
จะไปกระตุน้ การทางานของโปรตีนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การเจริญ เติบ โตของเซลล์ต ลอดเวลา (Cross
and Lyseng-Williamson, 2007) ทาให้เซลล์มกี าร
เจริญ เติบ โตที่ม ากเกิน พอดีจ นส่ ง ผลให้เ ซลล์นั น้
กลายเป็ นเซลล์มะเร็งในทีส่ ดุ
นอกจากการกลายในระดับโครโมโซมแล้ว
การกลายในระดับยีนยังเป็ นสาเหตุทส่ี าคัญของการ
เกิดมะเร็งอีกด้วย เช่น การกลายของยีน EGFR ซึง่
เป็ นสาเหตุทท่ี าให้เป็ นมะเร็งปอดแบบ non- small
cell lung cancer บริเวณทีพ่ บการกลายของยีนนี้ใน
มะเร็งปอด ได้แก่ บริเวณ exon 18-21 (Sriuran
pong et al., 2006) ซึง่ มีความสาคัญต่อการรับการ
รักษาด้วยยาที่จาเพาะต่อเซลล์มะเร็งเป็ นอย่างยิ่ง
ซึง่ จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
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เอพิ เจเนติ กส์ (epigenetics)
เอพิ เ จเนติ ก ส์ คื อ การเปลี่ ย นแปลง
ปรับ แต่ ง สารพัน ธุ ก รรมทัง้ ในระดับ ดีเ อ็น เอและ
โครโมโซม โดยไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลาดับ
นิวคลิโอไทด์ (โชติกา, 2011) ซึ่ง เอพิเจเนติก ส์
สามารถแบ่งได้เป็ น
1. DNA methylation คือ การเติมหมู่
เมทิลบนดีเอ็นเอ
2. Histone methylation คือ การเติม
หมู่เมทิลทีโ่ ปรตีนฮีสโทนของโครโมโซม
3. Histone acetylation คือ การเติมหมู่
อะเซทิลทีโ่ ปรตีนฮีสโทนของโครโมโซม
ภาวะดังกล่าวนี้สง่ ผลให้การแสดงออกของ
ยีนที่บริเวณนัน้ ลดลง หรือไม่มกี ารสร้างโปรตีนขึน้
มีการศึกษาที่ยืนยันว่า เอพิเจเนติกส์ส่งผลต่ อการ
เกิดมะเร็งชนิดต่างๆ (Hamilton, 2011; MartinSubero, 2012; Mascolo et al., 2012; Menendez
et al., 2012) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาเกีย่ วกับ
DNA methylation กับการเกิดมะเร็ง (GonzalezRamirez et al., 2011; Lu and Zhang, 2011;
Goering et al., 2012) โดยการเกิด DNA methylation
ของกลุ่มยีนต้านมะเร็ง และยีนที่เกี่ยวข้องกับการ
ซ่อมแซมดีเอ็นเอ เป็ นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดมะเร็ง เนื่องจากในภาวะปกติยนี ทัง้ 2 กลุ่ม
นี้ สามารถสร้างโปรตีนเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็ง
ภายในเซลล์ แต่ เ มื่อ เกิด การเติ ม หมู่ เ มทิล ขึ้น ที่
บริเวณยีนดังกล่าว จะทาให้ไม่มกี ารสร้างโปรตีนที่
สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ ส่งผลให้เซลล์นนั ้ มี
ความสามารถทีจ่ ะเป็ นมะเร็งได้ในทีส่ ดุ ตัวอย่างของ
ยีนที่เกิด methylation แล้วส่งผลให้เซลล์สามารถ
กลายเป็ นเซลล์มะเร็ง เช่น ยีน p16 เป็ นยีนทีอ่ ยู่ใน
กลุ่มยีน ต้านมะเร็ง โดยทาหน้ าที่ยบั ยัง้ การจับกัน
ของกลุ่ ม โปรตี น ที่ ผ ลั ก ดัน ให้ ว ั ฎ จั ก รของเซลล์
เคลื่อนที่จากระยะ G1 ไป S ดังนัน้ ยีนนี้จงึ ทาให้
เซลล์หยุดอยู่ทร่ี ะยะ G1 เมื่อเกิดความผิดปกติของ
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ยีน p16 ก็จะส่งผลให้วฏั จักรเซลล์ดาเนินต่อไปไม่มี
ทีส่ น้ิ สุด ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็ง การ
เกิด methylation ของยีน p16 สามารถก่อให้เกิด
มะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ลาไส้ มะเร็งปากมดลูก (Mirchev et al., 2010;
Zhao et al., 2010; Huang et al., 2011; Zang
et al., 2011) อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของยีน ที่เ กิ ด
methylation แล้วทาให้เกิดมะเร็ง คือ ยีน ATM ซึง่
ทาหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการซ่อมแซมดีเอ็นเอเมื่อเกิด
การฉีกขาด โดยโปรตีนทีส่ ร้างขึน้ จากยีนนี้ จะชักนา
ให้ โ ปรตี น ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการซ่ อ มแซมดี เ อ็ น เอ
โดยตรง มาซ่ อ มแซมดีเ อ็น เอที่ฉีก ขาดนัน้ ดัง นัน้
ยีน ATM จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการรักษา
เสถียรภาพของจีโนมไว้ ถ้าเซลล์ไม่มยี นี ATM หรือ
ยีน ATM เกิดความผิดปกติไป ย่อมจะส่งผลให้เซลล์
นัน้ มีความผิดปกติไปด้วย โดยการเกิด methylation
ของยีน ATM สามารถก่ อให้เ กิด มะเร็ง ชนิ ดต่ างๆ
เช่ น มะเร็ง หู คอ จมูก มะเร็ง เต้า นม มะเร็ง ปอด
(Bolt et al., 2005; Safar et al., 2007; Brennan et
al., 2012) โดยทัวไปการสู
่
ญเสียหน้าทีก่ ารทางาน
ของยีนต้า นมะเร็ง มัก จะเกิด จากการขาดหายใน
บริเวณใดบริเวณหนึ่งของโครโมโซมเพียง 1 แอลลีล
หรือทีเ่ รียกว่าเกิด loss of heterozygosity (LOH)
ควบคู่กบั การเกิด methylation ทีบ่ ริเวณโพรโมเตอร์
ของยีนต้านมะเร็ง ทาให้ในเซลล์นนั ้ ไม่มโี ปรตีนต้าน
มะเร็งอยู่เลย (Ji et al., 2005)
ถ้าตรวจพบการกลายของยีนแล้วจะเป็ นมะเร็ง
ทันทีหรือไม่
ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจก่อนว่าการเป็ น
มะเร็งนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ ได้โดยง่าย การเป็ นมะเร็งส่วน
ใหญ่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาพอควร จะเห็นได้ว่ามะเร็ง
มักเกิดในผู้สูงอายุ เนื่องจากเซลล์ต้องมีการสะสม
ความผิดปกติของดีเอ็นเอ การเกิดมะเร็งไม่ได้เกิด
จากความผิดปกติของยีนเพียงยีนเดียว แต่เป็ นการ
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สะสมความผิดปกติข องยีนภายในเซลล์เ ป็ นระยะ
เวลานาน และสะสมยีนผิดปกติมากมาย จนถึงเวลา
หนึ่ ง เซลล์ ท่ี ส ะสมความผิ ด ปกติ นั ้น กลายเป็ น
เซลล์มะเร็งในทีส่ ุด ยกตัวอย่างการเกิดมะเร็งลาไส้
ในช่วงต้นของการเกิดมะเร็งจากเซลล์ปกติเริม่ มีการ
กลายของยีน APC ซึ่ง เป็ น ยีน ส าคัญ ในการเกิด
มะเร็ง ลาไส้ แต่ ก ารกลายของยีน APC เพีย งยีน
เดี ย ว ไม่ ส ามารถท าใ ห้ เ ซลล์ ป กติ ก ลายเป็ น
เซลล์มะเร็งได้ทนั ที ต้องมีการกลายของยีนอีกหลาย
ยีน แต่ ในการกลายของแต่ ละยีน นัน้ ส่ง ผลต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงภายในเซลล์อย่างค่อยเป็ นค่อยไป จาก
เซลล์ป กติก ลายเป็ น เซลล์ท่ีมีก ารแบ่ ง ตัว ผิด ปกติ
จากนัน้ เซลล์เริม่ เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆ จน
กลายสภาพเป็ นเซลล์มะเร็งในทีส่ ดุ อีกตัวอย่างหนึ่ง
ที่เ ห็น ได้ช ัด เจนคือ การเกิด มะเร็ง เต้ า นมที่พ บใน
ประวัติครอบครัว เนื่องมาจากตรวจพบการกลาย
ของยีน BRCA1 แม้จะตรวจพบการกลายของยีน
BRCA1 ก็ยงั ไม่อาจกล่าวได้ว่า บุคคลผู้นนั ้ จะเป็ น
มะเร็งเต้านม 100% บอกได้เพียงแต่มโี อกาสเสีย่ ง
ต่อการเป็ นมะเร็งเท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากการที่เซลล์
เต้ า นมจะกลายสภาพเป็ น เซลล์ม ะเร็ง นั น้ ไม่ ไ ด้
ขึน้ อยู่กบั การกลายของ BRCA1 เพียงยีนเดียว ยังมี
อีกหลายยีนที่เกี่ยวข้องได้แก่ BECN1, CCND1,
PTEN และ UVRAG (Wu et al., 2011) เมื่อตรวจ
พบการกลายของยีน BRCA1 แพทย์จะแนะนาให้
ควบคุมอาหาร เครื่องดื่มที่มแี อลกอฮอล์ หลีกเลีย่ ง
ความอ้วน และหมันออกก
่
าลังกายสม่าเสมอ (Edlich
et al., 2005) เพื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะไปมีผลต่อการ
กลายของยีนทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาการเกิดมะเร็ง
เต้านมนันเอง
่
การกลายของยี น กั บ ยาที่ ใช้ ในการรั ก ษา
โรคมะเร็ง
มีหลายวิธที ่ใี ช้ในการรักษามะเร็งไม่ว่าจะ
เป็ นการฉายรังสี เคมีบาบัด และการผ่าตัด เป็ นต้น
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ซึ่ ง วิ ธี เ หล่ า นี้ ต่ า งก็ มี ข้ อ จ ากัด ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย
แตกต่างกันออกไป เช่น การฉายรังสีไปยังเนื้อเยื่อ
ของเนื้องอกหรืออวัยวะใดๆ ก็ตามซึ่งเป็ นเนื้อเยื่อที่
มีชวี ติ รังสีจะทาให้เกิดการตายการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างและสรีระวิทยา รวมทัง้ เกิดการทาลายดีเอ็น
เอของเซลล์เนื้องอกโดยตรง แต่ การฉายรังสีจะไม่
จาเพาะต่อเซลล์มะเร็งเท่านัน้ ซึ่งรังสีจะไปทาลาย
เซลล์ปกติด้วย ดังนัน้ จึงทาให้เกิดผลข้างเคียงขึ้น
เช่น เกิดการเปลีย่ นแปลงของผิวหนังบริเวณทีฉ่ าย
รังสี ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลียและมีภูมคิ ุม้ กันที่
ต่ าลง นอกจากนี้ การฉายรั ง สี ไ ม่ ไ ด้ ป ระสบ
ความส าเร็จในทุก ราย ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ป จั จัย ต่ า งๆ
เช่น สภาพร่า งกายของคนไข้ ลักษณะของมะเร็ง
เช่น ความไวต่ อรังสี ลัก ษณะของเซลล์ ระยะของ
โรค ตาแหน่งทีเ่ ป็ นมะเร็ง ปจั จุบนั พบทางเลือกใหม่
ของการรักษามะเร็ง โดยอาศัยความรูท้ างด้านพันธุ
ศาสตร์ นั น่ คือ การรัก ษาด้ว ยยาที่มีเ ป้ าหมาย ที่
จาเพาะต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง โดยการศึกษาการ
กลายของยีนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง นับเป็ นพื้นฐานต่ อ
การพัฒนาการรักษานี้ ซึ่งประสบความสาเร็จและ
สามารถผลิตยารักษาที่รกั ษามะเร็งชนิดต่ างๆ ได้
เช่น ยาที่มีช่อื สามัญว่า Gelfitinib สาหรับรักษา
โรคมะเร็งปอด (D'Incecco and Cappuzzo, 2011)
ทีม่ เี ป้าหมายอยู่ทเ่ี ซลล์มะเร็ง ทีม่ กี ารกลายของยีน
EGFR ทีบ่ ริเวณเอ็กซอนที่ 19 และ 21 (Yamamoto
et al., 2009) ซึง่ ถ้าเกิดการกลายบริเวณอื่นของยีน
หรือเป็ นมะเร็งปอดอันเนื่องจากสาเหตุอ่นื ยาชนิดนี้
จะใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากคุณสมบัติของยาที่เป็ นตัว
ยับยัง้ การเติมหมู่ฟอสเฟตของโปรตีนตัวหนึ่ง ทีท่ า
หน้าทีเ่ ป็ น receptor ของ epidermal growth factor
ให้กบั โปรตีนอีกตัวหนึ่ง ซึง่ เมื่อถูกเติมหมู่ฟอสเฟต
ทีบ่ ริเวณกรดอะมิโน tyrosine แล้ว จะทางานเพิม่
มากขึน้ และส่งผลให้เซลล์มกี ารเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว การกลายของยีน EGFR ทีบ่ ริเวณเอ็กซอน
ที่ 19 และ 21 นี้จ ะส่ง ผลให้ receptor ท างานโดย
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การเติมหมู่ฟอสเฟตตลอดเวลา โดยไม่จาเป็ นต้องมี
epidermal growth factor มาจับที่ receptor นี้
Gelfitinib จะสามารถไปยับยัง้ การเติมหมู่ฟอสเฟตที่
ผิดปกติของ receptor นี้ได้ โดยไม่ไปทาลายเซลล์
ปกติเซลล์อ่นื ๆ ดังนัน้ การเลือกใช้ Gelfitinib จึงเป็ น
อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษามะเร็งปอดในปจั จุบนั
(Santarpia et al., 2011) อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ยาทีใ่ ช้
รั ก ษ า ม ะ เ ร็ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า ว ช นิ ด chronic
myelogenous leukemia (CML) ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
Philadelphia chromosome (Esan et al., 2012)
ยาชนิดนี้มชี ่อื สามัญว่า Imatinib โดยมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับ Gelfitinib ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ทเ่ี ซลล์
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Andolina et al., 2012;
Saussele and Pfirrmann, 2012) ในการรักษา
แพทย์ จ ะเจาะเลื อ ดคนไข้ และส่ ง ตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร เมื่อพบว่าคนไข้เป็ นมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิด CML และมีสาเหตุเกิดจาก Philadelphia
chromosome แพทย์จ ะเลือ กยา Imatinib ในการ
รักษาซึ่งจะทาให้เซลล์มะเร็งถูกกาจัดไป ส่งผลให้
คนไข้มอี าการทีด่ ขี น้ึ ตามลาดับ
สรุป
มะเร็ง เป็ น ความผิด ปกติข องเซลล์ท่ีเ มื่อ
มองลึกลงไปจะพบว่า เกิดเนื่องมาจากยีนทีผ่ ดิ ปกติ
ไป แต่ ก ารเกิด มะเร็ง ไม่ ไ ด้มีสาเหตุ ม าจากความ
ผิด ปกติ ข องยีน ใดยี น หนึ่ ง เพี ย งยี น เดี ย ว เซลล์
จะต้ อ งมีก ารสะสมความผิด ปกติข องยีน ต่ า งๆ ที่
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ยีนก่อมะเร็ง
ยีนต้านมะเร็ง และยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการซ่อมแซมดี
เอ็นเอภายในเซลล์ ความผิดปกตินัน้ อาจเกิดได้ทงั ้
รูปแบบการกลายลัก ษณะต่ างๆ หรือการเกิดเอพิ
เจเนติกส์ ซึง่ ในปจั จุบนั พบว่าเอพิเจเนติกส์ การเกิด
DNA methylation เป็ นสาเหตุ หลักของการเกิด
มะเร็ ง สาเหตุ ข องการเกิ ด มะเร็ ง อาจเกิ ด จา
รืออาจเป็ นการ
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ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยเซลล์มกี ารจาลองดีเอ็น
เอที่ผิดปกติใ นวัฎจักรของเซลล์ หรือ อาจเกิดจาก
การสัมผัสต่อปจั จัยเสีย่ งภายนอก เช่น สารก่อมะเร็ง
รัง สี เชื้อ ไวรัส และมีผ ลกระทบต่ อ ดีเ อ็น เอหรื อ
โครโมโซมภายในเซลล์ ดังนัน้ จึงควรหลีกเลีย่ งการ
สัมผัสต่อสารก่อมะเร็งเหล่านี้ ในปจั จุบนั ได้มกี ารนา
ความรูท้ างพันธุศาสตร์มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค
มะเร็ง ยกตัวอย่างเช่นการตรวจหาการกลายของยีน
BRCA1 ในมะเร็งเต้านม การกลายของยีน APC ใน
มะเร็งลาไส้ ซึ่งมักจะเป็ นการกลายในเซลล์สบื พันธุ์
ท าให้พ บประวัติก ารเกิด มะเร็ง ซ้ า ๆ กับ บุ ค คลใน
ครอบครัวเดียวกัน ข้อดีของการตรวจพบการกลาย
ของยีนเหล่านี้ คือสามารถป้องกันการเป็ นมะเร็งได้
ในคนที่ยงั ไม่ ไ ด้เ ป็ น แต่ พบว่ ามีการกลายเกิด ขึ้น
โดยการหลีกเลีย่ งปจั จัยเสีย่ งต่างๆ ใช้ชวี ติ โดยความ
ไม่ประมาท ซึ่งจะสามารถช่วยให้หลุดพ้นจากการ
เป็ น มะเร็ง ได้ ในป จั จุ บ ัน นั ก วิท ยาศาสตร์มีค วาม
พยายามที่จะหาเครื่องหมายโมเลกุล เพื่อตรวจหา
ความผิดปกติของเซลล์ตงั ้ แต่ระยะเริ่มต้น ทัง้ นี้ ถ้า
สามารถตรวจพบความผิดปกติของยีนหรือดีเอ็นเอ
ที่ เ ป็ นเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล นี้ จะช่ ว ยให้ แ พทย์
สามารถตรวจวิ นิ จ ฉั ย ได้ อ ย่ า งรวดเร็ว และเป็ น
ประโยชน์ อย่างยิง่ ต่ อการรักษา นอกจากนี้ความรู้
ทางพันธศาสตร์ยงั ได้พฒ
ั นาอย่ า งต่ อเนื่อ ง จนใน
ปจั จุ บ ัน สามารถผลิต ยาเพื่อ รัก ษาโรคมะเร็ง ชนิ ด
ต่ า งๆ เช่ น มะเร็ง ปอด มะเร็ง เม็ด เลือ ดขาว และ
มะเร็ง เต้ า นม ได้ โ ดยเลือ กใช้ ย าที่เ หมาะสมต่ อ
สาเหตุของการเกิดมะเร็ง ซึง่ จะช่วยให้คนไข้ในกลุ่ม
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