STEM CELLS : THE NEXT GENERATION

เซลล์ตน้ กำเนิด : ก้ำวใหม่ของวิวฒ
ั นำกำร

คานา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ช่วยให้มนุษย์มอี ายุยนื ยาวขึน้ และสามารถรักษาโรคที่
ในอดีตไม่สามารถจะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ในประวัตศิ าสตร์ทางการแพทย์ยงั ไม่เคยมีเทคโนโลยีใดที่
จะมีศกั ยภาพเปลีย่ นทิศทางของวงการแพทย์ทวโลกได้
ั่
มาก เท่ากับเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิด ในช่วงเวลา 3 ปี
ทีผ่ ่านมา มีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเทคโนโลยีใหม่น้กี ว่า 50,000 เรือ่ ง และมีหลักฐานทางวิชาการทีเ่ ชื่อถือได้ว่า
จะสามารถนามารักษาโรคเลือด โรคมะเร็งบางชนิด โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของภูมคิ ุม้ กันผิดปกติ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทีเ่ กีย่ วกับสมอง และโรคทีเ่ กิดจากความเสื่อมต่างๆ
แม้ว่าจะมีการพัฒนาวิจยั ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากสถาบันการแพทย์ทวโลก
ั่
แต่ขอ้ มูลที่
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนส่วนใหญ่ได้รบั อยูใ่ นปจั จุบนั ยังมีความขัดแย้งและก่อให้เกิดความสับสน
ของผูไ้ ด้รบั ข้อมูล ด้วยเหตุน้หี นังสือเล่มนี้จงึ ได้ถูกเขียนขึน้ มาเพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีน้ี โดยอ้างอิงถึง
การศึกษาวิจยั และประสบการณ์ในการรักษาของผูเ้ ชีย่ วชาญสังกัดสถาบันการแพทย์ทม่ี ชี ่อื เสียงจากทุกมุมโลก
ซึง่ ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ นักวิจยั และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจานวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมันนี
สวิสเซอร์แลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และ จีน ทีไ่ ด้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์การ
รักษาและวิจยั ซึง่ ได้นามาใช้เป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือเล่มนี้
เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการเกีย่ วกับเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดเป็นเรือ่ งใหม่และเป็นการยากทีผ่ อู้ ่าน
ส่วนใหญ่จะสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพียงให้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
เพื่อให้ผอู้ ่านส่วนใหญ่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สาหรับผูท้ ส่ี นใจจะได้ขอ้ มูลในระดับทีล่ กึ มากไปกว่านี้
สามารถหาอ่านจากหนังสือ และบทความทางวิชาการทีไ่ ด้อา้ งอิงในบรรณานุกรมท้ายเล่มนี้ และหากท่านผูอ้ ่าน
มีขอ้ เสนอแนะหรือคาแนะนาเพิม่ เติมประการใด ผูเ้ ขียนยินดีทจ่ี ะรับฟงั และนามาใช้ในการปรับปรุงเพิม่ เติม
สาหรับการจัดพิมพ์ครัง้ ต่อไป
ท้ายทีส่ ุดนี้ ผูเ้ ขียนหวังว่าผูอ้ ่านจะได้รบั ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ตามสมควร และขอคุณ
ความดีทพ่ี งึ บังเกิดจากการให้วทิ ยาทานนี้ ส่งเสริมให้แพทย์และนักวิจยั ทุกท่าน จงประสบความสาเร็จในงานที่
ทาเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
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บทที่ 1
มหัศจรรย์พลังเซลล์ต้นกาเนิด
จากประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของมนุษยชาติ เราได้คน้ พบว่าเซลล์บาบัด (Cell Therapy) นัน้ มี
วิวฒ
ั นาการทีน่ ่าสนใจยิง่ ต่อการรักษาโรคของมวลมนุษย์ ย้อนหลังไปเมือ่ ประมาณ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล มี
บันทึกของชาวอียปิ ต์โบราณกล่าวว่า อวัยวะภายในของสัตว์สามารถนามาใช้เป็นยารักษาโรคให้แก่มวลมนุษย์
ได้ และความเชื่อนี้ยงั ได้รบั การอ้างอิงอีกหลายครัง้ โดย อริส โตเติล้ นักคิดคนสาคัญของโลกในยุคกลาง อีกทัง้
ยังไปพ้องกับความเชื่อของชาวจีนโบราณเมือ่ 1,000 กว่าปีก่อนอย่างน่าประหลาดยิง่ นันคื
่ อความเชื่อทีบ่ ่งบอก
ว่า รกของเด็กทารกทีเ่ พิง่ คลอดใหม่ๆ เป็นแหล่งอาหารชัน้ ดีในการฟื้นฟูรา่ งกายและคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่
ชีวติ ได้
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 16 พาราเซลซัส นายแพทย์ผมู้ ชี ่อื เสียงเคยกล่าวไว้ว่า
“หัวใจรักษาหัวใจ ปอดรักษา
ปอด ม้ามรักษาม้าม หรือหากต้องการรักษาสิง่ ใดให้รกั ษาด้วยสิง่ นัน้ ”
นายแพทย์พาราเซลซัลและแพทย์อกี มากเชื่อว่า วิธกี ารรักษาอาการเจ็บปว่ ยทีด่ ที ส่ี ุดคือ การปลูกถ่าย
เนื้อเยือ่ ทีส่ มบูรณ์ของอวัยวะนัน้ ๆ เข้าไป เพื่อเสริมสร้างชีวติ ใหม่ให้กบั เนื้อเยือ่ ทีเ่ สื่อมสภาพลงของอวัยวะชิน้
เดียวกัน
หาก
แต่ว่าเมือ่ วงการยา เคมีบาบัด และฮอร์โมนสังเคราะห์ได้มกี ารพัฒนาขึน้ แพทย์ส่วนมากจึง
มองข้ามหลักการดังกล่าวไป โดยหันมาใช้ยา สารเคมีหรือฮอร์โมนสังเคราะห์ในการยับยัง้ หรือเปลีย่ นแปลง
ขัน้ ตอนการชราภาพของเซลล์แทน แต่สารเหล่านัน้ ไม่ได้มฤี ทธิ ์คงทนถาวร และมักหมดประสิทธิภาพลงเมือ่
ผ่านกระบวนการย่อยสลายหรือการขับของเสียของร่างกาย
เซลล์บาบัดเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกของการรักษาโรค
เซลล์บาบัดได้เงียบหา
ยไปจากวงการแพทย์แผนปจั จุบนั จนกระทังในปี
่
ค.ศ. 1931 ดร.พอล นีฮานส์
นายแพทย์ผมู้ ชี ่อื เสียงในด้านการปลูกถ่ายอวัยวะและต่อมไร้ท่อแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้คน้ พบประโยชน์
ของเซลล์บาบัดเข้าโดยบังเอิญ เมือ่ เพื่อนร่วมงานของเขาได้ตดั ต่อต่อมพาราธัยรอยด์ของผูป้ ว่ ยรายหนึ่งออก
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ต่อมพาราธัยรอยด์นนั ้ มีความสาคัญกับร่างกายมาก
หากมีการสูญเสียต่อมพาราธัยรอยด์อาจทาให้
คนไข้เสียชีวติ ลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โอกาสเดียวทีเ่ ธอจะรอดชีวติ คือการปลูกถ่ายอวัยวะทดแทน ดังนัน้
ผูเ้ ชีย่ วชาญอย่าง ดร.พอล นีฮานส์ จึงได้ถูกตามตัวมา
ระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล เขาได้ผ่าเอาต่อมพาราธัยรอยด์จากวัวทีถ่ ูกเลีย้ งเพื่อการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วย และเมือ่ ถึงโรงพยาบาลเขาได้พบว่าคนไข้อยูใ่ นอาการวิกฤติ ไม่มเี วลาเหลือพอให้เขา
ทาการผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะได้อกี ต่อไป เขาจึงได้ลองผ่าต่อมพาราธัยรอยด์ของวัวให้เป็นชิน้ เล็กลง โดย
หลีกเลีย่ งการทาลายเซลล์แต่ละเซลล์ จากนัน้ จึงนาชิน้ ส่วนของเซลล์ผสมน้าเกลือ และใส่ลงในหลอดฉีดยา
ขนาดใหญ่ แล้วฉีดกลับเข้าร่างกายคนไข้ทใ่ี กล้ตาย
หลังจากนัน้ ไม่นาน อาการของคนไข้กพ็ น้ ขีดอันตราย และหายดีในทีส่ ุด
คนไข้รายนี้ได้มชี วี ติ อยู่
ต่อจากนัน้ อีก 30 ปี ก่อนจะเสียชีวติ ในวัย 90 ปี

ดร.พอล นีฮานส์
ได้มโี อกาสใช้เซลล์บาบัดในการรักษาคนไข้อกี เป็นจานวนมาก ทัง้ เชือ้ พระวงศ์ของ
เจ้านายในยุโรป ประธานาธิบดีหลายประเทศ รวมถึงพระสันตะปาปาที่ 12 แห่งนครวาติกนั และเหล่าดาราฮอล
ลีวดู้ อีกจานวนไม่น้อย
แต่ผลงานทีส่ ร้างชื่อทีส่ ุดของ
ดร.พอล นีฮานส์ ก็คอื การใช้เซลล์บาบัดรักษาผูป้ ว่ ยทีแ่ คระแกร็นไป
จนถึงเด็กทีถ่ อื กาเนิดมาโดยมีอวัยวะบางส่วนไม่สมประกอบ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของพันธุกรรม
และเขายังได้ใช้เซลล์บาบัดในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคดาวน์ซนิ โดรมได้สาเร็จด้วย
ดังนัน้ จะถือว่าเซลล์บาบัดคือ การให้เซลล์กาเนิดใหม่กไ็ ด้ เพราะเซลล์บาบัดจะมีผลในการบูรณาการ
เซลล์ของร่างกายทีเ่ สื่อมสภาพ ให้กลับมามีคุณลักษณะเหมือนเซลล์ทอ่ี ่อนเยาว์อกี ครัง้ และดารงคุณสมบัตนิ ้ไี ว้
ได้ยาวนานกว่าผลของสารเคมี ยา หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ใด
ปจั จุบนั เซลล์บาบัดถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป โดยกล่าวได้ว่าตัง้ แต่กลางทศวรรษที่ 1950
เป็นต้นมา มีผเู้ ข้ารับรักษาด้วยเซลล์บาบัดแล้วเป็นจานวนหลายล้านคน
กลไกในการทางานของเซลล์บาบัด
หลังจากการค้นพบของ
ดร.พอล นีฮานส์ แล้ว มีนกั วิทยาศาสตร์อกี จานวนมากทาการทดลอง
เกีย่ วกับเซลล์บาบัด และได้ผลสรุปออกมาดังนี้ คือ
1. การใช้เซลล์บาบัดคือการใช้เนื้อเยือ่ จากตัวอ่อนในครรภ์ มาทาการบาบัดเซลล์ในร่างกายมนุษย์
ทีเ่ สื่อมสภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักการนี้จะตรงกับคาพูดทีว่ ่า สิง่ มี ชวี ติ ทีม่ อี ายุน้อย ล้วนมี
พลังชีวติ มากกว่าสิง่ มีชวี ติ ทีม่ อี ายุมาก และสามารถถ่ายทอดพลังความเยาว์วยั ทาให้สงิ่ มีชวี ติ
ทีอ่ ายุมาก สามารถลดอายุลงไปได้
2. ผลของการบาบัดจะเกิดขึน้ กับอวัยวะนัน้ ๆ โดยไม่สนใจว่าแหล่งกาเนิดของเซลล์ทใ่ี ช้บาบัดมา
จากทีใ่ ด นันก็
่ คอื เซลล์ของตับจะทาการบาบัดตับ โดยทีร่ า่ งกายมนุษย์ทร่ี บั เซลล์ตบั มา จะไม่
สนใจว่าเซลล์ของตับนัน้ มาจากร่างกายมนุษย์เหมือนกัน หรือว่ามาจากสัตว์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
3. เซลล์บาบัดทีเ่ ป็นส่วนเกิน หรือไม่จาเป็นต่อร่างกาย จะถูกขับออกมาโดยวิธธี รรมชาติ นันก็
่
หมายความว่า เซลล์บาบัดไม่มกี ารตกค้างและเกิดอันตรายใดๆ กับร่างกายเรา
ด้วยเหตุผลข้างต้น คงพอเพียงทีจ่ ะช่วยอธิบายถึงกลไกในการทางานของเซลล์บาบัดทีม่ กี ารใช้ใน
ประเทศเยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์มากว่า 70 ปีแล้ว
จุดกาเนิ ดของเทคโนโลยีเซลล์ต้นกาเนิ ดของการแพทย์แผนปัจจุบนั
ในปี ค.ศ. 1962 นักวิจยั ชาวอเมริกนั ชื่อ
“กู๊ดแมน” และ “ฮอจ์คสัน” ได้ใช้คาว่า เซลล์เม็ดโลหิต (Blood
Stem Cell) เป็นครัง้ แรก และอธิบายว่าเซลล์ตน้ กาเนิดในกระแสโลหิตสามารถซ่อมแซมไขกระดูกในหนูทดลอง
ทีถ่ ูกฉายรังสีได้สาเร็จ และในเวลาใกล้เคียงกันนักวิจยั ชาวแคนาดาชื่อ “เจมส์ อีธลิ ” และ “ดร. เออเนส เอแมค
คอลัฟ” ได้คน้ พบเซลล์ตน้ กาเนิดในไขกระดูกเป็นครัง้ แรก นับตัง้ แต่นนั ้ การพัฒนาวิจยั เกีย่ วกับเซลล์ตน้ กาเนิด
ได้มกี ารดาเนินการเรือ่ ยมาอย่างไม่หยุดยัง้ จนถึงปจั จุบนั
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกและเม็ดโลหิต
(Hematopoietic Stem Cell) ได้เริม่ ต้นจาก
การปลูกถ่ายไขกระดูกในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่องอย่างรุนแรงในปี ค.ศ. 1968 และหลังจากนัน้ ได้ม ี
การนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดโลหิตมาใช้ในการรักษาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1972 ต่อมาภายหลังได้มกี ารค้นพบ
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือในปี ค.ศ. 1989 ซึง่ ในปจั จุบนั การนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดทีเ่ รียกว่า

Hematopoietic Stem Cell มาใช้สาหรับรักษาโรคเลือด โรคมะเร็งบางชนิด และ โรคเกีย่ วกับระบบภูมคิ ุม้ กัน
ผิดปกติ
หลังจากมีการค้นพบเซลล์ตน้ กาเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ในปี ค.ศ. 1998 ทาให้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
เซลล์ตน้ กาเนิดมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง และก่อให้เกิดการรักษาทีเ่ ป็นศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ทเ่ี รียกว่า
Regenerative Medicine โดยมีศกั ยภาพทีจ่ ะนาไปสู่การเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ทีเ่ สื่อมสภาพให้กลับ
ทางานเป็นปกติ จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดจะสามารถรักษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคเกีย่ วกับสมอง และประสาทไขสันหลัง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและข้อ ตับวาย ไตวาย และโรค
ทีเ่ กีย่ วกับความเสื่อมอื่นๆ ได้ดว้ ย
เซลล์ต้นกาเนิ ดคืออะไร
เซลล์ตน้ กาเนิดเป็นจุดเริม่ ต้นของชีวติ นับตัง้ แต่เมือ่ สเปิรม์ ได้ผสมกับไข่ เซลล์ตน้ กาเนิดหนึ่งเซลล์จะ
เริม่ แบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสอง สองเป็นสี่ สีเ่ ป็นแปด ทวีคณ
ู ขึน้ เรือ่ ยๆ และพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์กว่า 200
ชนิด เพื่อประกอบขึน้ เป็นร่างกายมนุษย์จนสมบูรณ์ในครรภ์มารดา หรือจะกล่าวว่าเซลล์ตน้ กาเนิดคือเซลล์อ่อน
ทีย่ งั ไม่พฒ
ั นาตัวเองจนสมบูรณ์กย็ อ่ มได้
เซลล์ตน้ กาเนิดสามารถเจริญเติบโต แบ่งตัวขึน้ มาใหม่ได้อย่างไม่จากัด และมีศกั ยภาพพอเพียงทีจ่ ะ
พัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ได้แทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมอง เซลล์หวั ใจ เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์เม็ด
เลือด และเซลล์กระดูก
โดยเซลล์ตน้ กาเนิดทุกชนิดจะมีลกั ษณะพิเศษทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
1. สามารถแบ่งตัวขึน้ ใหม่ได้เองตลอดเวลา ในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและมีสารอาหารทีเ่ พียงพอ
2. ในกรณีทแ่ี บ่งตัวแล้ว ยังต้องคงสภาพการเป็นเซลล์ทย่ี งั ไม่ทาหน้าทีเ่ ฉพาะเจาะจงเอาไว้ดว้ ย
3. สามารถพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ทท่ี าหน้าทีเ่ ฉพาะเจาะจง ได้มากกว่า 200 ชนิด
สาหรับเซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์นนั ้ จะทาหน้าทีเ่ พียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถเปลีย่ นแปลง
หน้าทีข่ องตนเองได้ เช่น เซลล์สมอง ไม่สามารถเปลีย่ นเป็นเซลล์กล้ามเนี้อหัวใจได้ อีกทัง้ ยังไม่สามารถพัฒนา
หรือแบ่งตัวต่อไปได้ ดังนัน้ เมือ่ เซลล์เหล่านี้ตายลง ก็จะไม่มเี ซลล์ใหม่มาทดแทน
กาเนิ ดเซลล์ต้นกาเนิ ด
เซลล์ตน้ กาเนิดได้ถูกค้นพบในไขกระดูกเป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. 2503 โดยสองนักวิจยั ชาวแคนาดาคือ
ดร.เจมส์ อีธลิ และ ดร.เออเนส เอแมคคอลัฟ นับแต่นนั ้ เป็นต้นมา การพัฒนาและวิจยั เกีย่ วกับเซลล์ตน้ กาเนิด
ก็ได้ดาเนินการเรือ่ ยมาอย่างไม่หยุดยัง้ จนถึงปจั จุบนั
ความมหัศจรรย์ของเซลล์ต้นกาเนิ ด
ถ้าจะกล่าวว่า เซลล์ตน้ กาเนิดคือของขวัญแห่งสหัสวรร
ษทีธ่ รรมชาติมอบให้แก่มวลมนุษยชาติ ก็คงไม่
ผิดนัก เพราะเซลล์ตน้ กาเนิดสามารถช่วยให้เราซ่อมแซมตัวเองได้ เช่นเดียวกับปลาดาวยามเมือ่ อวัยวะฉีกขาด
ก็จะเกิดการงอกอวัยวะเดิมขึน้ มาใหม่เป็นการทดแทน หากแต่ศกั ยภาพในการซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติ
ของมนุษย์นนั ้ ยังมีขดี จากัด ซึง่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการคิดค้นพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ อาจทาให้

เซลล์ตน้ กาเนิดสามารถก้าวข้ามขีดจากัดนัน้ ไปได้ในระดับหนึ่ง และจะถูกนาไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ ได้
อย่างมากมาย
ในปจั จุบนั นี้มกี ารค้นพบวิธรี กั ษาโรคด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดแล้ว 100 กว่าโรค
เช่น โรคโลหิตจาง,
โรคธาลัสซีเมีย, โรคพันธุกรรมทีเ่ กีย่ วกับการทางานของไขกระดูกทีบ่ กพร่อง, โรคความผิดปกติเกีย่ วกับระบบ
เมตาบอลิซม่ึ , โรคภูมแิ พ้ และโรคทีเ่ กิดจากความเสื่อมต่างๆ ส่วนมะเร็งชนิดต่างๆ ก็ม ี เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด
, มะเร็งเต้านม, มะเร็งสมอง, มะเร็งของไต และมะเร็งของกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีอกี หลายโรคทีอ่ ยูใ่ น
ระหว่างการวิจยั เช่น โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กนิ สัน, โรคมะเร็งบางชนิด, โรคไตวาย และโรคตับ
ในอนาคตอันใกล้เซลล์ตน้ กาเนิดอาจถูกนามาใช้ทดแทนการเปลีย่ นถ่ายอวัยวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย และอาจจะสามารถช่วยคนได้มากกว่า 120 ล้านคนทัวโลก
่
ให้หายขาดจากโรคทีป่ จั จุบนั ยังไม่ม ี
ทางรักษาและส่งผลให้มนุษย์มอี ายุขยั โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
ทิ ศทางของเซลล์ต้นกาเนิ ดในเมืองไทย
ประเทศไทยมีการวิจยั เรือ่ งเซลล์ตน้ กาเนิดมาตัง้ แต่ 6-7 ปีทแ่ี ล้ว โดยคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ( วช.)
ได้เริม่ ทาการวิจยั ในช่วงใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา และผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยเกีย่ วกับเรือ่ งเซลล์
ต้นกาเนิดได้รบั คัดเลือกให้นาไปแสดงในการประชุม Engineering Tissue Growth ทีเ่ มืองพิตต์สเบิรก์ (Pittsburgh)
ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแล้วถึง 3 เรือ่ งจาก 26 เรือ่ ง ใน 24 ประเทศทัวโลก
่
ส่วนธนาคารเลือดจากสายสะดือ (Cord Blood Bank) ในเมืองไทยนัน้ ได้เริม่ ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2544 โดยอยูใ่ นการดูแลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึง่ ปจั จุบนั มีการเก็บเลือดจากสาย
สะดือของทารกทีบ่ ริจาคได้มากกว่า 400 หน่วย อีกทัง้ ประเทศไทยได้มกี ารปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด
จากญาติพน่ี ้องของผูป้ ว่ ยได้สาเร็จเป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 โดยคณะแพทย์จากศิรริ าชพยาบาล
ขณะทีใ่ นปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทาการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือของผูบ้ ริจาคที่
ไม่ใช่ญาติพน่ี ้องของผูป้ ว่ ย ได้สาเร็จเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยเช่นกัน โดยใช้เลือดทีเ่ ก็บสะสมไว้ในธนาคาร
เลือดจากสายสะดือมาปลูกถ่ายรักษาโรคภูมคิ ุม้ กันบกพร่องแต่กาเนิด ให้แก่เด็กไทยเพศชายอายุ 15 เดือน ซึง่
ผูป้ ว่ ยรายนี้ยงั มีจานวนเกร็ดเลือดต่าอีกด้วย จึงทาให้มอี าการติดเชือ้ รุนแรง ตกเลือดในช่องปอดและทางเดิน
อาหารหลายครัง้ จัดว่าเป็นโรคทีค่ ุกคามชีวติ เด็ก ดังนัน้ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดเป็นหนทางเดียว
ทีจ่ ะทาให้ผปู้ ว่ ยหายขาดได้ หลังจากการปลูกถ่ายสาเร็จ ผูป้ ว่ ยรายนี้กลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
จนกระทังป
่ จั จุบนั ได้หายขาดจากโรคนี้แล้ว
จึงนับว่าประเทศไทยมีผลงานทีเ่ กีย่ วกับเซลล์ตน้ กาเนิด ทัง้ ในเชิงการค้นคว้าวิจยั และการนาไป
ประยุกต์ใช้ อยูใ่ นระดับเดียวกับนานาอารยประเทศ เนือ่ งจากในวงการแพทย์ไทยยังมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน
เกีย่ วกับการรักษาด้วยเซลล์ตน้ กาเนิด จึงต้องใช้เวลาไปอีกระยะหนึง่ กว่าจะเป็นทีย่ อมรับ ล่าสุดแพทยสภาได้
ออกประกาศใช้ขอ้ บังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมว่าด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้
กาเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 ทัง้ นี้เพื่อคุม้ ครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในการรักษา
ด้วยการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากทีส่ ุดและเป็นมาตรฐานเดียวคือเรือ่ งโรคเลือด ซึง่ การ
รักษาด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดยังไม่สามารถใช้ในโรคอื่นได้ แต่ในขณะเดียวกันได้มกี ลุ่มแพทย์จานวนมากให้การ
สนับสนุ นว่า เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดควรจะนามาใช้เพื่อช่วยรักษาผูป้ ว่ ย ทีย่ งั ไม่มวี ธิ กี ารแพทย์แผนใดๆ
ช่วยรักษาให้หายได้ ดังนัน้ กระบวนการทีจ่ ะเอาเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้อย่างเหมาะสมในประเทศไทย
จึงควรทีจ่ ะมีการศึกษาวิจยั ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อจักได้นามาใช้เป็นข้อมูลสาหรับสร้าง

กฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการบาบัดรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิด ทัง้ นี้เพื่อให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งเอเซีย และในขณะเดียวกันก็เพื่อคุม้ ครองสวัสดิภาพของประชาชนด้วย
เซลล์ต้นกาเนิ ดคืออะไร
เซลล์ตน้ กาเนิดแบ่งแยกได้หลายชนิดและมีหลักเกณฑ์หลายอย่าง โดยผูเ้ ขียนขอแบ่งโดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์สาคัญ 2 ประการ คือ
1.
ศักยภาพของเซลล์
2.
พัฒนาการของเซลล์
ชนิ ดของเซลล์ต้นกาเนิ ดจากศักยภาพของเซลล์
1. Totipotent Stem Cell คือ เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จากไข่ทป่ี ฏิสนธิแล้ว ซึง่ มีศกั ยภาพสูงสุด สามารถ
พัฒนาเป็ นมนุ ษย์หรือตัวสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ ในปจั จุบนั เทคโนโลยีทเ่ี รียกว่า โคลนนิ่ง จะเป็นการนาเอาดีเอ็น
เอของเซลล์ทป่ี ฏิสนธิแล้วแยกออกมา แล้วใช้ดเี อ็นเอของสิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งการโคลนนิ่งมาใส่ทดแทน ถึงแม้ว่าใน
ด้านของเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์จะประสบความสาเร็จในเรือ่ งโคลนนิ่งแล้วก็ตาม แต่สหประชาชาติขอให้ทุก
ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกควบคุมไม่ให้นกั วิจยั ทาโคลนนิ่งมนุษย์โดยเด็ดขาด ทีอ่ าจจะกระทาได้คอื การโคลนนิ่งสัตว์
เท่านัน้ สาหรับการโคลนนิ่งในมนุษย์จะทาได้เฉพาะอวัยวะหรือเนื้อเยือ่ ชิน้ ส่วนใดชิน้ ส่วนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ ใน
กรณีน้จี ะมีช่อื เฉพาะว่า Therapeutic Cloning
ตัวอย่างการโคลนนิ่งทีอ่ าศัยเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้กค็ อื การโคลนนิ่ งแกะดอลลี่ ในประเทศสก็อต
แลนด์ การโคลนนิ่ งสุนัข ทีป่ ระเทศเกาหลี การโคลนนิ่ งโคนม-โคเนื้ อ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในประเทศไทย เป็นต้น ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเซลล์ตน้ กาเนิดสามารถซ่อมเซลล์เนื้อเยือ่ ของอวัยวะได้ทุกชนิด
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการค้นคว้าวิจยั ด้านการโคลนนิ่ง มีดงั ต่อไปนี้
- นาไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาโรคทีไ่ ม่มวี นั รักษาหายให้หายได้ เช่น รักษาโรคทาง
สมองได้หายขาดหรือทุเลาลง ด้วยการกระตุน้ ให้เซลล์สมองแบ่งตัวขึน้ มาทดแทนเซลล์ทต่ี ายไป แต่
การปฎิบตั เิ ช่นนี้ยงั มีขอ้ โต้แย้งทางด้านจริยธรรมอย่างรุนแรง
- ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากการปลูกถ่ายอวัยวะลงได้ เพราะไม่ตอ้ งกังวลว่าจะเกิดการต่อต้านจาก
ระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายผูป้ ว่ ย ทัง้ นี้เป็นเพราะเทคโนโลยี Cloning จะนาเอา DNA หรือ ระหัส
พันธุกรรมของผูป้ ว่ ยไปใส่ในเซลล์ตน้ กาเนิดจากตัวอ่อน เพื่อให้เซลล์ทจ่ี ะถูกสร้างขึน้ มาใหม่
เหมือนกับเซลล์ของผูป้ ว่ ยทุกประการ
2. Pluripotent Stem Cell คือ เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จากการนาเซลล์ทป่ี ฏิสนธิแล้วมาเพาะเลีย้ งใน
หลอดทดลองเป็นระยะเวลา 5 วัน เรียกเซลล์ระยะนี้ว่า Blastocyst ซีง่ นักวิจยั จะทาการคัดแยกโดยการนาเอา
มวลของเซลล์ดา้ นในของเซลล์ Blastocyst (Inner Cell Mass) มาเพาะเลีย้ งอีกครัง้ เพื่อให้เซลล์ตน้ กาเนิดจาก
ตัวอ่อน ทีเ่ รียกว่า Embryonic Stem Cell ซึง่ มีศกั ยภาพในการซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยือ่ ได้เกือบทุกชนิด ยกเว้น
เซลล์สบื พันธุ์
เซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้มขี อ้ โต้แย้งทางจริยธรรมสูง เนื่องจากทางวาติกนั ได้หา้ มการใช้เซลล์ดงั กล่าวเพื่อ
รักษาโรค ทัง้ นี้เพราะจะต้องทาลายชีวติ ทีไ่ ด้ปฏิสนธิแล้วแม้จะอยูใ่ นหลอดแก้วก็ตาม นอกจากนี้เซลล์ตน้ กาเนิด
จากตัวอ่อนยังมีความเป็ นอมตะและแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว จนอาจนาไปสู่ปญั หาการเกิดเนื้องอกได้ ดังนัน้

นักวิจยั จะต้องใช้ประโยชน์ในการนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ พาะเลีย้ งและเพิม่ จานวนได้งา่ ย ไปศึกษาวิจยั เพื่อ
เรียนรูก้ ลไกของเซลล์ตน้ กาเนิดจากธรรมชาติเท่านัน้ ไม่ให้มกี ารนาไปใช้ในการรักษาทางคลินิคโดยตรง
3. Multipotent Stem Cell คือ เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จากเซลล์ตน้ กาเนิดโตเต็มวัย (Adult Stem Cells)
ซึง่ สามารถจัดเก็บได้จากหลายแหล่งของอวัยวะทีส่ มบูรณ์แล้ว อาทิ เช่น เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายรก (Cord
Blood Stem Cell) เซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านม (Baby Teeth) เซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูก (Bone Marrow
Stem Cell) เซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดเลือด (Peripheral Blood Stem Cell) และเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขมัน
(Adipose Tissue Stem Cell) เป็นต้น เซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้จะมีศกั ยภาพน้อยกว่าเซลล์ตน้ กาเนิดทีก่ ล่าวไป
แล้วทัง้ สองชนิด เพราะธรรมชาติได้กาหนดไว้แล้วว่า จะต้องพัฒนาไปเป็นเซลล์ หรืออวัยวะประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือบางประเภทเท่านัน้ และไม่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดอื่นได้ อกี
ชนิ ดของเซลล์ต้นกาเนิ ดตามพัฒนาการ
เราจะพบว่าเซลล์ตน้ กาเนิดนัน้ สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน เมือ่ จัดประเภทตามพัฒนาการ
แล้วคือ
1. เซลล์ต้นกาเนิ ดตัวอ่อน (Embryonic Stem Cell)
เซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้นบั ว่ามีศกั ยภาพสูงทีส่ ุด ในการเปลีย่ นแปลงตัวเองไปเป็นเซลล์ใดก็ได้
ถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้แล้ว เซลล์ตน้ กาเนิดตัวอ่อนก็เปรียบเสมือนลาต้นของต้นไม้ ทีส่ ามารถแตก
กิง่ ก้านสาขาหรือหน่อใบ ไปเป็นส่วนต่างๆ ของต้นไม้ได้
ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากตัวอ่อนของทารก ยังเป็นทีถ่ กเถียงกันอยู่
ในแง่ของศีลธรรมและจริยธรรม เพราะวิธกี ารคัดเซลล์ตน้ กาเนิดจากตัวอ่อนนัน้ จะต้องทาการดึงตัว
อ่อนมนุษย์ทเ่ี กิดจากการปฎิสนธิของไข่กบั อสุจทิ ม่ี อี ายุ เพียง 5-7 วันออกมา จากนัน้ จึงดูดเซลล์จากตัว
อ่อนมาเพาะเลีย้ งเป็นเซลล์ตน้ กาเนิดต่อไป วิธกี ารนี้จะทาให้ตวั อ่อนมนุษย์ตอ้ งตายไป
2. เซลล์ต้นกาเนิ ดที่ได้มาจากเซลล์ของทารกในครรภ์ ที่มารดาไปทาแท้ง อายุช่วงครรภ์อยู่
ระหว่าง 5-9 สัปดาห์ (Fetal Stem Cell)
เซลล์ตน้ กาเนิดกลุ่มนี้ จะได้มาจากเซลล์ของตัวอ่อนทีเ่ กิดการแท้งระหว่างตัง้ ครรภ์ในระยะ ช่วง
5-9 สัปดาห์ เมือ่ พิจารณาจากแหล่งกาเนิดของเซลล์ตน้ กาเนิด ชนิดนี้ จะเห็นว่ามีขอ้ จากัดมากมาย ทัง้
ในแง่จริยธรรมและความปลอดภัย รวมถึงอาจมีปญั หาทางกฎหมายได้ ผูเ้ ขียนจึงเชื่อว่าการนาเซลล์
ต้นกาเนิดชนิดนี้มาค้นคว้าวิจยั หรือรักษาโรคต่างๆ ในประเทศไทย ยังคงเป็นไปไม่ได้
3. เซลล์ต้นกาเนิ ดโตเต็มวัย (Adult Stem Cell)
เซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้จะจัดเก็บและคัดแยกได้จากเนื้อเยือ่ และอวัยวะหลายชนิดโดยไม่มขี อ้
โต้แย้งทางจริยธรรมใดๆ เราสามารถพบเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้ได้ในหลายแหล่ง เช่น ในเลือดสายสะดือ
ของทารกหลังคลอด (Umbilical Cord Blood Stem Cell) รวมไปถึงเนื้อเยือ่ หลายชนิด ทัง้ เนื้อเยือ่ ทีม่ ี
การสร้างเซลล์ทดแทนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เช่น เซลล์จากไขกระดูก (Bone Marrow), เซลล์จาก
กล้ามเนื้อ (Skeletal Myoblast) และเซลล์จากหลอดเลือด (Endothelial Progenitor Cell)
โดยแหล่งทีม่ กี ารผลิ
ตเซลล์ตน้ กาเนิดทีม่ ปี ริมาณสูงคือ ไขกระดูกและเลือดสายสะดือทารก ซึง่
เซลล์ตน้ กาเนิดแบบโตเต็มวัยนี้ นิยมนาไปใช้อย่างกว้างขวาง ทัง้ ในด้านการวิจยั และการรักษา เพราะ
ไม่ตดิ ข้อจากัดด้านจริยธรรมทัง้ ในประเทศไทยและนานาประเทศทัวโลก
่

เทคโนโลยีเซลล์ต้นกาเนิ ดกับการเปลี่ยนโฉมทางการแพทย์ของโลก
เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ซง่ึ จะมีผลกระทบอย่างมหาศาล ทัง้ ในการ
ศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การพัฒนาวิธกี ารตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์รปู แบบใหม่และการรักษา
โรคหลายชนิดทีก่ ารแพทย์แบบแผนยังรักษาไม่ได้ รวมทัง้ เป็นทางเลือกใหม่ทดแทนการปลูกถ่ายอวัยวะ
อย่างไรก็ตาม ในการทีจ่ ะนาเอาเทคโนโลยีทไ่ี ด้จากการศึกษาวิจยั และเป็นเรือ่ งใหม่ ย่อมต้องอาศัยระยะเวลาใน
การวิจยั การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้อง และการรับรองมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แพทยสภารวมทัง้ หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงเป็นสิง่ ทีป่ ระมาณได้ว่า
จะต้องใช้ระยะเวลานานนับ 10 ปี กว่าจะทาให้เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง
ข้อมูลทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับเซลล์ตน้ กาเนิดทีป่ ระชาชนได้รบั ยังมีความคลาดเคลื่อน มีขอ้ ขัดแย้ง
ในทางความคิด จึงทาให้เกิดความสับสนและขาดความเข้าใจทีถ่ ่องแท้ ผูเ้ ขียนหวังว่าผูอ้ ่านทุกท่านเมือ่ ได้อ่าน
หนังสือเล่มนี้จนจบเล่มแล้ว จะมีความเข้าใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดอย่างถูกต้องมากขึน้ อย่างน้อย
ทีส่ ุดพึงตระหนักได้ว่าเซลล์ตน้ กาเนิดมีมาจากหลายแหล่ง มีความแตกต่างกันในแง่ของประสิทธิภาพ ประโยชน์
ทีจ่ ะนามาใช้ในการรักษาและข้อโต้แย้งทางจริยธรรม นอกจากนี้ยงั ปรากฏบ่อยๆ ว่าเซลล์ตน้ กาเนิดได้รบั การ
เผยแพร่ว่ายังเป็นเรือ่ งใหม่และยังไม่เคยมีการนามาใช้ในประเทศไทย ทัง้ ๆ ทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกและ
เม็ดเลือดได้ถูกนามาใช้รกั ษาโรคเลือดและโรคมะเร็งบางชนิดมากว่า 2 ทศวรรษแล้ว และในประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ทีไ่ ด้นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากสายรกของน้องมารักษาพีท่ ่ี
ปว่ ยเป็ นโรคธาลัสซีเมียได้สาเร็จ
แม้ว่าเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดจะมีศกั ยภาพในการรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง แต่มไิ ด้หมายความว่า
จะสามารถนามาทดแทนการรักษาด้วยการแพทย์แบบแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปลอดภัยสูงอยูแ่ ล้วได้ จึงควร
เป็ นแนวทางเลือกใหม่สาหรับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังต่างๆ ทีย่ งั ไม่มกี ารแพทย์แผนใดรักษาได้ในปจั จุบนั และสาหรับ
ประชาชนทัวไป
่ ควรเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยูเ่ สมอ และขอยา้ ว่าการป้องกัน
ตนเองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง ดีกว่าปล่อยให้ปว่ ยเสียก่อนจนต้องแสวงหาเทคโนโลยีใหม่มารักษา

บทที่ 2
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเซลล์ต้นกาเนิดโตเต็มวัย
ตามแนวคิดเดิมเชื่อว่าเซลล์ตน้ กาเนิดโตเต็มวัย สามารถรักษาได้เฉพาะโรคเลือดเท่านัน้ ซึง่ ในช่วง
ระยะเวลาไม่กป่ี ีทผ่ี ่านมานี้ การค้นพบโปรตีนเรืองแสงทีเ่ รียกว่า Green Fluorescent Protein (GFP) ใน
แมงกะพรุนชนิด Aequoria Victoria ได้เปิดโอกาสให้นกั วิจยั สามารถนาเอา GFP-Gene ไปติดไว้กบั สิ วเค
ยสของเซลล์ตน้ กาเนิด ทาให้เซลล์อ่นื ทีแ่ บ่งตัวมาจากเซลล์แม่จะติดโปรตีนเรืองแสงไปด้วยทุกเซลล์ เมือ่
นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดทีม่ โี ปรตีนเรืองแสงติดอยูด่ ว้ ยไปปลูกถ่าย นักวิจยั จะติดตามต่อไปว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจะ
เป็นเซลล์ชนิดใดอย่างไร หลังจากการปลูกถ่ายเสร็จแล้ว และข้อมูลการวิจยั ทีผ่ ่านมาได้ยนื ยันว่าเซลล์ตน้ กาเนิด
ในไขกระดูกตามกลไกธรรมชาติ ช่วยซ่อมแซมการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ และอวัยวะของร่างกายมนุษย์ เฉก
เช่นเดียวกับการทีป่ ลาดาวและจิง้ จกสามารถงอกร่างใหม่ขน้ึ มาได้ ยามเมือ่ อวัยวะถูกตัดขาดออกไป
ไขกระดูก : แหล่งของเซลล์ต้นกาเนิ ดที่ธรรมชาติ มีไว้เพื่อซ่อมตนเอง
กระดูกประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ชนิด คือ ส่วนประกอบทีแ่ ข็งแกร่งเพราะมีแคลเซียมมาสะสมเพื่อเพิม่
ความแข็งแรงของกระดูก และส่วนทีม่ ลี กั ษณะพรุนคล้ายฟองน้า โดยมีระบบเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลีย้ งเซลล์
กระดูก ซึง่ ในส่วนของกระดูกชนิดหลังนี้จะมีช่องว่างเป็นโพรงเล็กๆ ให้ไขกระดูกอยู่ ในเด็กกระดูกจะมีเฉพาะ
ไขกระดูกสีแดง (Red Marrow) เมือ่ กระดูกเจริญเติบโต ไขกระดูกสีแดงในบริเวณกระดูกแขนและขาจะ
กลายเป็นไขกระดูกสีเหลือง (Yellow Marrow) ในผูใ้ หญ่ไขกระดูกสีแดงจะยังคงมีอยูใ่ นบริเวณกระดูกซีโ่ ครง
กระดูกไขสันหลัง กระดูกเชิงกรานและกะโหลกศีรษะ ในส่วนไขกระดูกสีแดงนี่เองทีเ่ ป็นแหล่งในการสร้างเซลล์
ต้นกาเนิด และเมือ่ อายุมากขึน้ ไขกระดูกสีแดงจะมีไขมันมาสะสมมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนเปลีย่ นเป็นไขกระดูกสี
เหลือง ปรากฏการณ์น้ชี ่วยอธิบายว่าการสร้างเซลล์ตน้ กาเนิดจะมีปริมาณลดลง เมือ่ มนุษย์มอี ายุมากขึน้ (รูป
ประกอบหน้ า 45) จานวนของเซลล์ตน้ กาเนิดในไขกระดูกจะมีอยูป่ ระมาณ 1 ใน 10,000 ของเซลล์ไขกระดูก
เนื่องจากไขกระดูกมีมวลทัง้ หมดเท่ากับ 2.6 กิโลกรัมโดยเฉลีย่ ซึง่ มีจานวนเซลล์ไขกระดูกทัง้ สิน้ 125 x 1010
เซลล์ โดยมีจานวนเซลล์ตน้ กาเนิดทีค่ านวณได้เท่ากับ 125 ล้านเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ตน้ กาเนิดในไข
กระดูกจะแบ่งตัวแบบ Asymmetric Division กล่าวคือ เซลล์ลกู จะไม่เหมือนกันทุกประการ โดยเซลล์ลกู หนึ่ง
เซลล์จะลอกแบบ DNA ของเซลล์แม่ไว้ และเซลล์ลกู อีกหนึ่งเซลล์จะยังคงเก็บรักษา DNA เดิมเอาไว้ ด้วยเหตุ
นี้เมือ่ มีการบาดเจ็บของร่างกาย เซลล์ตน้ กาเนิดทีถ่ ูกปลดปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด จะเป็นเซลล์ลกู ชนิดแรก
เท่านัน้ เซลล์ลกู ทีม่ ี DNA ดัง้ เดิมยังคงอยูใ่ นไขกระดูก และช่วยรักษากระดูกไม่ให้มกี ารพร่องไปของเซลล์ตน้
กาเนิดในไขกระดูก อย่างไรก็ตามจานวนเซลล์ตน้ กาเนิดในคนชราเมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กจะลดน้อยลง สืบ
เนื่องมาจากการทีม่ วลของไขกระดูกจะลดลงไปตามวัย ดังกล่าวแล้วข้างต้นนันเอง
่
(รูปประกอบหน้ า 47)
เดิมเคยเชื่อว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูก มีศกั ยภาพในการเปลีย่ นเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือด
ขาว เกร็ดเลือด กระดูกและเนื้อเยือ่ เกีย่ วพันได้เท่านัน้ แต่ในทศวรรษนี้เซลล์จากไขกระดูกได้รบั การพิสจู น์
ยืนยันอย่างชัดเจนว่าสามารถเปลีย่ นเป็น เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์หวั ใจ เซลล์เยือ่ บุหลอดเลือด เซลล์ตบั เซลล์
ปอด เซลล์เยือ่ บุลาไส้ เซลล์ผวิ หนัง และเซลล์สมองได้ ความก้าวหน้าทางด้านชีวโมเลกุลยังแยกแยะชนิดของ
เซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกต่อมาได้ว่า เป็นชนิดทีเ่ รียกว่าเซลล์เนื้อเยือ่ ไขกระดูก (Bone Marrow Stromal

Cells) หรือเรียกว่ามีเซลล์ตน้ กาเนิดชนิด “มีเซ็นไคมัล” (Mesenchymal Stem Cells) ซึง่ มีศกั ยภาพทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงเป็นเนื้อเยือ่ ชนิดต่างๆ ในร่างกายได้มากกว่า 100 ชนิด
เซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกเม็ดเลือดและเลือดสายรก ซึง่ มีบทบาทในการสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆ
โดยตรง มีช่อื รวมเรียกว่า Hematopoietic Stem Cells และมีโปรตีนชนิด CD34 เป็นตัวชีว้ ดั โดยปกติไขกระดูก
จะปลดปล่อยเม็ดเลือดแดงเข้าสู่กระแสเลือดวินาทีละ 10-15 ล้านเซลล์ ซึง่ ใกล้เคียงกับจานวนทีจ่ ะถูกทาลายใน
ม้าม ในขณะเดียวกันไขกระดูกจะปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดเข้าสู่กระแสเลือดระหว่าง 200 – 5,000 เซลล์ต่อ
เลือดจานวน 1 มิลลิลติ ร (ซีซ)ี โดยมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 2,400 เซลล์ ดังนัน้ จานวนของเซลล์ตน้ กาเนิดทีถ่ ูก
ปลดปล่อยออกมาจะอยูท่ ่ี 1 -10 ล้านเซลล์ และเมือ่ ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วจะไหลเวียนในกระแสเลือดในช่วง
ระยะเวลาเป็นนาทีจนถึงหลายชัวโมง
่
ในช่วงทีอ่ ยูใ่ นกระแสเลือด จะมีขบวนการทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะไปซ่อม
เนื้อเยือ่ และอวัยวะทีม่ กี ารบาดเจ็บหรือการขาดเลือด โดยบางส่วนทีไ่ ม่ได้ไปช่วยซ่อมแซมอวัยวะใด จะคืนกลับ
เข้าสู่ไขกระดูกใหม่
บทพิ สจู น์ ของกลไกธรรมชาติ ในการซ่อมแซมตนเอง
เมือ่ นักวิจยั ต้องการพิสจู น์ว่าไขกระดูกเป็นแหล่งของเซลล์ตน้ กาเนิดทีธ่ รรมชาติสร้างไว้ให้แก่มนุษย์เพื่อ
ซ่อมแซมตนเอง จึงทาการฉายรังสีไปยังไขกระดูกของหนูทดลอง เพื่อให้เซลล์ชนิดต่างๆ ในไขกระดูกรวมทัง้
เซลล์ตน้ กาเนิดถูกทาลายลงทัง้ หมด หลังจากนัน้ จึงนาเซลล์ตน้ กาเนิดทีม่ ยี นี ส์ของโปรตีนเรืองแสงสีเขียวติดอยู่
มาปลูกถ่ายทดแทน ปรากฏว่าเซลล์ตน้ กาเนิดเพียงเซลล์เดียว สามารถซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ไขกระดูกของหนูทถ่ี ูก
ฉายรังสีได้ในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยงั พบว่าเนื้ อเยื่อและอวัยวะอื่นๆ ที่ได้ไปซ่อมแซมเนื้ อเยื่อ
อื่นๆ นอกจากไขกระดูกได้ การค้นพบระบบการซ่อมแซมต้วเองจากธรรมชาติน้ี ทาให้นกั วิจยั พัฒนาวิจยั ต่อ
ยอด จนกระทังน
่ ามาสู่การแพทย์แผนใหม่ทเ่ี รียกว่า Regenerative Medicine ช่วยในการชลอวัย และ
บาบัดรักษาโรคทีส่ บื เนื่องจากความเสื่อมได้
Dr. Diane Kranse ได้ทาการวิจยั โดยใช้เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จากหนูตวั ผูเ้ พียงเซลล์เดียว ไปปลูกถ่าย
ให้กบั หนูตวั เมียทีถ่ ูกฉายรังสี และพบว่าเมือ่ ฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดเข้าสู่กระแสเลือดภายในเวลา 48 ชัวโมงจะพบ
่
โครโมโซมในไขกระดูก นอกเหนือจากการไปซ่อมแซมของไขกระดูกแล้ว นักวิจยั กลุ่มนี้ยงั พบโครโมโซม Y
ของเพศชายในอวัยวะต่างๆของหนูตวั เมีย อาทิเช่น ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่
ตับ และ ผิวหนัง เป็นต้น ผลการวิจยั ยังระบุชดั เจนว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจะถูกปลดปล่อยมาจากไขกระดูก และจะ
ไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ และอวัยวะทัวร่
่ างกาย โดยอาศัยกลไกดังต่อไปนี้
1 ร่างกายต้องมีกระบวนการกระตุน้ ให้มกี ารปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูก ในยามที่
เนื้อเยือ่ และอวัยวะมีการบาดเจ็บ
2 เซลล์ตน้ กาเนิดทีถ่ ูกปลดปล่อยมา จะไหลเวียนตามกระแสเลือดไปยังเนื้อเยือ่ และอวัยวะทัวร่
่ างกาย
3 จะมีกลไกในการนาเซลล์ตน้ กาเนิด ให้เดินทางผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปยังเนื้อเยือ่ และอวัยวะที่
ได้รบั การบาดเจ็บนัน้ ๆ
4 จะมีการเพิม่ จานวนเซลล์ตน้ กาเนิด ในเนื้อเยือ่ และอวัยวะทีเ่ ข้าไปซ่อมแซม
5 ในเนื้อเยือ่ ต่างๆ จะต้องมีกลไกทีท่ าให้เซลล์ตน้ กาเนิดเปลีย่ นแปลงตัวเองกลายเป็นเซลล์ของ
เนื้อเยือ่ และอวัยวะทีเ่ ฉพาะเจาะจงนัน้ ๆ

องค์ความรูท้ เ่ี กิดขึน้ จากการวิจยั กว่า 2,000 เรือ่ ง ทาให้นกั วิจยั และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเข้าใจถึง
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะถูกปล่อยจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด
(Stem Cell Mobilization) รวมทัง้ กระบวนการทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะเข้าไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ และอวัยวะทีไ่ ด้รบั
บาดเจ็บ (Homing) และกระบวนการทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะแปรสภาพเป็นเนื้อเยือ่ และอวัยวะทีไ่ ปซ่อมแซมได้
อย่างเฉพาะเจาะจง
อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทไ่ี ม่เคยหยุดยัง้ ทาให้นกั วิทยาศาสตร์หลายคนค้นพบว่า
เซลล์ตน้ กาเนิดจากหลายแหล่งทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็นเนื้อเยือ่ ได้นนั ้ มีไม่กช่ี นิด เมือ่ นามาเพาะเลีย้ งด้วยสาร
ธรรมชาติตามเทคโนโลยีชวี ภาพ จะมีศกั ยภาพซ่อมแซมเนื้อเยือ่ และอวัยวะได้มากกว่าทีเ่ คยเข้าใจมาแต่เดิม ดัง่
เช่นในกรณี เซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกและเม็ดเลือด ซึง่ แต่เดิมเคยเชื่อว่ารักษาได้เฉพาะโรคเลือดเท่านัน้
จากข้อมูลวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ในระยะ 10 ปีทผ่ี ่านมา ได้มกี ารยืนยันและพิสจู น์แล้วว่ายังสามารถรักษาโรค ตับ
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งหลายชนิด โรคทีเ่ กีย่ วกับระบบภูมคิ ุม้ กันผิดปกติ โรคข้อและกระดูก
โรคเบาหวาน และโรคเกีย่ วกับสมอง การค้นพบดังกล่าวย่อมทาให้แพทย์สามารถหาทางรักษาโรคต่างๆ ให้
หายขาดได้มากขึน้ ไปด้วย

บทที่ 3
การจัดเก็บและรักษาเซลล์ต้นกาเนิด
ใน
ปจั จุบนั นี้ ทารกแรกเกิดมีโอกาสเสีย่ งเป็นโรคผิดปกติเกีย่ วกับระบบเม็ดเลือด และภูมติ า้ นทาน
บกพร่องในอัตราส่วน 1 : 1,000 คน ถึง 1 : 200,000 คน นอกจากนี้ประมาณร้อยละ 90 ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรค
เลือดหรือไขกระดูก ไม่สามารถหาเซลล์ตน้ กาเนิด ในเม็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้จากผูบ้ ริจาคอื่น เนื่องจากเซลล์ตน้
กาเนิดทีไ่ ด้จากการบริจาคทัวไป
่ จะมีโอกาสเข้ากับผูป้ ว่ ยโดยระบบร่างกายของผูป้ ว่ ยไม่ทาการต่อต้านอยูใ่ น
อัตราส่วน 1 : 50,000 คน ขณะทีโ่ อกาสเข้ากันได้ของเซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จากทารกกับญาติพน่ี ้องหรือคนใน
ครอบครัวเดียวกัน อยูท่ อ่ี ตั ราส่วน 1 : 4 คน
ดังนัน้ เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสได้รบั การรักษาโดยเซลล์บาบัด หรือการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด
เพิม่ มากขึน้ การจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารกและแหล่งอื่นๆ โดยธนาคารเลือดสายสะดือ
ทารก ทัง้ หน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงได้ถอื กาเนิดขึน้

ข้อดีของการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดกับธนาคารเลือดสายสะดือทารก
- ทาให้ทารกและครอบครัวสามารถนาเซลล์ตน้ กาเนิดไปใช้รกั ษาโรคได้อย่างทันท่วงที และยัง
สามารถใช้บริการการค้นหาเซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ ข้ากับตนเองได้ จากเครือข่ายของธนาคารเลือด
สายสะดือทารกทีเ่ ชื่อมโยงกันทัวโลก
่
เช่น Netcord อีกด้วย

การบริจาคหรือจัดเก็บเลือดสายสะดือทารกเริม่ ต้นอย่างไร
- กรณีทต่ี งั ้ ครรภ์และต้องการบริจาคหรือจัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารก ผูท้ ส่ี นใจจะบริจาค
เลือดสายสะดือทารกให้แก่ผปู้ ว่ ย สามารถติดต่อสอบถามได้ทธ่ี นาคารเลือดจากสายสะดือ
ทารก (Cord Blood Bank) ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย
ขัน้ ตอนการรับบริ จาคเซลล์ต้นกาเนิ ดเม็ดเลือดจากสายสะดือ
1. แพทย์จะให้ขอ้ มูลเรือ่ งการบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดจากสายสะดือแก่มารดาผูต้ งั ้ ครรภ์
2. มารดาผูต้ งั ้ ครรภ์จะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือแสดงความยินยอมทีจ่ ะบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิด
เม็ดเลือดจากสายสะดือ เพื่อการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดให้แก่ผปู้ ว่ ย
3. แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจะเป็นผูด้ าเนินการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดจากสายสะดือ ให้แก่หญิงผู้
บริจาคในวันคลอด
กรณีทต่ี อ้ งการเก็บเลือดจากสายสะดือทารกไว้ เพื่อใช้กบั ทารกหรือครอบครัวของตนเอง ในครอบครัว
ทีม่ ลี กู เป็นโรคทางพันธุกรรมอยูแ่ ล้ว และโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ดว้ ยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ด
เลือด เช่น โรคธาลัสซีเมีย ถ้ามารดากาลังตัง้ ครรภ์อยู่ จึงมีความเป็นไปได้สงู มากว่าเนื้อเยือ่ (HLA) ของทารกใน
ครรภ์ (เด็กทีเ่ ป็นน้อง) จะเข้ากับพี่ (เด็กทีค่ ลอดออกมาก่อนแล้ว) ได้ถงึ 25-30 เปอร์เซ็นต์ นันย่
่ อมหมายถึง
เลือดจากสายสะดือของน้องอาจจะช่วยรักษาโรคให้กบั พีไ่ ด้
เมือ่ เป็นเช่นนี้ทางครอบครัวควรขอคาปรึกษาจากสูตแิ พทย์ก่อนคลอดเพื่อทาการตรวจชนิดเนื้อเยือ่ ของ
ทารกในครรภ์ (Fetal HLA Typing) ร่วมกับการวินิจฉัยโรคของทารกในครรภ์ เพื่อแพทย์จะได้ให้ขอ้ มูลแก่

ครอบครัวของผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ทีร่ กั ษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด
จากเลือดสายสะดือทารก เพื่อจะได้นาไปสู่การจัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารก ได้รบั การรับรองว่ามี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคเกีย่ วกับระบบเลือด, โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว, โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง และโรค
อื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิด
ดังนัน้ การจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารก จึงเป็นโอกาสทีค่ นไทยทุกคนควรพิจารณา
เพื่อให้เป็นของขวัญสาหรับทารกและเกิดประโยชน์ แก่ครอบครัวได้มากทีส่ ุด
หลักเกณฑ์ในการวิ นิจฉัยและการจัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารก
1. ในกรณีทท่ี ารกในครรภ์ไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่มพี ห่ี รือญาติเป็นโรคนี้ เนื้อเยือ่ ของทารกในครรภ์
(Fetal HLA) จะถูกนามาตรวจสอบว่าใกล้เคียงกับเนื้อเยือ่ (HLA) ของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคหรือไม่ ถ้า
พบว่าใกล้เคียงกัน หรือต่างกันไม่เกินสองตาแหน่ง (Loci) การจัดเก็บเลือดสายสะดือทารกก็จะ
ดาเนินการหลังคลอดทันที เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด จากสายสะดือทารก ไว้
สาหรับรักษาโรคให้แก่พห่ี รือญาติต่อไป
2. ในกรณีทท่ี ารกในครรภ์ไม่เป็นโรค และไม่มพี ห่ี รือญาติเป็นโรค แต่ทางครอบครัวต้องการทีจ่ ะ
จัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารกไว้ เนื่องจากทางครอบครัว ยังไม่ตอ้ งการสิน้ สุดการตัง้ ครรภ์ และ
กังวลว่าลูกคนถัดไปอาจจะเป็นโรค การจัดเก็บเลือดสายสะดือทารกหลังคลอดก็ทาได้เช่นกัน แต่
มักจะดาเนินการโดยหน่วยงานของเอกชน
3. ในกรณีทท่ี ารกในครรภ์เป็นโรค และทางครอบครัว ยังไม่ตอ้ งการให้สน้ิ สุดการตัง้ ครรภ์ แพทย์จะ
ดาเนินการตรวจสอบชนิดของเนื้อเยือ่ ของทารกในครรภ์ (Fetal HLA) ทีเ่ ป็นโรค กับญาติหรือผู้
บริจาคทีศ่ ูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ ถ้าพบว่ามีเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้ (HLAIdentical) ก็จะทาการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดหลังการคลอดเพื่อรักษาให้ทารกหายขาดได้
ทัง้ นี้การจัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารกไว้ใช้เพื่อลูก (Autologous) หรือครอบครัวตนเอง (Siblings)
กับบริษทั หรือหน่วยงานเอกชนนัน้ จะต้องเสียค่าบริการในการดาเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษา
ตลอดเวลาทีฝ่ ากเซลล์ตน้ กาเนิดไว้ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยอาจจะสูงอยูบ่ า้ ง แต่คงไม่มคี ่าใช้จา่ ยใดๆ มากเกินไป
สาหรับหลักประกันในการรักษาโรคร้าย ทีอ่ าจคุกคามชีวติ คุณและครอบครัวในอนาคต
คุณสมบัติของมารดาที่ต้องการจัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารก
ก่อนทีจ่ ะมีการจัดเก็บเลือดจากสายสะดือทารกทัง้ ในภาครัฐและเอกชน จะมีการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูบ้ ริจาคหรือมารดาผูต้ งั ้ ครรภ์ ดังต่อไปนี้
1. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
2. ควรตัง้ ครรภ์เดีย่ ว หรือในกรณีทต่ี งั ้ ครรภ์แฝด ทารกในครรภ์จะต้องแข็งแรง
3. ไม่มปี ระวัตเิ ป็นโรคทางพันธุกรรมทีร่ า้ ยแรง
4. มีอายุครรภ์ตงั ้ แต่ 37 สัปดาห์ขน้ึ ไป
5. เลือดของผูบ้ ริจาคหรือมารดาผูต้ งั ้ ครรภ์ จะต้องผ่านการตรวจกรองการติดเชือ้ ภายใน 30 วัน ก่อน
การเก็บเซลล์ตน้ กาเนิด เพื่อตรวจหาเชือ้ ต่างๆ เช่น เชือ้ ซิฟิลสิ , ตับอักเสบ บี, ตับอักเสบ ซี และ
โรคเอดส์ โดยแสดงผลไม่ตดิ เชือ้ (ให้ผลเป็นลบ)

6. ไม่มขี อ้ บ่งชีว้ ่าจะให้กาเนิดทารกทีผ่ ดิ ปกติ
7. น้าหนักของทารกในครรภ์เมือ่ คลอด ต้องไม่ต่ากว่า 2,500 กรัมโดยประมาณ
การเตรียมตัวสาหรับมารดาผูต้ งั ้ ครรภ์ ที่ต้องการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือ ทารก
1. สามารถติดต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ ตัง้ แต่รตู้ วั ว่าเริม่ ตัง้ ครรภ์ในระยะแรก ไปจนถึงระยะ
สุดท้ายของการตัง้ ครรภ์
2. ปฎิบตั ติ วั เป็นปกติทงั ้ ก่อนและหลังการเก็บเลือดสายสะดือ เพียงแต่ตอ้ งแจ้งกาหนดวันคลอดของ
ทารกแก่หน่วยงานทีต่ ดิ ต่อไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บเลือดจากสายสะดือไป
ให้ถงึ มือแพทย์ผทู้ าคลอดได้ทนั ท่วงที
3. ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงโรงพยาบาลหรือกระบวนการคลอด เช่น เปลีย่ นจากการคลอด
ธรรมชาติเป็นผ่าคลอด ให้แจ้งหน่วยงานทีต่ ดิ ต่อไว้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4. ในกรณีทม่ี กี ารคลอดฉุกเฉิน ต้องรีบแจ้งหน่วยงานทีต่ ดิ ต่อไว้ทนั ที เมือ่ กาลังจะเดินทางไป
โรงพยาบาลเพื่อทาการคลอด เพื่อทางหน่วยงานจะได้ส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปทาการจัดเก็บ และคัดแยก
เซลล์ตน้ กาเนิดได้ทนั เวลา
ความพอเพียงของปริ มาณเลือดจากสายสะดือทารกที่ จดั เก็บได้ต่อการปลูกถ่าย
ปกติแล้วปริมาณเลือดทีจ่ ดั เก็บได้จะมีตงั ้ แต่ 42-240 มิลลิลติ ร ซึง่ การใช้เข็มดูดเลือดจากสายสะดือ
ทารกตามวิธกี ง่ึ ปิด กับการจัดเก็บโดยวิธกี ่อนรกคลอด จะทาให้เก็บเลือดได้เพิม่ ขึน้ อีก 8-85 มิลลิลติ ร เรียกได้
ว่ายิง่ จัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดได้มากเท่าใด ความสาเร็จในการรักษาโรคให้หายขาดก็จะเพิม่ ขึน้ เป็นลาดับ
ในอนาคตอันใกล้น้ี เทคนิคการเพาะเลีย้ งเพิม่ จานวนเซลล์ตน้ กาเนิด
จะทาให้เพิม่ โอกาสมีความ
พอเพียงของปริมาณเซลล์ตน้ กาเนิดไปใช้เพื่อปลูกถ่ายได้มากขึน้ ตามไปด้วย

แหล่งจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ด ที่นิยม
1. หลอดเลือดดา แพทย์จะใช้เครือ่ งมือพิเศษในการเก็บแยกเฉพาะเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดออก
จากเลือดผูบ้ ริจาค โดยทาในห้องทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งมือไว้ แต่ไม่ใช่หอ้ งผ่าตัด
ก่อนหน้านี้ ผูบ้ ริจาคต้องรับยา
G-CSF เป็นเวลาสีว่ นั เพื่อไปกระตุน้ ให้ไขกระดูกสร้างเซลล์ตน้ กาเนิด
เพิม่ มากขึน้ หลังจากได้รบั การกระตุน้ ครบแล้ว แพทย์จะนาเข็มมาเจาะเลือดออกทางเส้นเลือดดา เพื่อเข้าสู่
ั่
เครือ่ งปนแยกเซลล์
ตน้ กาเนิด ซึง่ ผูบ้ ริจาคแต่ละรายจะใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 3 ชัวโมง
่ และอาจต้องจัดเก็บซ้า 2-3
ครัง้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั น้ าหนักของผูป้ ว่ ยทีร่ บั การบริจาคและโรคทีต่ อ้ งการรักษา
ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยประสงค์จะเข้ารับการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดเพื่อตัวของผูจ้ ดั เก็บ หรือ
ครอบครัวของผูจ้ ดั เก็บเองเท่านัน้ ปจั จุบนั ประเทศไทยได้มภี าคเอกชนเข้ามาให้บริการแล้ว สนใจขอข้อมูล
เพิม่ เติมคลิกดูรายละเอียดได้ท่ี www.stemcellforlife.co.th

2. ไขกระดูก เป็นแหล่งทีอ่ ยูข่ องเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด การจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดจึงทา
ในห้องผ่าตัดเท่านัน้ โดยแพทย์จะใช้เข็มและกระบอกฉีดยาเจาะเข้าไปทีบ่ ริเวณสะโพกของผูบ้ ริจาคประมาณ
30 เข็ม โดยเฉลีย่ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ปริมาณทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการด้วย ซึง่ กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณสอง
ชัวโมง
่ หลังจากนัน้ ผูบ้ ริจาคจะต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายประมาณ 5-7 วัน
ข้อดี มีดงั นี้
- ผูป้ ว่ ยจะได้รบั เซลล์ตน้ กาเนิดทีส่ ดใหม่ในปริมาณทีเ่ พียง
พอต่อการรักษา แต่มขี อ้ จากัดคือ ต้องปลูก
ถ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ยภายใน 24 ชัวโมง
่ นับตัง้ แต่ได้รบั เซลล์ตน้ กาเนิดจากผูบ้ ริจาค
ข้อเสีย มีดงั นี้
1. ยา
G-CSF อาจทาให้ผบู้ ริจาคเกิดอาการปวดเมือ่ ย หรือรูส้ กึ คล้ายจะเป็นหวัดได้
2. สาหรับผูบ้ ริจาคทางไขกระดูก จะได้รบั ความเจ็บปวดระหว่างดาเนินการจัดเก็บ จึงต้องได้รบั ยาสลบ
ร่วมด้วย ดังนัน้ หลังจาการบริจาคเสร็จสิน้ แล้ว ผูบ้ ริจาคอาจมีอาการคลื่นไส้หรือปว่ ยเล็กน้อย อันเนื่องมาจาก
ผลข้างเคียงของยาสลบ
3. ฟันน้านม
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากฟันน้านมเด็ก
ในปี ค.ศ. 2003 ดร.ซองเตา ชิ ซึง่ เป็นทันตแพทย์และปฏิบตั งิ านให้กบั สถาบันวิจยั สุขภาพในรัฐแมรี่
แลนด์ สหรัฐอเมริกา ได้คน้ พบว่าในฟนั น้ านมทีห่ ลุดร่วงจากเด็กนัน้ จัดเป็ นแหล่งของเซลล์ตน้ กาเนิดเช่นกัน
เนื่องจากฟนั น้ านมประกอบด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดทีอ่ ่อนวัย และสามารถนาไปเพาะเลีย้ งจนถึงพัฒนาให้เป็ น
เนื้อเยือ่ ได้หลายชนิด โดยเซลล์ตน้ กาเนิดทีค่ ดั แยกจากเนื้อในฟนั น้ านมนัน้ ถูกขนานนามว่า SHED (Stem Cell
From Human Exfoliated Deciduous Teeth)
ประโยชน์ ของเซลล์ต้นกาเนิ ดจากฟันน้านม
เซลล์ตน้ กาเนิดเหล่านี้สามารถนาไปใช้รกั ษาโรคต่างๆ ดังทีก่ ล่าวไปแล้วในบทก่อนๆ ได้เช่นเดียวกับ
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือและไขกระดูก แต่เซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมมีลกั ษณะพิเศษกว่าเซลล์ตน้
กาเนิดจากแหล่งอื่นๆ กล่าวคือ เซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมนัน้ มีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตัวเองให้กลายไป
เป็นเนื้อเยือ่ ชนิดต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ได้หลากหลายกว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจากแหล่งอื่น อีกทัง้ ตัวมันเอง
จัดเป็ นเซลล์ทม่ี กี ารพัฒนาของเนื้อเยือ่ น้อยมาก ดังนัน้ โอกาสทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมจะเข้ากันได้กบั
เนื้อเยือ่ ของคนในครอบครัวเดียวกัน จึงมีสงู กว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจากแหล่งอื่น
โดยอัตราส่วนพ่อและแม่ทม่ี โี อกาสใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมของลูกนัน้ อยูใ่ นอัตราส่วนหนึ่งต่อ
สอง ขณะทีพ่ ก่ี บั น้องมีโอกาสใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมร่วมกันทีอ่ ตั ราส่วนหนึ่งต่อสี่ และปูย่ าตายายก็ม ี
โอกาสอาศัยเซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมของหลานทีอ่ ตั ราส่วนหนึ่งต่อแปด
และเนื่องจากเซลล์ตน้ กาเนิดนี้มแี หล่งกาเนิดอยูท่ เ่ี นื้อในของฟนั น้ านม ประโยชน์ทางตรงของเซลล์ชนิด
นี้กค็ อื สามารถนาไปใช้ปลูกถ่ายฟนั ให้แก่ตวั เด็กเจ้าของฟนั น้ านมหรือพ่อแม่ รวมไปถึงพีน่ ้องด้วย นันคื
่ อ เมือ่
ลูกน้อยมีปญั หาเกีย่ วกับรากฟนั หรือฟนั แท้ขน้ึ มา เช่น ฟนั แท้หลุดร่วง เด็กก็ไม่ตอ้ งใส่ฟนั ปลอมเหมือนเช่นคน
อื่นๆ เพราะยังคงมีเซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมของตัวเองทีไ่ ด้เก็บไว้ และสามารถนามาปลูกถ่ายให้เกิดฟนั ซี่

ใหม่งอกขึน้ มาแทนซีเ่ ก่าทีม่ ปี ญั หา หรือจะเรียกได้ว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมของลูกน้อยนัน้ สามารถใช้
แก้ปญั หาเกีย่ วกับรากฟนั และฟนั ให้แก่ตวั เด็กเองและคนในครอบครัวก็ได้
ดังนัน้ การจัดเก็บฟนั น้ านมของลูกน้อยไว้ตงั ้ แต่วนั นี้ ก็เท่ากับเป็ นการทาประกันการรักษาสุขภาพ
ให้กบั ลูกและคนในครอบครัวของเราในวันข้างหน้า ในอนาคตอาจจะไม่ค่อยเห็นใครใช้ฟนั ปลอมกันอีกแล้ว
เพราะมนุ ษย์สามารถปลูกฟนั ซีใ่ หม่ได้ดว้ ยฟนั น้ านมของลูกหลานเรานันเอง
่
ผูท้ ี่สามารถจัดเก็บได้
คือเด็กในช่วงอายุ 5-13 ปี ทีฟ่ นั น้ านมยังคงหลุดร่วงไม่หมด
ฟันน้านมที่จดั เก็บได้
1. ฟนั น้ านมเด็กนัน้ สามารถจัดเก็บได้ 12 ซี่ โดยเว้นเฉพาะฟนั กรามเท่านัน้
2. ฟนั น้ านมทีต่ อ้ งการจัดเก็บ ต้องเป็ นฟนั น้ านมทีอ่ ยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์เกิน 95 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือฟนั
น้ านมทีผ่ ุ พรุน ผิวเคลือบ ฟนั กร่อนถึงเนื้อในของฟนั จะไม่สามารถจัดเก็บได้
การจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากฟันน้านม
ฟนั น้ านมทีน่ ามาใช้จดั เก็บเป็ นเซลล์ตน้ กาเนิด จะต้องเป็ นฟนั น้ านมทีห่ ลุดร่วงเองตามธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการถอนโดยทันตแพทย์กไ็ ด้ แต่มขี อ้ แม้คอื ฟนั น้ านมนัน้ ต้องยังคงสภาพสดใหม่ภายในระยะเวลา 48
ชัวโมงหลั
่
งจากฟนั หลุดร่วงแล้ว
ผูป้ กครองทีม่ คี วามประสงค์จะจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมของบุตรหลาน จะต้องติดต่อกับ
บริษทั หรือหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่ ห้บริการธนาคารเซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านม เพื่อรับบรรจุภณ
ั ฑ์ปลอดเชือ้
จานวนสองชุด ให้เด็กและผูป้ กครองมีพกติดต่อไว้ในกรณีทฟ่ี นั น้ านมเกิดหลุดร่วงฉุ กเฉิน และรับทราบค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ
เมือ่ ฟนั น้ านมหลุดร่วงหรือโดนถอนออก ผูป้ กครองต้องรีบนาฟนั ซีน่ นั ้ ใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ทผ่ี ่านการฆ่าเชือ้ ซึง่
เตรียมไว้ พร้อมห่อหุม้ ด้วยน้ าแข็งอย่างดี เพื่อให้ฟนั น้ านมอยูใ่ นอุณหภูมทิ ต่ี ่ ากว่า 4 องศาเซลเซียส และรีบ
นาส่งให้กบั บริษทั หรือหน่ วยงานทีต่ ดิ ต่อทันที เพื่อให้บริษทั หรือหน่ วยงานนัน้ ๆ ได้รบั ฟนั น้ านมภายใน 48
ชัวโมง
่
ขัน้ ตอนการจัดเก็บและเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกาเนิ ดจากฟันน้านม
ปจั จุบนั นี้ในประเทศไทยได้มหี น่ วยงานของเอกชนบางราย เปิดให้บริการจัดเก็บและเพาะเลีย้ งเซลล์ตน้
กาเนิดจากฟนั น้ านมแล้ว ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ฟนั น้ านมแต่ละซีต่ อ้ งได้รบั การตรวจสอบลักษณะอย่างละเอียดก่อนเข้าสู่ขบวนการแยกเซลล์ตน้ กาเนิด

ออกจากฟนั น้ านม
2. เซลล์ตน้ กาเนิดจะถูกแยกออกจากบริเวณเนื้ออ่อนของฟนั น้ านม
3. เซลล์ตน้ กาเนิดจะถูกนาไปตรวจสอบว่าปราศจากเชือ้ ปนเปื้อนต่าง ๆ และถูกนาไปเพาะเลีย้ ง พร้อมทัง้
ตรวจสอบจานวนว่าพอทีจ่ ะเพาะเลีย้ งได้หรือไม่

4. เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้มาจะถูกนาไปแช่แข็ง โดยจะมีการลดอุณหภูมลิ งเป็ นขัน้ ตอน ก่อนจะเก็บไว้ใน

ไนโตรเจนเหลวทีอ่ ุณหภูม ิ -196 องศาเซลเซียส
ขัน้ ตอนเหล่านี้ควรดาเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา (FDA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ข้อดีของการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากฟันน้านม
1. จัดเก็บง่าย ไม่เป็ นอันตรายต่อเด็ก
2. เป็ นหลักประกันด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของช่องปากในอนาคตให้แก่เด็กและครอบครัว
3. ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากฟนั น้ านมนัน้ ถูกกว่าค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิด
จากเลือดสายสะดือทารก
ข้อเสียของการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากฟันน้านม
1. เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้มจี านวนค่อนข้างน้อยเมือ่ เทียบกับทีจ่ ดั เก็บได้จากแหล่งอื่น ๆ
2. เกินกว่าครึง่ ของฟนั น้ านมนัน้ มักหลุดร่วงด้วยเหตุสุดวิสยั และเป็ นภาวะฉุ กเฉินทีผ่ ปู้ กครองมักคาดไม่
ถึง ดังนัน้ โอกาสทีจ่ ะจัดเก็บฟนั น้ านมอย่างปลอดเชือ้ และส่งถึงมือหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการอย่างใหม่สด
ภายใน 48 ชัวโมง
่ จึงเป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากอยูบ่ า้ ง
4. เนื้ อเยื่อไขมัน
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมัน (Adipose Tissue Stem Cell)
เนื้อเยือ่ ไขมันนับเป็นแหล่งกาเนิดเซลล์ตน้ กาเนิดล่าสุดทีว่ งการแพทย์ได้ทาการค้นพบ วงการอาหาร
และยา (FDA) ของสหรัฐฯ ได้ให้การรับรองเมือ่ ปี ค.ศ. 2006
นอกจากนี้
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเนื้อเยือ่ ไขมันยังเป็นทีส่ นใจอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์อกี ด้วย
เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งและปญั หาด้านจริยธรรม เราจึงพบว่าขณะนี้มบี างประเทศริเริม่ นาเอาเซลล์ตน้
กาเนิดจากเนื้อเยือ่ ไขมันไปใช้เพื่อรักษา และสร้างเสริมเนื้อเยือ่ บางส่วนในร่างกายให้กบั ผูป้ ว่ ยแล้ว เช่น ญีป่ นุ่
และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ส่วนในประเทศไทยนัน้ มีโรงพยาบาลและหน่วยงานเอกชนบางแห่ง ได้รเิ ริม่ เป็นธนาคารเซลล์ตน้ กาเนิด
จากเนื้อเยือ่ ไขมันขึน้ แล้วในปี พ.ศ. 2550
แหล่งของเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมัน
เนื้อเยือ่ ไขมันของร่างกายมนุษย์เรานัน้ จัดเป็นแหล่งของเซลล์ตน้ กาเนิดชัน้ ดีอกี แหล่งหนึ่ง โดยใน
เนื้อเยือ่ ไขมัน 300 ซีซ.ี จะมีเซลล์ตน้ กาเนิดอยูป่ ระมาณ 10 ล้านเซลล์ ซึง่ ปกติแล้วในแวดวงศัลยกรรมทีม่ กี าร
ผ่าตัดดูดไขมันต่าง ๆ นัน้ มักจะมีการดูดไขมันออกจากตัวคนไข้ครัง้ ละไม่ต่ากว่า 500 ซีซ.ี
หลังจากการผ่าตัดดูดไขมัน คนไข้กจ็ ะได้เซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ ป็นเสมือนของแถมมาด้วยครัง้ ละไม่ต่ากว่า
30 ล้านเซลล์โดยประมาณ ซึง่ เซลล์เหล่านี้เมือ่ นาไปผ่านกระบวนการตรวจสอบเชือ้ และเพาะเลีย้ งใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว เจ้าของเซลล์กจ็ ะได้เซลล์ตน้ กาเนิดในปริมาณทีเ่ พียงพอกับการ
นาไปใช้รกั ษาร่างกาย หรือชะลอสภาพเสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ ของเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมัน
เซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้มคี ุณสมบัตคิ ล้ายคลึงกับเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือด จากเลือดสายสะดือ และจาก
ไขกระดูก แต่คุณลักษณะทีเ่ ด่นทีส่ ุดของเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้กค็ อื
1. สามารถฟื้นฟูสภาพผิวหนังได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผิวหนังทีม่ รี ว้ิ รอยอันเนื่องมาจากวัยและ
สังขาร หรือผิวหนังทีม่ แี ผลเรือ้ รัง
2. สามารถนาไปใช้รว่ มกับการศัลยกรรมทรวงอก เพื่อเพิม่ ขนาดทรวงอกได้อย่างปลอดภัยกว่า
สารสังเคราะห์ต่างๆ
3. สามารถนาไปใช้รกั ษาสภาวะเสื่อมของเอ็นข้อต่าง ๆ และกระดูกรวมไปถึงหลอดเลือดหัวใจ
4. สามารถนาไปใช้ในการศัลยกรรมผิวหนังเพื่อทดแทนโบทอกซ์ และคอลลาเจนได้เป็นอย่างดี
5. แหล่งทีม่ าไม่ขดั กับศีลธรรมและจริยธรรม อีกทัง้ เนื้อเยือ่ ไขมันมักเป็นเนื้อเยือ่ ส่วนเกินทีค่ น
อยากบริจาค จึงสามารถรวบรวมได้ในปริมาณมาก
6. มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาและรักษาโรคต่างๆ อีกมากในอนาคต
ผูท้ ี่สามารถจัดเก็บได้
ผูใ้ หญ่ทบ่ี รรลุนิตภิ าวะแล้วและมีน้าหนักไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ สามารถรับบริการดูดไขมันได้
โดยไม่เป็นอันตราย
ข้อควรระวังในการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมัน
แม้ว่าเนื้อเยือ่ ไขมันจะเป็นเนื้อเยือ่ ทีค่ นส่วนใหญ่ไม่ช่นื ชอบ และอยากจะกาจัดออกจากร่างกายให้
ได้มากทีส่ ุด แต่ไขมันก็คอื ฉนวนทีด่ ขี องร่างกายเราและยังมีประโยชน์อกี มาก ดังนัน้ ในการจัดเก็บเนื้อเยือ่
ไขมันแต่ละครัง้ นัน้ ไม่ควรเกิน 1 ลิตร มิฉะนัน้ ผูท้ เ่ี ข้ารับการจัดเก็บจะมีความเสีย่ งเทียบเท่ากับการผ่าตัดใหญ่
ข้อเสียของการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมัน
มีเพียง 2 ประการ คือ
1. ผูป้ ว่ ยอาจต้องเข้ารับการวางยาสลบขณะทีแ่ พทย์ทาการดูดไขมันออกจากร่างกาย
2. ผูป้ ว่ ยอาจต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทีจ่ ะตามมาจากการดูดไขมันและการฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดกลับ
เข้าไปทีเ่ นื้อเยือ่ ผิวหนัง ในกรณีทต่ี อ้ งการจะลดริว้ รอยเหีย่ วย่น
ข้อดีของการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมัน
ผูท้ ข่ี อรับบริการโดยวิธนี ้จี ะไม่เกิดการแพ้หรือต่อต้าน เนื่องจากเป็นการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จาก
ร่างกายตัวเอง ในปจั จุบนั การนาเอาเนื้อเยือ่ ไขมันมาฉีดเข้าทีช่ นั ้ ใต้ผวิ หนังเป็ นสิง่ ทีก่ ระทาอยูแ่ ล้ว โดยแพทย์
ศัลยกรรมพลาสติก และแพทย์ทใ่ี ห้บริการด้านการเสริมความงาม
ดังนัน้ การนาเอาไขมันทีด่ ดู ออกมาทาการคัดแยกเซลล์ตน้ กาเนิดและนาไปใช้ ย่อมมีประสิทธิภาพและ
เกิดความปลอดภัย มากกว่าการนาเอาเนื้อเยือ่ ไขมันมาฉีดเข้าร่างกายโดยตรง
นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ จะสามารถพัฒนาเนื้อเยือ่ ไขมันให้นาไปใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคข้อและกระดูก รวมถึงการเสริมทรวงอกได้

5. เนื้ อเยื่อรกและสายรก
แนวคิดในการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากรกและสายรกมาจากแพทย์ชาวรัสเซีย ชื่อ
Dr.Filatov…………………
ภายหลังจากการค้นพบเซลล์ตน้ กาเนิดชนิด
Mesenchymal Stem Cell (MSC) ทาให้นกั วิจยั พบว่า
เซลล์ตน้ กาเนิดจากสายรก (Umbilical Cord Stem Cells) มีเซลล์ตน้ กาเนิดชนิด MSC สูง และสืบเนื่องจาก
การทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้มศี กั ยภาพในการซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ได้มากกว่า 100 ชนิด จึงได้มธี ุรกิจการแพทย์
ในการจัดตัง้ ธนาคารจัดเก็บและรับฝากเซลล์ตน้ กาเนิดจากสายรกอีกแหล่งหนึ่งด้วย
นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ AFA
เทคโนโลยีในปจั จุบนั นัน้ ได้กา้ วไปอย่างรวดเร็ว จึงทาให้นกั วิทยาศาสตร์สาขาประสาทชีววิทยา
(Neurobiology) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้คน้ พบว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติบางชนิด ทีช่ ่วยให้สามารถ
กระตุน้ ให้ไขกระดูกหลังเซลล์
่
ตน้ กาเนิดออกมาได้มากกว่าปกติถงึ 30 เปอร์เซ็นต์
ดังนัน้ จึงมีการค้นคว้าและพัฒนาต่ออย่างกว้างขวาง จนทาให้ประชาชนทัวไปมี
่ โอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด
นี้ในท้องตลาดได้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2549 ซึง่ วางจาหน่ายในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐาน โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
ประโยชน์ของ AFA
สร้างความสะดวกแก่ผทู้ ต่ี อ้ งการเพิม่ จานวนเซลล์ตน้ กาเนิดในร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะเพียงแค่
รับประทานก็จะเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านหรือแพ้ อีกทัง้ ไม่ตอ้ งลงทุนสูง และเสีย่ งกับ
ความเจ็บปวด
จากผลการวิจยั ในอเมริกาพบว่า เมือ่ ให้ผปู้ ว่ ยด้วยโรคทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์ ได้รบั ประทาน
อย่างสม่าเสมอ จะทาให้ผปู้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ อย่างเห็นได้ชดั ภายใน 6 เดือน

AFA

ข้อจากัดของ
AFA
เนื่องจากปริมาณไขกระดูกทีเ่ พิม่ โดยวิธนี ้ี จะมีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลีย่ จากปกติ ดังนัน้ จึงไม่
สามารถใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหนักได้
อย่างไรก็ดี การจัดเก็บและนาไปใช้ของเซลล์ตน้ กาเนิดจากทัง้ สองแหล่ง รวมถึงสารสกัดเพื่อกระตุน้ ให้
ร่างกายผลิตเซลล์ตน้ กาเนิดตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นนัน้ นับว่าเป็นนวัตกรรมทีใ่ หม่มากในวงการแพทย์ แต่ยงั มี
การให้บริการและข้อมูลทีน่ ้อยมากในประเทศไทย ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจสามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ท่ี บริษทั Cellular Beauty (www.cellularbeauty.co.th),บริ ษทั BioEden Asia และบริษทั Stem Med หรือ
โทร. 0-8505-37717, 0-8522-22849 และ 0-8393-92302
ทาไมถึงควรบริ จาคเซลล์ต้นกาเนิ ด
นับตัง้ แต่โครงการรับบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้เริม่
ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปลายปี พ.ศ. 2549 นัน้ ได้มผี มู้ าแจ้งความจานงขอเป็นผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ กาเนิด
เม็ดเลือด จานวน 14,000 กว่าคน แต่มผี ปู้ ว่ ยเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดเลือดไปเพียงแค่ 41
คนเท่านัน้

กล่าวคือ เซลล์ตน้ กาเนิดจากผูบ้ ริจาค 50,000 คน จะมีผปู้ ว่ ยทีม่ เี นื้อเยือ่ เข้ากันได้กบั ผูบ้ ริจาค และ
สามารถนาไปใช้ได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านัน้ จะเห็นว่ายังมีผปู้ ว่ ยอีก เป็นจานวนมากทีข่ าดโอกาสในการเข้ารับ
การรักษาด้วยวิธปี ลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด และยิง่ ถ้ามีผบู้ ริจาคน้อย ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการรับการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ กาเนิดก็ยงิ่ มีโอกาสได้รบั การรักษาน้อยลงไปด้วย
ดังนัน้ การบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิด เปรียบเสมือนการทาบุญทีย่ งิ่ ใหญ่เพราะนันคื
่ อการให้ชวิ ติ ใหม่แก่
ผูอ้ ่นื
จะบริ จาคเซลล์ต้นกาเนิ ดได้อย่างไร
ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานภาครัฐทีร่ บั บริจาคเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด โดยผู้
บริจาคต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็นผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 17-55 ปี
2. มีน้าหนักตัวไม่ต่ากว่า 48 กิโลกรัม
3. มีประวัตเิ คยบริจาคโลหิตมาแล้ว
2 ครัง้
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มโี รคประจาตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงไม่มพี ฤติกรรมเสีย่
ง
ทางเพศสัมพันธ์ หลังจากนัน้ ผูต้ อ้ งการเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิด จะต้องบริจาคเลือดตัวอย่าง
จานวนสองหลอด ๆ ละไม่เกิน 20 มิลลิลติ ร เพื่อนาไปตรวจหาเนื้อเยือ่ HLA ดูว่าเนื้อเยือ่ ผูบ้ ริจาคกับผูป้ ว่ ยเข้า
กันได้หรือไม่ ถ้าเนื้อเยือ่ เข้ากันได้ ทางศูนย์บริจาคโลหิตจะเชิญให้อาสาสมัครมาบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ด
เลือดต่อไป
โดยในส่วนของผูบ้ ริจาคนัน้ ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ในการดาเนินการ ยกเว้นแต่ผทู้ ไ่ี ม่เคยบริจาค
เลือด และต้องการตรวจหาค่าเนื้อเยือ่ HLA จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยประมาณ 3,000 บาทต่อคน
การบริ จาคเซลล์ต้นกาเนิ ดเม็ดเลือดแตกต่างจากการบริ จาคเลือดทัวไปอย่
่
างไร
เลือด
ทีไ่ ด้รบั บริจาค 77 เปอร์เซ็นต์ จะถูกนาไปใช้เพื่อทดแทนเลือดทีส่ ญ
ู เสียไปในภาวะต่าง ๆ เช่น
อุบตั เิ หตุ และการผ่าตัด เป็นต้น ขณะทีอ่ กี 23 เปอร์เซ็นต์ทเ่ี หลือ จะถูกนาไปแยกออกเป็นเกล็ดเลือด เม็ดเลือด
แดงหรือเม็ดเลือดขาว ทัง้ นี้เพื่อนาไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยเฉพาะโรค เช่น โรคธาลัสซีเมีย, โรคเกล็ดเลือดต่า และโรคฮี
โมฟีเลีย เป็นต้น
แต่สาหรับเลือดของผูท้ ต่ี อ้ งการบริจาคเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดนัน้ จะถูกนาไปผ่านกระบวนการคัด
กรองแยกเฉพาะเซลล์ตน้ กาเนิดออกจากเลือด เพื่อนาไปใช้ในการปลูกถ่ายให้กบั ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการรับการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเท่านัน้

บทที่ 4
การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด
จากประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของมนุษยชาติ เราได้คน้ พบว่าเซลล์บาบัด (Cell Therapy) นัน้ มี
วิวฒ
ั นาการทีน่ ่าสนใจยิง่ ต่อการรักษาชีวติ มวลมนุษย์ นายแพทย์พาราเซลซัส ผูม้ ชี ่อื เสียงด้านนี้มาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 16 ยังเคยกล่าวไว้ว่า “หัวใจรักษาหัวใจ ปอดรักษาปอด ม้ามรักษาม้าม หรือหากต้องการรักษาสิง่ ใด
ให้รกั ษาด้วยสิง่ นัน้ ”
นายแพทย์พาราเซลซัลและแพทย์อกี มากเชื่อว่า วิธกี ารรักษาอาการเจ็บปว่ ยทีด่ ที ส่ี ุดคือ การปลูกถ่าย
เนื้อเยือ่ ทีส่ มบูรณ์ของอวัยวะนัน้ ๆ เข้าไป เพื่อเสริมสร้างชีวติ ใหม่ให้กบั เนื้อเยือ่ ทีเ่ สื่อมสภาพลงของอวัยวะชิน้
เดียวกัน
หากเมือ่ วงการยา เคมีบาบัด และฮอร์โมนสังเคราะห์ได้มกี ารพัฒนาขึน้ แพทย์ส่วนมากจึงมองข้าม
หลักการดังกล่าวไป โดยหันมาใช้ยา สารเคมีหรือฮอร์โมนสังเคราะห์ในการยับยัง้ หรือเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนการ
ชราภาพของเซลล์แทน แต่สารเหล่านัน้ ไม่ได้มฤี ทธิ ์คงทนถาวร และมักหมดประสิทธิภาพลงเมือ่ ผ่าน
กระบวนการย่อยสลายหรือขับของเสียของร่างกาย
การกลับมาของเซลล์บาบัดในยุคแพทย์แผนปัจจุบนั
เซลล์บาบัดได้เงียบหา
ยไปจากวงการแพทย์แผนปจั จุบนั จนกระทังในปี
่
ค.ศ. 1931 ดร.พอล นีฮานส์
นายแพทย์ผมู้ ชี ่อื เสียงในด้านการปลูกถ่ายอวัยวะและต่อมไร้ท่อแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้คน้ พบประโยชน์
ของเซลล์บาบัดเข้าโดยบังเอิญ เมือ่ เพื่อนร่วมงานของเขาได้ตดั ต่อต่อมพาราธัยรอยด์ของผูป้ ว่ ยรายหนึ่งออก
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ต่อมพาราธัยรอยด์นนั ้ มีความสาคัญกับร่างกายมาก และการสูญเสียต่อมพาราธัยรอยด์อาจทาให้คนไข้
เสียชีวติ ลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โอกาสเดียวทีเ่ ธอจะรอดชีวติ คือการปลูกถ่ายอวัยวะทดแทน ดังนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
อย่าง ดร.พอล นีฮานส์ จึงได้ถูกตามตัวมา
ระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล เขาได้ผ่าเอาต่อมพาราธัยรอยด์จากวัวทีถ่ ูกเลีย้ งเพื่อการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วย และเมือ่ ถึงโรงพยาบาลเขาได้พบว่าคนไข้อยูใ่ นอาการวิกฤติ ไม่มเี วลาเหลือพอให้เขา
ทาการผ่าตัดเปลีย่ นอวัยวะได้อกี ต่อไป เขาจึงได้ลองผ่าต่อมพาราธัยรอยด์ของวัวให้เป็นชิน้ เล็กลง โดย
หลีกเลีย่ งการทาลายเซลล์แต่ละเซลล์ จากนัน้ จึงนาชิน้ ส่วนของเซลล์ผสมน้าเกลือ ใส่ลงในหลอดฉีดยาขนาด
ใหญ่ ก่อนฉีดกลับเข้าร่างกายคนไข้ทใ่ี กล้ตาย
หลังจากนัน้ ไม่นาน อาการของคนไข้กพ็ น้ ขีดอันตรายและหายดีในทีส่ ุด
ต่อจากนัน้ อีก 30 ปี ก่อนจะเสียชีวติ ในวัย 90 ปี

คนไข้รายนี้มชี วี ติ อยู่

ดร.พอล นีฮานส์
ได้มโี อกาสใช้เซลล์บาบัดในการรักษาคนไข้อกี เป็นจานวนมาก ทัง้ เจ้านายทีเ่ ป็นเชือ้
พระวงศ์ในยุโรป ประธานาธิบดีหลายประเทศ รวมถึงพระสันตะปาปาที่ 12 แห่งนครวาติกนั และเหล่าดาราฮอล
ลีวดู้ อีกจานวนไม่น้อย

แต่ผลงานทีส่ ร้างชื่อ
เสียงมากทีส่ ุดของ ดร.พอล นีฮานส์ ก็คอื การใช้เซลล์บาบัดรักษาผูป้ ว่ ยทีแ่ คระ
แกร็นไปจนถึงเด็กทีถ่ อื กาเนิดมาโดยมีอวัยวะบางส่วนไม่สมประกอบ อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง ทาง
พันธุกรรม และเขายังได้ใช้เซลล์บาบัดในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคดาวน์ซนิ โดรมได้สาเร็จด้วย
ดังนัน้ จะถือว่าเซลล์บาบัดคือ การให้เซลล์กาเนิดใหม่กไ็ ด้ เพราะเซลล์บาบัดจะมีผลในการบูรณาการ
เซลล์ของร่างกายทีเ่ สื่อมสภาพ ให้กลับมามีคุณลักษณะเหมือนเซลล์ทอ่ี ่อนเยาว์อกี ครัง้ และดารงคุณสมบัตนิ ้ไี ว้
ได้ยาวนานกว่าผลของสารเคมี ยา หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ใดๆ
ปจั จุบนั เซลล์บาบัดถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป โดยกล่าวได้ว่าตัง้ แต่กลางทศวรรษที่ 1950
เป็นต้นมา มีผเู้ ข้ารับ การรักษาด้วยเซลล์บาบัดแล้วเป็นจานวนหลายล้านคน
ทาไมถึงต้องเป็ นเซลล์บาบัด
หลังจากการค้นพบของ ดร.พอล นีฮานส์ แล้ว มีนกั วิทยาศาสตร์อกี
เป็นจานวนมาก ทาการทดลอง
เกีย่ วกับเซลล์บาบัด และได้ผลสรุปออกมาดังนี้ คือ
1. การใช้เซลล์บาบัดคือการใช้เนื้อเยือ่ จากตัวอ่อนในครรภ์ มาทาการบาบัดเซลล์ในร่างกายมนุษย์
ทีเ่ สื่อมสภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่าหลักการนี้จะตรงกับคาพูดทีว่ ่า สิง่ มี ชวี ติ ทีม่ อี ายุน้อย ล้วนมี
พลังชีวติ มากกว่าสิง่ มีชวี ติ ทีม่ อี ายุมาก และสามารถถ่ายทอดพลังความเยาว์วยั ทาให้สงิ่ มีชวี ติ
ทีอ่ ายุมากสามารถลดอายุลงไปได้
2. ผลของการบาบัดจะเกิดขึน้ กับอวัยวะนัน้ ๆ โดยไม่สนใจว่าแหล่งกาเนิดของเซลล์ทใ่ี ช้บาบัดมา
จากทีใ่ ด นันก็
่ คอื เซลล์ของตับจะทาการบาบัดตับ โดยทีร่ า่ งกายมนุษย์ทร่ี บั เซลล์ตบั มาจะไม่
สนใจว่าเซลล์ของตับนัน้ มาจากร่างกายมนุษย์เหมือนกัน หรือว่ามาจากสัตว์ทใ่ี ช้ในการทดลอง
3. เซลล์บาบัดทีเ่ ป็นส่วนเกินหรือไม่จาเป็นต่อร่างกาย จะถูกขับออกมาโดยวิธธี รรมชาติ นัน่
หมายความว่า เซลล์บาบัดไม่มกี ารตกค้างและเกิดอันตรายใดๆ กับร่างกายเรา
ด้วยเหตุผลข้างต้น ก็คงพอเพียงทีจ่ ะช่วยอธิบายถึงกลไกในการทางานของเซลล์บาบัดทีม่ กี ารใช้ใน
ประเทศเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด์มากว่า 70 ปีแล้ว
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด คือการทีแ่ พทย์นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดฉีดเข้าสู่รา่ งกายของผูป้ ว่ ย ซึง่ ใน
ปจั จุบนั ประเทศไทยให้การยอมรับเฉพาะการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดและไขกระดูกสาหรับโรคเลือด
เท่านัน้ แต่ในอนาคตอันใกล้วงการแพทย์ทวโลกอาจจะสามารถใช้
ั่
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายรก รก ฟนั และ
เนื้อเยือ่ ไขมัน โอกาสในการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดสาหรับรักษาโรคทีเ่ กีย่ วกับความเสื่อม Degenerative Disease
มีสงู มาก เพียงแต่นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ หมาะสมไปฉีดซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ทีต่ อ้ งการจะซ่อม
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดแบ่งเป็น 2 ชนิดตามคุณลักษณะของผูบ้ ริจาค ได้แก่ ทีเ่ ก็บได้มา
จากตัวเอง (Autologous) หรือได้มาจากบุคคลอื่น (Allogeneic) กรณีผปู้ ว่ ยเป็ นโรคทีม่ คี วามผิดปกติทาง
พันธุกรรมทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคโดยตรง เช่น โรคธาลัสซีเมีย ทีจ่ ะต้องใช้เซลล์ตน้ กาเนิดของผูอ้ ่นื ในการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดของผูอ้ ่นื จะต้องมีการตรวจสอบว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจะเข้ากับผูป้ ว่ ยได้หรือไม่ การตรวจ
ประเมินวิธนี ้จี ะเป็นการตรวจชนิดของเนื้อเยือ่ ทีเ่ รียกว่า HLA (Histocompatibility Leucocyte Aniigen) การ
ตรวจ HLA สามารถกระทาได้จากการตรวจเลือดคล้ายคลึงกับการตรวจหมูเ่ ลือด แต่วธิ กี ารจะยุง่ ยากและ
สลับซับซ้อนกว่า ในกรณีของการปลูกถ่ายเม็ดเลือดและไขกระดูก โอกาสการเข้ากันได้ของเซลล์ตน้ กาเนิดจาก

ผูบ้ ริจาคทีไ่ ม่ใช่สายเลือดโดยตรงกับผูป้ ว่ ยทีม่ ี HLA ตรงกัน จะอยูท่ ่ี 1 ต่อ 20,000 แต่หากผูบ้ ริจาคเป็นพีน่ ้อง
ร่วมบิดามารดาของผูป้ ว่ ยจะมีโอกาสเข้ากันได้ อยูท่ ่ี 25% ถึง 30%
ข้อบ่งใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิ ด
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดใช้สาหรับรักษาโรคเลือดและโรคอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์วจิ ยั และยืนยันแล้ว
ว่าสามารถใช้เซลล์ตน้ กาเนิดรักษาได้ (ดูรายละเอียดในบทที่???????) การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจะได้
ประโยชน์ทงั ้ กับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นมะเร็งและผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เป็ นมะเร็ง
โดยทัวไปเซลล์
่
ตน้ กาเนิดจะมีผลดีต่อร่างกายดังต่อไปนี้คอื
 ฟื้นฟูไขกระดูกทีไ่ ม่ทางาน ยกตัวอย่างเช่น ภาวะโลหิตจางรุนแรงชนิด “อะพลาสติก” ซึง่ ไขกระดูกไม่
สร้างเม็ดเลือดทุกชนิด ซึง่ ในขบวนการรักษาจะเริม่ ต้นจากการทาลายไขกระดูกทีท่ างานผิดปกติ
เสียก่อน หลังจากนัน้ จึงนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดทีม่ คี วามแข็งแรง ปลูกถ่ายลงไปซ่อมแซมไขกระดูกเสีย
ใหม่ เพื่อให้ไขกระดูกกลับมาทางานตามปกติ
 สาหรับการเสริมการรักษามะเร็ง เช่น ในกรณีเม็ดโลหิตขาว จะเริม่ จากการใช้เคมีบาบัดทาลาย
เซลล์มะเร็งเสียก่อน จากนัน้ จึงปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อให้เข้าไปทาหน้าทีส่ ร้างเม็ดเลือดขาวปกติ
ตลอดจนเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แข็งแรงอันจะเป็ นผลป้องกันไม่ได้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึน้ มาใหม่
เนื่องจากระบบภูมคิ ุม้ กันมีหน้าทีช่ ่วยทาลายเซลล์มะเร็งทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ วัยอยูแ่ ล้ว
ผลข้างเคียงและอันตรายจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิ ด
โดยทัวไปการปลู
่
กถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดมีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทจ่ี ดั เก็บจาก
ตนเองและให้กบั ตนเอง (Autologous) ซึง่ ในปจั จุบนั ขบวนการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดโลหิต (Stem Cell
Aphaeresis) เป็นวิธมี าตรฐานและได้มกี ารใช้ประโยชน์สาหรับการเสริมการรักษามะเร็งและการรักษาภาวะ
ภูมคิ ุม้ กันทาลายตนเอง (Auto-immune Disease) มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว วิธกี ารจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจาก
ตนเองอาจเปรียบเทียบกับกรณีทเ่ี ริม่ มีการนาเอาเลือดของผูป้ ว่ ยเองจัดเก็บเข้าคลังไว้ก่อนทีจ่ ะเข้ารับการผ่าตัด
และหากมีการเสียเลือด จะได้นาเอาตัวอย่างเลือดทีจ่ ดั เก็บไว้มาใช้ทดแทนจากการใช้เลือดของผูอ้ ่นื ซึง่ ผูเ้ ขียนมี
ความเชื่อมันว่
่ าผูป้ ว่ ยมีสทิ ธิทจ่ี ะจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากตนเองเอาไว้และเมือ่ มีโรคทีส่ ามารถรักษาได้ดว้ ย
เซลล์ตน้ กาเนิด จะได้นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดของตนเองมาใช้รกั ษาได้ทนั ท่วงที ตัวอย่างทีช่ ดั เจนคือผูป้ ว่ ยมะเร็ง
อาจพิจารณาจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดของตนเองไว้ก่อนทีจ่ ะไปรับการรักษาด้วยเคมีบาบัดหรือรังสีรกั ษา และเมือ่
ไขกระดูกถูกกดรวมทัง้ อวัยวะอื่นๆ ถูกทาลาย จะได้นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ ก็บรักษาไว้มาใช้ประโยชน์ต่อไป
ในกรณีทน่ี าเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากบุคคลอื่นมาใช้ในการรักษา หากเกิดการไม่เข้ากันกับเซลล์และ
เนื้อเยือ่ ของผูป้ ว่ ย จะทาให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงทีเ่ รียกว่า Graft-Versus-Host Disease (GVHD) ซึง่ เซลล์ท่ี
ปลูกถ่ายเข้าไปจะทาลายเนื้อเยือ่ ทัวร่
่ างกายได้ ผลข้างเคียงนี้อาจมีได้ตงั ้ แต่ขนั ้ เล็กน้อยจนถึงขัน้ รุนแรงถึง
เสียชีวติ และอาจเกิดขึน้ โดยทันทีหลังได้รบั การปลูกถ่ายหรืออาจเกิดขึน้ หลังจากนัน้ อีกหลายเดือนก็ได้ ภาวะ
GVHD อาจทาให้เกิดอาการผื่นคันบริเวณผิวหนัง ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ และอาเจียน รวมทัง้ อาจทาให้เกิด
ความผิดปกติของเยือ่ บุลาไส้ ตับและอวัยวะอื่นๆ ทัง้ ในแบบทีเ่ ป็นอย่างเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง ดังนัน้ หากจะ
นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดของผูอ้ ่นื มาใช้ จะต้องนาเอามาจากห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ ชื่อถือได้เท่านัน้

นอกจากจะมีผลข้างเคียงทีเ่ รียกว่า
GVHD แล้ว หากเซลล์ตน้ กาเนิดมีการติดเชือ้ แอบแฝงโดยเฉพาะ
ไวรัสตับอักเสบ เอชไอวี และไวรัสชนิดอื่นๆ ผูป้ ว่ ยอาจติดเชือ้ ไวรัสเหล่านี้ตามไปด้วย ดังนัน้ ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ี
ศักยภาพในการให้บริการนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากบุคคลอื่นมาใช้ในการปลูกถ่าย จะต้องมีมาตรฐานสูงมาก
และจะต้องมีการตรวจการปนเปื้อนของเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ท่ี าให้เกิดโรคอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น โดยทัวไปสภากาชาด
่
ของแต่ละประเทศจะมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดหาเซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้รบั การบริจาคจากผูบ้ ริจาคมา
ให้แก่โรงพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด ซึง่ ในประเทศไทยมีอยู่
เพียง 4 แห่งเท่านัน้ คือ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกล้า และเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้น้จี ะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในส่วนภูมภิ าค รวมทัง้ โรงพยาบาลเอกชน
ทีม่ ชี ่อื เสียง จะมีศกั ยภาพในการให้บริการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดสาหรับโรคเลือดและมะเร็งบางชนิดได้
การปลดปล่อยเซลล์ต้นกาเนิ ดจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด (Stem Cell Mobilization)
ได้มกี ารค้นพบสารหลายชนิดในธรรมชาติทส่ี ามารถปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกได้ สารทีม่ ี
การใช้บ่อยทีส่ ุดในปจั จุบนั มีช่อื เรียกว่า Granulocyte-Colony-Stimulating Factor (G-CSF) เป็นสารทีใ่ ช้ในการ
กระตุน้ จานวนเม็ดเลือดขาวให้เพิม่ มากขึน้ โดยส่วนใหญ่ใช้ในกรณีผปู้ ว่ ยทีม่ เี ม็ดเลือดขาวต่ า เนื่องจากได้รบั ยา
เคมีบาบัดหรือรังสีรกั ษาในการรักษามะเร็ง
สาร
G-CSF มีประสิทธิภาพในการกระตุน้ การปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดชนิด CD34 ซึง่ ในกรณีทวไป
ั่
จะใช้ฉีดเข้าใต้ผวิ หนังวันละครัง้ ในขนาด 5-10 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักตัวของผูป้ ว่ ย ติดต่อกันเป็ นเวลา 4-5 วัน
จะทาให้มเี ซลล์ตน้ กาเนิดมากพอทีจ่ ะจัดเก็บและคัดแยกได้ดว้ ยเครือ่ งมือจัดเก็บและคัดแยกเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ด
โลหิตทีเ่ รียกว่าเครือ่ ง Aphaeresis กระบวนการจัดเก็บนี้ทาให้ไม่ตอ้ งใช้วธิ กี ารจัดเก็บจากไขกระดูก ซึง่ ยุง่ ยาก
และก่อให้เกิดความเจ็บปวด จึงต้องใช้การดมยาร่วมด้วย วิธกี ารจัดเก็บจากเม็ดเลือดมีความปลอดภัยสูง และ
เริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดเก็บจากตนเองเพื่อเอาไว้ใช้ก่อนหน้าทีจ่ ะไปรับการ
รักษาด้วยการฉายรังสีหรือเคมีบาบัด และเมือ่ ครบคอร์สของการรักษามะเร็งแล้ว จะได้นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดที่
จัดเก็บไว้มาใช้ซ่อมแซมเนื้อเยือ่ และอวัยวะทีถ่ ูกทาลายโดยเคมีบาบัดหรือรังสีรกั ษา นอกจากนี้ยงั มีการวิจยั
แสดงให้เห็นว่า โอกาสการกาเริบของโรคมะเร็งจะช้ากว่ากรณีทไ่ี ม่ได้ใช้เซลล์ตน้ กาเนิดร่วมรักษาด้วย
นอกจากสาร
G-CSF แล้ว ยังมีสารจากธรรมชาติอกี หลายชนิด อาทิเช่น Interleukine -8 และยาใหม่ท่ี
กาลังอยูใ่ นขัน้ การศึกษาวิจยั ทดลองในทางคลินิกชื่อ AMD3100 พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า G-CSF ในการ
กระตุน้ การปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด นอกจากนี้ยงั มีสารสกัดจากสาหร่ายสายพันธุ์
Aphanizomenom flos-aquae (AFA extract) ทีไ่ ด้ผ่านการศึกษาวิจยั ว่า ภายหลังจากรับประทานจะมีผลเพิม่
ปริมาณของเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือดได้มากกว่าเดิมประมาณ 30% ภายในเวลา 30-45
นาที ซึง่ แม้ว่าจะมีจานวนเซลล์ตน้ กาเนิดในกระแสเลือดน้อยกว่าการฉีดกระตุน้ ด้วยสาร G-CSF หลายสิบเท่าก็
ตาม แต่จากประสบการณ์ในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปรากฏว่าผูใ้ ช้ทม่ี ภี าวะความเสื่อมของระบบ
อวัยวะต่างๆ ทีไ่ ม่รนุ แรง จะมีอาการดีขน้ึ อย่างชัดเจนหลังจากใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ด้วยเหตุน้ี
จึงเป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้ว่าการเพิม่ จานวนเซลล์ตน้ กาเนิดในกระแสเลือดจะมีส่วนซ่อมแซมความเสื่อมของเนื้อเยือ่
และอวัยวะต่างๆ ได้บา้ งไม่มากก็น้อย
จากทีก่ ล่าวมาแล้วทัง้ หมดร่างกายของมนุษย์มกี ลไกทีจ่ ะปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูก เพื่อ
ส่งเซลล์ตน้ กาเนิดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายและทาหน้าทีซ่ ่อมแซม ได้มกี ารศึกษาวิจยั ในสัตว์ทดลองทีแ่ สดง

ให้เห็นว่า เมือ่ อวัยวะใดมีการบาดเจ็บหรือขาดเลือดไปเลีย้ งเฉียบพลัน จะมีสาร G-CSF หลังออกมาจากเนื
่
้อเยือ่
ของอวัยวะนัน้ และสาร G-CSF นี้จะไปทาหน้าทีป่ ลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกให้ออกมาในกระแส
เลือด โดยทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะเดินทางไปตามกระแสเลือดเข้าสู่อวัยวะทีต่ อ้ งการไปซ่อมแซม (Stem Cell
Trafficking)
การศึกษาวิจยั อื่นๆ ยังแสดงให้เห็นว่าผูท้ ม่ี ปี ริมาณของเซลล์ตน้ กาเนิดในกระแสเลือดสูง จะสามารถ
เพิม่ การปลดปล่อยของเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกได้มากกว่าผูท้ ม่ี ปี ริมาณของเซลล์ตน้ กาเนิดน้อย โดยเฉลีย่
เพศหญิงจะสามารถเพิม่ จานวนเซลล์ตน้ กาเนิดในกระแสเลือดได้มากกว่าเพศชาย และผูท้ ม่ี อี ายุน้อยจะสามารถ
เพิม่ ได้มากกว่าผูส้ งู วัย ข้อมูลที่น่าสนใจในประเด็นของความแตกต่างระหว่างเซลล์ต้นกาเนิ ดจากไข
กระดูกและจากกระแสเลือดคือ การที่เซลล์ต้นกาเนิ ดที่ถกู กระตุ้นโดยการให้สาร G-CSF จะมี
ความสามารถในการเคลื่อนย้ายเข้าสู่เนื้ อเยื่อของอวัยวะได้ดีกว่าเซลล์ต้นกาเนิ ดจากไขกระดูกซึ่งจะ
เกาะยึดติ ดกับไขกระดูกได้ดีกว่าที่อยู่ในกระแสเลือดมาก
เซลล์ต้นกาเนิ ดเข้าไปซ่อมแซมเนื้ อเยื่อโดยเคลื่อนย้ายจากกระแสเลือดได้อย่างไร ?
การทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดเคลื่อนย้ายจากกระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยือ่ ของอวัยวะทีต่ อ้ งการจะไปซ่อมแซมนัน้
จะเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณหลอดเลือดดาทีต่ ่อจากหลอดเลือดฝอย (Postcapillary Venule) ซึง่ บริเวณหลอดเลือดดา
เล็กๆ นี้จะมีผนังบางพอทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะเคลื่อนย้ายผ่านได้ ในกรณีทม่ี กี ารบาดเจ็บหรือภาวะขาดเลือดจะทา
ให้ระดับความดันเลือดในบริเวณหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดดาขนาดเล็กจะมีความแตกต่างกันมาก ดังนัน้
จะมีผลกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมีและกระตุน้ เอ็นไซม์บางชนิด (Matrix Metalloproteinases หรือ
MPP) ให้ทาหน้าทีย่ อ่ ยสลายเยือ่ บุหลอดเลือดฝอย เปิดโอกาสให้เซลล์ตน้ กาเนิดสามารถแทรกผ่านเข้าไปใน
เนื้อเยือ่ ได้ (รูปหน้ า 76)
สาร
SDF-1 ซึง่ หลังมาจากเนื
่
้อเยือ่ ทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บ ยังเป็นสารอีกชนิดหนึ่งทีท่ าให้เซลล์ตน้ กาเนิด
ถูกเรียกร้องให้เข้าไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ในบริเวณทีบ่ าดเจ็บ โดยปกติแล้ว สาร SDF-1 จะถูกหลังออกมาอย่
่
าง
สม่าเสมอตลอดเวลาในบริเวณ หัวใจ กล้ามเนื้อ ตับ สมอง และ ไต ซึง่ เป็นกลไกธรรมชาติทท่ี าให้อวัยวะสาคัญ
ได้รบั การซ่อมแซมตามธรรมชาติ การเพิม่ ปริมาณสาร SDF -1 ในเนื้อเยือ่ ของอวัยวะทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บจะสูง
มากขึน้ ในกรณีทม่ี ภี าวะหัวใจขาดเลือด เนื้อเยือ่ ขาดอ๊อกซิเจน ตับถูกทาลายด้วยสารพิษ และมีเลือดออกมาก
ผิดปกติ
การซ่อมแซมเนื้ อเยื่อที่บาดเจ็บด้วยเซลล์ต้นกาเนิ ด (Engraftment)
เมือ่ เซลล์ตน้ กาเนิดผ่านหลอดเลือดฝอยจะถูกดึงดูดโดยสาร
SDF-1 ให้ไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ทีไ่ ด้รบั
อาการบาดเจ็บ และจะไปเกาะติดกับสาร Glycosaminoglycans จากนัน้ เซลล์ตน้ กาเนิดจะมีการเพิม่ จานวน
ตลอดจนเปลีย่ นแปลงสภาพเป็นเซลล์เนื้อเยือ่ ของอวัยวะทีเ่ ข้าไปซ่อมแซม ในเนื้อเยือ่ มีสารธรรมชาติหลายชนิด
ทีจ่ ะทาหน้าทีช่ กั นาให้เซลล์ตน้ กาเนิดแปรสภาพเป็นเซลล์ของอวัยวะนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่นสาร Insulin-Like
Growth Factor (IGF-1) สาร Epidermal Growth Factor (EGF) หรือ สาร Fibroblast Growth Factor-2 (FGF2) มีบทบาทในการชักนาให้แปรสภาพเป็นเซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อ หรือเป็นอวัยวะส่วนใดๆ ทีเ่ ซลล์ตน้
กาเนิดกาลังทาการซ่อมแซมอยู่ เป็นต้น

การดูแลสุขภาพพืน้ ฐานให้ดแี ละการนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียงมีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพในการ
ซ่อมแซมความเสื่อมของเนื้อเยือ่ ของเซลล์ตน้ กาเนิดสูงยิง่ ขึน้ การพักผ่อนทีไ่ ม่เพียงพอและความเครียดจึงเป็น
ปจั จัยทีท่ าให้สุขภาพอ่อนแอ ดังนัน้ ภายหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดอย่างเต็มที่ ควรหลีกเลีย่ งการ
ออกกาลังแบบหนักประมาณ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้จะต้องหลีกเลีย่ งสารพิษ เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ และ
โภชนาการทีไ่ ม่เหมาะสม ยาบางชนิดอาทิเช่น สเตียรอยด์ สารกดภูมคิ ุม้ กันและยาปฏิชวี นะทีข่ ดั ขวางการ
แบ่งตัวของเซลล์ จะมีผลทาให้ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมโดยเซลล์ตน้ กาเนิดด้อยประสิทธิภาพลงอย่างมาก
จึงจัดเป็นกลุ่มยาทีเ่ ป็นข้อห้ามใช้ ในการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด
เซลล์ต้นกาเนิ ด การซ่อมแซมตนเอง
ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะและระบบอวัยวะทีท่ าหน้าทีอ่ ย่างเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกัน
ออกไป ขึน้ อยูก่ บั หน้าทีก่ ารทางานของระบบอวัยวะนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือดทาหน้าที่
สูบฉีดเลือดแดงออกจากหัวใจเพื่อนาออกซิเจนไปเลีย้ งเซลล์และเนื้อเยือ่ ทัวร่
่ างกาย มีหลอดเลือดดานาเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดจากการนาเอาออกซิเจนไปเป็นพลังงานและนาเอาเลือดดากลับไปฟอกทีป่ อดเพื่อ
เปลีย่ นเอาออกซิเจนกลับเข้าสู่ระบบหลอดเลือดแดงอีกรอบหนึ่ง ระบบสมองส่วนกลางและประสาทไขสันหลังทา
หน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ ผ่านประสาททัง้ 5 และควบคุมการทางานของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมของสมอง มีระบบประสาทอัตโนมัตสิ าหรับควบคุมการทางานของหัวใจ การหายใจ และยังมีระบบอื่นๆ
ทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยสมองทาหน้าทีค่ วบคุมโดยตรง ในปจั จุบนั ความก้าวหน้าในการศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าเซลล์
ต้นกาเนิดมีแอบแฝงอยูใ่ นแทบทุกอวัยวะของร่างกายโดยทีส่ ่วนใหญ่จะอยูใ่ นไขกระดูก ยามใดทีร่ า่ งกายได้รบั
บาดเจ็บ เนื้อเยือ่ ทีม่ กี ารบาดเจ็บจะสร้างสารจากธรรมชาติ อาทิเช่น สาร G-CSF เพื่อไปกระตุน้ ไขกระดูกให้
ปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิดเข้าสู่กระแสเลือด และเนื้อเยือ่ ทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บหรือขาดเลือดไปหล่อเลีย้ ง ก็จะมี
การสังเคราะห์สารอีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่า SDF-1 เพื่อชักนาให้เซลล์ตน้ กาเนิดไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่
องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบทบาทของเซลล์ตน้ กาเนิดในไขกระดูกกับการซ่อมแซมตนเองนี้ ได้มาจาก
เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ทเ่ี รียกว่าโปรตีนเรืองแสงสีเขียวทีเ่ รียกว่า GFP ซึง่ การค้นพบนี้มคี วามสาคัญอย่าง
ยิง่ ยวดและทาให้ผคู้ น้ พบได้รบั รางวัลโนเบล สาขาเคมีในปี ค.ศ. 2008 การเข้าใจถึงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
ทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกสามารถซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ได้นนั ้ ทาให้ทราบถึงขัน้ ตอนดังต่อไปนี้คอื
1
หลังจากการบาดเจ็บของเนื้อเยือ่ จะมีการหลังสารบางชนิ
่
ดไปทาการปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิด
จากไขกระดูก
2
ทาให้มกี ารเพิม่ จานวนของเซลล์ตน้ กาเนิดในกระแสเลือด
3
เนื้อเยือ่ ทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บจะสังเคราะห์สารอีกชนิดหนึ่ง เพื่อทาหน้าทีเ่ รียกเซลล์ตน้ กาเนิดไป
ทาหน้าทีน่ นั ้ ๆ
4
เซลล์ตน้ กาเนิดจะเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนทีร่ บั การบาดเจ็บ
5
มีการแบ่งตัวของเซลล์ตน้ กาเนิดในบริเวณเนื้อเยือ่ ทีจ่ ะทาการซ่อมแซม
6
เซลล์ตน้ กาเนิดจะแปรสภาพเป็นเซลล์ของเนื้อเยือ่ ทีบ่ าดเจ็บนัน้ ๆ โดยทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดจะ
สิน้ สุดหน้าทีล่ ง เมือ่ ทาหน้าทีแ่ ทนเซลล์ทถ่ี ูกทาลายแล้ว

บทที่ 5
การบาบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกาเนิด นวัตกรรมแห่งสหัสวรรษ
การทาเซลล์บาบัดด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดคือ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเข้าสู่รา่ งกายผูป้ ว่ ย เพื่อ
ซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยือ่ ของอวัยวะหรือต่อมทีเ่ สื่อมสภาพ
โดยการเลือกแหล่งทีม่ าของเซลล์ตน้ กาเนิดนัน้
จะมาจาก 2 แหล่งใหญ่คอื
1. เลือดสายสะดือทารก
2. เลือดของผูป้ ว่ ย
โดยเราจะพิจารณาเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

ขึน้ กับดุลยพินิจของแพทย์ผทู้ าเซลล์บาบัด ซึง่ ปจั จุบนั นี้

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือทารก
การบาบัดเซลล์ดว้ ยเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารก จะเริม่ ได้กต็ ่อเมือ่ คนในครอบครัวผูป้ ว่ ย
ได้จดั เก็บเลือดสายสะดือทารกไว้กบั ธนาคารเลือดจากสายสะดือ หรือแจ้งขอเข้ารับการรั กษาจากธนาคารเลือด
จากสายสะดือ (ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน) และเลือดของผูป้ ว่ ยต้องผ่านการทดสอบเนื้อเยือ่ HLA แล้วว่าเข้า
กับเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารกด้วย
ขัน้ ตอนการรักษา
- ในกรณีทข่ี บวนการรักษาจาเป็ นจะต้องใช้ยาเคมีบาบัดหรือยากดภูมคิ มุ้ กันร่วมด้วยนัน้ ผูป้ ว่ ยจะต้อง
ได้รบั การดูแลให้อยูใ่ นห้องกรองอากาศและกรองเชือ้ โรคของโรงพยาบาล เป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน
- ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั เลือดและอาจรวมไปถึงเกร็ดเลือดพิเศษ
- ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั ยาเพื่อเตรียมการปลูกถ่าย ยากดภูมติ า้ นทาน ยาป้องกันการติดเชือ้ และยาปฏิชวี นะ
ต่างๆ เมือ่ เกิดการติดเชือ้ ขึน้
เนื่องจากเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารกนัน้ เหมาะทีจ่ ะใช้สาหรับเด็ก หรือผูใ้ หญ่ทม่ี นี ้าหนักน้อย
เท่านัน้ ดังนัน้ สาหรับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่น้ าหนักปกติถงึ น้าหนักมาก อาจต้องทาการตรวจสอบก่อนว่าปริมาณ
เซลล์ตน้ กาเนิดทีม่ อี ยูเ่ พียงพอทีจ่ ะนามาใช้หรือไม่ และในอนาคตอันใกล้น้ี จะมีการเพิม่ จานวนเซลล์ตน้ กาเนิด
ก่อนนามาใช้ เพื่อให้การรักษาอาการผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้

การเพิ่ มจานวนเซลล์ต้นกาเนิ ดเม็ดเลือดสายสะดือทารก
สามารถทาได้ 2 วิ ธี ดังนี้
1. นาเลือดจากสายสะดือทารกหลายๆ คน ทีผ่ ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถเข้ากับผูป้ ว่ ยได้มารวมกัน
เพื่อให้ได้ปริมาณเซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ พียงพอสาหรับการปลูกถ่าย แต่วธิ นี ้มี คี วามเป็นไปได้น้อยมาก เพราะการ
หาเลือดจากสายสะดือของทารกหลายคนทีเ่ ข้ากับผูป้ ว่ ยได้นนั ้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย
2. เพิม่ ขยายจานวนเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด ด้วยวิธกี ารเพาะเลีย้ งในหลอดทดลองโดยใช้ Growth
Factors เพื่อไปกระตุน้ เซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดให้แบ่งตัวและเพิม่ จานวน

ข้อเสียของการเพิ่ มขยายจานวนเซลล์ต้นกาเนิ ด
จากการทดลองพบว่าหลังจากทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดถูกกระตุน้ ให้แบ่งตัว เซลล์ตน้ กาเนิดอาจจะถูกชักนาให้
กลายเป็นเซลล์ชนิดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (Mature Cells) ซึง่ ทาให้ขดี ความสามารถในการแบ่งตัวของเซลล์ลดลงและ
อาจเกิดการกลายพันธุไ์ ด้
ดังนัน้ เพื่อให้การปลูกถ่ายเซลล์จากเลือดสายสะดือทารกคงความสาเร็จสูงสุด จึงควรจัดเก็บจานวน
เซลล์ตน้ กาเนิดให้ได้มากทีส่ ุด แต่ตอ้ งคงความปลอดภัยทัง้ มารดาและทารกในครรภ์ไว้ดว้ ย เพราะปริมาณของ
เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้นนั ้ จาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้การรักษาโรคหายขาด
เซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดนัน้ สามารถรักษาโรคซึง่ ไม่สามารถหายขาดอย่างโรคโลหิตจาง, โรคธาลัสซี
เมีย, โรคเกีย่ วกับมะเร็งเม็ดเลือด หรือโรคทีเ่ กีย่ วกับการบาดเจ็บของไขสันหลังให้หายขาดได้ และมีค่าใช้จา่ ยที่
ไม่แพงนัก อีกทัง้ สามารถขอเข้ารับบริการตามโรงพยาบาลชัน้ นาทัง้ ภาครัฐบาลและ ภาคเอกชนในประเทศไทย
ได้แล้ว รวมไปถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่งทีเ่ ปิดโครงการวิจยั นาร่องเกีย่ วกับเซลล์บาบัด เช่น คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดผูป้ ่ วย
การทาเซลล์บาบัดแบบนี้เรียกได้ว่าตนเป็นทีพ่ ง่ึ แห่งตนอย่างแท้จริง เนื่องจากในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยไม่
สามารถหาเลือดจากสายสะดือทารกได้ หรือ หากเลือดจากสายสะดือทารกไม่เพียงพอต่อการบาบัดโรค
ทางออกอีกทางทีผ่ ปู้ ว่ ยเลือกได้และไม่เจ็บปวดคือ การใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดของตนเอง
ขัน้ ตอนการรักษา
เนื่องจากเทคนิคและวิธกี ารของแพทย์ผทู้ าการรักษาจะแตกต่างกันไป ดังนัน้ ในหนังสือเล่มนี้ขอ
กล่าวถึงเฉพาะวิธที เ่ี รียกว่า Autologous Stem Cell Therapy เท่านัน้ โดยมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. เมือ่ ตกลงใจเข้ารับการทาเซลล์บาบัดแล้ว ผูป้ ว่ ยต้องได้รบั การตรวจสภาพร่างกายว่ามีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ เมือ่ ผลการตรวจเป็ นทีน่ ่ าพอใจแก่แพทย์ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การฉีดยา G-CSF เข้าใต้
ผิวหนัง เพื่อไปกระตุน้ ไขกระดูกให้สร้างเซลล์ตน้ กาเนิดออกมา เป็นระยะเวลาทัง้ หมด 4 วัน
2. หลังจากนัน้ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือด โดยเครือ่ งมือสาหรับแยกชนิดเซลล์
จากกระแสเลือด หรือทีเ่ รียกว่า Apheresis Machine ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีศ่ ูนย์รบั บริจาคเลือดใช้เป็นทีเ่ ก็บและ
แยกส่วนของเลือดผูบ้ ริจาค โดยในการจัดเก็บนัน้ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การเจาะเลือดจากข้อพับแขน, เส้นเลือดบริเวณ
ลาคอ หรือเส้นเลือดบริเวณขาหนีบ ซึง่ บริเวณเหล่านี้ลว้ นมีเส้นเลือดดาใหญ่อยู่ ในระหว่า งทีน่ าเลือดออกจากตัว
ผูป้ ว่ ย เครือ่ งจะทาการคัดกรองเซลล์ตน้ กาเนิดออกมาจากเลือด และนาเลือดทีผ่ ่านการคัดกรองแล้วฉีดกลับเข้า
ไปในร่างกาย กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชัวโมง
่
3. เซลล์ตน้ กาเนิดทีเ่ ก็บได้จะมีจานวนมากถึง 100 ล้านเซลล์ และจะถูกนาไปแช่แข็งเพื่อประโยชน์ใน
การรักษาต่อไป โดยการนามาใช้จะพิจารณาถึงสภาพร่างกาย และปญั หาสุขภาพของผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก
4. ฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดในปริมาณทีพ่ อเหมาะกับการรักษาโรคกลับเข้าไปในร่างกายผูป้ ว่ ยอีกครัง้

การพัฒนาวิจยั ทีก่ าลังดาเนินการอยูใ่ นปจั จุบนั จะนาไปสู่การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรค
อื่นๆ ได้อกี หลายชนิดในอนาคตอันใกล้น้ี โดยแพทย์จะทาการฉีดในบริเวณทีผ่ ปู้ ว่ ยมีปญั หา เช่น ถ้าผูป้ ว่ ย
ต้องการรักษาเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ก็จะใช้เซลล์ตน้ กาเนิดฉีดกลับเข้าสู่หวั ใจของผูป้ ว่ ยบริเวณที่
เกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ผปู้ ว่ ยอาจต้องทาบอลลูนขยายหลอดเลือดควบคู่ไปด้วย
เซลล์ตน้ กาเนิดทีฉ่ ีดเข้าไปนัน้ จะไปสร้างหลอดเลือดใหม่ เพื่อให้นาเลือดไปหล่อเลีย้ งหัวใจได้อกี ครัง้
ขณะเดียวกันก็ไปซ่อมแซมให้ผนังของหลอดเลือดเก่ามีความยืดหยุน่ และอ่อนเยาว์มากขึน้
ข้อดีของการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดผูป้ ่ วย
1. สามารถจัดเก็บได้ในคนทุกเพศทีร่ า่ งกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. เซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้มปี ริมาณมากกว่าเซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้จากเลือดสายสะดือทารก
3. มีความปลอดภัยสูงและไม่มอี นั ตราย รวมถึงไม่สร้างผลกระทบข้างเคียงให้แก่ผปู้ ว่ ย
4. เนื่องจากเซลล์บาบัดทีน่ ามาใช้ เป็ นเซลล์ทม่ี าจากร่างกายผูป้ ว่ ยเอง ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจึงไม่มคี วามเสีย่ งต่อ
การต่อต้านของภูมคิ ุม้ กันของร่างกายทีม่ ตี ่อสิง่ แปลกปลอม เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดของสัตว์สู่
ตัวผูป้ ว่ ย อีกทัง้ จะไม่เกิดภาวการณ์ปฏิเสธเนื้อเยือ่ (Graft VS Host Disease GvHD) ซึง่ เป็นโรคทีม่ กั
เกิดจากการทีเ่ ซลล์ของผูบ้ ริจาคเข้ากับร่างกายผูป้ ว่ ยไม่ได้ และมักเป็นโรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ภายหลังการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด แม้ว่าผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นจะยืนยันแล้วว่าสภาพเนื้อเยือ่ ของผูป้ ว่ ย
เข้ากับผูบ้ ริจาคได้
5. การใช้เซลล์บาบัดรักษาผูป้ ว่ ยโรคหัวใจจะมีความปลอดภัยทีส่ งู กว่าการรักษาด้วยวิธอี ่นื ๆ
6. ขัน้ ตอนในการเจาะเลือดผูป้ ว่ ยเพื่อใช้ทาเซลล์บาบัดนัน้ มีความเสีย่ งและสร้างความเจ็บปวดให้แก่
ผูป้ ว่ ยน้อยกว่าเมือ่ เทียบกับการรักษาด้วยวิธอี ่นื เช่น การเจาะไขสันหลัง ซึง่ นอกจากจะเจ็บปวดแล้ว
ยังอาจทาให้ผปู้ ว่ ยได้รบั อันตรายได้จากภาวะโรคแทรกซ้อนและการติดเชือ้ อีกด้วย
7. ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการรอคอยผูบ้ ริจาคทีเ่ นื้อเยือ่ เข้ากับผูป้ ว่ ยได้ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นลูกครึง่ หรือเป็ น
ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
8. สามารถใช้รกั ษาเฉพาะจุดได้ และสร้างผลข้างเคียงทีน่ ่ าพึงพอใจ กล่าวคือผูป้ ว่ ยจะมีหน้าตาผิวพรรณ
เปล่งปลัง่ รวมถึงแลดูอ่อนเยาว์ลงได้บา้ ง
ข้อเสียของการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดผูป้ ่ วย
1. ใช้เวลานาน 3-4 ชัวโมง
่ ในการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือด โดยผูป้ ว่ ยจะต้องนังอยู
่ ใ่ นจุดที่
กาหนดให้เท่านัน้ ซึง่ จะทาให้ผ่อนคลายอิรยิ าบถค่อนข้างลาบาก
2. ระหว่างทีร่ บั การจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิด ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการชาตรงริมฝีปากและปลายนิ้วมือได้ ซึง่
วิธแี ก้ไขก็คอื การฉีดแคลเซียมเข้าไปทางหลอดเลือดดาของผูป้ ว่ ย
3. เซลล์ตน้ กาเนิดทีจ่ ดั เก็บได้จะต้องนามาใช้ให้หมดภายในครัง้ เดียว นันคื
่ อการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิด
หนึ่งครัง้ ต่อการทาเซลล์บาบัดหนึ่งครัง้ นันเอง
่
4. ค่าใช้จา่ ยค่อนข้างสูง
ผูป้ ่ วยที่ควรเข้ารับการรักษาด้วยเซลล์บาบัดจากเลือดตัวเอง

1. ผูป้ ว่ ยทีต่ รวจพบว่าเป็ นมะเร็งระยะแรก โดยต้องทาการจัดเก็บก่อนทาเคมีบาบัด โดยเฉพาะมะเร็งใน
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ต่อมน้าเหลืองสามารถรักษาให้หายขาดได้ดว้ ยเซลล์บาบัด
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคเกีย่ วกับภูมคิ ุม้ กันบกพร่องหรือภูมคิ ุม้ กันทาร้ายต้วเอง และภูมคิ ุม้ กันไวกว่าปกติ
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคเกีย่ วกับหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงโรคอื่นๆ ทีอ่ าจรักษาได้ดว้ ยเซลล์ตน้ กาเนิด
ผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผลขาดเลือดไปเลีย้ ง เช่น ในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน จะเห็นได้ชดั ว่าผลจากการทาเซลล์บาบัด
จะทาให้แผลหายได้ เพราะร่างกายมีการซ่อมแซมเนื้อเยือ่ และผิวหนังใหม่ ทาให้โอกาสที่ จะต้องถูกตัด
มือ แขนขาหรืออวัยวะทิง้ ลดน้อยลง
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคเกีย่ วกับเลือดและไขกระดูก
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคเกีย่ วกับข้อเสื่อม
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคเกีย่ วกับสมอง และไขสันหลัง
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคอัมพฤกษ์และอัมพาต
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคพาร์กนิ สัน
ผูท้ ม่ี ปี ญั หาเกีย่ วกับโรคผิวหนังทีอ่ กั เสบรุนแรงหรือเรือ้ รัง
ผูท้ ต่ี อ้ งการจัดเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดไว้ใช้ เพื่อชะลอความเสื่อมทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

บุคคลที่ไม่สามารถทาการจัดเก็บเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดได้
1. บุคคลทีม่ สี ุขภาพร่างกายอ่อนแอและปว่ ยมาก
2. บุคคลทีเ่ ป็นพาหะของไวรัสชนิดต่างๆ
3. บุคคลทีไ่ ขกระดูกฝอ่
4. บุคคลทีอ่ าจได้รบั ผลข้างเคียงอย่างรุนแรงในกระบวนการจัดเก็บ
กระบวนการหลังการปลูกถ่าย
เมือ่ การปลูกถ่ายเสร็จ ผูป้ ว่ ยจะต้องอยูใ่ นระยะเฝ้าระวัง 2 เดือน และรอประเมินผล 6 เดือน ซึง่ ปกติจะ
เริม่ เห็นผลตัง้ แต่ 2-3 สัปดาห์ หลังจากรับการบาบัด สังเกตเห็นได้จากผิวพรรณทีผ่ ่องใสขึน้ และร่างกาย
กระชุ่มกระชวยแข็งแรงขึน้
เนื่องจากการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้
ยังคงต้องการข้อมูลวิจยั อีกมากเพื่อให้ได้มา
ซึง่ ข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจของแพทย์และผูป้ ว่ ย อีกทัง้ มีค่าใช้จา่ ยในการรักษาค่อนข้างสูง ดังนัน้ ก่อนที่
จะทาการรักษาผูป้ ว่ ย ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดชนิดนี้ คือทางออกทีท่ ่าน
ต้องการหรือไม่ เพียงใด

บทที่ 6
โรคที่รกั ษาได้ด้วยเซลล์ต้นกาเนิดในปัจจุบนั
เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดมีศกั ยภาพทีจ่ ะนามาใช้ในการรักษาโรคทีไ่ ม่สามารถจะรักษาให้หายได้ดว้ ย
เทคโนโลยีทม่ี อี ยูใ่ นปจั จุบนั และมีผลการศึกษาวิจยั อย่างกว้างขวางในการรักษาโรคได้มากมายหลายชนิด แต่
การทีจ่ ะนาเอาผลในการศึกษาวิจยั มาใช้เป็นวิธกี ารรักษาซึง่ ได้รบั การรับรองจากสถาบันการแพทย์ของประเทศ
ต่างๆ นัน้ จะต้องใช้ระยะเวลากว่า 10 ปี ในการศึกษาวิจยั เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่าง
ชัดเจน ดังนัน้ ปจั จุบนั โรคทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางทัวโลกรวมทั
่
ง้ ในประเทศไทยว่ารักษาได้ดว้ ยเซลล์
ต้นกาเนิดยังอยูใ่ นกลุ่มของโรคทางโลหิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึง โรคธาลัสซีเมีย
โรคมะเร็งของเม็ดเลือด และโรคมะเร็งของไขกระดูก ซึง่ สมควรทีจ่ ะได้มกี ารใช้เซลล์ตน้ กาเนิดร่วมกับการรักษา
อื่นๆ มากกว่าทีก่ ระทากันอยูใ่ นปจั จุบนั
สาหรับโรคอื่นๆ ทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยูท่ า้ ยบทนี้ ผูท้ ส่ี นใจอาจหาข้อมูลเพิม่ เติมจากเว็บไซด์ทาง
อินเตอร์เน็ตได้มากมายหลายเว็บไซด์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเป็นทีน่ ่ายินดีทแ่ี พทย์รวมทัง้
นักวิจยั ไทยหลายกลุ่มมีการศึกษาวิจยั ในการนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคข้อและกระดูก โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคภูมคิ ุม้ กันทาลายตนเอง และโรคทีเ่ กิดจากความเสื่อมอีกหลาย
ชนิด โดยหากได้รบั การสนับสนุนส่งเสริมวิจยั อย่างจริงจังและเป็นระบบแล้ว คงจะไม่นานเกินรอทีป่ ระเทศไทย
จะนาเอาเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดนี้มาใช้ในการรักษาโรคเพิม่ จากรายชื่อทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนี้ในอนาคต
อันใกล้น้ี

โรคทางโลหิ ต
โรคธาลัสซีเมีย
คือโรคของความผิดปกติทางพันธุกรรมของเม็ดเลือดแดง อันสามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพแทบทุก
อวัยวะทัวร่
่ างกาย เป็นโรคโลหิตจางทีถ่ ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลกู
เนื่องจากเม็ดเลือดแดงในร่างกายมนุษย์เรานัน้ จะมีหน้าตาคล้ายขนมโดนัท กล่าวคือ เป็นเซลล์กลมๆ ที่
มีรอยจางตรงกลาง แต่เม็ดเลือดแดงของคนเป็นโรคธาลัสซีเมียนัน้ จะมีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือรูปร่างบิดเบีย้ ว
ผิดเพีย้ นไป ทาให้ปริมาณสารโปรตีนในเม็ดเลือดแดง หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “ฮีโมโกลบิน” มีปริมาณน้อยกว่า
ปกติ
ธาลัสซีเมียกับคนไทย
ธาลัสซีเมียนัน้ มีหลายชนิด แต่ทพ่ี บบ่อยในประเทศไทยคือ
1. แอลฟ่า 1
2. แอลฟ่า 2
3. เบต้า
4. อี
5. ซีเอส (คอนสแตน สปริง)

ประเทศไทยนับว่าเป็ นประเทศทีม่ ผี ปู้ ว่ ยธาลัสซีเมียทีม่ อี าการรุนแรงอยูใ่ นปริมาณสูง กล่าวคือมี
ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจานวนประชากรทัง้ หมด หรือเกือบ 600,000 คน และจานวนผูเ้ ป็นพาหะของโรคก็
มีสงู ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของจานวนประชากรทัง้ หมด หรือเกือบ 24 ล้านคน โดยอาจกล่าวได้ว่า ทุกๆ 3 คนจะมี
คนทีเ่ ป็นพาหะของโรคอย่างน้อย 1 คน
และจากสถิตพิ บว่า ในแต่ละปีจะมีทารกทีค่ ลอดออกมาโดยเฉลีย่ ประมาณ 12,125 รายเป็นโรคนี้ และ
เกือบครึง่ ของจานวนนี้ จะมีทารกทีเ่ ป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ก่อให้เกิดการเจ็บปว่ ยเรือ้ รังไปตลอดชีวติ
ขณะทีท่ ารกทีเ่ หลือและผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่กว่า 500,000 รายทัวประเทศนั
่
น้ จะเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดเอช ซึง่
นับว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ม่รนุ แรง
อาการของธาลัสซีเมีย
เนื่องจากเม็ดเลือดแดงของผูป้ ว่ ยโรคนี้มกั จะไม่สมบูรณ์ จึงแตกสลายได้งา่ ยกว่าเม็ดเลือดแดงปกติ ทา
ให้ผปู้ ว่ ยด้วยโรคนี้มอี าการซีดและเหลือง ส่วนในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการของโรครุนแรง จะมีอาการตับ ม้าม ไต บวม
น้ าแทรกอยูด่ ว้ ย และในกรณีทเ่ี ป็ นทารก มักจะหัวใจวายตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา ซึง่ ผูป้ ว่ ยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
แบบนี้คอื โรคธาลัสซีเมียชนิดแอลฟ่า 1 นันเอง
่
ในกรณี ที่ผป้ ู ่ วยเป็ นธาลัสซีเมียที่ยงั รอดชีวิตอยู่ได้นัน้ แบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียชนิดอี จะเป็ นผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการธาลัสซีเมียแบบอ่อนๆ ไม่ค่อยเกิดภาวะซีด
และตับ ม้าม ไต ไม่ค่อยโต ดังนัน้ จึงไม่จาเป็นต้องได้รบั การให้เลือด
2. ผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียชนิดเอช ซึง่ เป็ นธาลัสซีเมียทีม่ อี าการปานกลาง กล่าวคือ ตับ ม้าม ไตจะ
โต แต่ไม่ผดิ ปกติจนเกินไป ผูป้ ว่ ยจาเป็ นต้องได้รบั เลือดเป็ นครัง้ คราว โดยเฉพาะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีอาการตัวซีดเหลืองมาก หรือเวลามีไข้สงู รวมไปถึงเวลาทีเ่ กิดการอักเสบติดเชือ้ ด้วย
3. ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียชนิดเบต้าธาลัสซีเมีย-ฮีโมโกลบินอี และโฮโมซัยกัส เบต้า-ธาลัสซีเมีย
ธาลัสซีเมียทัง้ สองชนิดนี้จดั เป็ นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยผูป้ ว่ ยในกลุ่มของเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี เมือ่ แรกเกิดจะปกติ และจะเริม่ มีอาการได้ตงั ้ แต่ภายในปีแรกหรือหลังจากนัน้ ส่วนผูป้ ว่ ยในกลุ่ม
โฮโมซัยกัส เบต้า-ธาลัสซีเมีย มักมีอาการรุนแรงกว่าผูป้ ว่ ยในกลุ่มแรก
ผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียทัง้ สองกลุ่มนี้จาเป็ นต้องได้รบั เลือดทดแทนอย่างต่อเนื่อง และในกรณีทม่ี อี าการ
รุนแรงมาก ก็ตอ้ งให้เลือดทุกสองสัปดาห์หรือทุกเดือน เพื่อให้การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปอย่างปกติ
เพราะถ้าหากผูป้ ว่ ยได้รบั เลือดทดแทนไม่พอเพียงแล้ว ผูป้ ว่ ยจะมีปญั หาในเรือ่ งการเจริญเติบโต ร่างกายเตีย้
แคระแกร็น ท้องโตปอ่ ง และหน้าตาเปลีย่ นแปลงผิดปกติ เช่น หน้าผากกว้าง โหนกแก้มสูง ดัง้ จมูกแบน ตาห่าง
ขากรรไกรบนนูนแน่น ซึง่ แพทย์จะเรียกว่า “ใบหน้าธาลัสซีเมีย” นอกจากนี้ ตับ ม้าม ไตของผูป้ ว่ ยจะโตผิดปกติ
ซึง่ เสีย่ งต่อภาวะหัวใจล้มเหลวมาก จะเห็นว่าผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคธาลัสซีเมียนัน้ ไม่มโี อกาสรักษาหายขาดได้เลย อีก
ทัง้ เสีย่ งต่อสุขภาพจิตเสีย และอายุขยั สัน้ ด้วย
วิ ธีป้องกันธาลัสซีเมีย
เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรม ดังนัน้ ก่อนสมรสหรือตัง้ ครรภ์ คู่สมรสหรือชายหญิงทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน
ควรทาการตรวจเลือดก่อน ว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะให้กาเนิดทารกทีม่ โี อกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ ถ้ามีจะอยูใ่ น
อัตราส่วนเท่าใด และในกรณีทเ่ี กิดโรค ทารกน้อยจะเป็นธาลัสซีเมียประเภททีร่ นุ แรงหรือไม่

แม้ป้องกันไม่ได้ แต่กต็ ้องรักษา
การรักษาผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียนัน้ แต่เดิมมี 2 วิธหี ลักๆ ดังนี้
1. ให้เลือดผูป้ ว่ ยตามลักษณะอาการ เช่น ทุก 2-4 สัปดาห์ในรายทีเ่ ป็นหนัก หรือทุก 2-3 เดือน
ในผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการปานกลาง ทัง้ นี้เพื่อให้รา่ งกายของผูป้ ว่ ยมีระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือด
แดงใกล้เคียงกับคนปกติ
2. ใช้วธิ ขี บั ธาตุเหล็กออกจากร่างกาย เพื่อป้องกันการสะสมของธาตุเหล็ก
3. ทาการเปลีย่ นถ่ายไขกระดูกให้ผปู้ ว่ ย ซึง่ วิธนี ้จี ะมีค่าใช้จา่ ยค่อนข้างสูงและยุง่ ยากในการรักษา
ขณะเดียวกันผูป้ ว่ ยก็ตอ้ งพยายามหลีกเลีย่ งยาหรืออาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูง เนื่องจากยาเม็ดบารุงเลือด
จะทาให้ผปู้ ว่ ยมีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายเกินขนาด จะทาให้ผวิ หนังคล้าเข้ม และอวัยวะภายใน เช่น ตับ ตับ
อ่อน ระบบต่อมไร้ท่อ และหัวใจ โดนทาลายได้ ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยด้วยโรคธาลัสซีเมียจึงควรได้รบั ยาขับธาตุเหล็ก
ควบคู่ไปด้วย
นอกจากนี้การรักษาผูป้ ว่ ยโรคนี้ ญาติและครอบครัวต้องดูแลด้านจิตใจเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะในกรณี
ของผูป้ ว่ ยเด็กซึง่ มักจะมีความยุง่ ยากในการรักษา เพราะเด็กเล็กมักจะกลัวเข็มฉีดยา ส่วนในเด็กทีโ่ ตหรือผูป้ ว่ ย
ทีเ่ ป็นเรือ้ รังจะเกิดปมด้อยในรูปลักษณ์ของตัวเองทีด่ ผู ดิ ปกติ
จากข้อมูลเบือ้ งต้นจะเห็นได้ว่า วิธกี ารรักษาและดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคนี้ จัดเป็นการรักษาทีป่ ลาย
เหตุและสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยจานวนมหาศาล อีกทัง้ ไม่ทาให้ผปู้ ว่ ยสามารถหายขาดจากโรคได้ แพทย์ในปจั จุบนั
จึงได้คดิ ค้นวิธกี ารใหม่ๆ ขึน้ มาสาหรับรักษาโรคนี้โดยเฉพาะ นันก็
่ คอื การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสาย
สะดือนันเอง
่
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือทางหวังใหม่ของธาลัลซีเมีย
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือ ได้รบั การวิจยั ยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาเกีย่ วกับ
เลือดและไขกระดูก ได้ผลเทียบเคียงเท่ากับการเปลีย่ นถ่ายไขกระดูก ดังนัน้ จึงมีการนาเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือด
สายสะดือและเม็ดเลือดแดงมาใช้รกั ษาธาลัสซีเมียด้วย โดยเซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้มาจะมาจาก 3 แหล่ง ดังนี้
1. เลือดจากสายสะดือทารกของน้องผูป้ ว่ ย
2. เลือดจากสายสะดือทารก
3. ?????????????????
ปัญหาของธาลัสซีเมียกับเซลล์ต้นกาเนิ ด
1. ค่าใช้จา่ ยในการรักษาค่อนข้างสูง อยูท่ ป่ี ระมาณ 2
- 6 แสนบาท
2. ในกรณีทต่ี อ้ งอาศัยเลือดจากสายสะดือทารกผูบ้ ริจาคนัน้ มักจะติดปญั หาเรือ่ งการเข้ากันได้ของ
เนื้อเยือ่ อย่างไรก็ตามโอกาสการเข้ากันได้นนั ้ มีสงู กว่าการเปลีย่ นถ่ายไขกระดูก
ธาลัสซีเมียกับเซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือทารกสาหรับคนไทย
เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐรวมทัง้
ภาคเอกชนบางราย ได้ให้ความสนใจทีจ่ ะพัฒนาโครงการจัดเก็บ
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารก โดยใช้ตวั อย่างเลือดของญาติผปู้ ว่ ยมารักษาโรคธาลัสซีเมียและผูป้ ว่ ย
ทีม่ ภี าวะโลหิตจาง ซึง่ ผูป้ ว่ ยหรือญาติสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จากโรงพยาบาลและหน่ วยงานดังต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. โรงพยาบาลศิรริ าช
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคเี มียนัน้ เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูกทีส่ ร้างเม็ดเลือดขาวอย่างไม่
จากัด และไม่เจริญเป็นตัวแก่ ในเมือ่ ไขกระดูกของเรามีเม็ดเลือดขาวทีเ่ ป็นตัวอ่อนมาก พวกเม็ดเลือดแดงและ
เกร็ดเลือดก็จะถูกสร้างน้อยลง นาไปสู่ภาวะโลหิตจางและผลของเกร็ดเลือดต่า ทาให้ตามเยือ่ บุต่างๆ ในร่างกาย
มีเลือดออก อีกทัง้ เม็ดเลือดขาวทีเ่ ป็ นตัวอ่อนนัน้ ไม่สามารถช่วยร่างกายต่อต้านเชือ้ โรคได้ จึงทาให้ผปู้ ว่ ยมีโรค
แทรกซ้อนและติดเชือ้ โรคได้งา่ ย
จากการค้นคว้าและวิจยั พบว่า การติดเชือ้ ไวรัสบางชนิด การได้รบั สารเคมีบางอย่าง หรือการทีผ่ ปู้ ว่ ยมี
โอกาสสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสีบางประเภท และการทีไ่ ด้รบั รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การอยูใ่ กล้กบั
เสาไฟฟ้าแรงสูง หรือการใช้โทรศัพท์มอื ถือนานๆ รวมถึงปจั จัยทางพันธุกรรม สามารถนาไปสู่การเกิดมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันได้
ประเภทของมะเร็งเม็ดเลือดขาว
1. ชนิ ดเรือ้ รัง
เมือ่ เซลล์ในไขกระดูกได้เปลีย่ นแปลงโครงสร้างไป ทาให้โครงสร้างของเม็ดเลือดทัง้ 3 ชนิด (เม็ดเลือด
ขาว, เม็ดเลือดแดง, และเกร็ดเลือด) เกิดการเปลีย่ นแปลงไปด้วย แต่เม็ดเลือดขาวจะเป็นตัวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
มากทีส่ ุด เนื่องจากจะได้รบั การสร้างขึน้ มากกว่าปกติ และมีอายุยนื มากกว่าปกติ (นานกว่า 2-3 สัปดาห์)
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคมะเร็งชนิดนี้จะมีอาการค่อยเป็ นค่อยไป คือจะมีอาการซีด รวมถึงอวัยวะ ตับ ม้าม หรือ
ต่อมน้าเหลืองจะบวมโตควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ในบางครัง้ เซลล์ไขกระดูกอาจสร้างเม็ดเลือดแดง หรือเกล็ด
เลือดออกมามากผิดปกติดว้ ย ทาให้ผปู้ ว่ ยมีอาการอุดตันของเส้นเลือดได้ อีกทัง้ บางคราวยังเกิดอาการ
เลือดออกง่าย คล้ายมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันได้เหมือนกัน
2. ชนิ ดเฉี ยบพลัน
ไขกระดูกจะสร้างเม็ดเลือดขาวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และจะมีรปู ร่างหน้าตา และการทางานผิดปกติไป
จากเม็ดเลือดขาวตามปกติ จนเป็ นเหตุให้ผปู้ ว่ ยมีการติดเชือ้ ได้งา่ ย ขณะทีเ่ ม็ดเลือดแดงและไขกระดูกนัน้ แทบ
จะไม่มกี ารสร้างขึน้ มาเลย
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคนี้จะมีอาการซีดอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ และร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มแี รง
เนื่องจากเลือดน้อย ขณะเดียวกันเกร็ดเลือดทีต่ ่ าลงจะทาให้ผปู้ ว่ ยมีอาการเลือดออกตามทีต่ ่างๆ โดยเฉพาะที่
ไรฟนั วิธสี งั เกตุทง่ี า่ ยทีส่ ุดคือ ผิวหนังผูป้ ว่ ยจะมีลกั ษณะห้อเลือดเป็ นจา้ ๆ อย่างเห็นได้ชดั ภายในระยะเวลาไม่
ถึงหนึ่งเดือนนับจากเป็นโรค
การรักษา
โดยทัวไปจะเป็
่
นการให้เคมีบาบัดหรือยาบาบัด นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วธิ กี ารปลูกถ่ายไขกระดูกและ
ฉายรังสีควบคู่ไปด้วย แต่เนื่องจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคทีไ่ ม่มที างรักษาให้หายขาด เพราะยังไม่มยี าใดที่
สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวสุดท้ายได้ สาเหตุเพราะทีย่ าซึง่ ใช้ทาลายมะเร็งนัน้ มีฤทธิ ์ไม่
เฉพาะเจาะจง จึงอาจไปทาลายเซลล์ทด่ี ขี องคนไข้ดว้ ย ซึง่ จะมีผลข้างเคียงรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยาทีใ่ ช้รกั ษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็ยงั ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อคนไข้ได้อกี ด้วย เช่น อาจ
ทาให้ผมร่วง หรือเป็ นหมัน ขณะเดียวกันก็อาจทาให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือไขกระดูกฝอ่
จะเห็นได้ว่าการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวนัน้ ไม่มวี นั หายขาด และยังสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผปู้ ว่ ย
และคนรอบข้างอีกด้วย แพทย์จงึ คิดค้นวิจยั หาแนวทางการรักษาใหม่ ๆ ตลอดมา และหนึ่งในนัน้ คือการนา
เซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้รกั ษาร่วมด้วย
เซลล์ต้นกาเนิ ดกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทย
ได้มกี ารนาเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดขาวมารักษาผูป้ ว่ ย โดยใช้รกั ษาร่วมกับการให้ยาเคมีบาบัด และ
การฉายรังสีในปริมาณทีต่ ่ า วิธนี ้ที าให้ผปู้ ว่ ยหายขาดจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ อีกทัง้ ระหว่างทาการรักษา
ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งทนทรมานกับผลข้างเคียงทีไ่ ด้รบั จากเซลล์ตน้ กาเนิดด้วย
ขณะนี้โรงพยาบาลศิรริ าชได้ทาการรักษาผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจานวนกว่า 500
คนได้แล้ว และปริมาณผูป้ ว่ ยทีห่ ายขาดนัน้ มีจานวนมากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยเหล่านี้ไม่ม ี
ภาวะแทรกซ้อนและหายเป็นปกติภายในหกเดือน
ขัน้ ตอนในการนาเซลล์ต้นกาเนิ ดมารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
1. ทาการตรวจสอบผูบ้ ริจาคเลือดหรือเลือดจากสายสะดือทารก ว่าเนื้อเยือ่ HLA ของผูบ้ ริจาคสามารถเข้า
กับผูป้ ว่ ยได้ โดยจะตรวจสอบจากคนในครอบครัวเดียวกันหรือพีน่ ้องของผูป้ ว่ ยก่อน เพราะจะมีโอกาส
ทีเ่ นื้อเยือ่ เข้ากันได้จะมีสงู ถึง 1 ใน 4
2. ในกรณีทเ่ี นื้อเยือ่ HLA ของผูป้ ว่ ยกับผูบ้ ริจาคทีเ่ ป็ นญาติพน่ี ้องเข้ากันไม่ได้ แพทย์ผรู้ กั ษาจะทาการ
ติดต่อสภากาชาดไทยซึง่ มีการรับบริจาคเลือด และเลือดจากสายสะดือทารก เพื่อขอเลือดของผูบ้ ริจาค
ทีส่ ามารถเข้ากับผูป้ ว่ ยได้
3. นาเลือดหรือเลือดจากสายสะดือของผูบ้ ริจาคทีเ่ นื้อเยือ่ เข้ากับผูป้ ว่ ยได้ ไปทาการตรวจหาการติดเชือ้
ต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมาแล้วในบทต้นๆ อีกครัง้ หนึ่ง
4. คัดกรองเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดออกมาและเพาะเลืย้ งให้ได้ปริมาณทีต่ อ้ งการ พร้อมเก็บรักษาไว้ใน
ไนโตรเจนเหลวทีอ่ ุณหภูมติ ่ากว่าจุดเยือกแข็ง เพื่อรักษาสภาพและเตรียมให้พร้อมใช้งาน
5. ขณะเดียวกันด้านผูป้ ว่ ยก็ตอ้ งได้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน และเคมีบาบัดเพื่อทาลายเซลล์มะเร็ง
6. ฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือดให้ผปู้ ว่ ยร่วมกับการฉายรังสีเพื่อรักษาในปริมาณทีไ่ ม่สงู มาก
เมือ่ เสร็จสิน้ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด ผูป้ ว่ ยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 4-6 สัปดาห์
โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวหากผูป้ ว่ ยไม่มโี รคแทรกซ้อนก็นบั ว่าหายขาด และสามารถดารงชีวติ ได้อย่าง
ปกติ
โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง (Lymphoma)
ต่อมน้าเหลืองทาหน้าทีก่ รองน้าเหลืองและสร้างภูมคิ ุม้ กัน โดยการสร้างเม็ดเลือดขาวรวมทัง้ แอนตีบ้ อดี้
เพื่อใช้ต่อต้านเชือ้ โรค ต่อมน้าเหลืองมักจะอยูร่ วมกันเป็นกลุ่มๆ ตามคอ รักแร้ ขาหนีบ โดยปกติจะมีรปู ร่าง
คล้ายเม็ดติง่ และมักจะคลาไม่พบ ต่อมน้าเหลืองมีท่อน้าเหลืองโยงถึงกันเป็นตาข่ายทัวร่
่ างกาย ในกรณีทม่ี กี าร
ติดเชือ้ โรค ต่อมน้าเหลืองจะอักเสบ บวมและโตขึน้ จนคลาพบได้

โรคมะเร็งต่อมน้าเหลืองเกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์
(Lymphocyte) ทีอ่ ยู่
ภายในต่อมน้าเหลือง โรคมะเร็งต่อมน้าเหลืองแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. มะเร็งต่อมน้าเหลืองชนิดโรคฮ้อดกิน้
(Hodgkin’ s Disease)
2. มะเร็งต่อมน้าเหลืองทีไ่ ม่ใช่ชนิดโรคฮ้อดกิน้
(Non-Hodgkin’ s Lymphomal)
โรคมะเร็งทัง้ สองชนิดนี้ พบง่ายในผูท้ ม่ี อี ายุกว่า 50 ปี พบในผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง อาการแสดงคือมี
ต่อมน้าเหลืองโต แต่ชนิดทีไ่ ม่ใช่ชนิดโรคฮ้อดกิน้ อาจมีกอ้ นโตทีอ่ วัยวะอื่นๆ เช่น ลาไส้ ปอด สมอง ฯลฯ ได้
บ่อยกว่า บางรายอาจมีอาการไข้ เหงือ่ ออกในเวลากลางคืน น้าหนักตัวลดลง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดท้อง
และคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
มะเร็งต่อมน้าเหลืองแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
 ระยะที่ 1 โรคอยูใ่ นต่อมน้าเหลืองต่อมเดียว หรือหลายต่อม แต่อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
 ระยะที่ 2 โรคเป็นมากกว่าหนึ่งต่อม หรือหนึ่งกลุ่ม แต่ยงั อยูข่ า้ งเดียวกัน
 ระยะที่ 3 พบโรคทัง้ เหนือและใต้กระบังลม เช่น มีทงั ้ บริเวณรักแร้และขาหนีบ
 ระยะที่ 4 โรคกระจายออกนอกระบบน้าเหลือง เช่น ตับ ปอด และกระดูก เป็นต้น
การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง
โรคมะเร็งต่อมน้าเหลืองสามารถรักษาให้หายได้ดว้ ยเคมีบาบัดหรือร่วมกับการฉายแสง ในกรณีท่ี
มะเร็งเป็นชนิดโตเร็วและอาจมีอนั ตรายถึงแก่ชวี ติ ได้ จาเป็นจะต้องใช้ยาเคมีบาบัดขนาดสูง และหากรักษาแล้ว
ไม่ตอบสนองต่อเคมีบาบัด อาจพิจารณาให้ทาการรักษาด้วยวิธกี ารปลูกถ่าย ????????ในกระดูกจากตัวเอง
หรือจากผูอ้ ่นื ร่วมด้วย หรืออาจใช้การรักษาประกอบด้วยการใช้ยาเคมีบาบัดขนาดสูง แล้วตามด้วยการปลูก
ถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเม็ดเลือด
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิ ดมัลติ เพิ ล มัยอีโลมา (Multiple Myeloma)
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอีโลมา เป็นมะเร็งของเม็ดเลือดขาวชนิด
Plasma Cells ซึง่ มี
การแบ่งตัวโดยไม่มกี ารควบคุมปกติ ทาให้มกี ารทาลายกระดูก และกดการทางานของเซลล์ปกติในไขกระดูก
นอกจากนี้ยงั มีการสกัดโปรตีนชนิด Monoclonal Immunoglobulin (M-protein) ซึง่ ตรวจพบได้ในซีรมั ่ และมี
โปรตีนชนิด Light-chain ถูกขับออกมาในปสั สาวะ เรียกว่า Bence-Jones Protein
คนทีเ่ ป็นมะเร็งชนิดนี้ อาจมีอาการแสดงได้หลายอย่าง เช่น โลหิตจาง ปวดหลัง ปวดกระดูก และ
กระดูกพรุนไปหมด นอกจากนี้ยงั อาจมีอาการปวดเมือ่ ยตามตัวโดยไม่มสี าเหตุ บางรายอาจมีอาการ
แสดงออกทางสมองสืบเนื่องมาจากการทีเ่ ลือดมีความหนืดมากขึน้ จนนาไปสู่ภาวะหลอดเลือดอุดตัน หรืออาจ
มีอาการแสดงทางไต จากโปรตีนทีถ่ ูกขับออกมาทางปสั สาวะและเป็ นพิษต่อไต
การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิ ดมัลติ เพิ ล อีโลมา
โดยทัวไปการรั
่
กษาจะเริม่ ต้นด้วยการให้ยาสเตียรอยด์ ยา
Thalidamide ร่วมกับเคมีบาบัด การปลูก
ถ่ายไขกระดูกหรือการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดเลือดของตนเองหรือของผูอ้ ่นื ช่วยให้ผลการรักษาดีขน้ึ
แต่มกั จะนิยมใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากเม็ดเลือดของตนเองมากกว่า

รายชื่อโรคต่าง ๆ ที่สามารถให้การรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดและ
ได้รบั การรับรองโดยนานาชาติ
โรคมะเร็งเม็ดเลือด
Acute Leukemias (โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิ ดเฉี ยบพลัน)
- Acute Biphenotypic Leukemia (ABL)
- Acute Lymphocytic Leukemia (ALL)
- Acute Myelogenous Leukemia (AML)
- Acute Undifferentiated Leukemia (AUL)
Chronic Leukemias (โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิ ดเรือ้ รัง)
- Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)
- Chronic Myelogenous Leukemia (CML)
- Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML)
- Juvenile Chronic Myelomonocytic Leukemia (JMML)
Lymphoproliferativen Disorders (โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ของต่อมน้าเหลือง)
- Hodgkin’s Disease
- Non-Hodgkin’s Lymphoma
- Prolymphocytic Leukemia
Myelodysplastic Syndromes (โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ของเนื้ อเยื่อไขกระดูก)
- Amyloidosis
- Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML)
- Refractory Anemia (RA)
- Refractory Anemia with Excess Blasts (RAEB)
- Refractory Anemia with Excess Blasts in Transformation (RAEB-T)
- Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts (RARS)
Myeloproliferative Disorders (โรคที่เกี่ยวกับการเพิ่ มจานวนอย่างผิดปกติ ของเซลล์ไขกระดูก)
- Acute Myelofibrosis
- Agnogenic Myeloid Metaplasia
- Essential Thrombocythemia Polycythemia Vera
Phagocyte Disorders (ความผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับการทาลายสิ่ งแปลกปลอมของเซลล์เม็ดเลือดขาว
บางชนิ ด)
- Chediak-Higashi Syndrome
- Chronic Granulomatous Disease
- Neutrophil Actin Deficiency
- Reticular Dysgenesis
Stem Cell Disorders (ความผิดปกติ ของเซลล์ต้นกาเนิ ด)

- Aplastic Anemia (Severe)
- Congenital Cytopenia
- Dyskeratosis Congenita
- Fanconi Anemia
- Paroxysmal Noctural Hemoglobinuria (PNH)
Inherited Metabolic Disorders (โรคทางระบบพันธุกรรมผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเมตาบอลิ
ซึ่ม)
- Adrenoleukodystrophy Alpha Mannosidosis
- Beta-Glucuronidase Deficiency (MPS-VII)
- Gaucher’s Disease
- Histiocytic Disorders
+ Familial Erythrophagocygic Lymphohistiocytosis
+ Hemophagocytosis
+ Histiocytosis-X
+ Langerhan’s cell Hisiocytosis
- Hunter’s Syndrome (MSP-II)
- Hurler’s Syndrome (MPS-IH)
- Krabbe Disease
- Maroteaux-Lamy Syndrome (MPS-VI)
- Metachromatic Leukodystrophy
- Morquio Syndrome (MPS-IV)
- Mucolipidosis II (I-Cell Disease)
- Mucopolysaccharidoese (MPS)
- Niemann-Pick Disease
- Sanfilippo Syndrome (MPS-III)
- Scheie Syndrome (MPS-IS)
- Sly Syndrome
- Wolman Disease
Inherited Erythrocyte Abnormalities (โรคทางระบบพันธุกรรมเม็ดเลือดแดงผิดปกติ )
- Beta Thalassemia Major
- Blackfan-Diamond Anemia
- Pure Red Cell Aplasia
- Sickle Cell Disease
Congenital (Inherited) Immune System Disorders (โรคทางระบบพันธุกรรมภูมิค้มุ กันผิดปกติ )
- Absence of T & B Cells SCID
- Absence of T Cells, Normal B Cell SCID
- Ataxia-Telangiectasia

- Bare Lymphocyte Syndrome
- Common Variable Immunodeficiency
- DiGeorge Syndrome
- Kostmann Syndrome
- Leukocyte Adhesion Deficiency
- Omenn’s Syndrome
- Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
- SCID with Adenosine Deaminase Deficiency
- Wiskott-Aldrich Syndrome
- X-Linked Lymphoproliferative Disorder
Other Inherited Disorder (โรคทางระบบพันธุกรรมผิดปกติ อื่นๆ)
- Cartilage-Hair Hypoplasia
- Ceroid Lipofuscinosis
- Congenital Elythropoietic Porphyria
- Glanzmann Thrombasthenia
Inherited Platelet Abnormalities (ความผิดปกติ ของเกร็ดเลือดแต่กาเนิ ด)
+ Amegakaryocytosis / Congenital Thrombocytopenia
- Lesch-Nyhan Syndrome
- Osteopetrosis
- Plasma Cell Disorders (มะเร็งเม็ดเลือด)
+ Plasma Cell Leukemia
+ Waldenstrom’s Macroglobulinemia
+ Multiple Myeloma
- Sanhoff Disease
Other Malignancies (มะเร็งชนิ ดต่าง ๆ)
- Breast Cancer
- Brain Tumors
- Ewing Sarcoma
- Neuroblastoma
- Ovarian Cancer
- Renal Cell Carcinoma
- Small-Cell Lung Cancer
- Testicular Cancer
Autommune Diseases (ภาวะภูมิค้มุ กันไวเกิ น)
- Multiple Sclerosis (Experimental)
- Rheumatoid Arthritis (Experimental
- Systemic Lupus

- Erythematosus (Experimental)
Emerging Stem Cell Applications (กลุ่มโรคที่เซลล์ต้นกาเนิ ดอยู่ในช่วงพัฒนาวิ จยั )
- Alzheimer’s Disease
- Diabetes (โรคเบาหวาน)
- Heart Disease (โรคหัวใจ)
- Liver Disease (โรคตับ)
- Muscular Dystrophy (โรคกล้ามเนื้อผิดรูป)
- Parkinson’s Disease (โรคพาร์กนิ สัน)
- Spinal Cord Injury (การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง)
- Stroke (อัมพฤกษ์, อัมพาต)
จากทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าเซลล์ตน้ กาเนิดนัน้ ได้ก่อเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลต่อ
วงการแพทย์ไทยและทัวโลก
่
เพราะทาให้ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคร้ายซึง่ ไม่มวี นั หายขาดหรือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งจมอยูใ่ นความ
ทุกข์ทรมานนานนับปีดว้ ยมีโรคร้ายเกาะกุมชีวติ ได้กลับมามีโอกาสฝนั ถึงอนาคต เฉกเช่นเดียวกับคนอื่นๆ และ
เมือ่ การศึกษาวิจยั มีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์กา้ วหน้านี้กจ็ ะมีบทบาท
เปลีย่ นโฉมหน้าในการรักษาโรคอย่างทีไ่ ม่เคยมีเทคโนโลยีใดๆ เคยทามาก่อน

บทที่ 9
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นกาเนิด
เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ทม่ี ศี กั ยภาพในการทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ใน
วงการแพทย์ได้อย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบ ได้แก่
1
เพื่อนามาใช้ในการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ
เริม่ จากไข่ทป่ี ฏิสนธิแล้ว นักวิจยั สามารถเข้าใจได้ถงึ ขัน้ ตอนในการทีเ่ ซลล์ตน้ กาเนิดมีการ
แบ่งตัวเพิม่ จานวนและแปรสภาพเป็นเนื้อเยือ่ และอวัยวะโดยละเอียด โดยเฉพาะกลไกตาม
ธรรมชาติในการควบคุมการแบ่งตัวและพัฒนาของเซลล์ปกติในระยะต่างๆ อันจะนาไปสู่
แนวทางในการแก้ไขโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็งซึง่ ในอนาคตจะมีวธิ กี ารทีเ่ รียกว่า ยีน
บาบัด (Gene Therapy) โดยจะเป็นวิธกี ารทีส่ ามารถรักษาโรคทางพันธุกรรมทีเ่ กิดจากการ
ผิดปกติของยีนและมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม ทีม่ คี วามผิดปกติของยีนทีค่ วบคุมการ
เกิดของมะเร็ง
2
เพื่อนาเอาเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้ในการซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ทีบ่ าดเจ็บหรือเสื่อมสภาพลง
อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดจะมาทดแทนการปลูกถ่ายอวัยวะทีใ่ นปจั จุบนั มีการ
ดาเนินการอยูแ่ ล้ว อาทิเช่น หัวใจ ตับ และไต ซึง่ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อให้เซลล์
ประเภทนี้ไปแบ่งตัวและเพิม่ จานวนเพื่อไปทาหน้าทีแ่ ทนอวัยวะทีเ่ สื่อมสภาพไปแล้ว ได้มกี าร
นามาใช้แล้วอย่างกว้างขวางสาหรับปญั หาไฟไหม้ น้ าร้อนลวก และการซ่อมแซมไขกระดูก
นอกจากนี้ยงั มีศกั ยภาพทีจ่ ะนามารักษาโรคข้อเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม โรคทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สมองและไขสันหลัง โรคตับวายและไตวาย ในอนาคตอันใกล้
3
เพื่อนาเอาเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดมาทดสอบยาใหม่โดยทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาเซลล์ผวิ หนังทีจ่ ะ
ใช้ทดสอบสารทีม่ ฤี ทธิ ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง และพัฒนาเซลล์ตบั เพื่อจะทดสอบผลของสารที่
เป็นพิษต่อตับและกลไกการเปลีย่ นแปลงยาของตับ ในประเด็นนี้จะทาให้การทดสอบ
ประสิทธิภาพของยาใหม่และสารทีอ่ อกฤทธิ ์ทางชีวภาพมีความแม่นยามากกว่าการใช้
สัตว์ทดลองในการทดสอบในปจั จุบนั นอกจากนี้ความสามารถในการเพาะเลีย้ งเซลล์มะเร็งใน
หลอดทดลองจะทาให้การประเมินผลตอบสนองต่อยาเคมีบาบัดในผูป้ ว่ ยมะเร็งต่างๆ ได้ชดั เจน
ขึน้
4
เพื่อนาเอาเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้ในศึกษากลไกในการเกิดโรค อาทิเช่น โรคมะเร็ง
และโรคภูมคิ ุม้ กันทาลายตนเอง ซึง่ หากมีความเข้าใจถึงสาเหตุและกลไกในการเกิดโรคได้อย่าง
ชัดเจนแล้วจะทาให้แพทย์สามารถรักษาโรคให้หายขาดโดยแก้ไขสาเหตุทท่ี าให้เกิดโรค
มากกว่าทีจ่ ะรักษาตามอาการดังทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
5
เพื่อนาเอาเทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดมาพัฒนาวิจยั ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้มาจากเซลล์ ทัง้ ในรูปแบบที่
เป็นเทคโนโลยีชวี ภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ เครือ่ งสาอาง ตัวอย่างเช่นการค้นพบ
สาหร่ายพันธุห์ นึ่งทีม่ ชี ่อื ว่า Aphanizomenon flos-aquae (AFA) มีคุณสมบัตใิ นการเพิม่
ปริมาณเซลล์ตน้ กาเนิดในร่างกาย โดยการทาให้ไขกระดูกผลิตและปลดปล่อยเซลล์ตน้ กาเนิด
เข้าสู่กระแสโลหิต และมีการนาเอาสาร Epidermal Growth Factor (EGF) มาพัฒนาเป็นเวช
สาอาง โดยเน้นการลดริว้ รอยเหีย่ วย่น

การศึกษาวิ จยั การรักษาด้วยเซลล์ต้นกาเนิ ดในระดับนานาชาติ และในประเทศไทย
การค้นพบเซลล์ตน้ กาเนิดของ ดร.นีฮานส์ นัน้ เปรียบได้กบั การเปิดประตูมติ ใิ หม่ของการรักษาผูป้ ว่ ย
และยังไม่มใี ครค้นพบจุดสิน้ สุดของถนนสายนี้ทช่ี ่อื ว่า เซลล์ตน้ กาเนิด ดังนัน้ ถนนสายนี้ได้ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนไหวใหม่ๆ กับวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทวโลก
ั่
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศ
ไทย ซึง่ คาดหวังกันว่าจะเป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งเอเชีย
ในระดับนานาชาติได้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการบาบัดวิจยั ด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลากว่าทศวรรษทีผ่ ่านมา ซึง่ แนวทางการพัฒนาวิธกี ารรักษาจะมุง่ เน้นในการรักษาโรคทีย่ งั ไม่มวี ธิ ที าง
การแพทย์ใดๆ จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในบทนี้จะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าของการนาเอา
เทคโนโลยีของเซลล์ตน้ กาเนิดมารักษาโรค โดยมีขอ้ มูลศึกษาวิจยั ถึงศักยภาพทีจ่ ะนามาใช้ได้อย่างชัดเจนใน
อนาคตอันใกล้
การบาบัดรักษาโรคทางสมองและไขสันหลัง
การบาบัดรักษาโรคทางสมองและไขสันหลังได้มกี ารเริม่ ต้นอย่างจริงจังตัง้ แต่ตน้ ค.ศ. 2000 เนื่องจากมี
การค้นพบเซลล์ตน้ กาเนิดในสมองส่วนทีเ่ รียกว่า Ventricle และ Hippocampus โดยแต่เดิมเคยเชื่อว่าสมองไม่ม ี
ความสามารถทีจ่ ะซ่อมแซมตนเองได้ ประกอบกับได้มขี อ้ มูลวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเซลล์ตน้ กาเนิด
จากไขกระดูกเมือ่ นาไปเพาะเลีย้ งร่วมกับสารต่างๆ อาทิเช่น retinoic Acid , DHEA
(Dehydroepiandrosterone), Epidermal Growth Factor (EGF), Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF)
และ Fibroblst Growth Factor (FGF) จะสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์สมองได้
ในช่วงระยะเวลา 3
– 4 ปีทผ่ี ่านมา แพทย์และนักวิจยั ชาวจีนได้ใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายรกของ
ผูบ้ ริจาคไปคัดแยกและเพาะเลีย้ งไปเป็นเซลล์สมอง และนาไปปลูกถ่ายเพื่อรักษาโรคทางสมองรวมถึงอัมพาต
สมองเสื่อม โรคพาร์กนิ สัน ภาวะพิการทางสมองแต่กาเนิด และ ภาวะไขสันหลังได้รบั บาดเจ็บ ซึง่ มีผทู้ ไ่ี ด้รบั
การรักษาด้วยวิธนี ้จี านวนกว่า 3,000 ราย โดยผลการรักษาอยูใ่ นเกณฑ์ดพี อสมควร ผูส้ นใจอาจหาอ่านเพิม่ เติม
ได้ท่ี www.stemcellchina.com
ในประเทศเยอรมันนีได้มกี ารนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกจากผูป้ ว่ ยมาคัดแยกและปลูกถ่ายโดย
การฉีดเข้าทางน้าไขสันหลัง เพื่อใช้รกั ษาโรคทางสมองและไขสันหลังเช่นกัน วิธกี ารนี้จะมีความปลอดภัย
มากกว่าการนาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากผูอ้ ่นื มาใช้ แต่ผลในการรักษาขึน้ อยูก่ บั สภาวะของผูป้ ว่ ยแต่ละราย ผูป้ ว่ ย
ทีอ่ ายุน้อยจะได้ผลมากกว่าผูป้ ว่ ยสูงอายุ ผูท้ บ่ี าดเจ็บหรือมีความผิดปกติไม่นานเกินกว่า 6 เดือนจะได้ผลดีกว่า
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นมามากกว่า 2 ปีแล้ว และในกรณีทไ่ี ด้รบั บาดเจ็บของไขสันหลังหากเป็นแบบสมบูรณ์ (Complete
Cord Injury) จะได้ผลไม่ดเี ท่ากับผูป้ ว่ ยทีบ่ าดเจ็บเพียงบางส่วน (Incomplete Cord Injury) ผูส้ นใจสามารถหา
ข้อมูลเพิม่ เติมได้ทาง www.xcell-center.com
ในเอเซียได้มกี ลุ่มแพทย์และนักวิจยั หลายกลุ่มทัง้ ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ
อินเดีย ทาการพัฒนาวิจยั เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กาเนิดสาหรับรักษาโรคทางสมองและไขสันหลังเช่นกัน โดยมีการ
นาเอาเซลล์ตน้ กาเนิดจากหลายแหล่งมาใช้ในการรักษา ซึง่ หากได้มกี ารรวบรวมอย่างเป็นระบบ และมีการ

แลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ างวิชาการอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทาให้การพัฒนาวิจยั ในกลุ่มประเทศเอเซียมีศกั ยภาพ
ไม่ดอ้ ยไปกว่ากลุ่มประเทศทางตะวันตกg]p
การให้ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิ ดภายหลังการเกิ ดหัวใจวาย
การเกิดหัวใจวายเป็นสาเหตุอนั ดับต้นๆ ของความตายในโลกนี้
การบาบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกาเนิ ดในประเทศไทย
โรคเสียงแหบ
ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศแรกของโลก ทีส่ ามารถนาเซลล์ตน้ กาเนิดมารักษาโรคเสียงแหบได้
สาเร็จเมือ่ ปี พ.ศ. 2549 ซึง่ การรักษาครัง้ นัน้ เกิดจากการศึกษาวิจยั และพัฒนาของนักวิจยั ไทยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี และนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ทีไ่ ด้รว่ ม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การวิจยั เซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อใช้ในการรักษาโรคด้วยกัน
เซลล์ตน้ กาเนิดทีน่ ามาใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยเสียงแหบนัน้ แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นามาจากเลือด
ของผูป้ ว่ ยเอง ก่อนนามาผ่านกระบวนการคัดกรอง และเพาะเลีย้ งเพิม่ ปริมาณเซลล์ตน้ กาเนิดก่อนฉีดกลับเข้า
ไปในร่างกายของผูป้ ว่ ย ซึง่ ประกอบอาชีพข้าราชการครู ทาให้เส้นเสียงทีแ่ หบเครือสามารถทางานได้ดอี กี ครัง้
ซึง่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 มีผปู้ ว่ ยเสียงแหบมาขอรับการรักษาด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดแล้วถึง 6 ราย
โรคแผลขาดเลือด
โรคแผลขาดเลือดนัน้ มักพบในผูป้ ว่ ยทีส่ บู บุหรีจ่ ดั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย และผูป้ ว่ ยที่
เป็นโรคเบาหวาน ซึง่ ถ้าหากได้รบั การดูแลรักษาทีถ่ ูกต้องแล้ว แผลทีเ่ กิดขึน้ มักจะหายได้ภายใน 7-14 วัน แต่
ในประเทศไทยนัน้ พบว่า มีผปู้ ว่ ยเบาหวานถูกตัดขาประมาณ 40,000 คนต่อปี นันเป็
่ นเพราะผูป้ ว่ ยได้รบั การ
รักษาหรือดูแลอย่างไม่ถูกวิธ ี จนกลายเป็นแผลเรือ้ รังทีส่ ร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก อีกทัง้ แผลอาจจะ
ลุกลามขยายใหญ่ และมีโอกาสติดเชือ้ แทรกซ้อนสูง เป็ นเหตุให้ผปู้ ว่ ยต้องถูกตัดอวัยวะทิง้ หรือเกิดการติดเชือ้
ในกระแสเลือดจนถึงแก่ชวี ติ ได้
ปกติแล้วการรักษาแผลขาดเลือด จะเริม่ จากการตรวจหาสาเหตุและตาแหน่งของหลอดเลือดทีอ่ ุดตัน
โดยการใช้รงั สีบนั ทึกภาพหลอดเลือดแดงหรือตรวจเอ็มอาร์โอหลอดเลือด (ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยแข็งแรง ไม่มคี วามเสีย่ งต่อการผ่าตัด และหลอดเลือดแดงไม่ได้เสียไปทัง้ หมด การ
รักษาทีไ่ ด้ผลดีทส่ี ุดคือการผ่าตัด โดยจะนาเอาหลอดเลือดดามาใช้เป็นท่อนาเลือดจากหลอดเลือดแดงใน
ตาแหน่งเหนือแผล เพื่อส่งข้ามไปยังหลอดเลือดแดงในบริเวณทีเ่ กิดการตีบตัน แล้วนาเลือดไปสู่หลอดเลือดส่วน
ปลาย ซึง่ วิธนี ้จี ะทาให้มเี ลือดไปเลีย้ งอวัยวะส่วนปลายได้เพียงพอ หลังจากนัน้ แผลก็จะหายเป็นปกติ อาการ
ปวดทีเ่ กิดจากการขาดเลือดจะหายไป ผูป้ ว่ ยสามารถกลับมาใช้ชวี ติ เป็ นปกติได้อกี ครัง้
แต่ไม่ใช่ผปู้ ว่ ยทุกคนจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาด้วยวิธดี งั กล่าวได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้เพราะผูป้ ว่ ยทีม่ ี
แผลขาดเลือดมักจะมีปญั หาของหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจ ไต และสมองร่วมด้วย ดังนัน้ การผ่าตัดในผูป้ ว่ ยบาง
รายจะก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการเสียชีวติ และการเกิดภาวะแทรกซ้อนสูง
ส่วนผูป้ ว่ ยทีห่ ลอดเลือดส่วนปลายอุดตันเสียหายไปแล้ว ทาให้ไม่สามารถผ่าตัดหลอดเลือดได้ ผูป้ ว่ ย
เหล่านี้จาเป็ นต้องถูกตัด แขน ขา หรือนิ้วทีข่ าดเลือดทิง้ ไป ซึง่ จะทาให้ผปู้ ว่ ยเกิดความพิการและอาจมีปญั หา
ทางสุขภาพจิตตามมา

จากการติดตามผลภายในระยะเวลาสองเดือนหลังนัน้ แพทย์ผทู้ าการรักษาพบว่าเส้นเลือดทีอ่ วัยวะชิน้
นัน้ ได้ถูกสร้างขึน้ มาใหม่ และบาดแผลของผูป้ ว่ ยมีการสมานกันจนหาย ทาให้ผปู้ ว่ ยสามารถรอดพ้นจากาการ
โดนตัดอวัยวะทิง้ ได้ในทีส่ ุด
นอกจากนี้คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ทดลองฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดให้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ บี าดแผล
เรือ้ รังบริเวณฝา่ เท้า และพบว่าประมาณ 16 วันหลังจากนัน้ บาดแผดมีขนาดเล็กลง สภาพแผลดีขน้ึ อย่างเห็นได้
ชัด โดยแพทย์ผทู้ าการทดลองเชื่อว่า การรักษานี้จะช่วยทาให้ผปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งถูกตัดขาทิง้ ได้ถงึ 70 เปอร์เซ็นต์
ยิง่ ไปกว่านัน้ การนาเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยแผลขาดเลือดจะทาให้ผปู้ ว่ ยประหยัดค่าใช้จา่ ย
ได้มาก เพราะปกติแล้วผูป้ ว่ ยจะเสียใช้จา่ ยในการผ่าตัดและดูแลแผลเฉลีย่ แล้วประมาณ 1,000,000 บาทต่อคน
แต่การรักษาด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดจะอยูท่ ่ี 200,000 บาทเท่านัน้ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2550)
ผูส้ นใจจะเข้ารับการรักษาสามารถติดต่อได้ท่ี
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ทีมศัลยแพทย์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา
ตรวจผูป้ ว่ ย ทุกวันพุธ เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. โทร. 0-2201-1315 โทรสาร 0-2201-1316
โรคหัวใจ
การใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากตัวคนไข้มาทาการปลูกถ่าย เพื่อนามาใช้รกั ษาโรคหัวใจสามารถทาได้แล้ว
โดยเกิดจากการศึกษาวิจยั และพัฒนาด้านเซลล์บาบัด ของคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ร่วมกับบริษทั จาก
ประเทศอิสราเอล
ผูส้ นใจจะเข้ารับการรักษาสามารถติดต่อได้ท่ี
- โรงพยาบาลศิรริ าช
- สถาบันทรวงอก
- โรงพยาบาลเอกชนชัน้ นาหลายแห่ง
การบาบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกาเนิ ดในต่างประเทศ
เกาหลีใต้ได้พฒ
ั นาเซลล์ตน้ กาเนิดจากเนื้อเยือ่ ไขมันมาสร้างข้อต่อใหม่ได้สาเร็จในปี ค.ศ. 2007 ทีม
แพทย์และนักวิจยั ในเกาหลีใต้ได้นาเซลล์ตน้ กาเนิดมาพัฒนาเป็นข้อต่อและกระดูกได้สาเร็จ โดยได้ผลเกินกว่า
90 เปอร์เซ็นต์ และข้อต่อทีเ่ พาะขึน้ มานี้สามารถเข้ากับร่างกายคนไข้ได้เป็นอย่างดี
การรักษาด้วยวิธนี ้ไี ด้แพร่หลายไปในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศเกาหลีมากว่า 2 ปีแล้ว และเมือ่
ประมาณกลางปี ค.ศ. 2008 ได้มกี ารให้บริการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้แล้วในประเทศไทย
ทีมนักวิจยั ทัง้ ในอังกฤษ
และอเมริกาเชื่อมันว่
่ า เซลล์ตน้ กาเนิดสามารถแก้ปญั หาศีรษะล้านได้ภายใน 10
ปีน้ี ซึง่ เดิมทีนนั ้ นักวิทยาศาสตร์และนักการแพทย์ต่างเชื่อกันว่า รูขมุ ขนบนศีรษะมนุษย์จะมีการสร้างและ
พัฒนาในระยะทีม่ นุษย์เป็นตัวอ่อนคือระยะแรกๆ หลังจากการปฏิสนธิเท่านัน้ รูขมุ ขนเหล่านี้จะไม่มกี ารถูกสร้าง
ขึน้ มาใหม่เมือ่ เกิดการเสื่อมสภาพหรือตายไป
แต่จากการค้นคว้าวิจยั อย่างหนักเกีย่ วกับการแก้ปญั หาศีรษะล้านในทัง้ สองประเทศพบว่า ทฤษฎี
ดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยในอังกฤษนัน้ นักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ได้แถลงข่าวว่า เขา

ค้นพบว่าบนผิวหนังของสิง่ มีชวี ติ ทีโ่ ตเต็มทีน่ นั ้ ถ้ามีการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดไปกระตุน้ อย่างถูกวิธแี ล้ว รูขมุ ขนของ
เส้นขนหรือผมจะสามารถงอกขึน้ ใหม่ได้อกี ครัง้
ส่วนในอเมริกานัน้ ทีมนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้มกี ารทดลองใช้เซลล์ตน้ กาเนิดรักษา
บาดแผลทีผ่ วิ หนังของหนูทโ่ี ตเต็มที่ โดยระหว่างทดลองพบว่าขณะทีแ่ ผลกาลังจะหายนัน้ รูขมุ ขนใหม่กไ็ ด้ก่อตัว
ขึน้ ด้วย
นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จงึ เชื่อมันเป็
่ นอย่างมากว่า
ปญั หาเรือ่ งเส้นผมได้ในอนาคตอันใกล้

เซลล์ตน้ กาเนิดสามารถนาไปใช้บาบัดรักษาคนทีม่ ี

นักวิจยั จากสถาบันการแพทย์ฟ้ืนฟูและสร้างอวัยวะใหม่ในอเมริกา ได้สร้างกระเพาะปสั สาวะด้วย
นวัตกรรมจากเซลล์ตน้ กาเนิดสาเร็จตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999
แอนโทนี อทาลา นักวิศวกรเนื้อเยือ่ ชาวอเมริกนั ได้บุกเบิกนาเอาเทคโนโลยีของเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้
ในการปลูกกระเพาะปสั สาวะ และได้ทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยไปแล้วตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1999 ไม่ต่ากว่า 7 คน สร้างผลที่
น่ าพึงพอใจแก่ผปู้ ว่ ยทุกคนจนถึงวันนี้
เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือทารกสามารถพัฒนาให้กลายเป็นเซลล์หลอดเลือดได้แล้วในอเมริกา
ในปี ค.ศ. 2002 ซานดร้า โมดิฮาลลี่ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา สเตท ได้คน้ พบวิธสี ร้างเซลล์ผนัง
เส้นเลือดด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือ โดยเขาได้ทาการดัดแปลงทางพันธุกรรมให้แก่เซลล์ตน้ กาเนิด
ภายใต้สภาวะและอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสม ทาให้เซลล์ตน้ กาเนิดพัฒนาเป็นเซลล์ของผนังเส้นเลือด และเขายังได้
วางแผนทีจ่ ะทาการวิจยั เปลีย่ นเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือ ให้เป็นเซลล์ตบั และลิน้ หัวใจต่อไปอีกด้วย
นอกจากนี้เขายังคาดหวังว่าจะค้นพบวิธที ผ่ี ลิตเส้นเลือดขึน้ มาได้ทงั ้ เส้นในอนาคตอันใกล้ ทัง้ นี้ในปจั จุบนั ความ
ต้องการใช้เส้นเลือดในการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจในสหรัฐฯ มีสงู ถึง 300,000 เส้นต่อปี โดยเส้นเลือดเหล่านัน้ ถูก
นามาจาก 2 แหล่งใหญ่คอื
1. เส้นเลือดจากส่วนอื่นๆ ของร่างกายทีไ่ ม่มคี วามจาเป็นต้องใช้
2. สารสังเคราะห์
และหากการคิดค้นดังกล่าวสาเร็จขึน้ จริง ต่อไปนี้กจ็ ะมีการสร้างอวัยวะทุกชิน้ ในร่างกายเราขึน้ มาใหม่
ไม่เว้นแม้แต่หวั ใจดวงใหม่ ซึง่ อวัยวะเหล่านี้เมือ่ นาไปปลูกถ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ยแล้ว จะลดการไม่เข้ากันของเนื้อเยือ่
ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดจานวนการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยทีร่ อการปลูกถ่ายอวัยวะจากผูบ้ ริจาคได้
ลงกว่าครึง่ อีกทัง้ ยังลดปญั หาการติดเชือ้ ระหว่างการรักษาด้วย
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากแหล่งต่างๆ ในร่างกายผูป้ ่ วย หรือจากเลือดสายสะดือทารกกับการรักษาโรค
กล้ามเนื้ อหัวใจตายในสหรัฐฯ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซึง่ เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
(Coronary Artery Disease) นัน้ จะ
นาไปสู่การบีบตัวของหัวใจทีไ่ ม่ดี และเกิดภาวะหัวใจวายได้ (Heart Failure) โดย 70 เปอร์เซ็นต์ของผูป้ ว่ ยทีม่ ี
ภาวะหัวใจวาย จะมีอตั ราการอยูร่ อดแค่เพียง 6 ปี
สาหรับการรักษาภาวะหัวใจวายโดยทัวไปนั
่ น้ ทาได้โดยให้ยาต่างๆ เพื่อทาให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ดีขน้ึ แต่ใน
ผูป้ ว่ ยรายทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมอยูด่ ว้ ย ยาบางตัวอาจทาให้ภาวะหัวใจวายแย่ลง

ดังนัน้ ในสหรัฐฯ จึงได้มกี ารทาเซลล์บาบัดให้แก่ผปู้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย โดยการทาเซลล์
บาบัดนี้สามารถทาได้หลายวิธ ี เช่น
1. ฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดเข้าทางหลอดเลือดดา โดยเซลล์ตน้ กาเนิดจะเข้าไปจับบริเวณทีม่ กี ล้ามเนื้อหัวใจ
ตายมากกว่าบริเวณอื่น
2. ฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดเข้าโดยตรงทีก่ ล้ามเนื้อหัวใจ ซึง่ วิธนี ้สี ามารถทาร่วมกับการทาบายพาสหัวใจ ซึง่
การรักษาดังกล่าวนี้จะใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือ, เซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดของผูป้ ว่ ย,
เซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกของผูป้ ว่ ย รวมไปถึงเซลล์ตน้ กาเนิดจากกล้ามเนื้อต้นขาของผูป้ ว่ ย
หลังจากการปลูกถ่ายเซลล์แล้ว ผูป้ ว่ ยทุกรายไม่มอี าการข้างเคียง นอกจากในจานวน 11 ราย จาก 18
ราย ทีใ่ ช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากกล้ามเนื้อจะมีปญั หาแทรกซ้อนคือ หัวใจเต้นผิดปกติ
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือทารกสามารถรักษาโรคกล้ามเนื้ อหัวใจ และโรคตับได้แล้ว ใน
ออสเตรเลีย
ในปี ค.ศ. 2003 สตีฟ โดว ดิ เอดจ์ แห่งกรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้พบว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจาก
เลือดสายสะดือสามารถซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจให้แก่ผปู้ ว่ ยโรคหัวใจได้ อีกทัง้ ยังสามารถสร้างเซลล์ตบั ใหม่
ให้แก่ผปู้ ว่ ยโรคตับได้อกี ด้วย
ศาสตราจารย์มาร์คสั โวเวล ผูอ้ านวยการสถาบันเดอะออสเตรเลียนคอร์ดบลัดแบงค์
(Aus Cord) ที่
โรงพยาบาลซิดนียซ์ ลิ เดรนฮอสพิทลั เชื่อว่า ภายใน 2 ปีจากนี้ไป ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นโรคหัวใจวายจะได้รบั การรักษา
โดยฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดทีผ่ ่านการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้พฒ
ั นาเป็นกล้ามเนื้อหัวใจใหม่ทดแทนของเดิมที่
เสียหาย
โดยทีธ่ นาคารเลือดสายสะดือแห่งแรกของออสเตรเลียนัน้ เปิดให้บริการครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1995 และ
ยังคงเปิดขึน้ อย่างต่อเนื่องอีกหลายแห่งจวบจนปจั จุบนั
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากไขกระดูกสามารถใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ อหัวใจที่ถกู ทาลายในผูป้ ่ วยที่หวั ใจวายไม่
เกิ น 5 ชัวโมงในอั
่
งกฤษ
ในแต่ละปี โรคหัวใจวายจะคร่าชีวติ ชาวอังกฤษราว 108,000 คน และเชื่อว่ามีผทู้ ป่ี ระสบกับปญั หาของ
โรคหัวใจมีประมาณ 600,000 คน แม้ในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมา จะมีการทาบอลลูนเพื่อรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจ
ตีบตัน สาหรับผูป้ ว่ ยหัวใจวาย ซึง่ สามารถช่วยลดความเสีย่ งในการเสียชีวติ กระทันหันหลังหัวใจวายได้ แต่
ความเสีย่ งทีจ่ ะเสียชีวติ จากโรคแทรกซ้อนระยะยาว เช่น หัวใจล้มเหลวทีจ่ โู่ จมอย่างเฉียบพลันก็ยงั คงมีอยู่
ในปี ค.ศ. 2006 มูลนิธเิ ซลล์ตน้ กาเนิดแห่งสหราชอาณาจักร
(UK Stem Cell Foundation) จึงได้
ร่วมกับโรงพยาบาลบาร์ตส์ (Barts Hospital) ในกรุงลอนดอน ทาการทดลองฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดให้แก่ผปู้ ว่ ย
หัวใจวาย การนาเซลล์ตน้ กาเนิดมาใช้ จะเริม่ ขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การทาบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ
เสร็จแล้ว โดยแพทย์จะสกัดเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกของผูป้ ว่ ยทีเ่ ซ็นเอกสารยินยอมรับการบาบัดด้วยวิธนี ้ี
และเมือ่ เตรียมเซลล์พร้อมแล้ว แพทย์จะฉีดเซลล์ตน้ กาเนิดทีไ่ ด้กลับเข้าไปในหลอดเลือดทีต่ บี ตัน โดย
กระบวนการทัง้ หมดนี้ใช้เวลา 5 ชัวโมงหลั
่
งหัวใจวาย

จากการติดตามผลหลังจากการรักษาพบว่า ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมการทดลองนี้มอี าการโดยรวมดีขน้ึ และ
นับว่าการบาบัดด้วยเซลล์ตน้ กาเนิดคือความหวังใหม่สาหรับคนไข้โรคหัวใจ
นักวิ ทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเพาะเซลล์ต้นกาเนิ ดจากไขกระดูกเป็ นลิ้ นหัวใจได้เป็ นครัง้ แรกของโลก
ต้นปี ค.ศ. 2007 ทีมนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจ ออฟ ลอนดอน ได้ทาการทดลองเพาะ
เซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูก พัฒนาจนทางานได้เหมือนกับเซลล์ลน้ิ หัวใจสาเร็จเป็นครัง้ แรกของโลก
โดยลิน้ หัวใจทีท่ ดลองปลูกถ่ายให้กบั แกะและหมูนนั ้ ไม่เพียงแต่ทาหน้าทีเ่ หมือนลิน้ หัวใจเทียมทีใ่ ช้กนั
อย่างแพร่หลายในปจั จุบนั เท่านัน้ หากแต่ยงั ทางานได้ดกี ว่าด้วย สามารถปรับวาล์วเปิด-ปิดได้อย่างเหมาะสม
และทาให้คาดการณ์อตั ราการไหลเวียนของโลหิตได้
คาดว่าผลการวิจยั นี้จะป็ นก้าวทีส่ าคัญของการเพาะอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ย นอกจากนี้ทมี
นักวิจยั ยังกล่าวอีกว่า มีความเป็นไปได้ทจ่ี ะพัฒนาหัวใจขึน้ มาได้ใหม่ทงั ้ ดวง ในเวลาไม่เกิน 10 ปีนบั จากนี้
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือทารกป่ วยเป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในมาเลเซีย
ในปี ค.ศ. 2003 แองเจิลทารกหญิงวัย 5 เดือน ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักกับโรคมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว และมีโอกาสรอดไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ยิง่ ไปกว่านัน้ ครอบครัวของเธอซึง่ เป็ นชนชัน้ กลางประสบปญั หา
อย่างหนัก ในเรือ่ งค่ารักษาพยาบาลทีส่ งู ถึงหนึ่งล้านริงกิต ครอบครัวของเธอคิดว่าพวกเขาคงถึงทางตันเสียแล้ว
และคงหมดหนทางทีจ่ ะยือ้ ชีวติ ลูกสาวตัวน้อยไว้ได้ แต่ในทีส่ ุดแพทย์ของครอบครัว ได้ให้คาปรึกษาแก่บดิ าและ
มารดาของเธอ ถึงอุบตั กิ ารณ์ของเซลล์ตน้ กาเนิดจากเลือดสายสะดือ ทีอ่ าจจะช่วยชีวติ แองเจิลเอาไว้ได้
คาแนะนาดังกล่าวทาให้มารดาของเธอตัดสินใจตัง้ ครรภ์อกี ครัง้ หนึ่ง โดยหวังว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจาก
เลือดสายสะดือทารกผูน้ ้องจะสามารถเข้ากับเนื้อเยือ่ ผูพ้ ่ี และช่วยชีวติ แองเจิลไว้ได้ เมือ่ แองเจิลอายุได้ 1 ปีกบั
2 เดือน สิง่ ทีพ่ ่อกับแม่ของเธอเฝ้าอธิษฐานก็บงั เกิดขึน้ พวกเขาไม่เพียงแต่ได้ลกู ชายคนใหม่เพื่อสืบสกุลเท่านัน้
ยังได้ชวี ติ ลูกสาวกลับคืนมาอีกด้วย
ปจั จุบนั แองเจิล อายุ 3 ขวบ มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ดี พานักอยูใ่ นประเทศมาเลเซียอย่างมี
ความสุข
ศัลยกรรมเพิ่ มขนาดทรวงอกโดยเซลล์ต้นกาเนิ ดเนื้ อเยื่อไขมันในญี่ปนและอเมริ
ุ่
กา
ในปี ค.ศ. 2004 ดร.โคทาโร่ โยชิมรู ะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว พร้อมกับนักวิจยั ในทีมได้นาเซลล์ตน้
กาเนิดจากเนื้อเยือ่ ไขมันของคนไข้มาทาการเพาะเลีย้ งเพื่อเพิม่ ปริมาณ ก่อนฉีดกลับเข้าไปในทรวงอกของ
คนไข้ โดยคาดว่าเซลล์ตน้ กาเนิดจะทาให้เกิดการก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่ พร้อมกระตุน้ ให้หลอดเลือดเติบโต
สามารถนาอาหารมาหล่อเลีย้ งเนื้อเยือ่ ทรวงอกทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ได้ โดยคนไข้หญิงจานวน 38 คน ทีม่ าขอรับการ
บาบัดด้วยวิธนี ้ี มีทรวงอกใหญ่ขน้ึ และปราศจากผลข้างเคียงใดๆ
ดร.โคทาโร่ กล่าวว่าข้อเสียของวิธนี ้คี อื จะช่วยเสริมทรวงอกสตรีให้ใหญ่ขน้ึ ได้เพียงครึง่ เดียวของการ
ปลูกถ่ายด้วยสารสังเคราะห์ ดังนัน้ ในคนไข้รปู ร่างผอมบางอาจจะไม่มเี นื้อเยือ่ ไขมันเพียงพอทีจ่ ะนามาเสริม
ทรวงอกให้ได้ขนาดทีต่ อ้ งการ

ส่วนข้อดีกค็ อื ทรวงอกทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายด้วยเซลล์ตน้ กาเนิด จะดูเป็นธรรมชาติกว่าการเสริมด้วย
สารสังเคราะห์ และเซลล์ตน้ กาเนิดไม่ก่อให้เกิดปญั หาเช่นเดียวกับการใช้สารสังเคราะห์เช่นทีเ่ คยเป็ นมาในอดีต
เนื่องจากเซลล์ตน้ กาเนิดไม่ใช่สงิ่ แปลกปลอมในร่างกายมนุษย์
ศัลยกรรมทรวงอกสาหรับคนไข้โรคมะเร็งทรวงอกโดยเซลล์ต้นกาเนิ ดเนื้ อเยื่อไขมันในสหรัฐฯ
ขณะเดียวกันในสหรัฐ ได้มกี ารวิจยั ใกล้เคียงกันนี้เกิดขึน้ โดย ดร.เจเรมี เหมา ได้รายงานต่อทีป่ ระชุม
สมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐฯ เมือ่ ปี ค.ศ. 2005 ว่าการใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจะช่วยลด
จานวนการผ่าตัดใหญ่ลง และทาให้เกิดการปลูกถ่ายอวัยวะในรูปทรงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานขึน้
นอกจากนี้ ดร.เหมา ยังได้ทดลองร่วมกับนักวิจยั จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ โดยพัฒนาให้เซลล์ตน้
กาเนิดกลายเป็นเซลล์ทท่ี าหน้าทีผ่ ลิตไขมันและนาเซลล์นนั ้ ไปใส่ในแม่พมิ พ์พลาสติก เพื่อสร้างเซลล์เนื้อเยือ่
รูปทรงและขนาดต่างๆ สาหรับนาไปปลูกถ่าย ก่อนนาไปเพาะเลีย้ งในห้องทดลองและฉีดเข้าใต้ผวิ หนังหนู
ทดลอง 4 สัปดาห์ต่อมา นักวิจยั ได้ทาการผ่าตัดนาเนื้อเยือ่ เหล่านัน้ ออกมา และพบว่าเนื้อเยือ่ ยังอยูใ่ นรูปทรง
และขนาดเท่าเดิม
ผลสาเร็จของการทดลองนี้ ทาให้แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมจากหลายประเทศทัวโลกเชื
่
่อกันว่า
อีกไม่นานปญั หาของผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นมะเร็งทรวงอกทีต่ อ้ งตัดเต้านมทิง้ หลังการทาเคมีบาบัดคงหมดไป เพราะ
สามารถปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดทีท่ รวงอกแทนการใช้ซลิ โิ คนอย่างเดิมได้
เซลล์ต้นกาเนิ ดสามารถรักษาหนูตาบอดให้กลับมาเห็นใหม่ได้แล้วในสหรัฐฯ
ดร.โรเบิรต์ แลนซา จากบริษทั แอดวานซ์ เซลล์ เทคโนโลยี จากัด
(Advanced Cell Technology) ใน
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐฯ ได้เผยผ่านวารสารโคลนนิ่งและสเต็มเซลล์ (Cloning and Stem Cells) ว่าเทคโนโลยี
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาล่าสุดนี้ อาจเป็นความหวังในการรักษาโรคสายตาเสื่อม ทีเ่ กิดจากความผิดปกติบริเวณจุด
ศูนย์กลางรับภาพของจอประสาทตา และมักพบในผูส้ งู วัยซึง่ นับเป็นข่าวดีมาก เพราะโรคสายตาเสื่อมนี้มคี น
เป็นกว่า 30 ล้านรายทัวโลก
่
และเป็นสาเหตุหลักทีท่ าให้คนไข้อายุ 60 ปีขน้ึ ไปในสหรัฐฯ มีอาการตาบอด
โดย ดร.แลนซ่า ได้เผยว่า ทีมวิจยั ของเขาได้ทาการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดของตัวอ่อนลงในเซลล์ของ
ชัน้ จอประสาทตาชัน้ นอกสุด และเป็นตัวรับสัญญาณภาพในดวงตาให้กบั หนูทต่ี าบอดสนิท และผลการทดสอบ
พบว่า หนูเหล่านัน้ สามารถมองเห็นได้ ดังนัน้ จึงมีแนวโน้มว่าการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเพื่อรักษาโรค
เกีย่ วกับสายตาของมนุษย์ จะเกิดขึน้ ได้ในอนาคตอันใกล้น้ี
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากเนื้ อเยื่อไขมันกับการซ่อมแซมกะโหลกในเยอรมนี
ในปี ค.ศ. 2005 เยอรมนีได้กลายเป็นประเทศแรกในโลก ทีน่ าเซลล์ตน้ กาเนิดจากเนื้อเยือ่ ไขมันมา
เพาะเลีย้ งให้กลายเป็นเซลล์กระดูกเพื่อรักษาให้กบั เด็กหญิงอายุ 7 ปี ทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุหกล้ม จนทาให้กะโหลก
ศีรษะหายไป รวมทัง้ ยังมีรอยร้าวทีย่ าวถึง 19 ตารางนิ้ว
ทีมแพทย์และนักวิจยั ได้ยอ่ ยกระดูกจากกระดูกเชิงกรานของเธอ ให้เป็นชิน้ เล็กราว 0.1 นิ้ว ก่อนนาไป
วางบนกะโหลกทีห่ ายไปของเด็กหญิง แล้วจึงใส่เซลล์ตน้ กาเนิดเนื้อเยือ่ จากไขมันทีไ่ ด้จากบริเวณสะโพกของ

เธอลงไปบนกระดูกดังกล่าว โดยเซลล์ตน้ กาเนิดจากเนื้อเยือ่ ไขมันจะอาศัยกระดูกทีน่ าไปวางก่อนหน้านัน้ เป็น
ตัวนาให้เกิดกระดูกงอกขึน้ มาใหม่แทนส่วนทีข่ าดหายไป
เซลล์ต้นกาเนิ ดจากเลือดสายสะดือทารก กับการบาบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับสมองและการบาดเจ็บของ
ไขสันหลังในจีน
ในปจั จุบนั โรคเกีย่ วกับสมองและการบาดเจ็บของไขสันหลัง เกิดขึน้ กับประชากรทัวโลกกว่
่
า 10 ล้าน
รายต่อปี โดยโรคเหล่านี้ได้นาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไปสู่ผปู้ ว่ ยเป็ นอย่างมาก
ดังนัน้ นักวิจยั ชาวสหรัฐฯ เชือ้ สายจีนจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย จึงได้ทาการพัฒนา
และวิจยั โดยนาเซลล์จากเลือดสายสะดือของมารดาทีไ่ ม่มกี ารติดเชือ้ ต่างๆ ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว มาคัดกรองผ่าน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับนาโน เพื่อเลือกเฉพาะเซลล์ตน้ กาเนิดบริสุทธิ ์ออกมา แล้วเพาะเลีย้ งให้เป็ นเซลล์
สมองในจานวนตัง้ แต่ 1.4 ล้านเซลล์ขน้ึ ไป ให้เพียงพอต่อการนาไปใช้รกั ษา เซลล์ตน้ กาเนิดบริสุทธิ ์เหล่านี้
สามารถนาไปใช้กบั ผูป้ ว่ ยรายใดก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องมี HLA Matching
โรคที่สามารถรักษาได้ผล ได้แก่
1. ไขสันหลังได้รบั บาดเจ็บ
2. สมองเสื่อม
3. อัมพฤกษ์และอัมพาต
4. สมองพิการแต่กาเนิด
5. พาร์กนิ สัน
โดยแพทย์จะทาการฉีดเซลล์สมองเข้าในไขสันหลัง หรือกระแสเลือดของผูป้ ว่ ย โดยจะฉีดทุก ๆ หนึ่ง
สัปดาห์ ทัง้ หมด 4 ครัง้ และจะเริม่ เห็นผลในระยะเวลา 2 เดือนขึน้ ไป โดยผลการรักษาสูงสุดจะเกิดขึน้ ภายใน 6
เดือนหลังเข้ารับการรักษา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา 90 เปอร์เซ็นต์ของผูป้ ว่ ยกว่าพันรายจากโรงพยาบาล 25 แห่งในประเทศ
จีน มีอาการดีขน้ึ จนถึงเกือบหายขาด
จากการวิจยั และพัฒนาของทีมนักวิจยั จากทุกมุมโลก ทาให้เราค้นพบว่าปจั จุบนั นี้เราสามารถสร้าง
อวัยวะบางชนิดขึน้ มาใหม่ได้บา้ งแล้ว เช่น กระดูกอ่อน, เนื้อเยือ่ เอ็นข้อเท้า, ฟนั , ผิวหนัง, กระเพาะปสั สาวะ,
หลอดเลือดหัวใจ, ลิน้ หัวใจ, กะโหลก, เต้านม, หลอดเลือด, กระดูก, ข้อต่อ และจอประสาทตา และอีกไม่นาน
เราคงสามารถสร้างอวัยวะทุกชิน้ ในร่างกายขึน้ มาได้สาเร็จ
ทัง้ หมดนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริยห์ รือความบังเอิญ แต่เป็นความจริงทีเ่ กิดขึน้ ได้กเ็ พราะความมหัศจรรย์ของ
เซลล์ตน้ กาเนิดนันเอง
่

