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มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
			 โดยจัดตั้งเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และทวารหนักแบบพันธุกรรมชนิด
FAP(familial adenomatous polyposis syndrome) และผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชนิด HNPCC (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer) แบบองค์รวม ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วย
มะเร็งลำ�ไส้แบบพันธุกรรม มีแนวโน้มเริม่ มีจ�ำ นวนมากขึน้ แต่ขาดการดูแลรักษาทีม่ มี าตรฐานและเหมาะสม
ทั ้งในตัวผู้ป่วยเอง และสมาชิกในครอบครัว ของผู ้ป ่วย ตลอดจนการศึกษาทางด้านพันธุกรรม
(Genetic study) ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษา และวิจัยมากขึ้น และได้เข้ามามีบทบาทและเป็นตัวกำ�หนด
ทิศทางในการรักษา สำ�หรับผูป้ ว่ ย มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบพันธุกรรมมากขึน้ จึงมีการคิดริเริม่
จัดตั้ง กองทุน”มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักแบบพันธุกรรม” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ ผู้ป่วย
มะเร็งแบบพันธุกรรม และครอบครัวของผู้ป่วยให้ดีที่สุด

วัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน ดังนี้
		 1.เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม
สำ�หรับผู้ป่วย หรือครอบครัวของผู้ป่วย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม
2.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมสำ�หรับผู้ป่วยหรือครอบครัว
ที่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้เพียงพอตามที่ควรจะได้รับ
3.เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั ทีจ่ ะเกิดขึน้ สำ�หรับผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม โดยเฉพาะการศึกษา
ในระดับพันธุกรรม (Genetic Study)
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มะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่และทวารหนัก
แบบพันธุกรรมชนิด FAP

( Familial Adenomatous Polyposis )
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมแบบชนิด FAP มีการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมเป็นแบบautosomal dominant disorder  หรือทางยีนเด่น โดย
มีสาเหตุมากจากความผิดปกติของยีนที่ชื่อ Adenomatous polyposis coli
(APC) gene บน chromosome 5q21 พบได้ในชายพอ ๆกับหญิงและเป็น
ได้ทั่วไปในประชากรทุกเชื้อชาติในโลกโดยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ชนิดนี้เป็นสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นร้อยละ1 จากอุบัติการณ์การ
เกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ทั้งหมด
โดยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งพันธุกรรมแบบ
FAP มีโอกาสเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักได้เกือบร้อยละ 100 จึงมีความ
สำ�คัญ เพราะหากผูป้ ว่ ยทราบว่ามีความผิดปกติเกีย่ วกับภาวะยีนดังกล่าวแล้ว
ไม่ได้มาทำ�การตรวจคัดกรองมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่หรือ มาทำ�ผ่าตัดลำ�ไส้ทั้งหมด
ออกก่อนทีจ่ ะกลายเป็นมะเร็ง (Prophylactic colectomy) พบว่าจะมีโอกาส
เกิดเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ได้แทบทุกรายหากไม่ได้รับการรักษา
ในปัจจุบันมีรายงานการศึกษาพบว่าโรคมะเร็งลำ�ไส้แบบ FAP มักได้รับ
การวินิจฉัยการเกิดเนื้องอก ที่อายุ 16-22 ปี ขณะที่ทำ�การวินิจฉัยจากการมี
อาการมักจะได้ที่อายุ 36-39 ปี ซึ่งจะพบว่าเป็นมะเร็งไปแล้ว ดังนั้นการให้
ได้การวินิจฉัยก่อนจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
อาการของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำ�ไส้และทวารหนักแบบ FAP
มาด้วยอาการมีถ่ายเหลวบ่อยๆ (diarrhea), ถ่ายเป็นเลือด (bleeding) ,
ปวดท้อง (abdominal pain) และ ภาวะซีด (anemia) และในผู้ป่วยบางราย
อาจมีอาการมาจากมะเร็งร่วมที่พบได้ในผู้ป่วยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบ FAP เช่น
มะเร็งเนื้องอกชนิ ด desmoid tumor และ มะเร็ ง ในลำ� ไส้ เ ล็ ก ส่ ว นต้ น
( duodenal cancer )
แต่กรณีที่มีการทราบประวัติในครอบครัวมีผู้ป่วยเป๊นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
แบบ FAP มักได้รับการวินิจฉัยก่อนจะมีอาการจากการตรวจทางพันธุกรรม
(genetic testing) และการตรวจคัดกรองโดย การส่องกล้อง (endoscopic
screening )

แนวทางปฎิบัติสำ�หรับบุคคลในครอบครัว
ที่ได้รับการตรวจทางพันธุกรรม
		 -   ถา้ ในกรณีท�ำ การตรวจทางพันธุกรรมแล้วมีความผิดปกติทางพันธุกรรม
ส่วนใหญ่จะแนะนำ�ให้ทำ�  การส่องกล้องโดยเริ่มต้นอายุ 10-12 ปี ให้ทำ�ทุกปี
จนพบลักษณะในการส่องกล้องเข้าได้กบั มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม FAP
และวางแผนทำ�การผ่าตัดต่อไป
     - ถ้าในกรณีทำ�การตรวจทางพันธุกรรมแล้วไม่พบความผิดปกติทาง
พันธุกรรมส่วนใหญ่แล้ว จะแนะนำ�ให้ทำ�การตรวจคัดกรองเริ่มอายุ 50 ปี
เหมือนกับไม่มีความเสี่ยง
- กรณีที่ไม่ได้ทำ�การตรวจทางพันธุกรรมให้ทำ�ตรวจคัดกรองโดยให้เริ่ม
ต้นตรวจที่อายุ 10-15 ปี   ทำ�ทุกปีจนถึงอายุ 25 ปี และทำ�ทุก 2 ปี จากอายุ
26-35 ปี และทำ�ทุก 3 ปี จากอายุ 36-50 ปี หลังจากนั้นจึงทำ�การตรวจคัด
กรองเหมือนบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยง
  สำ�หรับมะเร็งลำ�ไส้เล็กที่พบได้ร่วมในกลุ่มผู้ป่วย FAP คำ�แนะนำ�ส่วน
ใหญ่จะให้ทำ�ตอนที่ได้ การวินิจฉัยโรคครั้งแรกหรือที่อายุ 20-25 ปี ส่วนภาวะ
อาการแสดงร่วมอื่นๆ ได้มีข้อแนะนำ�การตรวจ ที่แตกต่างไปทั้งขึ้นกับแพทย์
และความพร้อมของสถาบันที่ไปรับการรักษา

2. รูปแสดงลักษณะผิวของ
เยื่อบุลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
ทีเ่ ต็มไปด้วยติง่ เนือ้ งอกทีพ่ ร้อม
กลายเป็นมะเร็งเป็นจำ�นวนมาก
โ ด ย พ บ ไ ด้ ต ล อ ด ท า ง เ ดิ น
ลำ � ไส้ ใ หญ่ แ ละทวารหนั ก
ของผู้ป่วย

1. ตัวอย่างการเก็บข้อมูล
ครอบครั ว มะเร็ ง ลำ � ไส้ ใ หญ่
แบบพันธุกรรม FAP
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

3.ตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์
ความผิดปกติของยีนชนิด APC
ทีพ่ บได้บอ่ ยในมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
แบบพันธุกรรมแบบ FAP ของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

การตรวจคัดกรองสำ�หรับโรคมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่กลุ่มนี้
(surveillance and screening ของ FAP)
		 โดยหลักการก็คือการตรวจคัดกรองจะทำ�ให้ได้การวินิจฉัยโรคก่อนที่จะ
เกิดอาการและได้รับการ   รักษาจะทำ�ให้อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม FAP สูงขึ้นมากในปัจจุบัน การ การตรวจคัดกรอง
ให้เริ่มจากการทำ�ตรวจทางพันธุกรรมเพื่อดูภาวะการกลายพันธุ์ของยีนที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ ในปัจจุบนั ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้มงี านวิจยั ศึกษาเกีย่ ว
กับยีนที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้อยู่

การรั
		 กษาและการป้องกัน

หากมีประวัตคิ นในครอบครัวเป็นมะเร็งควรมาพบแพทย์เฉพาะทางด้าน
ศัลยกรรมเพือ่ นัดการส่องกล้องทางเดินอาหารพร้อมทัง้ ตรวจภาวะโรคร่วมทาง
พันธุกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้
    ส่วนการรักษาโดยการผ่าตัดลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักออกทัง้ หมดเป็นวิธี
การทีด่ ที สี่ ดุ และเป็น  วิธกี ารรักษาในปัจจุบนั อย่างเดียวทีไ่ ด้ผล ในการป้องกัน
การเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญและลำ�ไส้ตรงแบบ FAP

มะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่และทวารหนัก
แบบพันธุกรรมชนิด HNPCC

( Hereditary Non polyposis Colorectal Cancer )
ปัจจุบนั โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของคนไทย ทีค่ ร่าชีวติ คน
ไทยไปมาก ใกล้เคียงกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ และอุบัติเหตุ ในกลุ่ม
โรคมะเร็งนี้ โรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ และทวารหนัก เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยเป็น
อันดับสี่ในคนไทย และมีอุบัติการณ์สูงขึ้นทุกปี โดยพบว่ามีอุบัติการณ์นี้10.9
ต่อประชากร 100,000คน ในผู้ชายและ 7.3ในผู้หญิง ในรายงาน ประเทศสห
รั ฐ อมเริ ก าพบว่ า สู ง กว่ า ประเทศไทยมาก และเป็ น สาเหตุ ก ารตายถึ ง
56,600คนต่อปี แตทว่าประมาณร้อยละ 10 ถึง 20 ของผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
และทวารหนักนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ชนิดของมะเร็งลำ�ไส้แบบพันธุกรรม
โดยในการศึกษาในปัจจุบันพบว่ามี มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักหลาย
แบบที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์สามารถแบ่งออกเป็น3 โรคใหญ่ ๆ คือ
		 • Hereditary non polyposis   colorectal cancer syndrome
(HNPCC) หรือ Lynch syndrome  พบได้ประมาณร้อยละ 3-8 ของมะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ทั้งหมด  
• Adenomatous polyposis syndrome ได้แก่โรค familial adenomatous polyposis syndrome(FAP) , Attenuated FAP เป็นต้น พบได้
ประมาณร้อยละ 1 ของมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ทั้งหมด
• Hamartous polyposis syndrome ได้แก่โรค juvenile polyposis
syndrome(JAS)Peutz –Jeghers  syndrome (PJS) เป็นต้น พบได้ประมาณ
ร้อยละ 1 ของมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ทั้งหมด
       การเกิดมะเร็งลำ�ไส้แบบพันธุกรรมชนิด HNPCC พบได้มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบ
กับในกลุม่ ของ ผูป้ ว่ ยมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ทมี่ สี าเหตุมาจากพันธุกรรม โดยปัจจุบนั
ได้การศึกษาและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ มะเร็งพันธุกรรมชนิดนี้มากขึ้น
เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะจำ � เพาะ และมี ม ะเร็ ง ร่ ว มที่ ส ามารถพบได้ กั บ มะเร็ ง       
ลำ�ไส้ใหญ่แบบพั น ธุ ก รรมชนิ ด นี้ อาทิ เช่ น มะเร็ ง โพรงมดลู ก , มะเร็ ง ท่ อ
ปัสสาวะ,มะเร็งรังไข่, มะเร็งไต, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งทางสมอง เป็นต้น

อายุที่เริ่มแสดงอาการหากมีความเสี่ยง
เป็นมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่จากพันธุกรรมชนิด HNPCC
		 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีกลไกการเกิดติ่งเนื้อที่จะกลายเป็นมะเร็งได้เร็วกว่า
ปกติปรากฏให้พบได้เร็วกว่า โดยอายุเฉลีย่ ประมาณ 35 ปีหรือน้อยกว่านัน้ และ
กลายเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนักได้เร็วมาก โดยเร็ว กว่ากลุ่มคนทั่วไป
ที่ไม่ได้มีประวัติเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งพันธุกรรมชนิดนี้ถึง 20 ปี โดยพบว่าอายุ
เฉลี่ยใน การเกิดมะเร็งชนิดนี้คือ 40-45 ปี
เนื่องจาก มะเร็งลำ�ไส้พันธุกรรมแบบ HNPCC ไม่มีลักษณะที่ชัดเจนให้
เห็นเหมือนเช่นในมะเร็ง พันธุกรรมแบบ FAP และไม่มตี รวจชีว้ ดั ตัวใด ให้ตรวจ
พบได้กอ่ นทีจ่ ะเกิดเป็นมะเร็งขึน้ ได้ ดังนัน้ การซักประวัตทิ างมะเร็งในครอบครัว
อาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เป็นตัวบอก ในการเกิดการสงสัยว่าอาจเป็น ผู้ป่วย
มะเร็งแบบพันธุกรรม HNPCC และให้ดำ�เนินการสืบค้นทางพันธุกรรมต่อไป

ข้อมูลที่ช่วยในวินิจฉัยมะเร็งลำ�ไส้ ใหญ่
แบบพันธุกรรม ชนิด HNPCC
		 ประวัติของผู้ป่วยมะเร็งในครอบครัวเป็นวิธีการขั้นแรกของการวินิจฉัย
โรคในการประชุ ม International Collaborative Group of HNPCC
ทีเ่ มือง Amsterdam  เมือ่ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1990 โดยมี ผูเ้ ชีย่ วชาญ 30 คน
จาก 8 ประเทศ ได้กำ�หนดข้อกำ�หนดในการวินิจฉัยโรค HNPCC เรียกว่า
Amsterdam criteria ซึ่งประกอบด้วยข้อกำ�หนดดังนี้
• สมาชิกในครอบครัวที่เป็นญาติกันทางสายเลือดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
เป็นโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
• สมาชิก 2 คน หรือ 1 คู่ จะต้องเป็น first relative คือพ่อแม่ พี่น้อง
หรือบุตร ของกันและกัน
• ต้องเกิดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่อย่างน้อย 2 รุ่นอายุติดกัน
• สมาชิกในครอบครัวที่เป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่และทวารหนัก
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องได้รับ   การวินิจฉัยโรคก่อนอายุ 50 ปี
• ต้องสามารถแยกโรคมะเร็งพันธุกรรมแบบ FAP ออกไปได้
แต่พบว่ามีเพียงร้อยละ 70 ของครอบครัวที่มีประวัติ HNPCC  เท่านั้นที่มี
ข้อกำ�หนดครบถ้วนตาม Amsterdam criteria ซึง่ ต้องไปตรวจทางพันธุกรรม
genetic test ต่อไปเพื่อหาชนิดของยีนที่ผิดปกติ

ตารางแสดงการศึกษาระดับยีนที่มีบทบาท
ในการเกิดโรคมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่แบบพันธุกรรมชนิด HNPCC

การตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็ง
พันธุกรรมแบบ HNPCC
• ได้แนะนำ�ให้ทำ�  colonoscopy surveillance ทุก ๆ ปี โดยเริ่มที่
อายุ 20-25 ปี หรือ เริ่มก่อน   10 ปีของอายุของผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดใน
ครอบครัวนั้น ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CRC พบว่า HNPCC จะมีภาวะที่
สามารถเปลี่ยนจากติ่งเนื้องอกธรรมดาให้สามารถเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้ โดยใช้
ระยะเวลาเพียง 2-3 ปี ซึ่งแตกต่างแตกต่างจากมะเร็งที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
พันธุกรรมที่ใช้เวลาถึง 8-10 ปีเป็นเหตุผลที่ต้อง ทำ� colonoscopy ในผู้ป่วย
HNPCC ทุก 1-2 ปีเพื่อเฝ้าระวังการมะเร็ง
• สำ�หรับการป้องกันมะเร็งโพรงมดลูกและรังไข่ให้ตรวจภายในและติดตาม    
ค่าทีต่ รวจหาความไวจำ�เพาะต่อมะเร็งรังไข่ CA-125 ทุกๆ 2 ปี โดยเริม่ เมือ่ อายุ 30 ปี
• ตรวจหาภาวะความผิดปกติของกระเพาะอาหารและระบบทางเดินน้�ำ ดี
โดยการส่องกล้องดูกระเพาะอาหารและลำ�ไส้เล็ก,ตรวจค่าระดับความผิดปกติ
ของตับจากการตรวจเลือด ( Liver function test ) หรืออัลตราซาวน์ตบั ทุกๆ 2 ปี
• ตรวจหาเนือ้ งอกของระบบทางเดินปัสสาวะตัง้ แต่อายุ 30 ปีโดยการตรวจ
ปัสสาวะทุกปี หรือทำ�การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy) ทุก 2 ปี

