ยีนนีก้ ลับถือได้วา่ เป็น “กล่องดวงใจ” ของโครโมโซม Y เลยทีเดียว
ครับ (“กล่องดวงใจ” หมายถึงของที่มีความสำ�คัญมากแบบที่
ทศกัณฐ์เอาไปฝากพระฤๅษีโคบุตรไว้นะครับ ไม่ได้มีความหมาย
เป็นอืน่ เข้าใจตรงกันนะ) เพราะถ้าขาดยีนนี้ไป แม้จะมีโครโมโซม
Y ก็จะไม่สามารถแสดงลักษณะเป็นเพศชายได้ และทำ�นองกลับ
กัน ถ้ามียีนนี้ แม้จะไม่มีโครโมโซม Y ก็จะยังสามารถแสดง
ลักษณะความเป็นชายได้อยู่
		 เขียนมาพักใหญ่แล้ว ยังไม่ถึงเรื่องของฮอร์โมนเสียที
อดใจอีกเดี๋ยวครับ กำ�ลังจะเข้าเรื่องของฮอร์โมนแล้ว
		 หลังจากปฏิสนธิแล้ว เนือ้ เยือ่ ส่วนทีจ่ ะพัฒนาไปเป็น “ต่อม
บ่งเพศ” (gonad จากคำ�กรีก gone หรือ gonos ซึ่งหมายถึง ลูก
เมล็ดพันธุ์ การเกิด เพราะมันทำ�หน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์)
จนกระทั่งเมื่อมีอายุได้ประมาณ 7 สัปดาห์ ถ้าเป็นตัวอ่อนที่มี
โครโมโซม Y ซึ่งก็แปลว่ามียีน SRY อยู่ ยีนนี้ก็จะเริ่มทำ�งาน
และจะทำ�ให้เนื้อเยื่อส่วนที่จะพัฒนาเป็นต่อมบ่งเพศของตัวอ่อน
เจริญไปเป็นลูกอัณฑะ (testis-ที่มาของคำ�นี้ไม่ค่อยชัดเจนครับ
เดากันว่าในภาษาละตินมันมีความหมายเพิ่มเติมมาจากคำ�เดิม
(testis) ซึ่งแปลว่า “พยาน” (อย่างใน “testament” ในภาษา
อังกฤษที่แปลว่า “คำ�ให้การ” ไง) เนื่องจากการมีลูกอัณฑะก็เป็น
พยานอย่างดีว่านายคนนี้เป็นผู้ชายจริงๆ (ไงล่ะ เดาเก่งไหม) แต่
ในภาษาไทย คำ�ว่า “อัณฑะ” มีที่มาตรงไปตรงมากว่ามาก เนื่อง
จากคำ�ว่า “อณฺฑ” ในภาษาบาลีก็แปลว่า “ไข่” (แบบไข่เป็ดไข่
ไก่) นั่นเอง พูดถึงเรื่องนี้ ถ้าใครเคยอ่านเรื่องราชาธิราช อาจจะ
จำ�ตอนที่พระเจ้าฝรั่งมังฆ้องตรัสกับสมิงพระรามว่า “อันการ
สงครามเป็นดังฟองอัณฑชะ…” ได้ ความจริงแล้วคำ�ว่า “อัณฑชะ”
แปลว่า “เกิดแต่ไข่” ไม่ได้แปลว่า “ไข่” อย่างที่ใช้ในประโยค
นี้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำ�ไมท่านเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
จึงเลือกใช้คำ�นี้ แต่เดาเอาว่าท่านอาจจะเห็นว่าถ้าให้พระเจ้าฝรั่ง
มังฆ้องตรัสว่า “อันการสงครามเป็นดังฟองอัณฑะ…” มันอาจจะ
ฟังดูน่าหวาดเสียวเกินไปละกระมัง ใครทราบเหตุผลฝากช่วย
เขียนมาบอกที่กอง บก. ด้วยนะครับ)
		 เข้าเรื่องของเราต่อ เล่ามาถึงตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้
จะตรงไปตรงมา คือถ้าตัวอ่อนมีโครโมโซม Y ก็จะมีอัณฑะและ
เกิดเป็นเด็กผู้ชาย ถ้าไม่มีก็จะเป็นเด็กผู้หญิง แต่ความจริงแล้ว
เรื่องนี้มันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นครับ
		 ตัง้ แต่สมัยโบราณมา มีผสู้ งั เกตว่าลักษณะทางเพศหลายๆ
อย่าง ต้องอาศัย “บางอย่าง” ที่สร้างขึ้นมาจากต่อมบ่งเพศด้วย
อย่างเช่นชาวจีนมีการ “ตอน” ผู้ชายโดยการตัดอวัยวะเพศออก
เพื่อให้ทำ�งานเป็นขันทีรับใช้ในฝ่ายในได้ โดยผู้ที่ถูกตัดอัณฑะ
ออกด้วยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปคล้ายคลึงกับผู้หญิงมาก
ขึน้ หรือในยุโรปเมือ่ ประมาณ 300-400 ปีกอ่ น ก็มกี ารตัดอัณฑะ
ของเด็กผู้ชายเพื่อหยุดไม่ให้เสียงห้าว ทำ�ให้สามารถร้องเพลง
ด้วยเสียงสูงมากๆ ได้ (เรียกว่าเสียง “คาสตราโต” (castrato)
จากคำ�ละติน castratus “ซึ่งได้ถูกตัดต่อมบ่งเพศ (“ตอน”) แล้ว”)

		 การที่การ “ตอน” สามารถทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์แบบ
นี้ได้ ก็เนื่องมาจากว่าลักษณะความเป็นชายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หนวดเครา ขน กล้ามเนื้อที่เป็นมัดๆ กระดูกที่ใหญ่โต หรือเสียงที่
ห้าว จะพัฒนาขึ้นมาได้ต้องอาศัยฮอร์โมนกลุ่มสตีรอยด์ตัวหนึ่ง
ชื่อเทสโทสเตอโรน (testosterone จาก testis ลูกอัณฑะ กับ
sterone ซึง่ บอกว่ามันเป็นสารอย่างหนึง่ ในกลุม่ สตีรอยด์) ซึง่ เรา
มักจะรู้จักมันในฐานะที่เป็นฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนเทสโทส
เตอโรนนี้สร้างมาจากอัณฑะ เมื่อเอาอัณฑะออก ร่างกายก็จะ
ขาดเทสโทสเตอโรน ลักษณะเหล่านี้ก็จะหายไป
		 เนือ่ งจากเทสโทสเตอโรนมีผลในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้
จึงมีคนหัวใสเอามาฉีดให้กับนักกีฬาเพื่อช่วยให้มีกล้ามเนื้อมาก
ขึ้น เพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันกีฬามากขึ้น อย่าง
ที่เราอาจจะได้ยินข่าวนักกีฬาใช้ “สตีรอยด์” กันอยู่เรื่อยๆ ซึ่งก็
เป็นการโกงอย่างหนึ่ง ถ้าถูกจับได้ก็จะถูกลงโทษครับ
		 อันที่จริงแล้วเทสโทสเตอโรนยังสามารถสร้างจากรังไข่
(อันนี้เป็นชิ้นส่วนของคุณผู้หญิงนะครับ) และต่อมหมวกไต (อัน
นี้มีทั้งหญิงและชาย) ได้บ้าง แต่เป็นปริมาณที่ไม่มากนักอย่างไร
ก็ตาม ในบางสถานการณ์ทอ่ี วัยวะเหล่านีท้ �ำ งานผิดปกติไป ก็อาจ
พบว่าเกิดมีลักษณะของผู้ชายไปปรากฎอยู่ในผู้หญิงได้เหมือน
กันครับ เช่นเราอาจเคยได้ยินเรื่องของผู้หญิงที่เกิดมีหนวดเครา
ขึ้นมาเป็นต้น
		 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะภายนอกซึ่งเราอาจ
จะมองว่าสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ง่าย แต่ที่น่าสนใจกว่า
คือเมือ่ ต้นศตวรรษทีแ่ ล้ว มีคนสังเกตว่าจริงๆ แล้วผลของฮอร์โมน
มันมีผลกับพัฒนาการของเพศในระดับที่ลึกลงไปกว่านั้นอีก โดย
เขาสังเกตว่าในวัวทีเ่ ป็นแฝดคนละเพศกัน (ซึง่ แปลว่าเกิดจากไข่
ที่ได้รับการปฏิสนธิคนละใบกัน) ตัวที่เป็นตัวเมียส่วนใหญ่จะเป็น
หมัน และเมื่อศึกษาอวัยวะสืบพันธุ์ของวัวตัวเมียเหล่านี้ ก็พบ
ว่ามันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตัวผูม้ าก อย่างไรก็ตาม ก็มวี วั ตัวเมีย
กลุ่มนี้บางส่วนเหมือนกันที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เป็นตัวเมียครบถ้วน
และไม่เป็นหมัน เมื่อศึกษาต่อไปก็พบว่ากลุ่มที่เป็นหมันนี้มีเส้น
เลือดที่รกที่ต่อถึงกันกับตัวผู้ที่เป็นแฝดของมัน ในขณะที่กลุ่ม
ที่ไม่เป็นหมันไม่มีการเชื่อมต่อนี้ ซึ่งจากการสังเกตนี้ ทำ�ให้เขา
สรุปว่าการพัฒนาของอวัยวะสืบพันธุ์เอง ก็ต้องอาศัยฮอร์โมน
ด้วยเช่นกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครโมโซมแต่เพียงอย่างเดียว
		 ในตัวอ่อนที่มีโครโมโซม Y หลังจากที่ยีน SRY กระตุ้น
ให้เกิดการสร้างอัณฑะขึน้ มาแล้วมันก็จะหมดหน้าที่ไป การพัฒนา
ลักษณะทางเพศหลังจากนั้น จะเป็นหน้าที่ของฮอร์โมนเพศชาย
ซึง่ สร้างขึน้ มาจากอัณฑะ (ซึง่ จริงๆ แล้วมีหลายตัว รวมทัง้ เทสโทส
เตอโรนด้วย) ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการสร้างอวัยวะต่างๆ ของเพศ
ชายขึ้นมา และทำ�ให้โครงสร้างที่จะพัฒนาไปเป็นอวัยวะของเพศ
หญิงสลายไป
		 สำ�หรับตัวอ่อนที่ไม่มีโครโมโซม Y เนื้อเยื่อในบริเวณที่จะ
พัฒนาไปเป็นต่อมบ่งเพศ จะไม่พฒ
ั นาไปเป็นอัณฑะ แต่จะพัฒนา
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ไปเป็นรังไข่แทน ซึ่งรังไข่ก็จะสร้างฮอร์โมนของเพศหญิงชื่อว่า
ฮอร์โมนเพศกับโรคธาลัสซีเมีย
“เอสโตรเจน” (estrogen มาจากคำ�ว่า estrus (ใครอยากทราบว่า
แปลว่าอะไร กรุณาไปเปิดพจนานุกรมเอาเอง ผมไม่กล้าเขียน
ครับ มันจะตรงเกินไป) กับ gen ซึ่งความหมายทางเทคนิคใน
เนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการควบคุมที่ค่อนข้างละเอียด
ปัจจุบันคือ “ทำ�ให้เกิด”) ขึ้นมา ซึ่ง ฮอร์ โมนนี้ก็จะมีผลทำ�ให้
อ่อน เวลาที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมันจึงมักจะรวนไปด้วย
เกิดการสร้างมดลูกและท่อนำ�ไข่ขึ้น
(เรื่องนี้คุณสุภาพสตรีอาจจะเห็นชัดกว่า เวลาที่สุขภาพไม่
		 ฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้ เป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำ�คัญใน
ค่อยดี ประจำ�เดือนก็มักจะไม่ค่อยสม่ำ�เสมอ หรือไม่มาตาม
หญิงวัยเจริญพันธุ์ เพราะเป็นตัวที่ทำ�ให้เกิดลักษณะความเป็นผู้ นัดไปเสียดื้อๆ) สำ�หรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย นอก
หญิง เช่น การมีหน้าอก สะโพกผาย การสะสมไขมันใต้ผิวหนัง จากสุขภาพโดยรวมทีอ่ าจจะไม่แข็งแรงเท่าคนอืน่ ๆ แล้วการ
เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละรอบเดือนมันยังช่วยเตรียมช่อง
ที่มีเหล็กไปจับอยู่ตามต่อมไร้ท่อต่างๆ ก็ยิ่งรบกวนการทำ�
คลอดและผนังมดลูกให้พร้อมสำ�หรับรอรับการปฏิสนธิอีกด้วย
		 ระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไป งานของฮอร์โมนเพศด้วย เราจึงพบภาวะขาดฮอร์โมนเพศ
ได้คอ่ นข้างบ่อย (ตัวเลขในต่างประเทศอยูท่ ป่ี ระมาณ ร้อยละ
ตามรอบเดือน โดยมันจะเพิม่ ขึน้ สูงสุดในช่วงกลางรอบเดือน ซึง่
จะทำ�ให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งจากต่อมใต้สมองมาทำ� 40) ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยๆ อย่างหนึ่งคือมันเป็นสาเหตุ
ให้ไข่ตก ซึ่งหลังจากไข่ตกแล้ว ส่วนของรังไข่ที่เคยหุ้มไข่อยู่เดิม หนึง่ ทีท่ �ำ ให้การเจริญเติบโตไม่ดเี หมือนคนทัว่ ๆ ไปนอกจาก
ก็จะกลายไปเป็นโพรงที่มีของเหลวสีเหลืองอยู่ เรียกว่าคอร์ปัส นี้ก็ยังอาจพบว่ามีวัยเริ่มเจริญพันธุ์ที่ช้ากว่าคนทั่วไป และ
อาจมีลักษณะของการขาดฮอร์โมนเพศร่วมไปด้วย
ลูเทียม (corpus luteum แปลตรงตัวคือชิ้นส่วนสีเหลือง ที่มันมี
ในกรณีทมี่ อี าการของการขาดฮอร์โมนเพศ แพทย์กอ็ าจ
สีเหลืองก็เพราะมีสารกลุ่มแคโรทีนอยู่) ซึ่งคอร์ปัส ลูเทียมนี้ จะ
พิจารณาให้ฮอร์โมนช่วยได้ตามความเหมาะสมครับ
สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone จากคำ�ละติน pro
“เพื่อ, สำ�หรับ” กับ gestare “อุ้มไปด้วย” (ซึ่งก็คือตั้งครรภ์ เพราะ
เวลาตั้งครรภ์ก็ต้องอุ้มท้องเดินไปเดินมาไงล่ะ)) ซึ่งเป็นฮอร์โมน
ที่มีบทบาทในการตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมที่จะมีบุตร
		 ฉบับนีข้ อจบเรือ่ งฮอร์โมนเพศตรงนีน้ ะครับ เดีย๋ วตอนหน้า
		 โปรเจสเตอโรนจะทำ�ให้ผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้น จากผล เรามาต่อกันด้วยเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์ครับ สวัสดีครับ
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