เรืองน่ ารู้ก ั บสารบ่งชีมะเร็ ง
อาจารย์ ภญ. ลั กขณา สุวรรณน้ อย
ภาควิ ชาเภสั ชกรรม คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
เคยงงกั นบ้างไหมคะ ในใบรายงานการตรวจสุขภาพประจําปีของบางท่าน ในบางครั งจะเห็นค่า
CEA, CA-125, PSA, AFP ในรายงานด้วย ค่าเหล่านีคืออะไร มาหาคําตอบกั นค่ะ
โรคมะเร็ง เป็น สาเหตุการเสียชีว ิตลําดับแรกในคนไทย และยั ง มีแนวโน้ มการเกิดโรคมากขึน
เรือยๆ ในทุกปี จึงปฏิเสธไม่ได้ว่ามะเร็งเป็นโรคทีทุกคนหวาดกลั วและอยากหลีกหนีให้ไกลทีสุด ดังนั น
คงจะเป็นการดีไม่น้อย หากจะเรียนรู้ว ิ ธีป้ องกั น หรือลดความเสียงของการเกิดมะเร็
ง หรืออย่างน้อยทีสุด
คือการตรวจหามะเร็งในระยะเริมแรกเพื อการรักษาให้ไ ด้อย่างทัน ท่วงที โดยในป ั จจุบ ัน นี วิท ยาการ
ทางการแพทย์ทางการรักษาและตรวจคัดกรองมะเร็งมีความก้าวหน้าขึนเป็นอย่างมาก นอกจากแพทย์
จะตรวจร่างกาย การตรวจทางรังสีว ินิจฉัยแล้ว ยั งมีการตรวจเลือดเกียวกั บสารบ่งชีมะเร็งร่วมด้วยเมือมี
ข้อบ่งชี
สารบ่งชีมะเร็ง (tumor markers) คือสารทีหลั งขึนจากการทีร่างกายตอบสนองต่อเซลล์มะเร็ง
หรืออาจเป็น สารทีเซลล์มะเร็งหลั งขึนมาเองสารบ่งชีเหล่านี หลายชนิดเซลล์ในภาวะปกติ หรือการมี
สาเหตุอืนๆ มากระตุ้นก็สามารถหลั งออกมาได้ แต่มั กหลั งในปริมาณทีไม่สูงนักโดยมะเร็งแต่ละชนิดและ
แต่ละระยะของโรคจะมีความจําเพาะกับสารบ่งชีทีแตกต่างกันออกไป ประโยชน์ของสารบ่งชีมะเร็งจะ
ช่วยให้แพทย์สามารถวิ นิจฉัย คั ดกรอง พยากรณ์โรคมะเร็งหรือติดตามผลการรั กษาและสืบค้นการกลับ
เป็นซําจากโรคมะเร็งได้ ทั งนี ขึนกับชนิดของสารบ่งชีมะเร็งทีตรวจในผู้ป ่ วยนอกจากนี ยั งมีเหตุป ั จจัย
อืนๆ ทีอาจทําให้สารบ่งชีเหล่านี มีปริมาณเพิมสูงขึนมาได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ทุกครั งหากมีข้อสงสัย
เกียวกั บค่าเหล่านีค่ะ อย่าเพิงตกใจไปเสียก่อน
ชนิดของสารบ่งชีมะเร็งทีพบได้บ่อย ดังแสดงในตารางด้านล่าง
ชนิ ดสารบ่งชี
มะเร็ ง

ประเภทของมะเร็ งที
เป็ นไปได้หากตรวจพบ

สาเหตุอืนๆ ทีไม่ใช่
มะเร็ ง

ค่าปกติ (อาจต่างกั น
ออกไปในแต่ละ
โรงพยาบาล)

AFP
ชือเต็ม Alphafetoprotein

เนืองอกในเซลล์ต้น
กําเนิด โดยเฉพาะเซลล์
ต้นกําเนิดบางชนิดของ
รั งไข่และอั ณฑะ และยั ง
พบมากในมะเร็ งตั บ

ตั งครรภ์ (ระดั บจะลดลง
อย่างรวดเร็วหลั งคลอด)
ตั บอั กเสบ ลําไส้อ ั กเสบ
ชนิด IBS

0-15 IU/ml
หากค่าเกิน >400
IU/ml ควรตรวจ
เพิมเติมเพือหาสาเหตุ

B2M
ชือเต็ม Beta-2Microglobulin

มะเร็งชนิด multiple
myeloma, มะเร็งเม็ด
เลือดขาวชนิดเรือรั ง

ตั บอั กเสบ
ไตอั กเสบ

น้อยกว่า 2.5 mg/L

CA 15-3
ชือเต็ม Cancer
Antigen 15-3

มะเร็งเต้านมมั กใช้ใน
ระยะลุกลาม มะเร็งปอด
มะเร็งรั งไข่ มะเร็ งเยื อบุ
โพรงมดลูก มะเร็ งกระ
เพราะป ั สสาวะ มะเร็ง
ทางเดินอาหาร

CA 19-9 ชือเต็ม
Cancer Antigen
19-9

ตั บอ่อน ลําไส้ใหญ่ ลําไส้ ตั บอ่อนอั กเสบ ข้อ
ตรง กระเพราะอาหาร
อั กเสบรูมาตอยด์ ลําไส้
ท่อนํ าดี
อั กเสบชนิด IBS,
ulcerative colitis

CA 125
ชือเต็ม Cancer
Antigen 125

มะเร็งรั งไข่ เต้านม ลําไส้
ใหญ่ ลําไส้ตรง มดลูก
ปากมดลูก ตั บอ่อน ตั บ
และปอด

CA 27.29
ชือเต็ม Cancer
Antigen 27.29

มะเร็งเต้านม กระเพราะ ถุงนํ าในรั งไข่ ตั บอั กเสบ น้อยกว่า 40 U/ml
อาหาร ตั บ ปอด ตั บอ่อน
หากค่ามากกว่า 100
รั งไข่ ต่อมลูกหมาก
U/ml มีความน่าจะเป็น
ของมะเร็ง ควรส่งตรวจ
อืนๆ เพิมเติม

Calcitonin

มะเร็งของต่อมไทรอยด์

CEA
ชือเต็ม
Carcinoembryonic
Antigen

พบได้บ่อยทีสุดในมะเร็ ง การสูบบุหรี ตั บหรือตั บ
ลําไส้ใหญ่ มะเร็งอืนๆ ที อ่อนอั กเสบ ภาวะ
พบ คือ มะเร็งตั บอ่อน, ฮอร์โมนไทรอยด์ตํ า
มะเร็งเต้านม, มะเร็ง
ปอด, มะเร็งรั งไข่

ตั บอั กเสบเรือรั งเนือ
งอกทีเต้านม วั ณโรค
โรคภูมิต้านตนเอง
ชนิดลูป ั ส

น้อยกว่า 31 U/ml

น้อยกว่า 37 U/ml
หากมีค่ามากกว่า 120
U/ml มีความน่าจะเป็น
ของมะเร็ง ควรส่งตรวจ
อืนๆ เพิมเติม

ตั งครรภ์ เยื อบุมดลูก 0-35 U/ml
เจริญผิดที เนืองอกในรั ง
ไข่ ตั บอั กเสบเรือรั ง ตั บ
อ่อนอั กเสบ หรือเพิง
ได้ร ั บการผ่าตั ด

โรคไตเรือรั ง การใช้ยา ผู้ชาย น้อยกว่า 8.5
ลดกรดบางประเภทเป็น pg/mL
เวลานาน
ผู้หญิง น้อยกว่า 5.0
pg/mL
ผู้ท ีไม่สูบบุหรี น้อยกว่า
2.5 ng/ml
ผู้ท ีสูบบุหรี น้อยกว่า5
ng/ml
หากค่ามากกว่า 100
ng/ml มีความน่าจะเป็น

ของมะเร็ง ควรส่งตรวจ
อืนๆ เพิมเติม
LDH
ชือเต็ม Lactic
Dehydrogenase

มะเร็งต่อมนํ าเหลือง
มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ตั บอั กเสบ โลหิตจาง
100-333 u/l
โลหิตจาง thalassemia
กล้ามเนือฝ่ อ หั วใจขาด
เลือด

PSA
Prostate Specific
Antigen

มะเร็งต่อมลูกหมาก

ต่อมลูกหมากโต ต่อม
ลูกหมากอั กเสบ

น้อยกว่า 4 ng/ml
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