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รายงานความเป็นพษิของ Salinomycin ในคน (4) 
 มีรายงานพบผูช้ายอาย ุ35 ปี ทาํงานอยูใ่นโรงงานผลิตอาหารสตัว ์หน่ึงในหนา้ท่ีท่ีผูช้ายคนน้ีตอ้งทาํ คือ 
บรรจุ Salinomycin granule ใส่ในหนอน เพ่ือใชเ้ป็นอาหารไก่แต่เกิดอุบติัเหตุข้ึนทาํให้ Salinomycin granule 
ปลิวอยู่ในอากาศแลว้เขา้สู่ระบบทางเดินหายใจบางส่วนเขา้ทางปาก (ประมาณ 1 กรัม) ไม่ก่ีนาท่ีผ่านไปเกิด
อาการแบบฉบัพลนั คือ เกิดอาการคล่ืนไส ้หายใจถ่ี และเวียนศรีษะ  

หลงัจากนั้น 30 นาท่ี ถูกส่งเขา้โรงพยาบาล อาการท่ีแสดงถดัมา คือ ขาทั้ง 2 ขา้งอ่อนแรง มีอาการกลวั
แสง กระวนกระวาย ตวัซีด และเหง่ือออกมาก จากรายงานของความเป็นพิษในสัตว ์อาจกล่าวไดว้่ามีภาวะ
โซเดียมในร่างกายสูงชัว่คราวและภาวะอ่อนแรง ในขณะน้ียงัไม่พบยาท่ีจะแกค้วามเป็นพิษของสารชนิดน้ี แต่
การพยาบาลเบ้ืองตน้ใหกิ้น Charcoal 50 กรัม ออกซิเจน 10 ลิตร/นาที และนํ้าเกลือ 1 ลิตร 

 

เซลล์ต้นกาํเนิดมะเร็ง (Cancer stem cell) (5) 
มะเร็งถูกสันนิษฐานเป็นเวลานานกว่าศตวรรษว่าอาจเกิดข้ึนจากความผิดปกติของกลไกควบคุมการ

เจริญเติบโตและการพฒันาการของเซลลต์น้กาํเนิด หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ “สมมติฐานเซลลต์น้กาํเนิดมะเร็ง” 
พบว่าทั้งเซลลม์ะเร็งและเซลลต์น้กาํเนิดมีคุณลกัษณะท่ีเหมือนกนัหลายประการ ประเดน็ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ความ
เป็นอมตะ และศกัยภาพในการพฒันาไปเป็นเซลลช์นิดต่าง ๆ ในปัจจุบนัขอ้มูลและหลกัฐานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ศึกษาวิจยัดา้นชีววิทยา เซลลต์น้กาํเนิดช่วยสนบัสนุน “สมมติฐานเซลลต์น้กาํเนิดมะเร็ง” และจะเป็นพ้ืนฐาน
ไปสู่การพฒันาการตรวจวินิจฉยั และการรักษาโรคมะเร็งวิธีการใหม่ บนพ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยเีซลลต์น้
กาํเนิด คาดวา่ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัเซลลต์น้กาํเนิดมะเร็งท่ีกาํลงัเพิ่มมากข้ึน จะช่วยปฏิรูปแนวทางการ
ดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งในอนาคตใหมี้ประสิทธิภาพและปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
 

ชีววทิยาเซลล์ต้นกาํเนิดและชีววทิยาของมะเร็ง (5) 

เซลลต์น้กาํเนิดและเซลลม์ะเร็งมีคุณสมบติัพิเศษท่ีเหมือนกนัหลายประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
แบ่งเซลลท์ดแทนตวัเอง ศกัยภาพในการเจริญพฒันาการ การแสดงออกของเอนไซมเ์ทโลเมอเรส การกระตุน้
กลไกการยบัย ั้งโปรแกรมการตายของเซลล ์การเพ่ิมความสามารถผา่นเขา้ออกสารท่ีเยื่อหุม้เซลล ์ความสามารถ
ในการเคล่ือนยา้ยและแพร่กระจาย มีโมเลกุลจาํเพาะหลายชนิดของเซลลต์น้กาํเนิดท่ีสามารถตรวจพบไดใ้น
เซลลม์ะเร็ง เช่น CD 44, alpha6 integrin, beta 1 integrin และ CD 133 (prominin) เซลลต์น้กาํเนิดมะเร็งไดรั้บ
การพิสูจน์ถึงการมีอยูจ่ริงและตรวจสอบคุณลกัษณะในมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะในโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว 
มะเร็งเตา้นม และมะเร็งของระบบประสาท พบว่าเซลล์ต้นกําเนิดมะเร็งเป็นจุดเร่ิมต้นหลักของการเกิดมะเร็ง มี
ผลต่อลักษณะของเนือ้งอก รวมทั้งมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินโรคทางคลินิกในมะเร็งหลากหลายชนิด โดย
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คาดวา่ความสามารถในการแบ่งเซลลท์ดแทนตวัเองเป็นองคป์ระกอบสาํคญัสาํหรับการเกิดเป็นเน้ืองอก ในขณะ
ท่ีศกัยภาพในการเจริญพฒันาการไปเป็นเซลลช์นิดต่าง ๆ เป็นสาเหตุหลกัของความหลากหลายในส่วนประกอบ
ของเซลล์ในกอ้นเน้ืองอก อย่างไรก็ตามมีลกัษณะบางประการท่ีทาํให้เซลล์มะเร็งต่างจากเซลล์ตน้กาํเนิด
โดยทัว่ไป กล่าวคือแมเ้ซลลม์ะเร็งจะมีความสามารถในการแบ่งเซลลท์ดแทนตวัเอง ดว้ยกลไกเดียวกนั และมี
สารส่ือสญัญาณชนิดเดียวกนักบัเซลลต์น้กาํเนิดอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ Wnt, Hedgehog และ Notch หากแต่มีการควบคุม
การแบ่งเซลลท์ดแทนตวัเองท่ีผิดปกติไป จึงทาํใหเ้กิดการเพ่ิมจาํนวนและการขยายขนาดท่ีไม่สามารถควบคุมได้
ของเซลลเ์น้ืองอก 
 

แนวทางเซลล์ต้นกาํเนิดมะเร็งในอนาคต (5) 
ปัจจุบนัการรักษามะเร็งแบบจาํเพาะต่อเป้าหมายไดรั้บความสนใจและเป็นความหวงัสําคญัในการ

พฒันาการรักษามะเร็ง ตวัอยา่งเช่น การใชย้า Imatinib ซ่ึงจาํเพาะต่อ BCR-Abl นั้น ประสบความสาํเร็จดีในการ
รักษาผูป่้วยมะเร็งเมด็เลือดชนิด CML โดยพบวา่ผูป่้วยส่วนใหญ่มีการตอบสนองดี เขา้สู่ระยะสงบภายหลงัไดรั้บ
การรักษาดว้ยยา Imatinib อยา่งไรก็ตามภายหลงัการหยดุยา Imatinib แลว้มีรายงานวา่เกิดการกลบัเป็นซํ้ าของ
โรคท่ีสามารถอธิบายโดยของแบบจาํลองเซลลต์น้กาํเนิด ดว้ยเหตุน้ีการที่จะกําจัดมะเร็งได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้อง
อาศัยวิธีการทีม่ีเป้าหมายทีเ่ซลล์ต้นกาํเนิดมะเร็งโดยตรง แต่ทั้งน้ีตอ้งสามารถสงวนรักษาเซลลต์น้กาํเนิดปกติไว ้
เพ่ือใหร่้างกายยงัคงรักษาสมดุลของการสูญเสียและการสร้างเซลลท์ดแทนจากเซลลต์น้กาํเนิดได ้ แนวทางการ
รักษาท่ีมีเป้าหมายท่ีเซลลต์น้กาํเนิดโดยตรงน้ีมีความยากและทา้ทาย เน่ืองจากเซลลต์น้กาํเนิดปกติและเซลลต์น้
กาํเนิดมะเร็ง มีคุณสมบติัหลายประการท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งมีกลไกการแบ่งตวัทดแทนตวัเองท่ีเหมือนกนั 

 
ดว้ยขอ้มูลและหลกัฐานทางชีววิทยาเซลลต์น้กาํเนิดจาํนวนมากท่ีสนบัสนุนสมมติฐานเซลลต์น้กาํเนิด

มะเร็งแนวทางในการดูแลรักษาผูป่้วยมะเร็งในปัจจุบนัจึงอาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียน การจะกาํจดัมะเร็งได้
อยา่งสมบูรณ์จาํเป็นจะตอ้งทาํลายเซลลต์น้กาํเนิดมะเร็ง โดยท่ีสามารถสงวนรักษาเซลลต์น้กาํเนิดอ่ืนท่ีเป็นปกติ
ไว ้ทั้งน้ีความรู้ความเขา้ใจท่ีมากข้ึนดา้นชีววิทยาเซลลต์น้กาํเนิดมะเร็งจะเป็นพื้นฐานสาํคญัต่อการพฒันาวิธีการ
ตรวจวินิจฉยัและการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ โดยหวงัวา่จะช่วยใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งในอนาคตมี
ประสิทธิภาพและปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ดว้ยความกา้วหนา้ของความรู้และเทคโนโลยดีา้นเซลลต์น้กาํเนิด 
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