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ตรวจเลือดหามะเร็ง เขาตรวจหาอะไรกัน 
 การตรวจเลือดชนิดตางๆ เพื่อหามะเรง็ เชน ตรวจ CEA, CA 15-3, Alpha-fetoprotein 

ฯลฯ ที่เราไดยนิจากโปรแกรมการตรวจเลอืดตางๆนัน้  เปนการตรวจหา Tumor marker (สารบงชี้

มะเร็ง) 
ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับ สารบงชี้มะเร็งเบือ้งตน ไดจากบทความ ... ตรวจเลือด หามะเร็งได
จริงหรือ? 
 
Tumor Marker  ที่ควรรูจกั 
Alpha-fetoprotein (AFP) 

เปนแอนติเจนในกลุม oncofetal antigen ซึ่งสรางเปนปกติโดยเยื่อบุผิวของเซลลถงุไข 

(yolk sac), เซลลตับ และทางเดินอาหารของทารกในครรภมารดา  มีระดับสูงสุดในเลือดประมาณ

สัปดาหที่ 13 ของทารกในครรภ  หลังจากนั้นจะมีปริมาณลดลงอยางรวดเร็วเมื่อใกลคลอด จนมี

ระดับเทาระดบัปกติในผูใหญภายใน 2-3 สัปดาหหลังคลอด   จงึพบ AFP สูงได (แตเปนภาวะ

ปกติ) ในเด็กในครรภมารดา ทารกแรกคลอด และหญิงมีครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 2 เดือนขึ้นไป 

โดยเฉพาะถาทารกในครรภมีความผิดปกติในพัฒนาการของสมอง (neural tube defect) จะ

สามารถตรวจพบ AFP ในเลอืดของมารดาและในน้าํคร่ําไดสูงกวาระดบัที่พบในหญงิตั้งครรภปกติ

ที่มีอายุครรภเทากนัถงึ  2-3.5  เทา   คนทัว่ไปจะตรวจพบ AFP ไดในระดับตํ่าๆ  

AFP มักมีคาสงูกวาปกติมากในผูปวย มะเร็งตับ (hepatocellular carcinoma)  และ

มะเร็งของรังไข และ/หรือ อัณฑะ ชนิด embryonal cell carcinoma   รวมทั้งยงัอาจพบระดับสูงขึ้น

ไดในมะเร็งปอด และมะเร็งของระบบทางเดนิอาหาร  โดยระดับ AFP ที่ตรวจพบมกัจะสัมพันธ
กับระยะของโรคมะเร็งดวย นั่นคือ ในมะเร็งระยะตนมักพบ AFP สูงขึ้นเพียงเล็กนอย แต
จะสูงมากขึ้นเปนลําดับในมะเร็งระยะทาย  นอกจากนั้นยังอาจพบ AFP สูงขึ้นไดในผูปวยโรค

ตับอ่ืนๆ ที่ไมใชมะเร็ง แตระดับมักไมสูงมากนกั 



AFP เปน tumor marker ที่ไดรับการยอมรับใหนาํมาใชตรวจหามะเร็งตบั ในกลุมที่เสีย่ง 

(high-risk population) ซึ่งไดแก ผูปวยตับอักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis), ผูที่เปนพาหะของ

ไวรัสตับอักเสบ บี (hepatitis B carrier), ผูปวยโรคตับแข็ง (cirrhosis) เปนตน  โดยแนะนาํให

ตรวจซ้ําทกุ 3 - 6 เดือน และ/หรือ รวมกับการตรวจอัลตราซาวด (ultrasound) ของตบั   

 
Carcinoembryonic antigen (CEA) 

เปนแอนติเจนในกลุม oncofetal antigen อีกชนิดหนึง่  ซึ่งสรางเปนปกติจากเซลลลําไส  

ตับ และตับออนของทารกในครรภที่มีอายคุรรภประมาณ 2-6 เดือน   ในคนปกติสามารถตรวจพบ 

CEA สูงไดเล็กนอยในคนทีสู่บบุหรี่, หญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภไมเกิน 6 เดือน  รวมทั้งในผูปวยทีม่ี

การอักเสบของระบบทางเดนิอาหาร, ปอด, และตับ แตระดับมักไมสูงมากนัก 

CEA มักขึ้นสงูผิดปกติในผูปวยมะเร็งของระบบทางเดนิอาหาร, มะเร็งตับออน, มะเร็งเตา

นม, มะเรง็ปอด, มะเรง็รังไข ฯลฯ  โดยเฉพาะ มะเร็งลาํไสใหญ จะพบ CEA สูงไดมากและบอยกวา

มะเร็งชนิดอื่นๆ  

   
Prostate specific antigen (PSA) 

เปนเอน็ซัยม protease ชนดิหนึง่ซึ่งสรางจากเซลลเยื่อบุผิว (epithelial cell) ของตอม

ลูกหมากเปนหลัก  รวมทั้งสรางไดในเซลลเยื่อบุทอปสสาวะ ( para-urethral gland)  ดังนั้นจึงอาจ

พบ PSA ระดับตํ่าๆ ในผูหญิงไดเชนกนั  

สามารถตรวจพบระดับ PSA สูงกวาปกตไิดทั้งใน มะเรง็ตอมลูกหมาก  และภาวะตอม

ลูกหมากโตที่ไมใชมะเร็ง (benign prostatic hyperplasia, BPH)  

PSA  เปน tumor marker อีกชนิดหนึง่ทีไ่ดรับการยอมรับใหใชตรวจกรองมะเรง็ตอม

ลูกหมาก ในกลุมผูชายที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป  โดยแนะนําใหตรวจ PSA รวมกับการตรวจคลําตอม

ลูกหมากทางทวารหนัก (digital rectal examination)  และควรเจาะเลือดตรวจกอนดําเนินการ

ตรวจทางทวารหนัก เนื่องจากการกระทําใดๆ ตอตอมลูกหมาก เชน การกดคลํา จะทาํใหมกีาร

ปลดปลอย PSA ออกจากตอมลูกหมากมากกวาปกติ เปนผลใหระดบั PSA ข้ึนสูงกวาที่ควรจะเปน 

ในปจจุบัน มีการตรวจเพิ่มเติมที่สามารถเพิม่ความจาํเพาะตอการวนิิจฉัยมะเร็งตอม

ลูกหมาก โดยไมลดความไวของการทดสอบลง  ไดแก  การตรวจ  Free PSA : Total PSA ratio   

 
CA 125 

เปนสารโปรตนี glycoprotein ซึ่งพบอยูบนผิวของเซลลที่มีตนกําเนิดมาจากเซลลตวัออน

ทารกชนิด embryonic coelomic epithelium  



CA 125 มักมีคาขึ้นสูงในผูปวย มะเร็งรังไข ชนิด non-mucinous type   รวมทัง้มะเร็งตับ

ออน, มะเร็งปอด, มะเรง็ของระบบทางเดนิอาหาร, มะเร็งตับ ฯลฯ   

นอกจากนี ้ยงัอาจพบ CA 125 สูงกวาปกติไดในหญิงตัง้ครรภ  รวมทัง้ผูปวยที่มกีาร

อักเสบของชองทอง (peritonitis) และอวยัวะภายในชองทอง, ตับออนอักเสบ (acute 

pancreatitis), ตับแข็ง (cirrhosis), การอักเสบของอวัยวะภายในชองเชงิกราน (pelvic 

inflammatory disease) 

 
CA 19-9 

เปนแอนติเจน carbohydrate antigen ที่สามารถตรวจพบไดในเซลลปกติและเซลลมะเร็ง

หลายชนิด เชน มะเร็งของระบบเดินอาหาร, มะเรง็ตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งเตานม ฯลฯ    

CA 19-9  จัดเปน tumor marker ที่ดทีี่สุดในการชวยวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา 

มะเร็งตับออน และมะเร็งของทอน้ําดี (cholangiocarcinoma) 

นอกจากนีย้ังพบคาสูงขึน้ไดในโรคที่มีการอักเสบของตับ, ตับออน, ทอน้ําดีและถงุน้ําด ี

 
CA 15-3 

เปนสารโปรตนี glycoprotein   มีคาสูงขึน้ไดในมะเร็งหลายชนิด เชน มะเร็งเตานม, มะเร็ง

ของระบบทางเดินอาหาร, มะเร็งตับ, มะเรง็ตับออน, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข เปนตน 

CA15-3  มักใชชวยในการวนิิจฉัยมะเร็งเตานมที่มีการแพรกระจาย  และการกลับเปนใหม

ของโรคหลังการรักษา  ไมนยิมใชในการวนิิจฉัยมะเร็งเตานมระยะแรกเริ่ม 

 
Beta-human chorionic gonadotropin (beta-HCG) 

เปนฮอรโมนชนิดหนึ่ง  ซึง่ beta-HCG จะมีคาขึ้นสูงในหญิงมีครรภ  แตจะสูงมากในผูปวย

ครรภไขปลาอุก (molar pregnancy), ผูปวยมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก (choriocarcinoma), 

มะเร็งของรังไข และ/หรือ อัณฑะ ชนิด teratogenic carcinoma  รวมทั้งผูปวยมะเรง็ปอดบางราย

ก็สามารถตรวจพบ beta-HCG สูงเกนิปกติได 

ในคนปกติจะใช  beta-HCG เปน marker สําหรับตรวจสอบการตั้งครรภ 

 
Neuron-specific enolase (NSE) 

เปนเอน็ซัยม glycolytic enzyme ชนิดหนึง่  มักตรวจพบวามีคาสูงกวาปกติใน

มะเร็งที่มีกาํเนิดมาจากเซลลในกลุมระบบประสาทและตอมไรทอ (neuroendocrine) เชน  มะเรง็

ปอดชนิด small cell lung cancer, neuroblastoma และ pheochromocytoma 



NSE จัดเปน tumor marker ที่ดีที่สุดในการชวยวนิิจฉัยและติดตามผลการรักษา มะเร็ง

ปอดชนิด small cell lung cancer  ซึ่งเปนมะเรง็ปอดทีม่ีการพยากรณโรครุนแรง 

 

บทสงทาย 
 จะเห็นไดวา สารบงชี้มะเร็งหลายชนิด สามารถตรวจพบไดในคนปกติ ขณะเดียวกนั ก็อาจ
ไมพบความผดิปกติในผูปวยมะเร็ง ดงันั้นการเลือกใชและแปลผลเกี่ยวกับสารบงชีม้ะเร็งจึง
จําเปนตองกระทําดวยความระมัดระวัง และ โดยผูเชีย่วชาญคะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


