
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

STEM CELLS : THE NEXT GENERATION 
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ค าน า 

 
 

 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีางการแพทยไ์ดช้่วยใหม้นุษยม์อีายยุนืยาวขึน้ และสามารถรกัษาโรคที่
ในอดตีไมส่ามารถจะรกัษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงู   ในประวตัศิาสตรท์างการแพทยย์งัไมเ่คยมเีทคโนโลยใีดที่
จะมศีกัยภาพเปลีย่นทศิทางของวงการแพทยท์ัว่โลกไดม้าก เท่ากบัเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิด  ในช่วงเวลา 3 ปี
ทีผ่่านมา  มกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหมน่ี้กว่า 50,000 เรือ่ง และมหีลกัฐานทางวชิาการทีเ่ชื่อถอืไดว้่า
จะสามารถน ามารกัษาโรคเลอืด โรคมะเรง็บางชนิด โรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของภมูคิุม้กนัผดิปกต ิ
โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคเบาหวาน โรคทีเ่กีย่วกบัสมอง และโรคทีเ่กดิจากความเสื่อมต่างๆ  
 
 แมว้่าจะมกีารพฒันาวจิยัทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็และต่อเนื่องจากสถาบนัการแพทยท์ัว่โลก แต่ขอ้มลูที่
บุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนส่วนใหญ่ไดร้บัอยูใ่นปจัจบุนัยงัมคีวามขดัแยง้และก่อใหเ้กดิความสบัสน
ของผูไ้ดร้บัขอ้มลู  ดว้ยเหตุนี้หนงัสอืเล่มนี้จงึไดถู้กเขยีนขึน้มาเพื่อใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยนีี้  โดยอา้งองิถงึ
การศกึษาวจิยัและประสบการณ์ในการรกัษาของผูเ้ชีย่วชาญสงักดัสถาบนัการแพทยท์ีม่ชีื่อเสยีงจากทุกมมุโลก 
ซึง่ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ นกัวจิยัและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจ านวนมากในประเทศสหรฐัอเมรกิา แคนาดา เยอรมนันี 
สวสิเซอรแ์ลนด ์รสัเซยี เกาหลใีต ้มาเลเซยี สงิคโปร ์อนิเดยี และ จนี  ทีไ่ดก้รณุาถ่ายทอดประสบการณ์การ
รกัษาและวจิยั ซึง่ไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการเขยีนหนงัสอืเล่มนี้  
 
 เนื่องจากขอ้มลูทางวชิาการเกีย่วกบัเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดเป็นเรือ่งใหมแ่ละเป็นการยากทีผู่อ่้าน
ส่วนใหญ่จะสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้ ดงันัน้วตัถุประสงคข์องหนงัสอืเล่มนี้จะเป็นเพยีงใหข้อ้มลูพืน้ฐาน
เพื่อใหผู้อ่้านส่วนใหญ่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ส าหรบัผูท้ีส่นใจจะไดข้อ้มลูในระดบัทีล่กึมากไปกว่านี้
สามารถหาอ่านจากหนงัสอื และบทความทางวชิาการทีไ่ดอ้า้งองิในบรรณานุกรมทา้ยเล่มน้ี และหากท่านผูอ่้าน
มขีอ้เสนอแนะหรอืค าแนะน าเพิม่เตมิประการใด  ผูเ้ขยีนยนิดทีีจ่ะรบัฟงัและน ามาใชใ้นการปรบัปรงุเพิม่เตมิ
ส าหรบัการจดัพมิพค์รัง้ต่อไป 
 
 ทา้ยทีสุ่ดนี้ ผูเ้ขยีนหวงัว่าผูอ่้านจะไดร้บัประโยชน์จากการอ่านหนงัสอืเล่มนี้ตามสมควร  และขอคุณ
ความดทีีพ่งึบงัเกดิจากการใหว้ทิยาทานน้ี ส่งเสรมิใหแ้พทยแ์ละนกัวจิยัทุกท่าน  จงประสบความส าเรจ็ในงานที่
ท าเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 
 
 
         รศ. ดร. นพ. ก าพล ศรวีฒันกุล 
                พฤษภาคม  2553  



บทท่ี  1 
มหศัจรรยพ์ลงัเซลลต้์นก าเนิด 

 
 
จากประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของมนุษยชาต ิ เราไดค้น้พบว่าเซลลบ์ าบดั (Cell Therapy) นัน้ มี

ววิฒันาการทีน่่าสนใจยิง่ต่อการรกัษาโรคของมวลมนุษย ์ ยอ้นหลงัไปเมือ่ประมาณ 1,500 ปีก่อนครสิตกาล  มี
บนัทกึของชาวอยีปิตโ์บราณกล่าวว่า อวยัวะภายในของสตัวส์ามารถน ามาใชเ้ป็นยารกัษาโรคใหแ้ก่มวลมนุษย์
ได ้และความเชื่อนี้ยงัไดร้บัการอา้งองิอกีหลายครัง้ โดย  อรสิ โตเติล้ นกัคดิคนส าคญัของโลกในยคุกลาง อกีทัง้
ยงัไปพอ้งกบัความเชื่อของชาวจนีโบราณเมือ่ 1,000 กว่าปีก่อนอยา่งน่าประหลาดยิง่  นัน่คอืความเชื่อทีบ่่งบอก
ว่า รกของเดก็ทารกทีเ่พิง่คลอดใหม่ๆ  เป็นแหล่งอาหารชัน้ดใีนการฟ้ืนฟูรา่งกายและคนืความอ่อนเยาวใ์หแ้ก่
ชวีติได ้

 ตัง้แต่ศตวรรษที ่16  พาราเซลซสั นายแพทยผ์ูม้ชีื่อเสยีงเคยกล่าวไวว้่า “หวัใจรกัษาหวัใจ ปอดรกัษา
ปอด มา้มรกัษามา้ม หรอืหากตอ้งการรกัษาสิง่ใดใหร้กัษาดว้ยสิง่นัน้” 
 นายแพทยพ์าราเซลซลัและแพทยอ์กีมากเชื่อว่า วธิกีารรกัษาอาการเจบ็ปว่ยทีด่ทีีสุ่ดคอื การปลกูถ่าย
เนื้อเยือ่ทีส่มบรูณ์ของอวยัวะนัน้ๆ เขา้ไป  เพื่อเสรมิสรา้งชวีติใหมใ่หก้บัเนื้อเยือ่ทีเ่สื่อมสภาพลงของอวยัวะชิน้
เดยีวกนั 
 หาก แต่ว่าเมือ่วงการยา เคมบี าบดั และฮอรโ์มนสงัเคราะหไ์ดม้กีารพฒันาขึน้ แพทยส์่วนมากจงึ
มองขา้มหลกัการดงักล่าวไป โดยหนัมาใชย้า สารเคมหีรอืฮอรโ์มนสงัเคราะหใ์นการยบัยัง้ หรอืเปลีย่นแปลง
ขัน้ตอนการชราภาพของเซลลแ์ทน แต่สารเหล่านัน้ไมไ่ดม้ฤีทธิค์งทนถาวร และมกัหมดประสทิธภิาพลงเมือ่
ผ่านกระบวนการย่อยสลายหรอืการขบัของเสยีของรา่งกาย 
 
เซลลบ์ าบดัเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของการรกัษาโรค  

 เซลลบ์ าบดัไดเ้งยีบหา ยไปจากวงการแพทยแ์ผนปจัจบุนั จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1931  ดร.พอล นีฮานส ์
นายแพทยผ์ูม้ชีื่อเสยีงในดา้นการปลกูถ่ายอวยัวะและต่อมไรท้่อแห่งประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ไดค้น้พบประโยชน์
ของเซลลบ์ าบดัเขา้โดยบงัเอญิ เมือ่เพื่อนรว่มงานของเขาไดต้ดัต่อต่อมพาราธยัรอยดข์องผูป้ว่ยรายหน่ึงออก
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
 ต่อมพาราธยัรอยดน์ัน้มคีวามส าคญักบัรา่งกายมาก  หากมกีารสญูเสยีต่อมพาราธยัรอยดอ์าจท าให้
คนไขเ้สยีชวีติลงไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ โอกาสเดยีวทีเ่ธอจะรอดชวีติคอืการปลกูถ่ายอวยัวะทดแทน  ดงันัน้ 
ผูเ้ชีย่วชาญอยา่ง  ดร.พอล นีฮานส ์ จงึไดถู้กตามตวัมา 
 ระหว่างการเดนิทางไปโรงพยาบาล เขาไดผ้่าเอาต่อมพาราธยัรอยดจ์ากววัทีถู่กเลีย้งเพื่อการทดลอง
ทางวทิยาศาสตรไ์ปดว้ย และเมือ่ถงึโรงพยาบาลเขาไดพ้บว่าคนไขอ้ยูใ่นอาการวกิฤต ิไมม่เีวลาเหลอืพอใหเ้ขา
ท าการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะไดอ้กีต่อไป  เขาจงึไดล้องผ่าต่อมพาราธยัรอยดข์องววัใหเ้ป็นชิน้เลก็ลง โดย
หลกีเลีย่งการท าลายเซลลแ์ต่ละเซลล ์ จากนัน้จงึน าชิน้ส่วนของเซลลผ์สมน ้าเกลอื และใส่ลงในหลอดฉีดยา
ขนาดใหญ่ แลว้ฉีดกลบัเขา้รา่งกายคนไขท้ีใ่กลต้าย 
 หลงัจากนัน้ไมน่าน อาการของคนไขก้พ็น้ขดีอนัตราย และหายดใีนทีสุ่ด  คนไขร้ายน้ีไดม้ชีวีติอยู่
ต่อจากนัน้อกี 30 ปี ก่อนจะเสยีชวีติในวยั 90 ปี 



 ดร.พอล นีฮานส ์  ไดม้โีอกาสใชเ้ซลลบ์ าบดัในการรกัษาคนไขอ้กีเป็นจ านวนมาก ทัง้เชือ้พระวงศข์อง
เจา้นายในยโุรป ประธานาธบิดหีลายประเทศ รวมถงึพระสนัตะปาปาที ่12 แห่งนครวาตกินั และเหล่าดาราฮอล
ลวีูด้อกีจ านวนไมน้่อย 
 แต่ผลงานทีส่รา้งชื่อทีสุ่ดของ  ดร.พอล นีฮานส ์ กค็อื การใชเ้ซลลบ์ าบดัรกัษาผูป้ว่ยทีแ่คระแกรน็ไป
จนถงึเดก็ทีถ่อืก าเนิดมาโดยมอีวยัวะบางส่วนไมส่มประกอบ อนัมสีาเหตุมาจากความบกพรอ่งของพนัธุกรรม  
และเขายงัไดใ้ชเ้ซลลบ์ าบดัในการรกัษาผูป้ว่ยโรคดาวน์ซนิโดรมไดส้ าเรจ็ดว้ย  
 ดงันัน้จะถอืว่าเซลลบ์ าบดัคอื การใหเ้ซลลก์ าเนิดใหมก่ไ็ด ้เพราะเซลลบ์ าบดัจะมผีลในการบรูณาการ
เซลลข์องรา่งกายทีเ่สื่อมสภาพ ใหก้ลบัมามคีุณลกัษณะเหมอืนเซลลท์ีอ่่อนเยาวอ์กีครัง้ และด ารงคุณสมบตันิี้ไว้
ไดย้าวนานกว่าผลของสารเคม ียา หรอืฮอรโ์มนสงัเคราะหใ์ด  
 ปจัจบุนัเซลลบ์ าบดัถูกน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทวปียโุรป โดยกล่าวไดว้่าตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1950 
เป็นตน้มา  มผีูเ้ขา้รบัรกัษาดว้ยเซลลบ์ าบดัแลว้เป็นจ านวนหลายลา้นคน  
 
กลไกในการท างานของเซลลบ์ าบดั 
 หลงัจากการคน้พบของ  ดร.พอล นีฮานส ์ แลว้  มนีกัวทิยาศาสตรอ์กีจ านวนมากท าการทดลอง
เกีย่วกบัเซลลบ์ าบดั และไดผ้ลสรปุออกมาดงันี้ คอื 
 

1. การใชเ้ซลลบ์ าบดัคอืการใชเ้นื้อเยือ่จากตวัอ่อนในครรภ ์มาท าการบ าบดัเซลลใ์นรา่งกายมนุษย์
ทีเ่สื่อมสภาพ หรอือาจกล่าวไดว้่าหลกัการนี้จะตรงกบัค าพดูทีว่่า สิง่มีชวีติทีม่อีายนุ้อย ลว้นมี
พลงัชวีติมากกว่าสิง่มชีวีติทีม่อีายมุาก และสามารถถ่ายทอดพลงัความเยาวว์ยั ท าใหส้ิง่มชีวีติ
ทีอ่ายมุาก สามารถลดอายลุงไปได้ 

2. ผลของการบ าบดัจะเกดิขึน้กบัอวยัวะนัน้ๆ โดยไมส่นใจว่าแหล่งก าเนิดของเซลลท์ีใ่ชบ้ าบดัมา
จากทีใ่ด นัน่กค็อื เซลลข์องตบัจะท าการบ าบดัตบั โดยทีร่า่งกายมนุษยท์ีร่บัเซลลต์บัมา  จะไม่
สนใจว่าเซลลข์องตบันัน้มาจากรา่งกายมนุษยเ์หมอืนกนั หรอืว่ามาจากสตัวท์ีใ่ชใ้นการทดลอง  

3. เซลลบ์ าบดัทีเ่ป็นส่วนเกนิ หรอืไมจ่ าเป็นต่อรา่งกาย จะถูกขบัออกมาโดยวธิธีรรมชาต ินัน่ก็
หมายความว่า เซลลบ์ าบดัไมม่กีารตกคา้งและเกดิอนัตรายใดๆ กบัรา่งกายเรา  

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ คงพอเพยีงทีจ่ะช่วยอธบิายถงึกลไกในการท างานของเซลลบ์ าบดัทีม่กีารใชใ้น
ประเทศเยอรมนี และสวสิเซอรแ์ลนดม์ากว่า 70 ปีแลว้ 

 
จดุก าเนิดของเทคโนโลยีเซลลต้์นก าเนิดของการแพทยแ์ผนปัจจบุนั  
 ในปี ค.ศ. 1962 นกัวจิยัชาวอเมรกินัชื่อ “กู๊ดแมน” และ “ฮอจค์สนั” ไดใ้ชค้ าว่า เซลลเ์มด็โลหติ (Blood 
Stem Cell) เป็นครัง้แรก และอธบิายว่าเซลลต์น้ก าเนิดในกระแสโลหติสามารถซ่อมแซมไขกระดกูในหนูทดลอง
ทีถู่กฉายรงัสไีดส้ าเรจ็ และในเวลาใกลเ้คยีงกนันกัวจิยัชาวแคนาดาชื่อ “เจมส ์อธีลิ” และ “ดร. เออเนส เอแมค
คอลฟั” ไดค้น้พบเซลลต์น้ก าเนิดในไขกระดกูเป็นครัง้แรก  นบัตัง้แต่นัน้การพฒันาวจิยัเกีย่วกบัเซลลต์น้ก าเนิด
ไดม้กีารด าเนินการเรือ่ยมาอยา่งไมห่ยดุยัง้จนถงึปจัจบุนั  
 การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูและเมด็โลหติ (Hematopoietic Stem Cell) ไดเ้ริม่ตน้จาก
การปลกูถ่ายไขกระดกูในผูป้ว่ยทีม่ภีาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่งอยา่งรนุแรงในปี ค.ศ. 1968  และหลงัจากนัน้ไดม้ี
การน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากเมด็โลหติมาใชใ้นการรกัษาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1972  ต่อมาภายหลงัไดม้กีารคน้พบ
เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืในปี ค.ศ. 1989  ซึง่ในปจัจบุนัการน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดชนิดทีเ่รยีกว่า 



Hematopoietic Stem Cell  มาใชส้ าหรบัรกัษาโรคเลอืด โรคมะเรง็บางชนิด และ โรคเกีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนั
ผดิปกต ิ

หลงัจากมกีารคน้พบเซลลต์น้ก าเนิดจากตวัอ่อนของมนุษยใ์นปี ค.ศ. 1998  ท าใหอ้งคค์วามรูเ้กีย่วกบั
เซลลต์น้ก าเนิดมกีารพฒันาอยา่งกวา้งขวาง และก่อใหเ้กดิการรกัษาทีเ่ป็นศาสตรก์ารแพทยแ์ขนงใหมท่ีเ่รยีกว่า 
Regenerative Medicine โดยมศีกัยภาพทีจ่ะน าไปสู่การเสรมิสรา้งและซ่อมแซมเนื้อเยือ่ทีเ่สื่อมสภาพใหก้ลบั
ท างานเป็นปกต ิจงึมแีนวโน้มว่าในอนาคตอนัใกล ้เทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดจะสามารถรกัษาโรคหวัใจและ
หลอดเลอืด โรคเกีย่วกบัสมอง และประสาทไขสนัหลงั โรคเบาหวาน โรคกระดกูและขอ้ ตบัวาย ไตวาย และโรค
ทีเ่กีย่วกบัความเสื่อมอื่นๆ ไดด้ว้ย 
 
เซลลต้์นก าเนิดคืออะไร 

เซลลต์น้ก าเนิดเป็นจดุเริม่ตน้ของชวีตินบัตัง้แต่เมือ่สเปิรม์ไดผ้สมกบัไข ่เซลลต์น้ก าเนิดหนึ่งเซลลจ์ะ
เริม่แบ่งตวัจากหนึ่งเป็นสอง สองเป็นสี ่สีเ่ป็นแปด ทวคีณูขึน้เรือ่ยๆ และพฒันาตวัเองไปเป็นเซลลก์ว่า 200 
ชนิด เพื่อประกอบขึน้เป็นรา่งกายมนุษยจ์นสมบรูณ์ในครรภม์ารดา หรอืจะกล่าวว่าเซลลต์น้ก าเนิดคอืเซลลอ่์อน
ทีย่งัไมพ่ฒันาตวัเองจนสมบรูณ์กย็อ่มได้ 

เซลลต์น้ก าเนิดสามารถเจรญิเตบิโต แบ่งตวัขึน้มาใหมไ่ดอ้ยา่งไมจ่ ากดั และมศีกัยภาพพอเพยีงทีจ่ะ
พฒันาไปเป็นเซลลช์นิดต่างๆ ไดแ้ทบทุกประเภท ไมว่่าจะเป็นเซลลส์มอง เซลลห์วัใจ เซลลก์ลา้มเนื้อ เซลลเ์มด็
เลอืด และเซลลก์ระดกู 
 

โดยเซลลต์น้ก าเนิดทุกชนิดจะมลีกัษณะพเิศษทีส่ าคญั 3 ประการ คอื 

1. สามารถแบ่งตวัขึน้ใหมไ่ด้เองตลอดเวลา ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและมสีารอาหารทีเ่พยีงพอ  

2. ในกรณทีีแ่บ่งตวัแลว้ ยงัตอ้งคงสภาพการเป็นเซลลท์ีย่งัไมท่ าหน้าทีเ่ฉพาะเจาะจงเอาไวด้ว้ย  

3. สามารถพฒันาตวัเองไปเป็นเซลลท์ีท่ าหน้าทีเ่ฉพาะเจาะจง  ไดม้ากกว่า 200 ชนิด 
 

ส าหรบัเซลลป์กตใินรา่งกายมนุษยน์ัน้ จะท าหน้าทีเ่พยีงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง และไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
หน้าทีข่องตนเองได ้ เช่น เซลลส์มอง ไมส่ามารถเปลีย่นเป็นเซลลก์ลา้มเนี้อหวัใจได ้อกีทัง้ยงัไมส่ามารถพฒันา
หรอืแบ่งตวัต่อไปได ้ ดงันัน้เมือ่เซลลเ์หล่านี้ตายลง กจ็ะไมม่เีซลลใ์หมม่าทดแทน 
 
ก าเนิดเซลลต้์นก าเนิด 

เซลลต์น้ก าเนิดไดถู้กคน้พบในไขกระดกูเป็นครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2503 โดยสองนกัวจิยัชาวแคนาดาคอื 
ดร.เจมส ์อธีลิ และ ดร.เออเนส เอแมคคอลฟั  นบัแต่นัน้เป็นตน้มา การพฒันาและวจิยัเกีย่วกบัเซลลต์น้ก าเนิด
กไ็ดด้ าเนินการเรือ่ยมาอยา่งไมห่ยดุยัง้จนถงึปจัจบุนั  
 

ความมหศัจรรยข์องเซลลต้์นก าเนิด  

 ถา้จะกล่าวว่า เซลลต์น้ก าเนิดคอืของขวญัแห่งสหสัวรร ษทีธ่รรมชาตมิอบใหแ้ก่มวลมนุษยชาต ิกค็งไม่
ผดินกั เพราะเซลลต์น้ก าเนิดสามารถช่วยใหเ้ราซ่อมแซมตวัเองได ้เช่นเดยีวกบัปลาดาวยามเมือ่อวยัวะฉีกขาด 
กจ็ะเกดิการงอกอวยัวะเดมิขึน้มาใหมเ่ป็นการทดแทน  หากแต่ศกัยภาพในการซ่อมแซมตวัเองตามธรรมชาติ
ของมนุษยน์ัน้ยงัมขีดีจ ากดั ซึง่ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีและการคดิคน้พฒันาดา้นวทิยาศาสตร์อาจท าให้



เซลลต์น้ก าเนิดสามารถกา้วขา้มขดีจ ากดันัน้ไปไดใ้นระดบัหนึ่ง และจะถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในวงการแพทย์ได้
อยา่งมากมาย 

 ในปจัจบุนัน้ีมกีารคน้พบวธิรีกัษาโรคดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดแลว้ 100 กว่าโรค  เช่น  โรคโลหติจาง, 
โรคธาลสัซเีมยี, โรคพนัธุกรรมทีเ่กีย่วกบัการท างานของไขกระดกูทีบ่กพรอ่ง, โรคความผดิปกตเิกีย่วกบัระบบ
เมตาบอลซิึม่, โรคภมูแิพ ้และโรคทีเ่กดิจากความเสื่อมต่างๆ ส่วนมะเรง็ชนิดต่างๆ กม็ ีเช่น โรคมะเรง็เมด็เลอืด
, มะเรง็เตา้นม, มะเรง็สมอง, มะเรง็ของไต และมะเรง็ของกระดกู เป็นตน้  นอกจากนี้ยงัมอีกีหลายโรคทีอ่ยูใ่น
ระหว่างการวจิยั เช่น  โรคอลัไซเมอร,์ โรคพารก์นิสนั, โรคมะเรง็บางชนิด, โรคไตวาย และโรคตบั  

 ในอนาคตอนัใกลเ้ซลลต์น้ก าเนิดอาจถูกน ามาใชท้ดแทนการเปลีย่นถ่ายอวยัวะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และปลอดภยั  และอาจจะสามารถช่วยคนไดม้ากกว่า 120 ลา้นคนทัว่โลก ใหห้ายขาดจากโรคทีป่จัจบุนัยงัไมม่ี
ทางรกัษาและส่งผลใหม้นุษยม์อีายขุยัโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้  
 
ทิศทางของเซลลต้์นก าเนิดในเมืองไทย  

 ประเทศไทยมกีารวจิยัเรือ่งเซลลต์น้ก าเนิดมาตัง้แต่ 6-7 ปีทีแ่ลว้ โดยคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
ไดเ้ริม่ท าการวจิยัในช่วงใกลเ้คยีงกบัสหรฐัอเมรกิา และผลงานของนกัวทิยาศาสตรช์าวไทยเกีย่วกบัเรือ่งเซลล์
ตน้ก าเนิดไดร้บัคดัเลอืกใหน้ าไปแสดงในการประชุม Engineering Tissue Growth ทีเ่มอืงพติตส์เบริก์ (Pittsburgh) 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา มาแลว้ถงึ 3 เรือ่งจาก 26 เรือ่ง  ใน 24 ประเทศทัว่โลก 

 ส่วนธนาคารเลอืดจากสายสะดอื (Cord Blood Bank) ในเมอืงไทยนัน้ ไดเ้ริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2544 โดยอยูใ่นการดแูลของศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ซึง่ปจัจบุนัมกีารเกบ็เลอืดจากสาย
สะดอืของทารกทีบ่รจิาคไดม้ากกว่า 400 หน่วย อกีทัง้ประเทศไทยไดม้กีารปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด
จากญาตพิีน้่องของผูป้ว่ยไดส้ าเรจ็เป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 โดยคณะแพทยจ์ากศริริาชพยาบาล  

ขณะทีใ่นปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ไดท้ าการปลกูถ่ายเลอืดจากสายสะดอืของผูบ้รจิาคที่
ไมใ่ช่ญาตพิีน้่องของผูป้ว่ย ไดส้ าเรจ็เป็นครัง้แรกในประเทศไทยเช่นกนั  โดยใชเ้ลอืดทีเ่กบ็สะสมไวใ้นธนาคาร
เลอืดจากสายสะดอืมาปลกูถ่ายรกัษาโรคภมูคิุม้กนับกพรอ่งแต่ก าเนิด ใหแ้ก่เดก็ไทยเพศชายอาย ุ15 เดอืน ซึง่
ผูป้ว่ยรายน้ียงัมจี านวนเกรด็เลอืดต ่าอกีดว้ย จงึท าใหม้อีาการตดิเชือ้รนุแรง ตกเลอืดในช่องปอดและทางเดนิ
อาหารหลายครัง้ จดัว่าเป็นโรคทีคุ่กคามชวีติเดก็ ดงันัน้การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดเป็นหนทางเดยีว
ทีจ่ะท าใหผู้ป้ว่ยหายขาดได ้ หลงัจากการปลกูถ่ายส าเรจ็ ผูป้ว่ยรายน้ีกลบัมามสีุขภาพรา่งกายแขง็แรง 
จนกระทัง่ปจัจบุนัไดห้ายขาดจากโรคน้ีแลว้  

จงึนบัว่าประเทศไทยมผีลงานทีเ่กีย่วกบัเซลลต์น้ก าเนิด ทัง้ในเชงิการคน้ควา้วจิยัและการน าไป
ประยกุตใ์ช ้อยูใ่นระดบัเดยีวกบันานาอารยประเทศ   เนือ่งจากในวงการแพทยไ์ทยยงัมคีวามคดิเหน็ขดัแยง้กนั
เกีย่วกบัการรกัษาดว้ยเซลลต์น้ก าเนิด จงึตอ้งใชเ้วลาไปอกีระยะหนึง่กว่าจะเป็นทีย่อมรบั   ล่าสุดแพทยสภาได้
ออกประกาศใชข้อ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรมว่าดว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้
ก าเนิดเพื่อการรกัษา พ.ศ. 2552  ทัง้นี้เพื่อคุม้ครองสวสัดภิาพและความปลอดภยัของประชาชน ในการรกัษา
ดว้ยการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์มากทีสุ่ดและเป็นมาตรฐานเดยีวคอืเรือ่งโรคเลอืด ซึง่การ
รกัษาดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดยงัไมส่ามารถใชใ้นโรคอื่นได ้ แต่ในขณะเดยีวกนัไดม้กีลุ่มแพทยจ์ านวนมากใหก้าร
สนบัสนุนว่า  เทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดควรจะน ามาใชเ้พื่อช่วยรกัษาผูป้ว่ย ทีย่งัไมม่วีธิกีารแพทยแ์ผนใดๆ 
ช่วยรกัษาใหห้ายได ้ ดงันัน้กระบวนการทีจ่ะเอาเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดมาใชอ้ยา่งเหมาะสมในประเทศไทย 
จงึควรทีจ่ะมกีารศกึษาวจิยัตามหลกัเกณฑต์ามมาตรฐานสากล  เพื่อจกัไดน้ ามาใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัสรา้ง



กฎเกณฑเ์พื่อควบคุมการบ าบดัรกัษาโรคดว้ยเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิด  ทัง้นี้เพื่อใหป้ระเทศไทยมโีอกาสกา้วสู่
การเป็นศูนยก์ลางการแพทยแ์ห่งเอเซยี และในขณะเดยีวกนักเ็พื่อคุม้ครองสวสัดภิาพของประชาชนดว้ย 
 
เซลลต้์นก าเนิดคืออะไร 
 เซลลต์น้ก าเนิดแบ่งแยกไดห้ลายชนิดและมหีลกัเกณฑห์ลายอยา่ง โดยผูเ้ขยีนขอแบ่งโดยพจิารณาจาก
หลกัเกณฑส์ าคญั 2 ประการ คอื 

1. ศกัยภาพของเซลล ์
2. พฒันาการของเซลล์ 

 
ชนิดของเซลลต้์นก าเนิดจากศกัยภาพของเซลล์ 

1. Totipotent Stem Cell  คอื เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้ากไขท่ีป่ฏสินธแิลว้ ซึง่มศีกัยภาพสงูสุด  สามารถ
พฒันาเป็นมนุษยห์รอืตวัสตัวไ์ดอ้ยา่งสมบรูณ์  ในปจัจบุนัเทคโนโลยทีีเ่รยีกว่าโคลนนิ่ง จะเป็นการน าเอาดเีอน็
เอของเซลลท์ีป่ฏสินธแิลว้แยกออกมา แลว้ใชด้เีอน็เอของสิง่มชีวีติทีต่อ้งการโคลนน่ิงมาใส่ทดแทน  ถงึแมว้่าใน
ดา้นของเทคโนโลย ีนกัวทิยาศาสตรจ์ะประสบความส าเรจ็ในเรือ่งโคลนน่ิงแลว้กต็าม  แต่สหประชาชาตขิอใหทุ้ก
ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิควบคุมไมใ่หน้กัวจิยัท าโคลนน่ิงมนุษยโ์ดยเดด็ขาด ทีอ่าจจะกระท าไดค้อืการโคลนน่ิงสตัว์
เท่านัน้  ส าหรบัการโคลนน่ิงในมนุษยจ์ะท าไดเ้ฉพาะอวยัวะหรอืเนื้อเยือ่ชิน้ส่วนใดชิน้ส่วนหนึ่งเท่านัน้ ซึง่ใน
กรณนีี้จะมชีื่อเฉพาะว่า Therapeutic Cloning 

ตวัอยา่งการโคลนน่ิงทีอ่าศยัเซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้กค็อื  การโคลนน่ิงแกะดอลล่ี ในประเทศสกอ็ต
แลนด ์ การโคลนน่ิงสนัุข ทีป่ระเทศเกาหล ี การโคลนน่ิงโคนม-โคเน้ือ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี
ในประเทศไทย เป็นตน้  ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าเซลลต์น้ก าเนิดสามารถซ่อมเซลลเ์นื้อเยือ่ของอวยัวะไดทุ้กชนิด  
 

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการคน้ควา้วจิยัดา้นการโคลนนิ่ง  มดีงัต่อไปนี้ 
- น าไปประยกุตใ์ชใ้นทางการแพทย ์เพื่อรกัษาโรคทีไ่มม่วีนัรกัษาหายใหห้ายได ้เช่น  รกัษาโรคทาง

สมองไดห้ายขาดหรอืทุเลาลง ดว้ยการกระตุน้ใหเ้ซลลส์มองแบ่งตวัขึน้มาทดแทนเซลลท์ีต่ายไป แต่
การปฎบิตัเิช่นน้ียงัมขีอ้โตแ้ยง้ทางดา้นจรยิธรรมอยา่งรนุแรง  

- ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากการปลกูถ่ายอวยัวะลงได ้เพราะไมต่อ้งกงัวลว่าจะเกดิการต่อตา้นจาก
ระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกายผูป้ว่ย  ทัง้นี้เป็นเพราะเทคโนโลย ีCloning จะน าเอา DNA หรอื ระหสั
พนัธุกรรมของผูป้ว่ยไปใส่ในเซลลต์น้ก าเนิดจากตวัอ่อน  เพื่อใหเ้ซลลท์ีจ่ะถูกสรา้งขึน้มาใหม่
เหมอืนกบัเซลลข์องผูป้ว่ยทุกประการ 

 

2. Pluripotent Stem Cell  คอื เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้ากการน าเซลลท์ีป่ฏสินธแิลว้มาเพาะเลีย้งใน
หลอดทดลองเป็นระยะเวลา 5 วนั เรยีกเซลลร์ะยะนี้ว่า Blastocyst  ซีง่นกัวจิยัจะท าการคดัแยกโดยการน าเอา
มวลของเซลลด์า้นในของเซลล ์Blastocyst (Inner Cell Mass) มาเพาะเลีย้งอกีครัง้เพื่อใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดจาก
ตวัอ่อน ทีเ่รยีกว่า Embryonic Stem Cell  ซึง่มศีกัยภาพในการซ่อมแซมเซลลเ์นื้อเยือ่ไดเ้กอืบทุกชนิด ยกเวน้
เซลลส์บืพนัธุ ์

เซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้มขีอ้โตแ้ยง้ทางจรยิธรรมสงู เนื่องจากทางวาตกินัไดห้า้มการใชเ้ซลลด์งักล่าวเพื่อ
รกัษาโรค ทัง้นี้เพราะจะตอ้งท าลายชวีติทีไ่ดป้ฏสินธแิลว้แมจ้ะอยูใ่นหลอดแกว้กต็าม  นอกจากนี้เซลลต์น้ก าเนิด
จากตวัอ่อนยงัมคีวามเป็นอมตะและแบ่งตวัอยา่งรวดเรว็ จนอาจน าไปสู่ปญัหาการเกดิเน้ืองอกได ้ ดงันัน้



นกัวจิยัจะตอ้งใชป้ระโยชน์ในการน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดทีเ่พาะเลีย้งและเพิม่จ านวนไดง้า่ย ไปศกึษาวจิยัเพื่อ
เรยีนรูก้ลไกของเซลลต์น้ก าเนิดจากธรรมชาตเิท่านัน้  ไมใ่หม้กีารน าไปใชใ้นการรกัษาทางคลนิิคโดยตรง  
 

3. Multipotent Stem Cell  คอื เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้ากเซลลต์น้ก าเนิดโตเตม็วยั (Adult Stem Cells) 
ซึง่สามารถจดัเกบ็ไดจ้ากหลายแหล่งของอวยัวะทีส่มบรูณ์แลว้ อาทิเช่น  เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายรก (Cord 
Blood Stem Cell)  เซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านม (Baby Teeth)  เซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกู (Bone Marrow 
Stem Cell)  เซลลต์น้ก าเนิดจากเมด็เลอืด (Peripheral Blood Stem Cell) และเซลลต์น้ก าเนิดจากไขมนั 
(Adipose Tissue Stem Cell) เป็นตน้  เซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้จะมศีกัยภาพน้อยกว่าเซลลต์น้ก าเนิดทีก่ล่าวไป
แลว้ทัง้สองชนิด  เพราะธรรมชาตไิดก้ าหนดไวแ้ลว้ว่า จะตอ้งพฒันาไปเป็นเซลล ์หรอือวยัวะประเภทใดประเภท
หนึ่งหรอืบางประเภทเท่านัน้ และไมส่ามารถพฒันาไปเป็นเซลลต์น้ก าเนิดชนิดอื่นได้อกี 
 
ชนิดของเซลลต้์นก าเนิดตามพฒันาการ  
 เราจะพบว่าเซลลต์น้ก าเนิดนัน้สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทดว้ยกนั เมือ่จดัประเภทตามพฒันาการ
แลว้คอื 

1. เซลลต้์นก าเนิดตวัอ่อน  (Embryonic Stem Cell) 
เซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้นบัว่ามศีกัยภาพสงูทีสุ่ด ในการเปลีย่นแปลงตวัเองไปเป็นเซลลใ์ดกไ็ด ้

ถา้เปรยีบเทยีบกบัตน้ไมแ้ลว้  เซลลต์น้ก าเนิดตวัอ่อนกเ็ปรยีบเสมอืนล าตน้ของตน้ไม ้ทีส่ามารถแตก
กิง่กา้นสาขาหรอืหน่อใบ ไปเป็นส่วนต่างๆ ของตน้ไมไ้ด้ 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ การใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากตวัอ่อนของทารก ยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยู่
ในแงข่องศลีธรรมและจรยิธรรม  เพราะวธิกีารคดัเซลลต์น้ก าเนิดจากตวัอ่อนนัน้ จะตอ้งท าการดงึตวั
อ่อนมนุษยท์ีเ่กดิจากการปฎสินธขิองไขก่บัอสุจทิีม่อีายุ เพยีง 5-7 วนัออกมา  จากนัน้จงึดดูเซลลจ์ากตวั
อ่อนมาเพาะเลีย้งเป็นเซลลต์น้ก าเนิดต่อไป  วธิกีารนี้จะท าใหต้วัอ่อนมนุษยต์อ้งตายไป 
2. เซลลต้์นก าเนิดท่ีได้มาจากเซลลข์องทารกในครรภ์ ท่ีมารดาไปท าแท้ง  อายชุ่วงครรภอ์ยู่

ระหว่าง 5-9 สปัดาห ์ (Fetal Stem Cell) 
เซลลต์น้ก าเนิดกลุ่มนี้ จะไดม้าจากเซลลข์องตวัอ่อนทีเ่กดิการแทง้ระหว่างตัง้ครรภใ์นระยะช่วง 

5-9 สปัดาห ์ เมือ่พจิารณาจากแหล่งก าเนิดของเซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้ จะเหน็ว่ามขีอ้จ ากดัมากมาย ทัง้
ในแงจ่รยิธรรมและความปลอดภยั รวมถงึอาจมปีญัหาทางกฎหมายได ้ ผูเ้ขยีนจงึเชื่อว่าการน าเซลล์
ตน้ก าเนิดชนิดนี้มาคน้ควา้วจิยัหรอืรกัษาโรคต่างๆ ในประเทศไทย  ยงัคงเป็นไปไมไ่ด้ 
3. เซลลต้์นก าเนิดโตเตม็วยั  (Adult Stem Cell) 

เซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้จะจดัเกบ็และคดัแยกไดจ้ากเนื้อเยือ่และอวยัวะหลายชนิดโดยไมม่ขีอ้
โตแ้ยง้ทางจรยิธรรมใดๆ เราสามารถพบเซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้ไดใ้นหลายแหล่ง เช่น ในเลอืดสายสะดอื
ของทารกหลงัคลอด (Umbilical Cord Blood Stem Cell) รวมไปถงึเนื้อเยือ่หลายชนิด ทัง้เนื้อเยือ่ทีม่ ี
การสรา้งเซลลท์ดแทนอยา่งรวดเรว็ตลอดเวลา เช่น  เซลลจ์ากไขกระดกู (Bone Marrow), เซลลจ์าก
กลา้มเนื้อ (Skeletal Myoblast) และเซลลจ์ากหลอดเลอืด (Endothelial Progenitor Cell) 

 

 โดยแหล่งทีม่กีารผลิ ตเซลลต์น้ก าเนิดทีม่ปีรมิาณสงูคอื ไขกระดกูและเลอืดสายสะดอืทารก  ซึง่
เซลลต์น้ก าเนิดแบบโตเตม็วยัน้ี นิยมน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ทัง้ในดา้นการวจิยัและการรกัษา   เพราะ
ไมต่ดิขอ้จ ากดัดา้นจรยิธรรมทัง้ในประเทศไทยและนานาประเทศทัว่โลก  



 
เทคโนโลยีเซลลต้์นก าเนิดกบัการเปล่ียนโฉมทางการแพทยข์องโลก  
 เทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดเป็นนวตักรรมทางการแพทยซ์ึง่จะมผีลกระทบอยา่งมหาศาล  ทัง้ในการ
ศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ การพฒันาวธิกีารตรวจวนิิจฉยัทางการแพทยร์ปูแบบใหมแ่ละการรกัษา
โรคหลายชนิดทีก่ารแพทยแ์บบแผนยงัรกัษาไมไ่ด ้รวมทัง้เป็นทางเลอืกใหมท่ดแทนการปลกูถ่ายอวยัวะ  
อยา่งไรกต็าม ในการทีจ่ะน าเอาเทคโนโลยทีีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัและเป็นเรือ่งใหม ่ยอ่มตอ้งอาศยัระยะเวลาใน
การวจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง และการรบัรองมาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา แพทยสภารวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  จงึเป็นสิง่ทีป่ระมาณไดว้่า
จะตอ้งใชร้ะยะเวลานานนบั 10 ปี  กว่าจะท าใหเ้ทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดเป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง  
 

 ขอ้มลูทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเซลลต์น้ก าเนิดทีป่ระชาชนไดร้บัยงัมคีวามคลาดเคลื่อน มขีอ้ขดัแยง้
ในทางความคดิ จงึท าใหเ้กดิความสบัสนและขาดความเขา้ใจทีถ่่องแท ้ ผูเ้ขยีนหวงัว่าผูอ่้านทุกท่านเมือ่ไดอ่้าน
หนงัสอืเล่มนี้จนจบเล่มแลว้ จะมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดอยา่งถูกตอ้งมากขึน้ อยา่งน้อย
ทีสุ่ดพงึตระหนกัไดว้่าเซลลต์น้ก าเนิดมมีาจากหลายแหล่ง มคีวามแตกต่างกนัในแงข่องประสทิธภิาพ ประโยชน์
ทีจ่ะน ามาใชใ้นการรกัษาและขอ้โตแ้ยง้ทางจรยิธรรม  นอกจากนี้ยงัปรากฏบ่อยๆ ว่าเซลลต์น้ก าเนิดไดร้บัการ
เผยแพรว่่ายงัเป็นเรือ่งใหมแ่ละยงัไมเ่คยมกีารน ามาใชใ้นประเทศไทย ทัง้ๆ ทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูและ
เมด็เลอืดไดถู้กน ามาใชร้กัษาโรคเลอืดและโรคมะเรง็บางชนิดมากว่า 2 ทศวรรษแลว้  และในประเทศไทย
โรงพยาบาลศริริาชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก ทีไ่ดน้ าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากสายรกของน้องมารกัษาพีท่ี่
ปว่ยเป็นโรคธาลสัซเีมยีไดส้ าเรจ็ 
 

 แมว้่าเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดจะมศีกัยภาพในการรกัษาโรคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่มไิดห้มายความว่า
จะสามารถน ามาทดแทนการรกัษาดว้ยการแพทยแ์บบแผนทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภยัสงูอยูแ่ลว้ได ้ จงึควร
เป็นแนวทางเลอืกใหมส่ าหรบัผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัต่างๆ ทีย่งัไมม่กีารแพทยแ์ผนใดรกัษาไดใ้นปจัจบุนั  และส าหรบั
ประชาชนทัว่ไป ควรเหน็ความส าคญัของการดแูลสุขภาพใหส้มบรูณ์แขง็แรงอยูเ่สมอ และขอย า้ว่าการป้องกนั
ตนเองใหป้ราศจากโรคภยัไขเ้จบ็รา้ยแรง ดกีว่าปล่อยใหป้ว่ยเสยีก่อนจนตอ้งแสวงหาเทคโนโลยใีหมม่ารกัษา  



บทท่ี  2 
ความรู้ใหม่เก่ียวกบัเซลลต้์นก าเนิดโตเตม็วยั 

 
 ตามแนวคดิเดมิเชื่อว่าเซลลต์น้ก าเนิดโตเตม็วยั สามารถรกัษาไดเ้ฉพาะโรคเลอืดเท่านัน้ ซึง่ในช่วง
ระยะเวลาไมก่ีปี่ทีผ่่านมานี้  การคน้พบโปรตนีเรอืงแสงทีเ่รยีกว่า Green Fluorescent Protein (GFP) ใน
แมงกะพรนุชนิด Aequoria Victoria ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัวจิยัสามารถน าเอา GFP-Gene ไปตดิไวก้บัสิวเค 
ยสของเซลลต์น้ก าเนิด ท าใหเ้ซลลอ์ื่นทีแ่บ่งตวัมาจากเซลลแ์มจ่ะตดิโปรตนีเรอืงแสงไปดว้ยทุกเซลล ์ เมือ่
น าเอาเซลลต์น้ก าเนิดทีม่โีปรตนีเรอืงแสงตดิอยูด่ว้ยไปปลกูถ่าย นกัวจิยัจะตดิตามต่อไปว่าเซลลต์น้ก าเนิดจะ
เป็นเซลลช์นิดใดอยา่งไร หลงัจากการปลกูถ่ายเสรจ็แลว้ และขอ้มลูการวจิยัทีผ่่านมาไดย้นืยนัว่าเซลลต์น้ก าเนิด
ในไขกระดกูตามกลไกธรรมชาต ิช่วยซ่อมแซมการบาดเจบ็ของเนื้อเยือ่และอวยัวะของรา่งกายมนุษย ์เฉก
เช่นเดยีวกบัการทีป่ลาดาวและจิง้จกสามารถงอกรา่งใหมข่ึน้มาได ้ยามเมือ่อวยัวะถูกตดัขาดออกไป  
 
ไขกระดกู :  แหล่งของเซลลต้์นก าเนิดท่ีธรรมชาติมีไว้เพ่ือซ่อมตนเอง  
 กระดกูประกอบดว้ยโครงสรา้ง 2 ชนิด คอื ส่วนประกอบทีแ่ขง็แกรง่เพราะมแีคลเซยีมมาสะสมเพื่อเพิม่
ความแขง็แรงของกระดกู และส่วนทีม่ลีกัษณะพรนุคลา้ยฟองน ้า โดยมรีะบบเสน้เลอืดฝอยมาหล่อเลีย้งเซลล์
กระดกู ซึง่ในส่วนของกระดกูชนิดหลงันี้จะมชี่องว่างเป็นโพรงเลก็ๆ ใหไ้ขกระดกูอยู ่ ในเดก็กระดกูจะมเีฉพาะ
ไขกระดกูสแีดง (Red Marrow) เมือ่กระดกูเจรญิเตบิโต ไขกระดกูสแีดงในบรเิวณกระดกูแขนและขาจะ
กลายเป็นไขกระดกูสเีหลอืง (Yellow Marrow)  ในผูใ้หญ่ไขกระดกูสแีดงจะยงัคงมอียูใ่นบรเิวณกระดกูซีโ่ครง 
กระดกูไขสนัหลงั กระดกูเชงิกรานและกะโหลกศรีษะ  ในส่วนไขกระดกูสแีดงนี่เองทีเ่ป็นแหล่งในการสรา้งเซลล์
ตน้ก าเนิด  และเมือ่อายมุากขึน้ ไขกระดกูสแีดงจะมไีขมนัมาสะสมมากขึน้เรือ่ยๆ จนเปลีย่นเป็นไขกระดกูสี
เหลอืง  ปรากฏการณ์นี้ช่วยอธบิายว่าการสรา้งเซลลต์น้ก าเนิดจะมปีรมิาณลดลง เมือ่มนุษยม์อีายมุากขึน้ (รปู
ประกอบหน้า 45)  จ านวนของเซลลต์น้ก าเนิดในไขกระดกูจะมอียูป่ระมาณ 1 ใน 10,000 ของเซลลไ์ขกระดกู 
เนื่องจากไขกระดกูมมีวลทัง้หมดเท่ากบั 2.6 กโิลกรมัโดยเฉลีย่ ซึง่มจี านวนเซลลไ์ขกระดกูทัง้สิน้ 125 x 1010 
เซลล ์โดยมจี านวนเซลลต์น้ก าเนิดทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 125 ลา้นเซลล ์ การแบ่งตวัของเซลลต์น้ก าเนิดในไข
กระดกูจะแบ่งตวัแบบ Asymmetric Division  กล่าวคอื เซลลล์กูจะไมเ่หมอืนกนัทุกประการ โดยเซลลล์กูหนึ่ง
เซลลจ์ะลอกแบบ DNA ของเซลลแ์มไ่ว ้และเซลลล์กูอกีหนึ่งเซลลจ์ะยงัคงเกบ็รกัษา DNA เดมิเอาไว ้ ดว้ยเหตุ
นี้เมือ่มกีารบาดเจบ็ของรา่งกาย  เซลลต์น้ก าเนิดทีถู่กปลดปล่อยเขา้สู่กระแสเลอืด จะเป็นเซลลล์กูชนิดแรก
เท่านัน้  เซลลล์กูทีม่ ีDNA ดัง้เดมิยงัคงอยูใ่นไขกระดกู และช่วยรกัษากระดกูไมใ่หม้กีารพรอ่งไปของเซลลต์น้
ก าเนิดในไขกระดกู  อยา่งไรกต็ามจ านวนเซลลต์น้ก าเนิดในคนชราเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็จะลดน้อยลง สบื
เนื่องมาจากการทีม่วลของไขกระดกูจะลดลงไปตามวยั ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้นัน่เอง (รปูประกอบหน้า 47) 
 เดมิเคยเชื่อว่าเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกู มศีกัยภาพในการเปลีย่นเป็นเซลลเ์มด็เลอืดแดง เมด็เลอืด
ขาว เกรด็เลอืด กระดกูและเนื้อเยือ่เกีย่วพนัไดเ้ท่านัน้  แต่ในทศวรรษนี้เซลลจ์ากไขกระดกูไดร้บัการพสิจูน์
ยนืยนัอยา่งชดัเจนว่าสามารถเปลีย่นเป็น เซลลก์ลา้มเนื้อ เซลลห์วัใจ เซลลเ์ยือ่บุหลอดเลอืด เซลลต์บั เซลล์
ปอด เซลลเ์ยือ่บุล าไส ้เซลลผ์วิหนงั และเซลลส์มองได ้ ความกา้วหน้าทางดา้นชวีโมเลกุลยงัแยกแยะชนิดของ
เซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูต่อมาไดว้่า เป็นชนิดทีเ่รยีกว่าเซลลเ์นื้อเยือ่ไขกระดกู (Bone Marrow Stromal 



Cells) หรอืเรยีกว่ามเีซลลต์น้ก าเนิดชนิด “มเีซน็ไคมลั” (Mesenchymal Stem Cells) ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงเป็นเน้ือเยือ่ชนิดต่างๆ ในรา่งกายไดม้ากกว่า 100 ชนิด  
 เซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูเมด็เลอืดและเลอืดสายรก ซึง่มบีทบาทในการสรา้งเมด็เลอืดชนิดต่างๆ 
โดยตรง มชีื่อรวมเรยีกว่า Hematopoietic Stem Cells และมโีปรตนีชนิด CD34 เป็นตวัชีว้ดั โดยปกตไิขกระดกู
จะปลดปล่อยเมด็เลอืดแดงเขา้สู่กระแสเลอืดวนิาทลีะ 10-15 ลา้นเซลล ์ซึง่ใกลเ้คยีงกบัจ านวนทีจ่ะถูกท าลายใน
มา้ม  ในขณะเดยีวกนัไขกระดกูจะปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดเขา้สู่กระแสเลอืดระหว่าง 200 – 5,000 เซลลต่์อ
เลอืดจ านวน 1 มลิลลิติร (ซซี)ี โดยมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่2,400 เซลล ์ ดงันัน้ จ านวนของเซลลต์น้ก าเนิดทีถู่ก
ปลดปล่อยออกมาจะอยูท่ี ่1 -10 ลา้นเซลล ์และเมือ่ถูกปลดปล่อยออกมาแลว้จะไหลเวยีนในกระแสเลอืดในช่วง
ระยะเวลาเป็นนาทจีนถงึหลายชัว่โมง  ในช่วงทีอ่ยูใ่นกระแสเลอืด จะมขีบวนการทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะไปซ่อม
เนื้อเยือ่และอวยัวะทีม่กีารบาดเจบ็หรอืการขาดเลอืด โดยบางส่วนทีไ่มไ่ดไ้ปช่วยซ่อมแซมอวยัวะใด จะคนืกลบั
เขา้สู่ไขกระดกูใหม่ 
 
บทพิสจูน์ของกลไกธรรมชาติในการซ่อมแซมตนเอง  
 เมือ่นกัวจิยัตอ้งการพสิจูน์ว่าไขกระดกูเป็นแหล่งของเซลลต์น้ก าเนิดทีธ่รรมชาตสิรา้งไวใ้หแ้ก่มนุษยเ์พื่อ
ซ่อมแซมตนเอง  จงึท าการฉายรงัสไีปยงัไขกระดกูของหนูทดลอง เพื่อใหเ้ซลลช์นิดต่างๆ ในไขกระดกูรวมทัง้
เซลลต์น้ก าเนิดถูกท าลายลงทัง้หมด  หลงัจากนัน้จงึน าเซลลต์น้ก าเนิดทีม่ยีนีสข์องโปรตนีเรอืงแสงสเีขยีวตดิอยู่
มาปลกูถ่ายทดแทน  ปรากฏว่าเซลลต์น้ก าเนิดเพยีงเซลลเ์ดยีว สามารถซ่อมแซมเนื้อเยือ่ไขกระดกูของหนูทีถู่ก
ฉายรงัสไีดใ้นช่วงเวลา 12 สปัดาห ์ นอกจากน้ียงัพบว่าเน้ือเย่ือและอวยัวะอ่ืนๆ ท่ีได้ไปซ่อมแซมเน้ือเย่ือ
อ่ืนๆ นอกจากไขกระดกูได้  การคน้พบระบบการซ่อมแซมตว้เองจากธรรมชาตนิี้ ท าใหน้กัวจิยัพฒันาวจิยัต่อ
ยอด จนกระทัง่น ามาสู่การแพทยแ์ผนใหมท่ีเ่รยีกว่า Regenerative Medicine  ช่วยในการชลอวยั และ
บ าบดัรกัษาโรคทีส่บืเนื่องจากความเสื่อมได ้
 

 Dr. Diane Kranse  ไดท้ าการวจิยัโดยใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้ากหนูตวัผูเ้พยีงเซลลเ์ดยีว ไปปลกูถ่าย
ใหก้บัหนูตวัเมยีทีถู่กฉายรงัส ีและพบว่าเมือ่ฉีดเซลลต์น้ก าเนิดเขา้สู่กระแสเลอืดภายในเวลา 48 ชัว่โมงจะพบ
โครโมโซมในไขกระดกู นอกเหนือจากการไปซ่อมแซมของไขกระดกูแลว้  นกัวจิยักลุ่มน้ียงัพบโครโมโซม Y 
ของเพศชายในอวยัวะต่างๆของหนูตวัเมยี อาทเิช่น  ปอด หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็ ล าไสใ้หญ่ 
ตบั และ ผวิหนงั เป็นตน้  ผลการวจิยัยงัระบุชดัเจนว่าเซลลต์น้ก าเนิดจะถูกปลดปล่อยมาจากไขกระดกู และจะ
ไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่และอวยัวะทัว่รา่งกาย โดยอาศยักลไกดงัต่อไปนี้  

1 รา่งกายตอ้งมกีระบวนการกระตุน้ใหม้กีารปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกู ในยามที่
เนื้อเยือ่และอวยัวะมกีารบาดเจบ็ 

2 เซลลต์น้ก าเนิดทีถู่กปลดปล่อยมา จะไหลเวยีนตามกระแสเลอืดไปยงัเนื้อเยือ่และอวยัวะทัว่รา่งกาย  
3 จะมกีลไกในการน าเซลลต์น้ก าเนิด ใหเ้ดนิทางผ่านผนงัหลอดเลอืดเขา้ไปยงัเนื้อเยือ่และอวยัวะที่

ไดร้บัการบาดเจบ็นัน้ๆ 
4 จะมกีารเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนิด ในเน้ือเยือ่และอวยัวะทีเ่ขา้ไปซ่อมแซม  
5 ในเนื้อเยือ่ต่างๆ จะตอ้งมกีลไกทีท่ าใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดเปลีย่นแปลงตวัเองกลายเป็นเซลลข์อง

เนื้อเยือ่และอวยัวะทีเ่ฉพาะเจาะจงนัน้ๆ 
 



 องคค์วามรูท้ีเ่กดิขึน้จากการวจิยักว่า 2,000 เรือ่ง  ท าใหน้กัวจิยัและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเขา้ใจถงึ
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะถูกปล่อยจากไขกระดกูเขา้สู่กระแสเลอืด 
(Stem Cell Mobilization)  รวมทัง้กระบวนการทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะเขา้ไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่และอวยัวะทีไ่ดร้บั
บาดเจบ็ (Homing)  และกระบวนการทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะแปรสภาพเป็นเน้ือเยือ่และอวยัวะทีไ่ปซ่อมแซมได้
อยา่งเฉพาะเจาะจง 
 

อยา่งไรกต็าม การคน้ควา้ทางวทิยาศาสตรท์ีไ่มเ่คยหยดุยัง้  ท าใหน้กัวทิยาศาสตรห์ลายคนคน้พบว่า 
เซลลต์น้ก าเนิดจากหลายแหล่งทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเน้ือเยือ่ไดน้ัน้ มไีมก่ีช่นิด  เมือ่น ามาเพาะเลีย้งดว้ยสาร
ธรรมชาตติามเทคโนโลยชีวีภาพ จะมศีกัยภาพซ่อมแซมเนื้อเยือ่และอวยัวะไดม้ากกว่าทีเ่คยเขา้ใจมาแต่เดมิ ดัง่
เช่นในกรณ ีเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูและเมด็เลอืด ซึง่แต่เดมิเคยเชื่อว่ารกัษาไดเ้ฉพาะโรคเลอืดเท่านัน้  
จากขอ้มลูวจิยัทางวทิยาศาสตรใ์นระยะ 10 ปีทีผ่่านมา ไดม้กีารยนืยนัและพสิจูน์แลว้ว่ายงัสามารถรกัษาโรค ตบั 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเรง็หลายชนิด โรคทีเ่กีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนัผดิปกต ิโรคขอ้และกระดกู 
โรคเบาหวาน และโรคเกีย่วกบัสมอง  การคน้พบดงักล่าวยอ่มท าใหแ้พทยส์ามารถหาทางรกัษาโรคต่างๆ ให้
หายขาดไดม้ากขึน้ไปดว้ย 



บทท่ี  3 
การจดัเกบ็และรกัษาเซลลต้์นก าเนิด 

 
 ใน ปจัจบุนัน้ี ทารกแรกเกดิมโีอกาสเสีย่งเป็นโรคผดิปกตเิกีย่วกบัระบบเมด็เลอืด และภมูติา้นทาน
บกพรอ่งในอตัราส่วน 1 : 1,000 คน ถงึ 1 : 200,000 คน  นอกจากนี้ประมาณรอ้ยละ 90 ของผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรค
เลอืดหรอืไขกระดกู ไมส่ามารถหาเซลลต์น้ก าเนิดในเมด็เลอืดทีเ่ขา้กนัไดจ้ากผูบ้รจิาคอื่น  เนื่องจากเซลลต์น้
ก าเนิดทีไ่ดจ้ากการบรจิาคทัว่ไป จะมโีอกาสเขา้กบัผูป้ว่ยโดยระบบรา่งกายของผูป้ว่ยไมท่ าการต่อตา้นอยูใ่น
อตัราส่วน 1 : 50,000 คน  ขณะทีโ่อกาสเขา้กนัไดข้องเซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้ากทารกกบัญาตพิีน้่องหรอืคนใน
ครอบครวัเดยีวกนั อยูท่ีอ่ตัราส่วน 1 : 4 คน 
 

 ดงันัน้เพื่อใหผู้ป้ว่ยมโีอกาสไดร้บัการรกัษาโดยเซลลบ์ าบดั หรอืการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด
เพิม่มากขึน้ การจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารกและแหล่งอื่นๆ โดยธนาคารเลอืดสายสะดอื
ทารก ทัง้หน่วยงานของรฐัและเอกชนจงึไดถ้อืก าเนิดขึน้  
 

ขอ้ดขีองการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดกบัธนาคารเลอืดสายสะดอืทารก 
- ท าใหท้ารกและครอบครวัสามารถน าเซลลต์น้ก าเนิดไปใชร้กัษาโรคไดอ้ยา่งทนัท่วงท ีและยงั
สามารถใชบ้รกิารการคน้หาเซลลต์น้ก าเนิดทีเ่ขา้กบัตนเองได ้จากเครอืขา่ยของธนาคารเลอืด
สายสะดอืทารกทีเ่ชื่อมโยงกนัทัว่โลก เช่น  Netcord  อกีดว้ย 

การบรจิาคหรอืจดัเกบ็เลอืดสายสะดอืทารกเริม่ตน้อยา่งไร 
- กรณทีีต่ ัง้ครรภแ์ละตอ้งการบรจิาคหรอืจดัเกบ็เลอืดจากสายสะดอืทารก ผูท้ีส่นใจจะบรจิาค
เลอืดสายสะดอืทารกใหแ้ก่ผูป้ว่ย สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีธ่นาคารเลอืดจากสายสะดอื
ทารก (Cord Blood Bank) ภายใตก้ารดแูลของศูนยบ์รกิารโลหติฯ สภากาชาดไทย  

 
ขัน้ตอนการรบับริจาคเซลลต้์นก าเนิดเมด็เลือดจากสายสะดือ  

1. แพทยจ์ะใหข้อ้มลูเรือ่งการบรจิาคเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดจากสายสะดอืแก่มารดาผูต้ ัง้ครรภ์  
2. มารดาผูต้ ัง้ครรภจ์ะตอ้งกรอกรายละเอยีดในหนงัสอืแสดงความยนิยอมทีจ่ะบรจิาคเซลลต์น้ก าเนิด

เมด็เลอืดจากสายสะดอื เพื่อการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดใหแ้ก่ผูป้ว่ย 
3. แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญจะเป็นผูด้ าเนินการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดจากสายสะดอื ใหแ้ก่หญงิผู้

บรจิาคในวนัคลอด 
 

กรณทีีต่อ้งการเกบ็เลอืดจากสายสะดอืทารกไว ้เพื่อใชก้บัทารกหรอืครอบครวัของตนเอง ในครอบครวั
ทีม่ลีกูเป็นโรคทางพนัธุกรรมอยูแ่ลว้ และโรคนี้สามารถรกัษาใหห้ายขาดไดด้ว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็
เลอืด เช่น โรคธาลสัซเีมยี ถา้มารดาก าลงัตัง้ครรภอ์ยู ่จงึมคีวามเป็นไปไดส้งูมากว่าเนื้อเยือ่ (HLA) ของทารกใน
ครรภ ์(เดก็ทีเ่ป็นน้อง) จะเขา้กบัพี ่(เดก็ทีค่ลอดออกมาก่อนแลว้) ไดถ้งึ 25-30 เปอรเ์ซน็ต ์นัน่ยอ่มหมายถงึ
เลอืดจากสายสะดอืของน้องอาจจะช่วยรกัษาโรคใหก้บัพีไ่ด้ 
 

เมือ่เป็นเช่นนี้ทางครอบครวัควรขอค าปรกึษาจากสตูแิพทยก่์อนคลอดเพื่อท าการตรวจชนิดเน้ือเยือ่ของ
ทารกในครรภ ์(Fetal HLA Typing) รว่มกบัการวนิิจฉยัโรคของทารกในครรภ ์เพื่อแพทยจ์ะไดใ้หข้อ้มลูแก่



ครอบครวัของผูป้ว่ยเกีย่วกบัการรกัษาแบบแพทยท์างเลอืก ทีร่กัษาโดยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด
จากเลอืดสายสะดอืทารก เพื่อจะไดน้ าไปสู่การจดัเกบ็เลอืดจากสายสะดอืทารก  ไดร้บัการรบัรองว่ามี
ประสทิธภิาพในการรกัษาโรคเกีย่วกบัระบบเลอืด, โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว, โรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืง และโรค
อื่นๆ อกีกว่า 100 ชนิด 
 

ดงันัน้การจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารก จงึเป็นโอกาสทีค่นไทยทุกคนควรพจิารณา 
เพื่อใหเ้ป็นของขวญัส าหรบัทารกและเกดิประโยชน์แก่ครอบครวัไดม้ากทีสุ่ด 
 
หลกัเกณฑใ์นการวินิจฉัยและการจดัเกบ็เลือดจากสายสะดือทารก  

1. ในกรณทีีท่ารกในครรภไ์มเ่ป็นโรคธาลสัซเีมยี แต่มพีีห่รอืญาตเิป็นโรคนี้ เนื้อเยือ่ของทารก ในครรภ์ 
(Fetal HLA) จะถูกน ามาตรวจสอบว่าใกลเ้คยีงกบัเนื้อเยือ่ (HLA) ของผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคหรอืไม ่ถา้
พบว่าใกลเ้คยีงกนั หรอืต่างกนัไมเ่กนิสองต าแหน่ง (Loci) การจดัเกบ็เลอืดสายสะดอืทารกกจ็ะ
ด าเนินการหลงัคลอดทนัท ีเพื่อใชใ้นการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด จากสายสะดอืทารก ไว้
ส าหรบัรกัษาโรคใหแ้ก่พีห่รอืญาตต่ิอไป 

2. ในกรณทีีท่ารกในครรภไ์มเ่ป็นโรค และไมม่พีีห่รอืญาตเิป็นโรค แต่ทางครอบครวัตอ้งการทีจ่ะ
จดัเกบ็เลอืดจากสายสะดอืทารกไว ้เนื่องจากทางครอบครวัยงัไมต่อ้งการสิน้สุดการตัง้ครรภ ์และ
กงัวลว่าลกูคนถดัไปอาจจะเป็นโรค การจดัเกบ็เลอืดสายสะดอืทารกหลงัคลอดกท็ าไดเ้ช่นกนั แต่
มกัจะด าเนินการโดยหน่วยงานของเอกชน 

3. ในกรณทีีท่ารกในครรภเ์ป็นโรค และทางครอบครวัยงัไมต่อ้งการใหส้ิน้สุดการตัง้ครรภ ์แพทยจ์ะ
ด าเนินการตรวจสอบชนิดของเนื้อเยือ่ของทารกในครรภ ์(Fetal HLA) ทีเ่ป็นโรค กบัญาตหิรอืผู้
บรจิาคทีศู่นยบ์รจิาคโลหติแห่งชาต ิ ถา้พบว่ามเีซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดทีเ่ขา้กนัได ้(HLA-
Identical) กจ็ะท าการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดหลงัการคลอดเพื่อรกัษาใหท้ารกหายขาดได้  

 

ทัง้นี้การจดัเกบ็เลอืดจากสายสะดอืทารกไวใ้ชเ้พื่อลกู (Autologous) หรอืครอบครวัตนเอง (Siblings) 
กบับรษิทัหรอืหน่วยงานเอกชนนัน้จะตอ้งเสยีค่าบรกิารในการด าเนินการจดัเกบ็ และดแูลรกัษา
ตลอดเวลาทีฝ่ากเซลลต์น้ก าเนิดไว ้ซึง่ค่าใชจ้า่ยอาจจะสงูอยูบ่า้ง แต่คงไมม่คี่าใชจ้า่ยใดๆ มากเกนิไป
ส าหรบัหลกัประกนัในการรกัษาโรครา้ย ทีอ่าจคุกคามชวีติคุณและครอบครวัในอนาคต  

 
คณุสมบติัของมารดาท่ีต้องการจดัเกบ็เลือดจากสายสะดือทารก 
 ก่อนทีจ่ะมกีารจดัเกบ็เลอืดจากสายสะดอืทารกทัง้ในภาครฐัและเอกชน   จะมกีารพจิารณาคุณสมบตัิ
ของผูบ้รจิาคหรอืมารดาผูต้ ัง้ครรภ ์ดงัต่อไปนี้  

1. มสีุขภาพรา่งกายสมบรูณ์แขง็แรง 
2. ควรตัง้ครรภเ์ดีย่ว หรอืในกรณทีีต่ ัง้ครรภแ์ฝด ทารกในครรภจ์ะตอ้งแขง็แรง  
3. ไมม่ปีระวตัเิป็นโรคทางพนัธุกรรมทีร่า้ยแรง  
4. มอีายคุรรภต์ัง้แต่ 37 สปัดาหข์ึน้ไป 
5. เลอืดของผูบ้รจิาคหรอืมารดาผูต้ ัง้ครรภ ์จะตอ้งผ่านการตรวจกรองการตดิเชือ้ภายใน 30 วนั ก่อน

การเกบ็เซลลต์น้ก าเนิด เพื่อตรวจหาเชือ้ต่างๆ  เช่น เชือ้ซฟิิลสิ, ตบัอกัเสบ บ,ี ตบัอกัเสบ ซ ีและ
โรคเอดส ์ โดยแสดงผลไมต่ดิเชือ้ (ใหผ้ลเป็นลบ) 



6. ไมม่ขีอ้บ่งชีว้่าจะใหก้ าเนิดทารกทีผ่ดิปกติ 
7. น ้าหนกัของทารกในครรภเ์มือ่คลอด ตอ้งไมต่ ่ากว่า 2,500 กรมัโดยประมาณ 

 
การเตรียมตวัส าหรบัมารดาผูต้ัง้ครรภ ์ท่ีต้องการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือ ทารก 

1. สามารถตดิต่อหน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนได ้ตัง้แต่รูต้วัว่าเริม่ตัง้ครรภใ์นระยะแรก ไปจนถงึระยะ
สุดทา้ยของการตัง้ครรภ์ 

2. ปฎบิตัติวัเป็นปกตทิัง้ก่อนและหลงัการเกบ็เลอืดสายสะดอื เพยีงแต่ตอ้งแจง้ก าหนดวนัคลอดของ
ทารกแก่หน่วยงานทีต่ดิต่อไว ้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่ามารถเตรยีมอุปกรณ์เกบ็เลอืดจากสายสะดอืไป
ใหถ้งึมอืแพทยผ์ูท้ าคลอดไดท้นัท่วงที 

3.  ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงโรงพยาบาลหรอืกระบวนการคลอด เช่น เปลีย่นจากการคลอด
ธรรมชาตเิป็นผ่าคลอด ใหแ้จง้หน่วยงานทีต่ดิต่อไว ้เพื่อความสะดวกในการจดัเกบ็  

4. ในกรณทีีม่กีารคลอดฉุกเฉิน ตอ้งรบีแจง้หน่วยงานทีต่ดิต่อไวท้นัท ีเมือ่ก าลงัจะเดนิทางไป
โรงพยาบาลเพื่อท าการคลอด เพื่อทางหน่วยงานจะไดส้่งเจา้หน้าทีไ่ปท าการจดัเกบ็ และคดัแยก
เซลลต์น้ก าเนิดไดท้นัเวลา 

 
ความพอเพียงของปริมาณเลือดจากสายสะดือทารกท่ีจดัเกบ็ได้ต่อการปลกูถ่าย 
 ปกตแิลว้ปรมิาณเลอืดทีจ่ดัเกบ็ไดจ้ะมตีัง้แต่ 42-240 มลิลิลติร ซึง่การใชเ้ขม็ดดูเลอืดจากสายสะดอื
ทารกตามวธิกีึง่ปิด กบัการจดัเกบ็โดยวธิก่ีอนรกคลอด จะท าใหเ้กบ็เลอืดไดเ้พิม่ขึน้อกี 8-85 มลิลิลติร  เรยีกได้
ว่ายิง่จดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดไดม้ากเท่าใด ความส าเรจ็ในการรกัษาโรคใหห้ายขาดกจ็ะเพิม่ขึน้เป็นล าดบั  
 ในอนาคตอนัใกลน้ี้ เทคนิคการเพาะเลีย้งเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนิด  จะท าใหเ้พิม่โอกาสมคีวาม
พอเพยีงของปรมิาณเซลลต์น้ก าเนิดไปใชเ้พื่อปลกูถ่ายไดม้ากขึน้ตามไปดว้ย  

 
แหล่งจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิด ท่ีนิยม 
 
 1. หลอดเลือดด า แพทยจ์ะใชเ้ครือ่งมอืพเิศษในการเกบ็แยกเฉพาะเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดออก
จากเลอืดผูบ้รจิาค โดยท าในหอ้งทีต่ดิตัง้เครือ่งมอืไว ้แต่ไมใ่ช่หอ้งผ่าตดั 
 

 ก่อนหน้านี้ ผูบ้รจิาคตอ้งรบัยา G-CSF เป็นเวลาสีว่นั เพื่อไปกระตุน้ใหไ้ขกระดกูสรา้งเซลลต์น้ก าเนิด
เพิม่มากขึน้ หลงัจากไดร้บัการกระตุน้ครบแลว้ แพทยจ์ะน าเขม็มาเจาะเลอืดออกทางเสน้เลอืดด า เพื่อเขา้สู่
เครือ่งป ัน่แยกเซลลต์น้ก าเนิด ซึง่ผูบ้รจิาคแต่ละรายจะใชเ้วลาไมต่ ่ากว่า 3 ชัว่โมง และอาจตอ้งจดัเกบ็ซ ้า 2-3 
ครัง้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัน ้าหนกัของผูป้ว่ยทีร่บัการบรจิาคและโรคทีต่อ้งการรกัษา  
 

 ในกรณทีีผู่ป้ว่ยประสงคจ์ะเขา้รบัการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดเพื่อตวัของผูจ้ดัเกบ็ หรอื
ครอบครวัของผูจ้ดัเกบ็เองเท่านัน้ ปจัจบุนัประเทศไทยไดม้ภีาคเอกชนเขา้มาใหบ้รกิารแลว้ สนใจขอขอ้มลู
เพิม่เตมิคลกิดรูายละเอยีดไดท้ี ่www.stemcellforlife.co.th 
 

http://www.stemcellforlife.co.th/


 2. ไขกระดกู เป็นแหล่งทีอ่ยูข่องเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด การจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดจงึท า
ในหอ้งผ่าตดัเท่านัน้ โดยแพทยจ์ะใชเ้ขม็และกระบอกฉีดยาเจาะเขา้ไปทีบ่รเิวณสะโพกของผูบ้รจิาคประมาณ 
30 เขม็ โดยเฉลีย่ แต่ทัง้น้ีตอ้งขึน้อยูก่บัปรมิาณทีผู่ป้ว่ยตอ้งการดว้ย ซึง่กระบวนการน้ีจะใชเ้วลาประมาณสอง
ชัว่โมง หลงัจากนัน้ผูบ้รจิาคจะตอ้งใชเ้วลาพกัฟ้ืนรา่งกายประมาณ 5-7 วนั  
 

 ข้อดี มดีงันี้ 
 - ผูป้ว่ยจะไดร้บัเซลลต์น้ก าเนิดทีส่ดใหมใ่นปรมิาณทีเ่พยีง พอต่อการรกัษา  แต่มขีอ้จ ากดัคอื ตอ้งปลกู
ถ่ายใหแ้ก่ผูป้ว่ยภายใน 24 ชัว่โมง นบัตัง้แต่ไดร้บัเซลลต์น้ก าเนิดจากผูบ้รจิาค  
 

 ข้อเสีย มดีงันี้ 
 1. ยา G-CSF  อาจท าใหผู้บ้รจิาคเกดิอาการปวดเมือ่ย หรอืรูส้กึคลา้ยจะเป็นหวดัได้ 
 2. ส าหรบัผูบ้รจิาคทางไขกระดกู จะไดร้บัความเจบ็ปวดระหว่างด าเนินการจดัเกบ็ จงึตอ้งไดร้บัยาสลบ
รว่มดว้ย  ดงันัน้หลงัจาการบรจิาคเสรจ็สิน้แลว้ ผูบ้รจิาคอาจมอีาการคลื่นไสห้รอืปว่ยเลก็น้อย อนัเน่ืองมาจาก
ผลขา้งเคยีงของยาสลบ 
 
 3. ฟันน ้านม  

เซลลต้์นก าเนิดจากฟันน ้านมเดก็  
 ในปี ค.ศ. 2003  ดร.ซองเตา ช ิ ซึง่เป็นทนัตแพทยแ์ละปฏบิตังิานใหก้บัสถาบนัวจิยัสุขภาพในรฐัแมรี่
แลนด ์สหรฐัอเมรกิา  ไดค้น้พบว่าในฟนัน ้านมทีห่ลุดรว่งจากเดก็นัน้ จดัเป็นแหล่งของเซลลต์น้ก าเนิดเช่นกนั 
เน่ืองจากฟนัน ้านมประกอบดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดทีอ่่อนวยั และสามารถน าไปเพาะเลีย้งจนถงึพฒันาใหเ้ป็น
เน้ือเยือ่ไดห้ลายชนิด โดยเซลลต์น้ก าเนิดทีค่ดัแยกจากเน้ือในฟนัน ้านมนัน้ ถูกขนานนามว่า SHED (Stem Cell 
From Human Exfoliated Deciduous Teeth) 
 
ประโยชน์ของเซลลต้์นก าเนิดจากฟันน ้านม 
 เซลลต์น้ก าเนิดเหล่านี้สามารถน าไปใชร้กัษาโรคต่างๆ ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ในบทก่อนๆ ไดเ้ช่นเดยีวกบั
เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืและไขกระดกู  แต่เซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมมลีกัษณะพเิศษกว่าเซลลต์น้
ก าเนิดจากแหล่งอื่นๆ กล่าวคอื เซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมนัน้ มคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาตวัเองใหก้ลายไป
เป็นเน้ือเยือ่ชนิดต่างๆ ของรา่งกายมนุษยไ์ดห้ลากหลายกว่าเซลลต์น้ก าเนิดจากแหล่งอื่น อกีทัง้ตวัมนัเอง
จดัเป็นเซลลท์ีม่กีารพฒันาของเน้ือเยือ่น้อยมาก  ดงันัน้โอกาสทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมจะเขา้กนัไดก้บั
เนื้อเยือ่ของคนในครอบครวัเดยีวกนั จงึมสีงูกว่าเซลลต์น้ก าเนิดจากแหล่งอื่น  
 

 โดยอตัราส่วนพ่อและแมท่ีม่โีอกาสใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมของลกูนัน้อยูใ่นอตัราส่วนหน่ึงต่อ
สอง ขณะทีพ่ีก่บัน้องมโีอกาสใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมรว่มกนัทีอ่ตัราส่วนหน่ึงต่อสี ่และปูย่าตายายกม็ี
โอกาสอาศยัเซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมของหลานทีอ่ตัราส่วนหน่ึงต่อแปด  
 

 และเน่ืองจากเซลลต์น้ก าเนิดน้ีมแีหล่งก าเนิดอยูท่ีเ่น้ือในของฟนัน ้านม ประโยชน์ทางตรงของเซลลช์นิด
น้ีกค็อื สามารถน าไปใชป้ลกูถ่ายฟนัใหแ้ก่ตวัเดก็เจา้ของฟนัน ้านมหรอืพ่อแม ่รวมไปถงึพีน้่องดว้ย นัน่คอื เมือ่
ลกูน้อยมปีญัหาเกีย่วกบัรากฟนัหรอืฟนัแทข้ึน้มา เช่น ฟนัแทห้ลุดรว่ง  เดก็กไ็มต่อ้งใส่ฟนัปลอมเหมอืนเช่นคน
อื่นๆ เพราะยงัคงมเีซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมของตวัเองทีไ่ดเ้กบ็ไว ้และสามารถน ามาปลกูถ่ายใหเ้กดิฟนัซี่



ใหมง่อกขึน้มาแทนซีเ่ก่าทีม่ปีญัหา หรอืจะเรยีกไดว้่าเซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมของลกูน้อยนัน้ สามารถใช้
แกป้ญัหาเกีย่วกบัรากฟนัและฟนัใหแ้ก่ตวัเดก็เองและคนในครอบครวักไ็ด้ 
 

 ดงันัน้ การจดัเกบ็ฟนัน ้านมของลกูน้อยไวต้ัง้แต่วนัน้ี กเ็ท่ากบัเป็นการท าประกนัการรกัษาสุขภาพ
ใหก้บัลกูและคนในครอบครวัของเราในวนัขา้งหน้า  ในอนาคตอาจจะไมค่่อยเหน็ใครใชฟ้นัปลอมกนัอกีแลว้ 
เพราะมนุษยส์ามารถปลกูฟนัซีใ่หมไ่ดด้ว้ยฟนัน ้านมของลกูหลานเรานัน่เอง  
 

 ผูท่ี้สามารถจดัเกบ็ได้ 
 คอืเดก็ในช่วงอาย ุ5-13 ปี ทีฟ่นัน ้านมยงัคงหลุดรว่งไมห่มด 
 

ฟันน ้านมท่ีจดัเกบ็ได้ 
1. ฟนัน ้านมเดก็นัน้สามารถจดัเกบ็ได ้12 ซี ่โดยเวน้เฉพาะฟนักรามเท่านัน้  
2. ฟนัน ้านมทีต่อ้งการจดัเกบ็ ตอ้งเป็นฟนัน ้านมทีอ่ยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์เกนิ 95 เปอรเ์ซน็ต ์กล่าวคอืฟนั

น ้านมทีผุ่ พรนุ ผวิเคลอืบ ฟนักรอ่นถงึเน้ือในของฟนั จะไมส่ามารถจดัเกบ็ได้ 
 
การจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากฟันน ้านม 
 ฟนัน ้านมทีน่ ามาใชจ้ดัเกบ็เป็นเซลลต์น้ก าเนิด จะตอ้งเป็นฟนัน ้านมทีห่ลุดรว่งเองตามธรรมชาต ิหรอื
เกดิจากการถอนโดยทนัตแพทยก์ไ็ด ้แต่มขีอ้แมค้อืฟนัน ้านมนัน้ตอ้งยงัคงสภาพสดใหมภ่ายในระยะเวลา 48 
ชัว่โมงหลงัจากฟนัหลุดรว่งแลว้ 
 

 ผูป้กครองทีม่คีวามประสงคจ์ะจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมของบุตรหลาน จะตอ้งตดิต่อกบั
บรษิทัหรอืหน่วยงานภาคเอกชนทีใ่หบ้รกิารธนาคารเซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านม เพื่อรบับรรจภุณัฑป์ลอดเชือ้
จ านวนสองชุด ใหเ้ดก็และผูป้กครองมพีกตดิต่อไวใ้นกรณทีีฟ่นัน ้านมเกดิหลุดรว่งฉุกเฉิน และรบัทราบค่าใชจ้า่ย
ต่างๆ  
 

 เมือ่ฟนัน ้านมหลุดรว่งหรอืโดนถอนออก ผูป้กครองตอ้งรบีน าฟนัซีน่ัน้ใส่บรรจภุณัฑท์ีผ่่านการฆา่เชือ้ซึง่
เตรยีมไว ้พรอ้มห่อหุม้ดว้ยน ้าแขง็อยา่งด ีเพื่อใหฟ้นัน ้านมอยูใ่นอุณหภมูทิีต่ ่ากว่า 4 องศาเซลเซยีส และรบี
น าส่งใหก้บับรษิทัหรอืหน่วยงานทีต่ดิต่อทนัท ี เพื่อใหบ้รษิทัหรอืหน่วยงานนัน้ๆ ไดร้บัฟนัน ้านมภายใน 48 
ชัว่โมง 
 
ขัน้ตอนการจดัเกบ็และเพาะเล้ียงเซลลต้์นก าเนิดจากฟันน ้านม  
 ปจัจบุนัน้ีในประเทศไทยไดม้หีน่วยงานของเอกชนบางราย เปิดใหบ้รกิารจดัเกบ็และเพาะเลีย้งเซลลต์น้
ก าเนิดจากฟนัน ้านมแลว้ ซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 

1. ฟนัน ้านมแต่ละซีต่อ้งไดร้บัการตรวจสอบลกัษณะอยา่งละเอยีดก่อนเขา้สู่ขบวนการแยกเซลลต์น้ก าเนิด
ออกจากฟนัน ้านม 

2. เซลลต์น้ก าเนิดจะถูกแยกออกจากบรเิวณเน้ืออ่อนของฟนัน ้านม 
3. เซลลต์น้ก าเนิดจะถูกน าไปตรวจสอบว่าปราศจากเชือ้ปนเป้ือนต่าง ๆ และถูกน าไปเพาะเลีย้ง พรอ้มทัง้

ตรวจสอบจ านวนว่าพอทีจ่ะเพาะเลีย้งไดห้รอืไม่ 



4. เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดม้าจะถูกน าไปแช่แขง็ โดยจะมกีารลดอุณหภมูลิงเป็นขัน้ตอน ก่อนจะเกบ็ไวใ้น
ไนโตรเจนเหลวทีอุ่ณหภมู ิ-196 องศาเซลเซยีส 

 

ขัน้ตอนเหล่านี้ควรด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานขององคก์ารอาหารและยา (FDA) ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
 

ข้อดีของการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากฟันน ้านม  
1. จดัเกบ็งา่ย ไมเ่ป็นอนัตรายต่อเดก็ 
2. เป็นหลกัประกนัดา้นสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของช่องปากในอนาคตใหแ้ก่เดก็และครอบครวั  
3. ค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากฟนัน ้านมนัน้ ถูกกว่าค่าใชจ้า่ยในการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิด

จากเลอืดสายสะดอืทารก 
 

ข้อเสียของการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากฟันน ้านม  
1. เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดม้จี านวนค่อนขา้งน้อยเมือ่เทยีบกบัทีจ่ดัเกบ็ไดจ้ากแหล่งอื่น ๆ  
2. เกนิกว่าครึง่ของฟนัน ้านมนัน้มกัหลุดรว่งดว้ยเหตุสุดวสิยั และเป็นภาวะฉุกเฉินทีผู่ป้กครองมกัคาดไม่

ถงึ ดงันัน้โอกาสทีจ่ะจดัเกบ็ฟนัน ้านมอยา่งปลอดเชือ้ และส่งถงึมอืหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารอยา่งใหมส่ด
ภายใน 48 ชัว่โมง จงึเป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากอยูบ่า้ง  

 
 4. เน้ือเย่ือไขมนั  
 

เซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนั (Adipose Tissue Stem Cell) 
 เนื้อเยือ่ไขมนันบัเป็นแหล่งก าเนิดเซลลต์น้ก าเนิดล่าสุดทีว่งการแพทยไ์ดท้ าการคน้พบ วงการอาหาร
และยา (FDA) ของสหรฐัฯ ไดใ้หก้ารรบัรองเมือ่ปี ค.ศ. 2006 
 

 นอกจากนี้ เซลลต์น้ก าเนิดจากเนื้อเยือ่ไขมนัยงัเป็นทีส่นใจอยา่งกวา้งขวางในวงการแพทยอ์กีดว้ย 
เน่ืองจากไมก่่อใหเ้กดิขอ้โตแ้ยง้และปญัหาดา้นจรยิธรรม เราจงึพบว่าขณะน้ีมบีางประเทศรเิริม่น าเอาเซลลต์น้
ก าเนิดจากเน้ือเยือ่ไขมนัไปใชเ้พื่อรกัษา และสรา้งเสรมิเน้ือเยือ่บางส่วนในรา่งกายใหก้บัผูป้ว่ยแลว้ เช่น ญีปุ่น่ 
และเกาหลใีต ้เป็นตน้ 
 

 ส่วนในประเทศไทยนัน้มโีรงพยาบาลและหน่วยงานเอกชนบางแห่ง ไดร้เิริม่เป็นธนาคารเซลลต์น้ก าเนิด
จากเนื้อเยือ่ไขมนัขึน้แลว้ในปี พ.ศ. 2550 
 
แหล่งของเซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนั  
 เนื้อเยือ่ไขมนัของรา่งกายมนุษยเ์รานัน้จดัเป็นแหล่งของเซลลต์น้ก าเนิดชัน้ดอีกีแหล่งหนึ่ง โดยใน
เนื้อเยือ่ไขมนั 300 ซซี.ี จะมเีซลลต์น้ก าเนิดอยูป่ระมาณ 10 ลา้นเซลล ์ซึง่ปกตแิลว้ในแวดวงศลัยกรรมทีม่กีาร
ผ่าตดัดดูไขมนัต่าง ๆ นัน้ มกัจะมกีารดดูไขมนัออกจากตวัคนไขค้รัง้ละไมต่ ่ากว่า 500 ซซี.ี  
 

 หลงัจากการผ่าตดัดดูไขมนั คนไขก้จ็ะไดเ้ซลลต์น้ก าเนิดทีเ่ป็นเสมอืนของแถมมาดว้ยครัง้ละไมต่ ่ากว่า 
30 ลา้นเซลลโ์ดยประมาณ ซึง่เซลลเ์หล่านี้เมือ่น าไปผ่านกระบวนการตรวจสอบเชือ้และเพาะเลีย้งใน
หอ้งปฏบิตักิารเป็นเวลาหนึ่งสปัดาหแ์ลว้ เจา้ของเซลลก์จ็ะไดเ้ซลลต์น้ก าเนิดในปรมิาณทีเ่พยีงพอกบัการ
น าไปใชร้กัษารา่งกาย หรอืชะลอสภาพเสื่อมของรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
ประโยชน์ของเซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนั 
 เซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้มคีุณสมบตัคิลา้ยคลงึกบัเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืด จากเลอืดสายสะดอื และจาก
ไขกระดกู แต่คุณลกัษณะทีเ่ด่นทีสุ่ดของเซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้กค็อื 

1. สามารถฟ้ืนฟูสภาพผวิหนงัไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะผวิหนงัทีม่รี ิว้รอยอนัเน่ืองมาจากวยัและ
สงัขาร หรอืผวิหนงัทีม่แีผลเรือ้รงั 

2. สามารถน าไปใชร้ว่มกบัการศลัยกรรมทรวงอก เพื่อเพิม่ขนาดทรวงอกไดอ้ยา่งปลอดภยักว่า
สารสงัเคราะหต่์างๆ 

3. สามารถน าไปใชร้กัษาสภาวะเสื่อมของเอน็ขอ้ต่าง ๆ และกระดกูรวมไปถงึหลอดเลอืดหวัใจ  
4. สามารถน าไปใชใ้นการศลัยกรรมผวิหนงัเพื่อทดแทนโบทอกซ ์และคอลลาเจนไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. แหล่งทีม่าไมข่ดักบัศลีธรรมและจรยิธรรม อกีทัง้เนื้อเยือ่ไขมนัมกัเป็นเน้ือเยือ่ส่วนเกนิทีค่น

อยากบรจิาค จงึสามารถรวบรวมไดใ้นปรมิาณมาก  
6. มศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาและรกัษาโรคต่างๆ อกีมากในอนาคต  

 

ผูท่ี้สามารถจดัเกบ็ได้ 
ผูใ้หญ่ทีบ่รรลุนิตภิาวะแลว้และมนี ้าหนกัไมต่ ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ซึง่สามารถรบับรกิารดดูไขมนัได้

โดยไมเ่ป็นอนัตราย 
 
ข้อควรระวงัในการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนั  
 แมว้่าเนื้อเยือ่ไขมนัจะเป็นเน้ือเยือ่ทีค่นส่วนใหญ่ไมช่ื่นชอบ และอยากจะก าจดัออกจากรา่งกายให้
ไดม้ากทีสุ่ด แต่ไขมนักค็อืฉนวนทีด่ขีองรา่งกายเราและยงัมปีระโยชน์อกีมาก  ดงันัน้ในการจดัเกบ็เนื้อเยือ่
ไขมนัแต่ละครัง้นัน้ไมค่วรเกนิ 1 ลติร  มฉิะนัน้ผูท้ีเ่ขา้รบัการจดัเกบ็จะมคีวามเสีย่งเทยีบเท่ากบัการผ่าตดัใหญ่  
 

ข้อเสียของการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนั 
มเีพยีง 2 ประการ คอื 
1. ผูป้ว่ยอาจตอ้งเขา้รบัการวางยาสลบขณะทีแ่พทยท์ าการดดูไขมนัออกจากรา่งกาย  
2. ผูป้ว่ยอาจตอ้งเผชญิกบัความเจบ็ปวดทีจ่ะตามมาจากการดดูไขมนัและการฉีดเซลลต์น้ก าเนิดกลบั

เขา้ไปทีเ่นื้อเยือ่ผวิหนงั ในกรณทีีต่อ้งการจะลดริว้รอยเหีย่วยน่  
 

ข้อดีของการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนั  
 ผูท้ีข่อรบับรกิารโดยวธินีี้จะไมเ่กดิการแพห้รอืต่อตา้น เนื่องจากเป็นการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้าก
รา่งกายตวัเอง ในปจัจบุนัการน าเอาเน้ือเยือ่ไขมนัมาฉีดเขา้ทีช่ ัน้ใตผ้วิหนงัเป็นสิง่ทีก่ระท าอยูแ่ลว้ โดยแพทย์
ศลัยกรรมพลาสตกิ และแพทยท์ีใ่หบ้รกิารดา้นการเสรมิความงาม  
 

 ดงันัน้การน าเอาไขมนัทีด่ดูออกมาท าการคดัแยกเซลลต์น้ก าเนิดและน าไปใช ้ยอ่มมปีระสทิธภิาพและ
เกดิความปลอดภยั มากกว่าการน าเอาเนื้อเยือ่ไขมนัมาฉีดเขา้รา่งกายโดยตรง  
 

 นอกจากนี้ในอนาคตอนัใกล ้จะสามารถพฒันาเนื้อเยือ่ไขมนัใหน้ าไปใชใ้นการรกัษาโรคหวัใจและหลอด
เลอืด โรคขอ้และกระดกู รวมถงึการเสรมิทรวงอกได้ 
 



 5. เน้ือเย่ือรกและสายรก  
 แนวคดิในการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากรกและสายรกมาจากแพทยช์าวรสัเซยี ชื่อ 
Dr.Filatov………………… 
 ภายหลงัจากการคน้พบเซลลต์น้ก าเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cell (MSC)  ท าใหน้กัวจิยัพบว่า
เซลลต์น้ก าเนิดจากสายรก (Umbilical Cord Stem Cells)  มเีซลลต์น้ก าเนิดชนิด MSC สงู  และสบืเนื่องจาก
การทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้มศีกัยภาพในการซ่อมแซมเนื้อเยือ่ไดม้ากกว่า  100 ชนิด  จงึไดม้ธีุรกจิการแพทย์
ในการจดัตัง้ธนาคารจดัเกบ็และรบัฝากเซลลต์น้ก าเนิดจากสายรกอกีแหล่งหนึ่งดว้ย 
 
นวตักรรมสารสกดัจากธรรมชาติ AFA 
 เทคโนโลยใีนปจัจบุนันัน้ไดก้า้วไปอยา่งรวดเรว็ จงึท าใหน้กัวทิยาศาสตรส์าขาประสาทชวีวทิยา 
(Neurobiology) แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาไดค้น้พบว่ามสีารสกดัจากธรรมชาตบิางชนิด ทีช่่วยใหส้ามารถ
กระตุน้ใหไ้ขกระดกูหลัง่เซลลต์น้ก าเนิดออกมาไดม้ากกว่าปกตถิงึ 30 เปอรเ์ซน็ต์ 
 ดงันัน้จงึมกีารคน้ควา้และพฒันาต่ออยา่งกวา้งขวาง จนท าใหป้ระชาชนทัว่ไปมโีอกาสใชผ้ลติภณัฑช์นิด
นี้ในทอ้งตลาดไดต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2549  ซึง่วางจ าหน่ายในรปูของผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน โดยองคก์ารอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา  
 
ประโยชน์ของ AFA 
 สรา้งความสะดวกแก่ผูท้ีต่อ้งการเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนิดในรา่งกายเป็นอยา่งมาก เพราะเพยีงแค่
รบัประทานกจ็ะเหน็ผลไดอ้ยา่งรวดเรว็ ไมก่่อใหเ้กดิการต่อตา้นหรอืแพ ้อกีทัง้ไมต่อ้งลงทุนสงู และเสีย่งกบั
ความเจบ็ปวด 
 

 จากผลการวจิยัในอเมรกิาพบว่า เมือ่ใหผู้ป้ว่ยดว้ยโรคทางสมอง เช่น อลัไซเมอร ์ไดร้บัประทาน AFA 
อยา่งสม ่าเสมอ จะท าใหผู้ป้ว่ยมอีาการดขีึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัภายใน 6 เดอืน  
 

 ข้อจ ากดัของ AFA 
 เนื่องจากปรมิาณไขกระดกูทีเ่พิม่โดยวธินีี้ จะมเีพยีง 30 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยเฉลีย่จากปกต ิ ดงันัน้จงึไม่
สามารถใชใ้นผูป้ว่ยทีม่อีาการหนกัได้ 
 

 อยา่งไรกด็ ีการจดัเกบ็และน าไปใชข้องเซลลต์น้ก าเนิดจากทัง้สองแหล่ง รวมถงึสารสกดัเพื่อกระตุน้ให้
รา่งกายผลติเซลลต์น้ก าเนิดตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้ นบัว่าเป็นนวตักรรมทีใ่หมม่ากในวงการแพทย ์แต่ยงัมี
การใหบ้รกิารและขอ้มลูทีน้่อยมากในประเทศไทย ดงันัน้ ผูท้ีส่นใจสามารถสอบถามและขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ี ่บรษิทั Cellular Beauty (www.cellularbeauty.co.th),บริษทั BioEden Asia และบรษิทั Stem Med หรอื
โทร. 0-8505-37717, 0-8522-22849 และ 0-8393-92302  
 
ท าไมถึงควรบริจาคเซลลต้์นก าเนิด  
 นบัตัง้แต่โครงการรบับรจิาคเซลลต์น้ก าเนิดโดยศูนยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ไดเ้ริม่
ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2545 จนถงึปลายปี พ.ศ. 2549 นัน้ ไดม้ผีูม้าแจง้ความจ านงขอเป็นผูบ้รจิาคเซลลต์น้ก าเนิด
เมด็เลอืด จ านวน 14,000 กว่าคน แต่มผีูป้ว่ยเขา้รบัการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดจากเมด็เลอืดไปเพยีงแค่ 41 
คนเท่านัน้ 

http://www.cellularbeauty.co.th),����ѷ


 

 กล่าวคอื เซลลต์น้ก าเนิดจากผูบ้รจิาค 50,000 คน จะมผีูป้ว่ยทีม่เีน้ือเยือ่เขา้กนัไดก้บัผูบ้รจิาค และ
สามารถน าไปใชไ้ดเ้พยีงแค่หน่ึงคนเท่านัน้ จะเหน็ว่ายงัมผีูป้ว่ยอกีเป็นจ านวนมากทีข่าดโอกาสในการเขา้รบั
การรกัษาดว้ยวธิปีลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด และยิง่ถา้มผีูบ้รจิาคน้อย ผูป้ว่ยทีต่อ้งการรบัการปลกูถ่าย
เซลลต์น้ก าเนิดกย็ิง่มโีอกาสไดร้บัการรกัษาน้อยลงไปดว้ย 
 

 ดงันัน้ การบรจิาคเซลลต์น้ก าเนิด เปรยีบเสมอืนการท าบุญทีย่ ิง่ใหญ่เพราะนัน่คอืการใหช้วิติใหมแ่ก่
ผูอ้ื่น 
 
จะบริจาคเซลลต้์นก าเนิดได้อย่างไร 
 ศูนยบ์รกิารโลหติฯ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานภาครฐัทีร่บับรจิาคเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด โดยผู้
บรจิาคตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 
 1. เป็นผูท้ีม่อีายรุะหว่าง 17-55 ปี  
 2. มนี ้าหนกัตวัไมต่ ่ากว่า 48 กโิลกรมั  
 3. มปีระวตัเิคยบรจิาคโลหติมาแลว้  2 ครัง้ 
 4. มสีุขภาพรา่งกายแขง็แรง ไมม่โีรคประจ าตวั ไมเ่ป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง รวมถงึไมม่พีฤตกิรรมเสีย่ ง
ทางเพศสมัพนัธ ์หลงัจากนัน้ผูต้อ้งการเป็นอาสาสมคัรบรจิาคเซลลต์น้ก าเนิด จะตอ้งบรจิาคเลอืดตวัอยา่ง
จ านวนสองหลอด ๆ ละไมเ่กนิ 20 มลิลลิติร เพื่อน าไปตรวจหาเน้ือเยือ่ HLA ดวู่าเน้ือเยือ่ผูบ้รจิาคกบัผูป้ว่ยเขา้
กนัไดห้รอืไม ่ถา้เนื้อเยือ่เขา้กนัได ้ทางศูนยบ์รจิาคโลหติจะเชญิใหอ้าสาสมคัรมาบรจิาคเซลลต์น้ก าเนิดเมด็
เลอืดต่อไป 
 

 โดยในส่วนของผูบ้รจิาคนัน้ไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยใด ๆ ในการด าเนินการ ยกเวน้แต่ผูท้ีไ่มเ่คยบรจิาค
เลอืด และตอ้งการตรวจหาค่าเนื้อเยือ่ HLA จะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยประมาณ 3,000 บาทต่อคน 
 
การบริจาคเซลลต้์นก าเนิดเมด็เลือดแตกต่างจากการบริจาคเลือดทัว่ไปอย่างไร  
 เลอืด ทีไ่ดร้บับรจิาค 77 เปอรเ์ซน็ต ์จะถูกน าไปใชเ้พื่อทดแทนเลอืดทีส่ญูเสยีไปในภาวะต่าง ๆ เช่น 
อุบตัเิหตุ และการผ่าตดั เป็นตน้ ขณะทีอ่กี 23 เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่หลอื จะถูกน าไปแยกออกเป็นเกลด็เลอืด เมด็เลอืด
แดงหรอืเมด็เลอืดขาว ทัง้น้ีเพื่อน าไปใชก้บัผูป้ว่ยเฉพาะโรค เช่น โรคธาลสัซเีมยี, โรคเกลด็เลอืดต ่า และโรคฮี
โมฟีเลยี เป็นตน้ 
 

 แต่ส าหรบัเลอืดของผูท้ีต่อ้งการบรจิาคเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดนัน้ จะถูกน าไปผ่านกระบวนการคดั
กรองแยกเฉพาะเซลลต์น้ก าเนิดออกจากเลอืด เพื่อน าไปใชใ้นการปลกูถ่ายใหก้บัผูป้ว่ยทีต่อ้งการรบัการปลกู
ถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเท่านัน้ 



บทท่ี  4 
การปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิด 

 
 จากประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของมนุษยชาต ิเราไดค้น้พบว่าเซลลบ์ าบดั (Cell Therapy) นัน้  มี
ววิฒันาการทีน่่าสนใจยิง่ต่อการรกัษาชวีติมวลมนุษย ์นายแพทยพ์าราเซลซสั ผูม้ชีื่อเสยีงดา้นน้ีมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่16 ยงัเคยกล่าวไวว้่า “หวัใจรกัษาหวัใจ ปอดรกัษาปอด มา้มรกัษามา้ม หรอืหากตอ้งการรกัษาสิง่ใด
ใหร้กัษาดว้ยสิง่นัน้” 
 

 นายแพทยพ์าราเซลซลัและแพทยอ์กีมากเชื่อว่า วธิกีารรกัษาอาการเจบ็ปว่ยทีด่ทีีสุ่ดคอื การปลกูถ่าย
เนื้อเยือ่ทีส่มบรูณ์ของอวยัวะนัน้ๆ เขา้ไป เพื่อเสรมิสรา้งชวีติใหมใ่หก้บัเนื้อเยือ่ทีเ่สื่อมสภาพลงของอวยัวะชิน้
เดยีวกนั 
 

 หากเมือ่วงการยา เคมบี าบดั และฮอรโ์มนสงัเคราะหไ์ดม้กีารพฒันาขึน้ แพทยส์่วนมากจงึมองขา้ม
หลกัการดงักล่าวไป โดยหนัมาใชย้า สารเคมหีรอืฮอรโ์มนสงัเคราะหใ์นการยบัยัง้ หรอืเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการ
ชราภาพของเซลลแ์ทน แต่สารเหล่านัน้ไมไ่ดม้ฤีทธิค์งทนถาวร และมกัหมดประสทิธภิาพลงเมือ่ผ่าน
กระบวนการย่อยสลายหรอืขบัของเสยีของรา่งกาย 
 

การกลบัมาของเซลลบ์ าบดัในยคุแพทยแ์ผนปัจจบุนั 
 เซลลบ์ าบดัไดเ้งยีบหา ยไปจากวงการแพทยแ์ผนปจัจบุนั จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1931 ดร.พอล นีฮานส ์
นายแพทยผ์ูม้ชีื่อเสยีงในดา้นการปลกูถ่ายอวยัวะและต่อมไรท้่อแห่งประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ไดค้น้พบประโยชน์
ของเซลลบ์ าบดัเขา้โดยบงัเอญิ เมือ่เพื่อนรว่มงานของเขาไดต้ดัต่อต่อมพาราธยัรอยดข์องผูป้ว่ยรายหน่ึงออก
โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
 

 ต่อมพาราธยัรอยดน์ัน้มคีวามส าคญักบัรา่งกายมาก และการสญูเสยีต่อมพาราธยัรอยดอ์าจท าใหค้นไข้
เสยีชวีติลงไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ โอกาสเดยีวทีเ่ธอจะรอดชวีติคอืการปลกูถ่ายอวยัวะทดแทน ดงันัน้ ผูเ้ชีย่วชาญ
อยา่ง ดร.พอล นีฮานส ์จงึไดถู้กตามตวัมา 
 

 ระหว่างการเดนิทางไปโรงพยาบาล เขาไดผ้่าเอาต่อมพาราธยัรอยดจ์ากววัทีถู่กเลีย้งเพื่อการทดลอง
ทางวทิยาศาสตรไ์ปดว้ย และเมือ่ถงึโรงพยาบาลเขาไดพ้บว่าคนไขอ้ยูใ่นอาการวกิฤต ิไมม่เีวลาเหลอืพอใหเ้ขา
ท าการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะไดอ้กีต่อไป เขาจงึไดล้องผ่าต่อมพาราธยัรอยดข์องววัใหเ้ป็นชิน้เลก็ลง โดย
หลกีเลีย่งการท าลายเซลลแ์ต่ละเซลล ์จากนัน้จงึน าชิน้ส่วนของเซลลผ์สมน ้าเกลอื ใส่ลงในหลอดฉีดยาขนาด
ใหญ่ ก่อนฉีดกลบัเขา้รา่งกายคนไขท้ีใ่กลต้าย 
 

 หลงัจากนัน้ไมน่าน อาการของคนไขก้พ็น้ขดีอนัตรายและหายดใีนทีสุ่ด  คนไขร้ายน้ีมชีวีติอยู่
ต่อจากนัน้อกี 30 ปี ก่อนจะเสยีชวีติในวยั 90 ปี 
 

 ดร.พอล นีฮานส ์  ไดม้โีอกาสใชเ้ซลลบ์ าบดัในการรกัษาคนไขอ้กีเป็นจ านวนมาก ทัง้เจา้นายทีเ่ป็นเชือ้
พระวงศใ์นยโุรป ประธานาธบิดหีลายประเทศ รวมถงึพระสนัตะปาปาที ่12 แห่งนครวาตกินั และเหล่าดาราฮอล
ลวีูด้อกีจ านวนไมน้่อย 
 



 แต่ผลงานทีส่รา้งชื่อ เสยีงมากทีสุ่ดของ ดร.พอล นีฮานส ์กค็อื การใชเ้ซลลบ์ าบดัรกัษาผูป้ว่ยทีแ่คระ
แกรน็ไปจนถงึเดก็ทีถ่อืก าเนิดมาโดยมอีวยัวะบางส่วนไมส่มประกอบ อนัมสีาเหตุมาจากความบกพรอ่ง ทาง
พนัธุกรรม และเขายงัไดใ้ชเ้ซลลบ์ าบดัในการรกัษาผูป้ว่ยโรคดาวน์ซนิโดรมไดส้ าเรจ็ดว้ย  
 

 ดงันัน้จะถอืว่าเซลลบ์ าบดัคอื การใหเ้ซลลก์ าเนิดใหมก่ไ็ด ้เพราะเซลลบ์ าบดัจะมผีลในการบรูณาการ
เซลลข์องรา่งกายทีเ่สื่อมสภาพ ใหก้ลบัมามคีุณลกัษณะเหมอืนเซลลท์ีอ่่อนเยาวอ์กีครัง้ และด ารงคุณสมบตันิี้ไว้
ไดย้าวนานกว่าผลของสารเคม ียา หรอืฮอรโ์มนสงัเคราะหใ์ดๆ 
 

 ปจัจบุนัเซลลบ์ าบดัถูกน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางในทวปียโุรป โดยกล่าวไดว้่าตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1950 
เป็นตน้มา มผีูเ้ขา้รบัการรกัษาดว้ยเซลลบ์ าบดัแลว้เป็นจ านวนหลายลา้นคน 
 
ท าไมถึงต้องเป็นเซลลบ์ าบดั 
 หลงัจากการคน้พบของ ดร.พอล นีฮานส ์แลว้ มนีกัวทิยาศาสตรอ์กี เป็นจ านวนมาก ท าการทดลอง
เกีย่วกบัเซลลบ์ าบดั และไดผ้ลสรปุออกมาดงันี้ คอื 

1. การใชเ้ซลลบ์ าบดัคอืการใชเ้นื้อเยือ่จากตวัอ่อนในครรภ ์มาท าการบ าบดัเซลลใ์นรา่งกายมนุษย์
ทีเ่สื่อมสภาพ หรอือาจกล่าวไดว้่าหลกัการนี้จะตรงกบัค าพดูทีว่่า สิง่มีชวีติทีม่อีายนุ้อย ลว้นมี
พลงัชวีติมากกว่าสิง่มชีวีติทีม่อีายมุาก และสามารถถ่ายทอดพลงัความเยาวว์ยั ท าใหส้ิง่มชีวีติ
ทีอ่ายมุากสามารถลดอายลุงไปได้ 

2. ผลของการบ าบดัจะเกดิขึน้กบัอวยัวะนัน้ๆ โดยไมส่นใจว่าแหล่งก าเนิดของเซลลท์ีใ่ชบ้ าบดัมา
จากทีใ่ด นัน่กค็อื เซลลข์องตบัจะท าการบ าบดัตบั โดยทีร่า่งกายมนุษยท์ีร่บัเซลลต์บัมาจะไม่
สนใจว่าเซลลข์องตบันัน้มาจากรา่งกายมนุษยเ์หมอืนกนั หรอืว่ามาจากสตัวท์ีใ่ชใ้นการทดลอง  

3. เซลลบ์ าบดัทีเ่ป็นส่วนเกนิหรอืไมจ่ าเป็นต่อรา่งกาย จะถูกขบัออกมาโดยวธิธีรรมชาต ินัน่
หมายความว่า เซลลบ์ าบดัไมม่กีารตกคา้งและเกดิอนัตรายใดๆ กบัรา่งกายเรา  

 

ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ กค็งพอเพยีงทีจ่ะช่วยอธบิายถงึกลไกในการท างานของเซลลบ์ าบดัทีม่กีารใชใ้น
ประเทศเยอรมนีและสวสิเซอรแ์ลนดม์ากว่า 70 ปีแลว้ 

 

 การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด คอืการทีแ่พทยน์ าเอาเซลลต์น้ก าเนิดฉีดเขา้สู่รา่งกายของผูป้ว่ย ซึง่ใน
ปจัจบุนัประเทศไทยใหก้ารยอมรบัเฉพาะการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดและไขกระดกูส าหรบัโรคเลอืด
เท่านัน้ แต่ในอนาคตอนัใกลว้งการแพทยท์ัว่โลกอาจจะสามารถใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายรก รก ฟนั และ
เนื้อเยือ่ไขมนั  โอกาสในการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดส าหรบัรกัษาโรคทีเ่กีย่วกบัความเสื่อม Degenerative Disease 
มสีงูมาก เพยีงแต่น าเอาเซลลต์น้ก าเนิดทีเ่หมาะสมไปฉีดซ่อมแซมเนื้อเยือ่ทีต่อ้งการจะซ่อม  
 

 การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดแบ่งเป็น 2 ชนิดตามคุณลกัษณะของผูบ้รจิาค ไดแ้ก่ ทีเ่กบ็ไดม้า
จากตวัเอง (Autologous) หรอืไดม้าจากบุคคลอื่น (Allogeneic)  กรณผีูป้ว่ยเป็นโรคทีม่คีวามผดิปกตทิาง
พนัธุกรรมทีเ่ป็นสาเหตุของโรคโดยตรง เช่น โรคธาลสัซเีมยี ทีจ่ะตอ้งใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดของผูอ้ื่น  ในการปลกู
ถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดของผูอ้ื่นจะตอ้งมกีารตรวจสอบว่าเซลลต์น้ก าเนิดจะเขา้กบัผูป้ว่ยไดห้รอืไม ่การตรวจ
ประเมนิวธินีี้จะเป็นการตรวจชนิดของเนื้อเยือ่ทีเ่รยีกว่า HLA (Histocompatibility Leucocyte Aniigen) การ
ตรวจ HLA สามารถกระท าไดจ้ากการตรวจเลอืดคลา้ยคลงึกบัการตรวจหมูเ่ลอืด แต่วธิกีารจะยุง่ยากและ
สลบัซบัซอ้นกว่า  ในกรณขีองการปลกูถ่ายเมด็เลอืดและไขกระดกู โอกาสการเขา้กนัไดข้องเซลลต์น้ก าเนิดจาก



ผูบ้รจิาคทีไ่มใ่ช่สายเลอืดโดยตรงกบัผูป้ว่ยทีม่ ีHLA ตรงกนั จะอยูท่ี ่1 ต่อ 20,000  แต่หากผูบ้รจิาคเป็นพีน้่อง
รว่มบดิามารดาของผูป้ว่ยจะมโีอกาสเขา้กนัได ้อยูท่ี ่25% ถงึ 30% 
 
ข้อบ่งใช้ในการปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิด  
 การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดใชส้ าหรบัรกัษาโรคเลอืดและโรคอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการพสิจูน์วจิยัและยนืยนัแลว้
ว่าสามารถใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดรกัษาได ้(ดรูายละเอยีดในบทที่???????)  การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดจะได้
ประโยชน์ทัง้กบัผูป้ว่ยทีเ่ป็นมะเรง็และผูป้ว่ยทีไ่มเ่ป็นมะเรง็  
 

โดยทัว่ไปเซลลต์น้ก าเนิดจะมผีลดต่ีอรา่งกายดงัต่อไปนี้คอื 
 ฟ้ืนฟูไขกระดกูทีไ่มท่ างาน ยกตวัอยา่งเช่น ภาวะโลหติจางรนุแรงชนิด  “อะพลาสตกิ” ซึง่ไขกระดกูไม่

สรา้งเมด็เลอืดทุกชนิด ซึง่ในขบวนการรกัษาจะเริม่ตน้จากการท าลายไขกระดกูทีท่ างานผดิปกติ
เสยีก่อน  หลงัจากนัน้จงึน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดทีม่คีวามแขง็แรง ปลกูถ่ายลงไปซ่อมแซมไขกระดกูเสยี
ใหม ่เพื่อใหไ้ขกระดกูกลบัมาท างานตามปกติ 

 ส าหรบัการเสรมิการรกัษามะเรง็ เช่น ในกรณเีมด็โลหติขาว จะเริม่จากการใชเ้คมบี าบดัท าลาย
เซลลม์ะเรง็เสยีก่อน จากนัน้จงึปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเพื่อใหเ้ขา้ไปท าหน้าทีส่รา้งเมด็เลอืดขาวปกต ิ
ตลอดจนเสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้ขง็แรงอนัจะเป็นผลป้องกนัไมไ่ดเ้ซลลม์ะเรง็เจรญิเตบิโตขึน้มาใหม ่
เนื่องจากระบบภมูคิุม้กนัมหีน้าทีช่่วยท าลายเซลลม์ะเรง็ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวยัอยูแ่ลว้ 

 
ผลข้างเคียงและอนัตรายจากการปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิด 
 โดยทัว่ไปการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดมคีวามปลอดภยัสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีีจ่ดัเกบ็จาก
ตนเองและใหก้บัตนเอง (Autologous) ซึง่ในปจัจบุนัขบวนการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากเมด็โลหติ (Stem Cell 
Aphaeresis) เป็นวธิมีาตรฐานและไดม้กีารใชป้ระโยชน์ส าหรบัการเสรมิการรกัษามะเรง็และการรกัษาภาวะ
ภมูคิุม้กนัท าลายตนเอง (Auto-immune Disease) มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแลว้ วธิกีารจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจาก
ตนเองอาจเปรยีบเทยีบกบักรณทีีเ่ริม่มกีารน าเอาเลอืดของผูป้ว่ยเองจดัเกบ็เขา้คลงัไวก่้อนทีจ่ะเขา้รบัการผ่าตดั 
และหากมกีารเสยีเลอืด จะไดน้ าเอาตวัอยา่งเลอืดทีจ่ดัเกบ็ไวม้าใชท้ดแทนจากการใชเ้ลอืดของผูอ้ื่น ซึง่ผูเ้ขยีนมี
ความเชื่อมัน่ว่าผูป้ว่ยมสีทิธทิีจ่ะจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากตนเองเอาไวแ้ละเมือ่มโีรคทีส่ามารถรกัษาไดด้ว้ย
เซลลต์น้ก าเนิด จะไดน้ าเอาเซลลต์น้ก าเนิดของตนเองมาใชร้กัษาไดท้นัท่วงท ี ตวัอยา่งทีช่ดัเจนคอืผูป้ว่ยมะเรง็
อาจพจิารณาจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดของตนเองไวก่้อนทีจ่ะไปรบัการรกัษาดว้ยเคมบี าบดัหรอืรงัสรีกัษา และเมือ่
ไขกระดกูถูกกดรวมทัง้อวยัวะอื่นๆ ถูกท าลาย จะไดน้ าเอาเซลลต์น้ก าเนิดทีเ่กบ็รกัษาไวม้าใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

 ในกรณทีีน่ าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากบุคคลอื่นมาใชใ้นการรกัษา หากเกดิการไมเ่ขา้กนักบัเซลลแ์ละ
เน้ือเยือ่ของผูป้ว่ย จะท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีงรนุแรงทีเ่รยีกว่า Graft-Versus-Host Disease (GVHD) ซึง่เซลลท์ี่
ปลกูถ่ายเขา้ไปจะท าลายเน้ือเยือ่ทัว่รา่งกายได ้ผลขา้งเคยีงน้ีอาจมไีดต้ัง้แต่ขัน้เลก็น้อยจนถงึขัน้รนุแรงถงึ
เสยีชวีติ และอาจเกดิขึน้โดยทนัทหีลงัไดร้บัการปลกูถ่ายหรอือาจเกดิขึน้หลงัจากนัน้อกีหลายเดอืนกไ็ด ้ ภาวะ 
GVHD อาจท าใหเ้กดิอาการผื่นคนับรเิวณผวิหนงั ปวดทอ้ง ทอ้งเดนิ คลื่นไส ้และอาเจยีน รวมทัง้อาจท าใหเ้กดิ
ความผดิปกตขิองเยือ่บุล าไส ้ตบัและอวยัวะอื่นๆ ทัง้ในแบบทีเ่ป็นอยา่งเฉียบพลนัหรอืเรือ้รงั ดงันัน้หากจะ
น าเอาเซลลต์น้ก าเนิดของผูอ้ื่นมาใช ้จะตอ้งน าเอามาจากหอ้งปฏบิตักิารทีเ่ชื่อถอืไดเ้ท่านัน้ 
 



 นอกจากจะมผีลขา้งเคยีงทีเ่รยีกว่า GVHD แลว้ หากเซลลต์น้ก าเนิดมกีารตดิเชือ้แอบแฝงโดยเฉพาะ
ไวรสัตบัอกัเสบ เอชไอว ีและไวรสัชนิดอื่นๆ ผูป้ว่ยอาจตดิเชือ้ไวรสัเหล่าน้ีตามไปดว้ย ดงันัน้หอ้งปฏบิตักิารทีม่ ี
ศกัยภาพในการใหบ้รกิารน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากบุคคลอื่นมาใชใ้นการปลกูถ่าย จะตอ้งมมีาตรฐานสงูมาก 
และจะตอ้งมกีารตรวจการปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิโรคอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น  โดยทัว่ไปสภากาชาด
ของแต่ละประเทศจะมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการจดัหาเซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดร้บัการบรจิาคจากผูบ้รจิาคมา
ใหแ้ก่โรงพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด ซึง่ในประเทศไทยมอียู่
เพยีง 4 แห่งเท่านัน้ คอื  โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลจฬุาฯ โรงพยาบาลรามาธบิด ีและโรงพยาบาลพระ
มงกุฏเกลา้ และเชื่อว่าในระยะเวลาอนัใกลน้ี้จะมโีรงพยาบาลใหญ่ๆ ในส่วนภมูภิาค รวมทัง้โรงพยาบาลเอกชน
ทีม่ชีื่อเสยีง จะมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดส าหรบัโรคเลอืดและมะเรง็บางชนิดได ้
 
การปลดปล่อยเซลลต้์นก าเนิดจากไขกระดกูเข้าสู่กระแสเลือด (Stem Cell Mobilization) 
 ไดม้กีารคน้พบสารหลายชนิดในธรรมชาตทิีส่ามารถปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูได ้สารทีม่ ี
การใชบ่้อยทีสุ่ดในปจัจบุนัมชีื่อเรยีกว่า Granulocyte-Colony-Stimulating Factor (G-CSF) เป็นสารทีใ่ชใ้นการ
กระตุน้จ านวนเมด็เลอืดขาวใหเ้พิม่มากขึน้ โดยส่วนใหญ่ใชใ้นกรณผีูป้ว่ยทีม่เีมด็เลอืดขาวต ่า เน่ืองจากไดร้บัยา
เคมบี าบดัหรอืรงัสรีกัษาในการรกัษามะเรง็ 
 

 สาร G-CSF มปีระสทิธภิาพในการกระตุน้การปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดชนิด CD34  ซึง่ในกรณทีัว่ไป
จะใชฉ้ีดเขา้ใตผ้วิหนงัวนัละครัง้ในขนาด 5-10 ไมโครกรมัต่อน ้าหนกัตวัของผูป้ว่ย ตดิต่อกนัเป็นเวลา 4-5 วนั 
จะท าใหม้เีซลลต์น้ก าเนิดมากพอทีจ่ะจดัเกบ็และคดัแยกไดด้ว้ยเครือ่งมอืจดัเกบ็และคดัแยกเซลลต์น้ก าเนิดเมด็
โลหติทีเ่รยีกว่าเครือ่ง Aphaeresis  กระบวนการจดัเกบ็น้ีท าใหไ้มต่อ้งใชว้ธิกีารจดัเกบ็จากไขกระดกู ซึง่ยุง่ยาก
และก่อใหเ้กดิความเจบ็ปวด จงึตอ้งใชก้ารดมยารว่มดว้ย  วธิกีารจดัเกบ็จากเมด็เลอืดมคีวามปลอดภยัสงู และ
เริม่ไดร้บัความนิยมมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการจดัเกบ็จากตนเองเพื่อเอาไวใ้ชก่้อนหน้าทีจ่ะไปรบัการ
รกัษาดว้ยการฉายรงัสหีรอืเคมบี าบดั และเมือ่ครบคอรส์ของการรกัษามะเรง็แลว้ จะไดน้ าเอาเซลลต์น้ก าเนิดที่
จดัเกบ็ไวม้าใชซ้่อมแซมเนื้อเยือ่และอวยัวะทีถู่กท าลายโดยเคมบี าบดัหรอืรงัสรีกัษา  นอกจากนี้ยงัมกีารวจิยั
แสดงใหเ้หน็ว่า โอกาสการก าเรบิของโรคมะเรง็จะชา้กว่ากรณทีีไ่มไ่ดใ้ชเ้ซลลต์น้ก าเนิดรว่มรกัษาดว้ย  
 

 นอกจากสาร G-CSF แลว้ ยงัมสีารจากธรรมชาตอิกีหลายชนิด อาทเิช่น Interleukine -8 และยาใหมท่ี่
ก าลงัอยูใ่นขัน้การศกึษาวจิยัทดลองในทางคลนิิกชื่อ AMD3100 พบว่ามปีระสทิธภิาพสงูกว่า G-CSF ในการ
กระตุน้การปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดไขกระดกูเขา้สู่กระแสเลอืด  นอกจากนี้ยงัมสีารสกดัจากสาหรา่ยสายพนัธุ ์
Aphanizomenom flos-aquae (AFA extract) ทีไ่ดผ้่านการศกึษาวจิยัว่า ภายหลงัจากรบัประทานจะมผีลเพิม่
ปรมิาณของเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูเขา้สู่กระแสเลอืดไดม้ากกว่าเดมิประมาณ 30%  ภายในเวลา 30-45 
นาท ีซึง่แมว้่าจะมจี านวนเซลลต์น้ก าเนิดในกระแสเลอืดน้อยกว่าการฉีดกระตุน้ดว้ยสาร G-CSF หลายสบิเท่าก็
ตาม แต่จากประสบการณ์ในการใชเ้ป็นผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร  ปรากฏว่าผูใ้ชท้ีม่ภีาวะความเสื่อมของระบบ
อวยัวะต่างๆ ทีไ่มร่นุแรง จะมอีาการดขีึน้อยา่งชดัเจนหลงัจากใชต่้อเนื่องเป็นระยะเวลา 2-3 เดอืน  ดว้ยเหตุนี้
จงึเป็นสิง่ทีย่นืยนัไดว้่าการเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนิดในกระแสเลอืดจะมสี่วนซ่อมแซมความเสื่อมของเนื้อเยือ่
และอวยัวะต่างๆ ไดบ้า้งไมม่ากกน้็อย 
 

 จากทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้หมดรา่งกายของมนุษยม์กีลไกทีจ่ะปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกู เพื่อ
ส่งเซลลต์น้ก าเนิดไปยงัส่วนต่างๆ ของรา่งกายและท าหน้าทีซ่่อมแซม ไดม้กีารศกึษาวจิยัในสตัวท์ดลองทีแ่สดง



ใหเ้หน็ว่า เมือ่อวยัวะใดมกีารบาดเจบ็หรอืขาดเลอืดไปเลีย้งเฉียบพลนั จะมสีาร G-CSF หลัง่ออกมาจากเนื้อเยือ่
ของอวยัวะนัน้ และสาร G-CSF นี้จะไปท าหน้าทีป่ลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูใหอ้อกมาในกระแส
เลอืด โดยทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะเดนิทางไปตามกระแสเลอืดเขา้สู่อวยัวะทีต่อ้งการไปซ่อมแซม (Stem Cell 
Trafficking) 
 

 การศกึษาวจิยัอื่นๆ ยงัแสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีม่ปีรมิาณของเซลลต์น้ก าเนิดในกระแสเลอืดสงู จะสามารถ
เพิม่การปลดปล่อยของเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูไดม้ากกว่าผูท้ีม่ปีรมิาณของเซลลต์น้ก าเนิดน้อย โดยเฉลีย่
เพศหญงิจะสามารถเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนิดในกระแสเลอืดไดม้ากกว่าเพศชาย และผูท้ีม่อีายนุ้อยจะสามารถ
เพิม่ไดม้ากกว่าผูส้งูวยั ข้อมลูท่ีน่าสนใจในประเดน็ของความแตกต่างระหว่างเซลลต้์นก าเนิดจากไข
กระดกูและจากกระแสเลือดคือ การท่ีเซลลต้์นก าเนิดท่ีถกูกระตุ้นโดยการให้สาร G-CSF จะมี
ความสามารถในการเคล่ือนย้ายเข้าสู่เน้ือเย่ือของอวยัวะได้ดีกว่าเซลลต้์นก าเนิดจากไขกระดกูซ่ึงจะ
เกาะยึดติดกบัไขกระดกูได้ดีกว่าท่ีอยู่ในกระแสเลือดมาก  
 
เซลลต้์นก าเนิดเข้าไปซ่อมแซมเน้ือเย่ือโดยเคล่ือนย้ายจากกระแสเลือดได้อย่างไร? 
 การทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดเคลื่อนยา้ยจากกระแสเลอืดเขา้สู่เนื้อเยือ่ของอวยัวะทีต่อ้งการจะไปซ่อมแซมนัน้ 
จะเกดิขึน้ทีบ่รเิวณหลอดเลอืดด าทีต่่อจากหลอดเลอืดฝอย (Postcapillary Venule) ซึง่บรเิวณหลอดเลอืดด า
เลก็ๆ นี้จะมผีนงับางพอทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะเคลื่อนยา้ยผ่านได ้ในกรณทีีม่กีารบาดเจบ็หรอืภาวะขาดเลอืดจะท า
ใหร้ะดบัความดนัเลอืดในบรเิวณหลอดเลอืดฝอยและหลอดเลอืดด าขนาดเลก็จะมคีวามแตกต่างกนัมาก ดงันัน้
จะมผีลกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเคมแีละกระตุน้เอน็ไซมบ์างชนิด (Matrix Metalloproteinases หรอื 
MPP) ใหท้ าหน้าทีย่อ่ยสลายเยือ่บุหลอดเลอืดฝอย เปิดโอกาสใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดสามารถแทรกผ่านเขา้ไปใน
เนื้อเยือ่ได ้(รปูหน้า 76) 
 

 สาร SDF-1 ซึง่หลัง่มาจากเนื้อเยือ่ทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็ ยงัเป็นสารอกีชนิดหน่ึงทีท่ าใหเ้ซลลต์น้ก าเนิด
ถูกเรยีกรอ้งใหเ้ขา้ไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ในบรเิวณทีบ่าดเจบ็  โดยปกตแิลว้ สาร SDF-1 จะถูกหลัง่ออกมาอยา่ง
สม ่าเสมอตลอดเวลาในบรเิวณ หวัใจ กลา้มเนื้อ ตบั สมอง และ ไต ซึง่เป็นกลไกธรรมชาตทิีท่ าใหอ้วยัวะส าคญั
ไดร้บัการซ่อมแซมตามธรรมชาต ิ การเพิม่ปรมิาณสาร SDF -1 ในเนื้อเยือ่ของอวยัวะทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็จะสงู
มากขึน้ในกรณทีีม่ภีาวะหวัใจขาดเลอืด เนื้อเยือ่ขาดอ๊อกซเิจน ตบัถูกท าลายดว้ยสารพษิ และมเีลอืดออกมาก
ผดิปกต ิ
 
การซ่อมแซมเน้ือเย่ือท่ีบาดเจบ็ด้วยเซลลต้์นก าเนิด (Engraftment) 
 เมือ่เซลลต์น้ก าเนิดผ่านหลอดเลอืดฝอยจะถูกดงึดดูโดยสาร SDF-1 ใหไ้ปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ทีไ่ดร้บั
อาการบาดเจบ็ และจะไปเกาะตดิกบัสาร Glycosaminoglycans จากนัน้เซลลต์น้ก าเนิดจะมกีารเพิม่จ านวน
ตลอดจนเปลีย่นแปลงสภาพเป็นเซลลเ์นื้อเยือ่ของอวยัวะทีเ่ขา้ไปซ่อมแซม ในเนื้อเยือ่มสีารธรรมชาตหิลายชนิด
ทีจ่ะท าหน้าทีช่กัน าใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดแปรสภาพเป็นเซลลข์องอวยัวะนัน้ๆ  ยกตวัอยา่งเช่นสาร Insulin-Like 
Growth Factor (IGF-1) สาร Epidermal Growth Factor (EGF) หรอื สาร Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-
2) มบีทบาทในการชกัน าใหแ้ปรสภาพเป็นเซลลส์มอง เซลลก์ลา้มเนื้อ หรอืเป็นอวยัวะส่วนใดๆ ทีเ่ซลลต์น้
ก าเนิดก าลงัท าการซ่อมแซมอยู ่เป็นตน้ 
 



 การดแูลสุขภาพพืน้ฐานใหด้แีละการนอนหลบัพกัผ่อนใหพ้อเพยีงมสี่วนช่วยใหป้ระสทิธภิาพในการ
ซ่อมแซมความเสื่อมของเนื้อเยือ่ของเซลลต์น้ก าเนิดสงูยิง่ขึน้ การพกัผ่อนทีไ่มเ่พยีงพอและความเครยีดจงึเป็น
ปจัจยัทีท่ าใหสุ้ขภาพอ่อนแอ  ดงันัน้ภายหลงัจากการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดอยา่งเตม็ที ่ควรหลกีเลีย่งการ
ออกก าลงัแบบหนกัประมาณ 2 สปัดาห ์ นอกจากนี้จะตอ้งหลกีเลีย่งสารพษิ เช่น แอลกอฮอล ์บุหรี ่และ
โภชนาการทีไ่มเ่หมาะสม ยาบางชนิดอาทเิช่น สเตยีรอยด ์สารกดภมูคิุม้กนัและยาปฏชิวีนะทีข่ดัขวางการ
แบ่งตวัของเซลล ์จะมผีลท าใหป้ระสทิธภิาพในการซ่อมแซมโดยเซลลต์น้ก าเนิดดอ้ยประสทิธภิาพลงอยา่งมาก 
จงึจดัเป็นกลุ่มยาทีเ่ป็นขอ้หา้มใช ้ในการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด  
 
เซลลต้์นก าเนิด  การซ่อมแซมตนเอง  
 รา่งกายของมนุษยป์ระกอบดว้ยอวยัวะและระบบอวยัวะทีท่ าหน้าทีอ่ยา่งเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกนั
ออกไป ขึน้อยูก่บัหน้าทีก่ารท างานของระบบอวยัวะนัน้ๆ ยกตวัอยา่งเช่น ระบบหวัใจและหลอดเลอืดท าหน้าที่
สบูฉีดเลอืดแดงออกจากหวัใจเพื่อน าออกซเิจนไปเลีย้งเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ทัว่รา่งกาย มหีลอดเลอืดด าน าเอา
คารบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิจากการน าเอาออกซเิจนไปเป็นพลงังานและน าเอาเลอืดด ากลบัไปฟอกทีป่อดเพื่อ
เปลีย่นเอาออกซเิจนกลบัเขา้สู่ระบบหลอดเลอืดแดงอกีรอบหนึ่ง ระบบสมองส่วนกลางและประสาทไขสนัหลงัท า
หน้าทีร่บัความรูส้กึผ่านประสาททัง้ 5 และควบคุมการท างานของกลา้มเนื้อและอวยัวะต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของสมอง  มรีะบบประสาทอตัโนมตัสิ าหรบัควบคุมการท างานของหวัใจ การหายใจ และยงัมรีะบบอื่นๆ 
ทีไ่มต่อ้งอาศยัสมองท าหน้าทีค่วบคุมโดยตรง  ในปจัจบุนัความกา้วหน้าในการศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าเซลล์
ตน้ก าเนิดมแีอบแฝงอยูใ่นแทบทุกอวยัวะของรา่งกายโดยทีส่่วนใหญ่จะอยูใ่นไขกระดกู  ยามใดทีร่า่งกายไดร้บั
บาดเจบ็ เนื้อเยือ่ทีม่กีารบาดเจบ็จะสรา้งสารจากธรรมชาต ิอาทเิช่น สาร G-CSF เพื่อไปกระตุน้ไขกระดกูให้
ปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิดเขา้สู่กระแสเลอืด และเนื้อเยือ่ทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็หรอืขาดเลอืดไปหล่อเลีย้ง กจ็ะมี
การสงัเคราะหส์ารอกีชนิดหน่ึงทีเ่รยีกว่า SDF-1 เพื่อชกัน าใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดไปซ่อมแซมเนื้อเยือ่ 
 

 องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของเซลลต์น้ก าเนิดในไขกระดกูกบัการซ่อมแซมตนเองนี้ ไดม้าจาก
เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรท์ีเ่รยีกว่าโปรตนีเรอืงแสงสเีขยีวทีเ่รยีกว่า GFP ซึง่การคน้พบน้ีมคีวามส าคญัอยา่ง
ยิง่ยวดและท าใหผู้ค้น้พบไดร้บัรางวลัโนเบล สาขาเคมใีนปี ค.ศ. 2008 การเขา้ใจถงึปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ
ทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูสามารถซ่อมแซมเนื้อเยือ่ไดน้ัน้ ท าใหท้ราบถงึขัน้ตอนดงัต่อไปนี้คอื  

1 หลงัจากการบาดเจบ็ของเนื้อเยือ่ จะมกีารหลัง่สารบางชนิดไปท าการปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิด
จากไขกระดกู 

2 ท าใหม้กีารเพิม่จ านวนของเซลลต์น้ก าเนิดในกระแสเลอืด  
3 เนื้อเยือ่ทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็จะสงัเคราะหส์ารอกีชนิดหน่ึง เพื่อท าหน้าทีเ่รยีกเซลลต์น้ก าเนิดไป

ท าหน้าทีน่ัน้ๆ 
4 เซลลต์น้ก าเนิดจะเคลื่อนยา้ยไปสู่ส่วนทีร่บัการบาดเจบ็  
5 มกีารแบ่งตวัของเซลลต์น้ก าเนิดในบรเิวณเนื้อเยือ่ทีจ่ะท าการซ่อมแซม  
6 เซลลต์น้ก าเนิดจะแปรสภาพเป็นเซลลข์องเนื้อเยือ่ทีบ่าดเจบ็นัน้ๆ โดยทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดจะ

สิน้สุดหน้าทีล่ง เมือ่ท าหน้าทีแ่ทนเซลลท์ีถู่กท าลายแลว้ 



บทท่ี  5 
การบ าบดัรกัษาด้วยเซลลต้์นก าเนิด นวตักรรมแห่งสหสัวรรษ 

 
 การท าเซลลบ์ าบดัดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดคอื การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเขา้สู่รา่งกายผูป้ว่ย เพื่อ
ซ่อมแซมและเสรมิสรา้งเนื้อเยือ่ของอวยัวะหรอืต่อมทีเ่สื่อมสภาพ 
 

 โดยการเลอืกแหล่งทีม่าของเซลลต์น้ก าเนิดนัน้  ขึน้กบัดุลยพนิิจของแพทยผ์ูท้ าเซลลบ์ าบดั ซึง่ปจัจบุนัน้ี
จะมาจาก 2 แหล่งใหญ่คอื 

1. เลอืดสายสะดอืทารก 
2. เลอืดของผูป้ว่ย 
โดยเราจะพจิารณาเป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
การปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือทารก  

การบ าบดัเซลลด์ว้ยเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารก จะเริม่ไดก้ต่็อเมือ่คนในครอบครวัผูป้ว่ย
ไดจ้ดัเกบ็เลอืดสายสะดอืทารกไวก้บัธนาคารเลอืดจากสายสะดอื หรอืแจง้ขอเขา้รบัการรักษาจากธนาคารเลอืด
จากสายสะดอื (ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน) และเลอืดของผูป้ว่ยตอ้งผ่านการทดสอบเน้ือเยือ่ HLA แลว้ว่าเขา้
กบัเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารกดว้ย 
 
ขัน้ตอนการรกัษา 

- ในกรณทีีข่บวนการรกัษาจ าเป็นจะตอ้งใชย้าเคมบี าบดัหรอืยากดภมูคิุม้กนัรว่มดว้ยนัน้ ผูป้ว่ยจะตอ้ง  
  ไดร้บัการดแูลใหอ้ยูใ่นหอ้งกรองอากาศและกรองเชือ้โรคของโรงพยาบาล เป็นเวลาอยา่งน้อย 1-2 เดอืน 
- ผูป้ว่ยตอ้งไดร้บัเลอืดและอาจรวมไปถงึเกรด็เลอืดพเิศษ 
- ผูป้ว่ยตอ้งไดร้บัยาเพื่อเตรยีมการปลกูถ่าย ยากดภมูติา้นทาน ยาป้องกนัการตดิเชือ้ และยาปฏชิวีนะ  
   ต่างๆ เมือ่เกดิการตดิเชือ้ขึน้ 

 

เนื่องจากเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารกนัน้เหมาะทีจ่ะใชส้ าหรบัเดก็ หรอืผูใ้หญ่ทีม่นี ้าหนกัน้อย
เท่านัน้ ดงันัน้ส าหรบัผูป้ว่ยทีเ่ป็นผูใ้หญ่น ้าหนกัปกตถิงึน ้าหนกัมาก  อาจตอ้งท าการตรวจสอบก่อนว่าปรมิาณ
เซลลต์น้ก าเนิดทีม่อียูเ่พยีงพอทีจ่ะน ามาใชห้รอืไม ่  และในอนาคตอนัใกลน้ี้ จะมกีารเพิม่จ านวนเซลลต์น้ก าเนิด
ก่อนน ามาใช ้เพื่อให้การรกัษาอาการผูป้ว่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
 
การเพ่ิมจ านวนเซลลต้์นก าเนิดเมด็เลือดสายสะดือทารก 
 สามารถท าได้ 2 วิธี ดงัน้ี  

1. น าเลอืดจากสายสะดอืทารกหลายๆ คน ทีผ่่านการทดสอบแลว้ว่าสามารถเขา้กบัผูป้ว่ยไดม้ารวมกนั 
เพื่อใหไ้ดป้รมิาณเซลลต์น้ก าเนิดทีเ่พยีงพอส าหรบัการปลกูถ่าย  แต่วธินีี้มคีวามเป็นไปไดน้้อยมาก เพราะการ
หาเลอืดจากสายสะดอืของทารกหลายคนทีเ่ขา้กบัผูป้ว่ยไดน้ัน้ ไมใ่ช่เรือ่งงา่ย  

2. เพิม่ขยายจ านวนเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด ดว้ยวธิกีารเพาะเลีย้งในหลอดทดลองโดยใช ้Growth 
Factors เพื่อไปกระตุน้เซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดใหแ้บ่งตวัและเพิม่จ านวน 
 



ข้อเสียของการเพ่ิมขยายจ านวนเซลลต้์นก าเนิด  
จากการทดลองพบว่าหลงัจากทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดถูกกระตุน้ใหแ้บ่งตวั  เซลลต์น้ก าเนิดอาจจะถูกชกัน าให้

กลายเป็นเซลลช์นิดทีพ่ฒันาแลว้ (Mature Cells) ซึง่ท าให้ขดีความสามารถในการแบ่งตวัของเซลลล์ดลงและ
อาจเกดิการกลายพนัธุไ์ด้ 
 

ดงันัน้เพื่อใหก้ารปลกูถ่ายเซลลจ์ากเลอืดสายสะดอืทารกคงความส าเรจ็สงูสุด จงึควรจดัเกบ็จ านวน
เซลลต์น้ก าเนิดใหไ้ดม้ากทีสุ่ด แต่ตอ้งคงความปลอดภยัทัง้มารดาและทารกในครรภไ์วด้ว้ย เพราะปรมิาณของ
เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดน้ัน้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะช่วยใหก้ารรกัษาโรคหายขาด  
 

เซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดนัน้สามารถรกัษาโรคซึง่ไมส่ามารถหายขาดอยา่งโรคโลหติจาง, โรคธาลสัซี
เมยี, โรคเกีย่วกบัมะเรง็เมด็เลอืด หรอืโรคทีเ่กีย่วกบัการบาดเจบ็ของไขสนัหลงัใหห้ายขาดได ้และมคี่าใชจ้า่ยที่
ไมแ่พงนกั อกีทัง้สามารถขอเขา้รบับรกิารตามโรงพยาบาลชัน้น าทัง้ภาครฐับาลและ ภาคเอกชนในประเทศไทย
ไดแ้ลว้  รวมไปถงึสถาบนัการศกึษาหลายแห่งทีเ่ปิดโครงการวจิยัน ารอ่งเกีย่วกบัเซลลบ์ าบดั เช่น  คณะ
แพทยศาสตร ์โรงพยาบาลศริริาช, คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีและคณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
 
การปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิดจากเลือดผูป่้วย 
 การท าเซลลบ์ าบดัแบบน้ีเรยีกไดว้่าตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตนอยา่งแทจ้รงิ  เน่ืองจากในกรณทีีผู่ป้ว่ยไม่
สามารถหาเลอืดจากสายสะดอืทารกได ้หรอืหากเลอืดจากสายสะดอืทารกไมเ่พยีงพอต่อการบ าบดัโรค 
ทางออกอกีทางทีผู่ป้ว่ยเลอืกไดแ้ละไมเ่จบ็ปวดคอื การใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดของตนเอง 
 

ขัน้ตอนการรกัษา 
 เนื่องจากเทคนิคและวธิกีารของแพทยผ์ูท้ าการรกัษาจะแตกต่างกนัไป  ดงันัน้ในหนงัสอืเล่มนี้ขอ
กล่าวถงึเฉพาะวธิทีีเ่รยีกว่า Autologous Stem Cell Therapy เท่านัน้  โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 

1. เมือ่ตกลงใจเขา้รบัการท าเซลลบ์ าบดัแลว้ ผูป้ว่ยตอ้งไดร้บัการตรวจสภาพรา่งกายว่ามสีุขภาพ
แขง็แรงสมบรูณ์หรอืไม ่เมือ่ผลการตรวจเป็นทีน่่าพอใจแก่แพทย ์ผูป้ว่ยจะไดร้บัการฉีดยา G-CSF เขา้ใต้
ผวิหนงั เพื่อไปกระตุน้ไขกระดกูใหส้รา้งเซลลต์น้ก าเนิดออกมา เป็นระยะเวลาทัง้หมด  4 วนั 
 

2. หลงัจากนัน้ผูป้ว่ยจะไดร้บัการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืด โดยเครือ่งมอืส าหรบัแยกชนิดเซลล์
จากกระแสเลอืด หรอืทีเ่รยีกว่า Apheresis Machine ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีศู่นยร์บับรจิาคเลอืดใชเ้ป็นทีเ่กบ็และ
แยกส่วนของเลอืดผูบ้รจิาค โดยในการจดัเกบ็นัน้ผูป้ว่ยจะไดร้บัการเจาะเลอืดจากขอ้พบัแขน, เสน้เลอืดบรเิวณ
ล าคอ หรอืเสน้เลอืดบรเิวณขาหนีบ ซึง่บรเิวณเหล่านี้ลว้นมเีสน้เลอืดด าใหญ่อยู ่ในระหว่างทีน่ าเลอืดออกจากตวั
ผูป้ว่ย เครือ่งจะท าการคดักรองเซลลต์น้ก าเนิดออกมาจากเลอืด และน าเลอืดทีผ่่านการคดักรองแลว้ฉีดกลบัเขา้
ไปในรา่งกาย กระบวนการนี้ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง  
 3. เซลลต์น้ก าเนิดทีเ่กบ็ไดจ้ะมจี านวนมากถงึ 100 ลา้นเซลล ์และจะถูกน าไปแช่แขง็เพื่อประโยชน์ใน
การรกัษาต่อไป  โดยการน ามาใช้จะพจิารณาถงึสภาพรา่งกาย และปญัหาสุขภาพของผูป้ว่ยเป็นหลกั  
 4. ฉีดเซลลต์น้ก าเนิดในปรมิาณทีพ่อเหมาะกบัการรกัษาโรคกลบัเขา้ไปในรา่งกายผูป้ว่ยอกีครัง้  
 



 การพฒันาวจิยัทีก่ าลงัด าเนินการอยูใ่นปจัจบุนัจะน าไปสู่การรกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืด รวมถงึโรค
อื่นๆ ไดอ้กีหลายชนิดในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยแพทยจ์ะท าการฉีดในบรเิวณทีผู่ป้ว่ยมปีญัหา เช่น ถา้ผูป้ว่ย
ตอ้งการรกัษาเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดหวัใจอุดตนั กจ็ะใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดฉีดกลบัเขา้สู่หวัใจของผูป้ว่ยบรเิวณที่
เกดิการอุดตนัของหลอดเลอืดหวัใจ ซึง่ในขัน้ตอนน้ีผูป้ว่ยอาจตอ้งท าบอลลนูขยายหลอดเลอืดควบคู่ไปดว้ย 
 

 เซลลต์น้ก าเนิดทีฉ่ีดเขา้ไปนัน้จะไปสรา้งหลอดเลอืดใหม ่เพื่อใหน้ าเลอืดไปหล่อเลีย้งหวัใจไดอ้กีครัง้ 
ขณะเดยีวกนักไ็ปซ่อมแซมใหผ้นงัของหลอดเลอืดเก่ามคีวามยดืหยุน่ และอ่อนเยาวม์ากขึน้  
 

ข้อดีของการปลกูถ่ายอวยัวะด้วยเซลลต้์นก าเนิดจากเลือดผูป่้วย  
1. สามารถจดัเกบ็ไดใ้นคนทุกเพศทีร่า่งกายแขง็แรงสมบรูณ์  
2. เซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดม้ปีรมิาณมากกว่าเซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดจ้ากเลอืดสายสะดอืทารก  
3. มคีวามปลอดภยัสงูและไมม่อีนัตราย รวมถงึไมส่รา้งผลกระทบขา้งเคยีงใหแ้ก่ผูป้ว่ย  
4. เน่ืองจากเซลลบ์ าบดัทีน่ ามาใช ้เป็นเซลลท์ีม่าจากรา่งกายผูป้ว่ยเอง ดงันัน้ผูป้ว่ยจงึไมม่คีวามเสีย่งต่อ

การต่อตา้นของภมูคิุม้กนัของรา่งกายทีม่ต่ีอสิง่แปลกปลอม เช่น การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดของสตัวส์ู่
ตวัผูป้ว่ย อกีทัง้จะไมเ่กดิภาวการณ์ปฏเิสธเน้ือเยือ่ (Graft VS Host Disease GvHD) ซึง่เป็นโรคทีม่กั
เกดิจากการทีเ่ซลลข์องผูบ้รจิาคเขา้กบัรา่งกายผูป้ว่ยไมไ่ด ้และมกัเป็นโรคทีอ่าจเกดิขึน้ไดภ้ายหลงัการ
ปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด  แมว้่าผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้จะยนืยนัแลว้ว่าสภาพเน้ือเยือ่ของผูป้ว่ย
เขา้กบัผูบ้รจิาคได้ 

5. การใชเ้ซลลบ์ าบดัรกัษาผูป้ว่ยโรคหวัใจจะมคีวามปลอดภยัทีส่งูกว่าการรกัษาดว้ยวธิอีื่นๆ  
6. ขัน้ตอนในการเจาะเลอืดผูป้ว่ยเพื่อใชท้ าเซลลบ์ าบดันัน้ มคีวามเสีย่งและสรา้งความเจบ็ปวดใหแ้ก่

ผูป้ว่ยน้อยกว่าเมือ่เทยีบกบัการรกัษาดว้ยวธิอีื่น เช่น การเจาะไขสนัหลงั ซึง่นอกจากจะเจบ็ปวดแลว้ 
ยงัอาจท าใหผู้ป้ว่ยไดร้บัอนัตรายไดจ้ากภาวะโรคแทรกซอ้นและการตดิเชือ้อกีดว้ย  

7. ไมต่อ้งเสยีเวลาในการรอคอยผูบ้รจิาคทีเ่น้ือเยือ่เขา้กบัผูป้ว่ยได ้โดยเฉพาะผูป้ว่ยทีเ่ป็นลกูครึง่ หรอืเป็น
ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 

8. สามารถใชร้กัษาเฉพาะจดุได ้และสรา้งผลขา้งเคยีงทีน่่าพงึพอใจ กล่าวคอืผูป้ว่ยจะมหีน้าตาผวิพรรณ
เปล่งปลัง่ รวมถงึแลดอู่อนเยาวล์งไดบ้า้ง 

 

ข้อเสียของการปลกูถ่ายอวยัวะด้วยเซลลต้์นก าเนิดจากเลือดผูป่้วย  
1. ใชเ้วลานาน 3-4 ชัว่โมง ในการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืด โดยผูป้ว่ยจะตอ้งนัง่อยูใ่นจดุที่

ก าหนดใหเ้ท่านัน้ ซึง่จะท าใหผ้่อนคลายอริยิาบถค่อนขา้งล าบาก  
2. ระหว่างทีร่บัการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิด ผูป้ว่ยอาจมอีาการชาตรงรมิฝีปากและปลายนิ้วมอืได ้ ซึง่

วธิแีกไ้ขกค็อื การฉีดแคลเซยีมเขา้ไปทางหลอดเลอืดด าของผูป้ว่ย 
3. เซลลต์น้ก าเนิดทีจ่ดัเกบ็ไดจ้ะตอ้งน ามาใชใ้หห้มดภายในครัง้เดยีว นัน่คอืการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิด

หนึ่งครัง้ต่อการท าเซลลบ์ าบดัหนึ่งครัง้นัน่เอง  
4. ค่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสงู 

 

ผูป่้วยท่ีควรเข้ารบัการรกัษาด้วยเซลลบ์ าบดัจากเลือดตวัเอง  



1. ผูป้ว่ยทีต่รวจพบว่าเป็นมะเรง็ระยะแรก โดยตอ้งท าการจดัเกบ็ก่อนท าเคมบี าบดั โดยเฉพาะมะเรง็ใน
ต่อมน ้าเหลอืงสามารถรกัษาใหห้ายขาดไดด้ว้ยเซลลบ์ าบดั 

2. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัภมูคิุม้กนับกพรอ่งหรอืภมูคิุม้กนัท ารา้ยตว้เอง  และภมูคิุม้กนัไวกว่าปกติ 
3. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัหวัใจและหลอดเลอืด รวมไปถงึโรคอื่นๆ ทีอ่าจรกัษาไดด้ว้ยเซลลต์น้ก าเนิด 
4. ผูป้ว่ยทีม่แีผลขาดเลอืดไปเลีย้ง เช่น ในผูป้ว่ยโรคเบาหวาน จะเหน็ไดช้ดัว่าผลจากการท าเซลลบ์ าบดั

จะท าใหแ้ผลหายได ้เพราะรา่งกายมกีารซ่อมแซมเนื้อเยือ่และผวิหนงัใหม ่ท าใหโ้อกาสที่ จะตอ้งถูกตดั
มอื แขนขาหรอือวยัวะทิง้ ลดน้อยลง 

5. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัเลอืดและไขกระดกู 
6. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัขอ้เสื่อม 
7. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคเกีย่วกบัสมอง และไขสนัหลงั 
8. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคอมัพฤกษ์และอมัพาต 
9. ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคพารก์นิสนั 
10. ผูท้ีม่ปีญัหาเกีย่วกบัโรคผวิหนงัทีอ่กัเสบรนุแรงหรอืเรือ้รงั 
11. ผูท้ีต่อ้งการจดัเกบ็เซลลต์น้ก าเนิดไวใ้ช้ เพื่อชะลอความเสื่อมทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 

บคุคลท่ีไม่สามารถท าการจดัเกบ็เซลลต้์นก าเนิดจากเลือดได้  
1. บุคคลทีม่สีุขภาพรา่งกายอ่อนแอและปว่ยมาก 
2. บุคคลทีเ่ป็นพาหะของไวรสัชนิดต่างๆ 
3. บุคคลทีไ่ขกระดกูฝอ่ 
4. บุคคลทีอ่าจไดร้บัผลขา้งเคยีงอยา่งรนุแรงในกระบวนการจดัเกบ็  

 

กระบวนการหลงัการปลกูถ่าย  
 เมือ่การปลกูถ่ายเสรจ็ ผูป้ว่ยจะตอ้งอยูใ่นระยะเฝ้าระวงั 2 เดอืน และรอประเมนิผล 6 เดอืน ซึง่ปกตจิะ
เริม่เหน็ผลตัง้แต่ 2-3 สปัดาห ์หลงัจากรบัการบ าบดั สงัเกตเหน็ไดจ้ากผวิพรรณทีผ่่องใสขึน้ และรา่งกาย
กระชุ่มกระชวยแขง็แรงขึน้ 
 

 เนื่องจากการรกัษาดว้ยการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้  ยงัคงตอ้งการขอ้มลูวจิยัอกีมากเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่ขอ้มลูช่วยประกอบการตดัสนิใจของแพทยแ์ละผูป้ว่ย อกีทัง้มคี่าใชจ้า่ยในการรกัษาค่อนขา้งสงู  ดงันัน้ก่อนที่
จะท าการรกัษาผูป้ว่ย  ควรพจิารณาอยา่งรอบคอบว่า การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดชนิดนี้ คอืทางออกทีท่่าน
ตอ้งการหรอืไม ่เพยีงใด 



บทท่ี  6 
โรคท่ีรกัษาได้ด้วยเซลลต้์นก าเนิดในปัจจบุนั 

 
 เทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดมศีกัยภาพทีจ่ะน ามาใชใ้นการรกัษาโรคทีไ่มส่ามารถจะรกัษาใหห้ายไดด้ว้ย
เทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปจัจบุนั และมผีลการศกึษาวจิยัอยา่งกวา้งขวางในการรกัษาโรคไดม้ากมายหลายชนิด แต่
การทีจ่ะน าเอาผลในการศกึษาวจิยัมาใชเ้ป็นวธิกีารรกัษาซึง่ไดร้บัการรบัรองจากสถาบนัการแพทยข์องประเทศ
ต่างๆ นัน้จะตอ้งใชร้ะยะเวลากว่า 10 ปี ในการศกึษาวจิยัเพื่อประเมนิถงึประสทิธภิาพและความปลอดภยัอยา่ง
ชดัเจน ดงันัน้ปจัจบุนัโรคทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งขวางทัว่โลกรวมทัง้ในประเทศไทยว่ารกัษาไดด้ว้ยเซลล์
ตน้ก าเนิดยงัอยูใ่นกลุ่มของโรคทางโลหติวทิยาเป็นส่วนใหญ่ ในบทความนี้จะไดก้ล่าวถงึ โรคธาลสัซเีมยี 
โรคมะเรง็ของเมด็เลอืด และโรคมะเรง็ของไขกระดกู ซึง่สมควรทีจ่ะไดม้กีารใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดรว่มกบัการรกัษา
อื่นๆ มากกว่าทีก่ระท ากนัอยูใ่นปจัจบุนั 
 

 ส าหรบัโรคอื่นๆ ทีม่รีายชื่อปรากฏอยูท่า้ยบทนี้ ผูท้ีส่นใจอาจหาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเวบ็ไซดท์าง
อนิเตอรเ์น็ตไดม้ากมายหลายเวบ็ไซด ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเป็นทีน่่ายนิดทีีแ่พทยร์วมทัง้
นกัวจิยัไทยหลายกลุ่มมกีารศกึษาวจิยัในการน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดมาใชใ้นการรกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืด 
โรคขอ้และกระดกู โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ โรคภมูคิุม้กนัท าลายตนเอง และโรคทีเ่กดิจากความเสื่อมอกีหลาย
ชนิด โดยหากไดร้บัการสนบัสนุนส่งเสรมิวจิยัอยา่งจรงิจงัและเป็นระบบแลว้ คงจะไมน่านเกนิรอทีป่ระเทศไทย
จะน าเอาเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดน้ีมาใชใ้นการรกัษาโรคเพิม่จากรายชื่อทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืนี้ในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 
โรคทางโลหิต 
 

โรคธาลสัซีเมีย 
คอืโรคของความผดิปกตทิางพนัธุกรรมของเมด็เลอืดแดง อนัสามารถก่อใหเ้กดิพยาธสิภาพแทบทุก

อวยัวะทัว่รา่งกาย เป็นโรคโลหติจางทีถ่่ายทอดทางพนัธุกรรมจากพ่อแมไ่ปสู่ลกู  
เนื่องจากเมด็เลอืดแดงในรา่งกายมนุษยเ์รานัน้จะมหีน้าตาคลา้ยขนมโดนทั กล่าวคอื เป็นเซลลก์ลมๆ ที่

มรีอยจางตรงกลาง แต่เมด็เลอืดแดงของคนเป็นโรคธาลสัซเีมยีนัน้ จะมขีนาดเลก็กว่าปกต ิหรอืรปูรา่งบดิเบีย้ว
ผดิเพีย้นไป ท าใหป้รมิาณสารโปรตนีในเมด็เลอืดแดง หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว่า “ฮโีมโกลบนิ” มปีรมิาณน้อยกว่า
ปกต ิ
 

ธาลสัซีเมียกบัคนไทย 
 ธาลสัซเีมยีนัน้มหีลายชนิด แต่ทีพ่บบ่อยในประเทศไทยคอื  

1. แอลฟ่า 1 
2. แอลฟ่า 2 
3. เบตา้ 
4. อ ี
5. ซเีอส (คอนสแตน สปรงิ) 

 



 ประเทศไทยนบัว่าเป็นประเทศทีม่ผีูป้ว่ยธาลสัซเีมยีทีม่อีาการรนุแรงอยูใ่นปรมิาณสงู กล่าวคอืมี
ประมาณหนึ่งเปอรเ์ซน็ตข์องจ านวนประชากรทัง้หมด หรอืเกอืบ 600,000 คน และจ านวนผูเ้ป็นพาหะของโรคก็
มสีงูถงึ 40 เปอรเ์ซน็ตข์องจ านวนประชากรทัง้หมด หรอืเกอืบ 24 ลา้นคน  โดยอาจกล่าวไดว้่า ทุกๆ 3 คนจะมี
คนทีเ่ป็นพาหะของโรคอยา่งน้อย 1 คน 
 

 และจากสถติพิบว่า ในแต่ละปีจะมทีารกทีค่ลอดออกมาโดยเฉลีย่ประมาณ 12,125 รายเป็นโรคนี้ และ
เกอืบครึง่ของจ านวนน้ี จะมทีารกทีเ่ป็นโรคธาลสัซเีมยีชนิดรนุแรง ก่อใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยเรือ้รงัไปตลอดชวีติ 
ขณะทีท่ารกทีเ่หลอืและผูป้ว่ยส่วนใหญ่กว่า 500,000 รายทัว่ประเทศนัน้ จะเป็นโรคธาลสัซเีมยีชนิดเอช ซึง่
นบัว่าเป็นโรคธาลสัซเีมยีทีไ่มร่นุแรง 
 

อาการของธาลสัซีเมีย 
 เน่ืองจากเมด็เลอืดแดงของผูป้ว่ยโรคน้ีมกัจะไมส่มบรูณ์ จงึแตกสลายไดง้า่ยกว่าเมด็เลอืดแดงปกต ิท า
ใหผู้ป้ว่ยดว้ยโรคน้ีมอีาการซดีและเหลอืง ส่วนในผูป้ว่ยทีม่อีาการของโรครนุแรง จะมอีาการตบั มา้ม ไต บวม
น ้าแทรกอยูด่ว้ย และในกรณทีีเ่ป็นทารก มกัจะหวัใจวายตัง้แต่อยูใ่นครรภม์ารดา ซึง่ผูป้ว่ยดว้ยโรคธาลสัซเีมยี
แบบน้ีคอืโรคธาลสัซเีมยีชนิดแอลฟ่า 1 นัน่เอง 
 

ในกรณีท่ีผูป่้วยเป็นธาลสัซีเมียท่ียงัรอดชีวิตอยู่ได้นัน้ แบ่งออกได้ดงัน้ี  
1. ผูป้ว่ยโรคธาลสัซเีมยีชนิดอ ีจะเป็นผูป้ว่ยทีม่อีาการธาลสัซเีมยีแบบอ่อนๆ ไมค่่อยเกดิภาวะซดี 

และตบั มา้ม ไต ไมค่่อยโต ดงันัน้จงึไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการใหเ้ลอืด 
2. ผูป้ว่ยโรคธาลสัซเีมยีชนิดเอช ซึง่เป็นธาลสัซเีมยีทีม่อีาการปานกลาง กล่าวคอื ตบั มา้ม ไตจะ

โต แต่ไมผ่ดิปกตจินเกนิไป ผูป้ว่ยจ าเป็นตอ้งไดร้บัเลอืดเป็นครัง้คราว โดยเฉพาะเวลาทีผู่ป้ว่ย
มอีาการตวัซดีเหลอืงมาก หรอืเวลามไีขส้งู รวมไปถงึเวลาทีเ่กดิการอกัเสบตดิเชือ้ดว้ย 

3. ผูป้ว่ยธาลสัซเีมยีชนิดเบตา้ธาลสัซเีมยี-ฮโีมโกลบนิอ ีและโฮโมซยักสั เบตา้-ธาลสัซเีมยี  
 

ธาลสัซเีมยีทัง้สองชนิดน้ีจดัเป็นธาลสัซเีมยีชนิดรนุแรง โดยผูป้ว่ยในกลุ่มของเบตา้ธาลสัซเีมยี-
ฮโีมโกลบนิอ ีเมือ่แรกเกดิจะปกต ิและจะเริม่มอีาการไดต้ัง้แต่ภายในปีแรกหรอืหลงัจากนัน้  ส่วนผูป้ว่ยในกลุ่ม
โฮโมซยักสั เบตา้-ธาลสัซเีมยี มกัมอีาการรนุแรงกว่าผูป้ว่ยในกลุ่มแรก  
 

ผูป้ว่ยธาลสัซเีมยีทัง้สองกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัเลอืดทดแทนอยา่งต่อเน่ือง และในกรณทีีม่อีาการ
รนุแรงมาก กต็อ้งใหเ้ลอืดทุกสองสปัดาหห์รอืทุกเดอืน เพื่อใหก้ารเจรญิเตบิโตของรา่งกายเป็นไปอยา่งปกต ิ
เพราะถา้หากผูป้ว่ยไดร้บัเลอืดทดแทนไมพ่อเพยีงแลว้ ผูป้ว่ยจะมปีญัหาในเรือ่งการเจรญิเตบิโต รา่งกายเตีย้
แคระแกรน็ ทอ้งโตปอ่ง และหน้าตาเปลีย่นแปลงผดิปกต ิเช่น หน้าผากกวา้ง โหนกแกม้สงู ดัง้จมกูแบน ตาห่าง 
ขากรรไกรบนนูนแน่น ซึง่แพทยจ์ะเรยีกว่า “ใบหน้าธาลสัซเีมยี” นอกจากน้ี ตบั มา้ม ไตของผูป้ว่ยจะโตผดิปกต ิ
ซึง่เสีย่งต่อภาวะหวัใจลม้เหลวมาก จะเหน็ว่าผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคธาลสัซเีมยีนัน้ไมม่โีอกาสรกัษาหายขาดไดเ้ลย อกี
ทัง้เสีย่งต่อสุขภาพจติเสยี และอายขุยัสัน้ดว้ย 
 

วิธีป้องกนัธาลสัซีเมีย 
 เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคทางพนัธุกรรม ดงันัน้ก่อนสมรสหรอืตัง้ครรภ ์คู่สมรสหรอืชายหญงิทีอ่ยูร่ว่มกนั
ควรท าการตรวจเลอืดก่อน ว่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะใหก้ าเนิดทารกทีม่โีอกาสเป็นโรคธาลสัซเีมยีหรอืไม ่ถา้มจีะอยูใ่น
อตัราส่วนเท่าใด และในกรณทีีเ่กดิโรค ทารกน้อยจะเป็นธาลสัซเีมยีประเภททีร่นุแรงหรอืไม่  



 

แม้ป้องกนัไม่ได้ แต่กต้็องรกัษา 
 การรกัษาผูป้ว่ยโรคธาลสัซเีมยีนัน้แต่เดมิมี 2 วธิหีลกัๆ ดงันี้ 

1. ใหเ้ลอืดผูป้ว่ยตามลกัษณะอาการ  เช่น ทุก 2-4 สปัดาหใ์นรายทีเ่ป็นหนกั หรอืทุก 2-3 เดอืน 
ในผูป้ว่ยทีม่อีาการปานกลาง ทัง้น้ีเพื่อใหร้า่งกายของผูป้ว่ยมรีะดบัความเขม้ขน้ของเมด็เลอืด
แดงใกลเ้คยีงกบัคนปกต ิ

2. ใชว้ธิขีบัธาตุเหลก็ออกจากรา่งกาย เพื่อป้องกนัการสะสมของธาตุเหลก็ 
3. ท าการเปลีย่นถ่ายไขกระดกูใหผู้ป้ว่ย ซึง่วธิน้ีีจะมคี่าใชจ้า่ยค่อนขา้งสงูและยุง่ยากในการรกัษา  

 

ขณะเดยีวกนัผูป้ว่ยกต็อ้งพยายามหลกีเลีย่งยาหรอือาหารทีม่ธีาตุเหลก็สงู เน่ืองจากยาเมด็บ ารงุเลอืด
จะท าใหผู้ป้ว่ยมธีาตุเหลก็สะสมในรา่งกายเกนิขนาด จะท าใหผ้วิหนงัคล ้าเขม้ และอวยัวะภายใน เช่น ตบั ตบั
อ่อน ระบบต่อมไรท่้อ และหวัใจ โดนท าลายได ้ดงันัน้ผูป้ว่ยดว้ยโรคธาลสัซเีมยีจงึควรไดร้บัยาขบัธาตุเหลก็
ควบคู่ไปดว้ย 
 

นอกจากน้ีการรกัษาผูป้ว่ยโรคน้ี ญาตแิละครอบครวัตอ้งดแูลดา้นจติใจเป็นพเิศษ โดยเฉพาะในกรณี
ของผูป้ว่ยเดก็ซึง่มกัจะมคีวามยุง่ยากในการรกัษา เพราะเดก็เลก็มกัจะกลวัเขม็ฉีดยา ส่วนในเดก็ทีโ่ตหรอืผูป้ว่ย
ทีเ่ป็นเรือ้รงัจะเกดิปมดอ้ยในรปูลกัษณ์ของตวัเองทีด่ผูดิปกติ 
 

จากขอ้มลูเบือ้งตน้จะเหน็ไดว้่า วธิกีารรกัษาและดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคน้ี จดัเป็นการรกัษาทีป่ลาย
เหตุและสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ยจ านวนมหาศาล อกีทัง้ไมท่ าใหผู้ป้ว่ยสามารถหายขาดจากโรคได ้แพทยใ์นปจัจบุนั
จงึไดค้ดิคน้วธิกีารใหม่ๆ  ขึน้มาส าหรบัรกัษาโรคนี้โดยเฉพาะ นัน่กค็อืการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสาย
สะดอืนัน่เอง 
 

เซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือทางหวงัใหม่ของธาลลัซีเมีย  
 เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอื ไดร้บัการวจิยัยนืยนัแลว้ว่ามปีระสทิธภิาพในการรกัษาเกีย่วกบั
เลอืดและไขกระดกู ไดผ้ลเทยีบเคยีงเท่ากบัการเปลีย่นถ่ายไขกระดกู ดงันัน้จงึมกีารน าเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืด
สายสะดอืและเมด็เลอืดแดงมาใชร้กัษาธาลสัซเีมยีดว้ย โดยเซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดม้าจะมาจาก  3 แหล่ง ดงันี้ 
 1. เลอืดจากสายสะดอืทารกของน้องผูป้ว่ย  
 2. เลอืดจากสายสะดอืทารก  
 3. ????????????????? 
 

ปัญหาของธาลสัซีเมียกบัเซลลต้์นก าเนิด  
 1. ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาค่อนขา้งสงู อยูท่ีป่ระมาณ 2  - 6 แสนบาท 

2. ในกรณทีีต่อ้งอาศยัเลอืดจากสายสะดอืทารกผูบ้รจิาคนัน้ มกัจะตดิปญัหาเรือ่งการเขา้กนัไดข้อง
เนื้อเยือ่ อยา่งไรกต็ามโอกาสการเขา้กนัไดน้ัน้มสีงูกว่าการเปลีย่นถ่ายไขกระดกู  

 

ธาลสัซีเมียกบัเซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือทารกส าหรบัคนไทย  
 เนื่องจากมหีน่วยงานภาครฐัรวมทัง้ ภาคเอกชนบางราย ไดใ้หค้วามสนใจทีจ่ะพฒันาโครงการจดัเกบ็
เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารก โดยใชต้วัอยา่งเลอืดของญาตผิูป้ว่ยมารกัษาโรคธาลสัซเีมยีและผูป้ว่ย
ทีม่ภีาวะโลหติจาง ซึง่ผูป้ว่ยหรอืญาตสิามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารไดจ้ากโรงพยาบาลและหน่วยงานดงัต่อไปน้ี  

1. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 



2. โรงพยาบาลรามาธบิดี 
3. โรงพยาบาลศริริาช 
4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

 
มะเรง็เมด็เลือดขาว 
 มะเรง็เมด็เลอืดขาวหรอืลคูเีมยีนัน้ เกดิจากความผดิปกตขิองไขกระดกูทีส่รา้งเมด็เลอืดขาวอยา่งไม่
จ ากดั และไมเ่จรญิเป็นตวัแก่ ในเมือ่ไขกระดกูของเรามเีมด็เลอืดขาวทีเ่ป็นตวัอ่อนมาก พวกเมด็เลอืดแดงและ
เกรด็เลอืดกจ็ะถูกสรา้งน้อยลง น าไปสู่ภาวะโลหติจางและผลของเกรด็เลอืดต ่า ท าใหต้ามเยือ่บุต่างๆ ในรา่งกาย
มเีลอืดออก อกีทัง้เมด็เลอืดขาวทีเ่ป็นตวัอ่อนนัน้ไมส่ามารถช่วยรา่งกายต่อตา้นเชือ้โรคได ้จงึท าใหผู้ป้ว่ยมโีรค
แทรกซอ้นและตดิเชือ้โรคไดง้า่ย 
 

 จากการคน้ควา้และวจิยัพบว่า การตดิเชือ้ไวรสับางชนิด การไดร้บัสารเคมบีางอยา่ง หรอืการทีผู่ป้ว่ยมี
โอกาสสมัผสักบัสารกมัมนัตภาพรงัสบีางประเภท และการทีไ่ดร้บัรงัสแีมเ่หลก็ไฟฟ้า เช่น การอยูใ่กลก้บั
เสาไฟฟ้าแรงสงู หรอืการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืนานๆ รวมถงึปจัจยัทางพนัธุกรรม สามารถน าไปสู่การเกดิมะเรง็
เมด็เลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัได้ 
 

ประเภทของมะเรง็เมด็เลือดขาว 
1. ชนิดเรือ้รงั 
 เมือ่เซลลใ์นไขกระดกูไดเ้ปลีย่นแปลงโครงสรา้งไป ท าใหโ้ครงสรา้งของเมด็เลอืดทัง้ 3 ชนิด (เมด็เลอืด
ขาว, เมด็เลอืดแดง, และเกรด็เลอืด) เกดิการเปลีย่นแปลงไปดว้ย แต่เมด็เลอืดขาวจะเป็นตวัทีเ่ปลีย่นแปลงไป
มากทีสุ่ด เนื่องจากจะไดร้บัการสรา้งขึน้มากกว่าปกต ิและมอีายยุนืมากกว่าปกต ิ(นานกว่า 2-3 สปัดาห)์  
 ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคมะเรง็ชนิดน้ีจะมอีาการค่อยเป็นค่อยไป คอืจะมอีาการซดี รวมถงึอวยัวะ ตบั มา้ม หรอื
ต่อมน ้าเหลอืงจะบวมโตควบคู่ไปดว้ย นอกจากนี้ในบางครัง้เซลลไ์ขกระดกูอาจสรา้งเมด็เลอืดแดง หรอืเกลด็
เลอืดออกมามากผดิปกตดิว้ย ท าใหผู้ป้ว่ยมอีาการอุดตนัของเสน้เลอืดได ้อกีทัง้บางคราวยงัเกดิอาการ
เลอืดออกงา่ย คลา้ยมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัไดเ้หมอืนกนั 
2. ชนิดเฉียบพลนั 
 ไขกระดกูจะสรา้งเมด็เลอืดขาวเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และจะมรีปูรา่งหน้าตา และการท างานผดิปกตไิป
จากเมด็เลอืดขาวตามปกต ิจนเป็นเหตุใหผู้ป้ว่ยมกีารตดิเชือ้ไดง้า่ย ขณะทีเ่มด็เลอืดแดงและไขกระดกูนัน้แทบ
จะไมม่กีารสรา้งขึน้มาเลย 
 ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคน้ีจะมอีาการซดีอยา่งรวดเรว็ในระยะเวลาอนัสัน้ และรา่งกายอ่อนเพลยี ไมม่แีรง 
เน่ืองจากเลอืดน้อย ขณะเดยีวกนัเกรด็เลอืดทีต่ ่าลงจะท าใหผู้ป้ว่ยมอีาการเลอืดออกตามทีต่่างๆ โดยเฉพาะที่
ไรฟนั วธิสีงัเกตุทีง่า่ยทีสุ่ดคอื ผวิหนงัผูป้ว่ยจะมลีกัษณะหอ้เลอืดเป็นจ า้ๆ อยา่งเหน็ไดช้ดัภายในระยะเวลาไม่
ถงึหนึ่งเดอืนนบัจากเป็นโรค 
 

การรกัษา 
 โดยทัว่ไปจะเป็นการใหเ้คมบี าบดัหรอืยาบ าบดั นอกจากนี้แพทยอ์าจใชว้ธิกีารปลกูถ่ายไขกระดกูและ
ฉายรงัสคีวบคู่ไปดว้ย แต่เนื่องจากมะเรง็เมด็เลอืดขาวเป็นโรคทีไ่มม่ทีางรกัษาใหห้ายขาด เพราะยงัไมม่ยีาใดที่
สามารถฆา่เซลลม์ะเรง็เมด็เลอืดขาวตวัสุดทา้ยได ้สาเหตุเพราะทีย่าซึง่ใชท้ าลายมะเรง็นัน้มฤีทธิไ์ม่
เฉพาะเจาะจง จงึอาจไปท าลายเซลลท์ีด่ขีองคนไขด้ว้ย ซึง่จะมผีลขา้งเคยีงรนุแรงถงึขัน้เสยีชวีติไดเ้ช่นกนั  



 

 นอกจากนี้ยาทีใ่ชร้กัษาโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวกย็งัก่อใหเ้กดิผลแทรกซอ้นต่อคนไขไ้ดอ้กีดว้ย เช่น อาจ
ท าใหผ้มรว่ง หรอืเป็นหมนั ขณะเดยีวกนักอ็าจท าใหเ้กดิแผลในกระเพาะอาหาร หรอืไขกระดกูฝอ่  
 

 จะเหน็ไดว้่าการรกัษามะเรง็เมด็เลอืดขาวนัน้ไมม่วีนัหายขาด และยงัสรา้งความทุกขท์รมานใหแ้ก่ผูป้ว่ย 
และคนรอบขา้งอกีดว้ย แพทยจ์งึคดิคน้วจิยัหาแนวทางการรกัษาใหม ่ๆ ตลอดมา และหน่ึงในนัน้คอืการน า
เซลลต์น้ก าเนิดมาใชร้กัษารว่มดว้ย 
 

เซลลต้์นก าเนิดกบัมะเรง็เมด็เลือดขาวในประเทศไทย  
 ไดม้กีารน าเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดขาวมารกัษาผูป้ว่ย โดยใชร้กัษารว่มกบัการใหย้าเคมบี าบดั และ
การฉายรงัสใีนปรมิาณทีต่ ่า วธิน้ีีท าใหผู้ป้ว่ยหายขาดจากมะเรง็เมด็เลอืดขาวได ้อกีทัง้ระหว่างท าการรกัษา
ผูป้ว่ยไมต่อ้งทนทรมานกบัผลขา้งเคยีงทีไ่ดร้บัจากเซลลต์น้ก าเนิดดว้ย 
 ขณะน้ีโรงพยาบาลศริริาชไดท้ าการรกัษาผูป้ว่ยโรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิดเฉียบพลนัจ านวนกว่า 500 
คนไดแ้ลว้ และปรมิาณผูป้ว่ยทีห่ายขาดนัน้มจี านวนมากถงึ 70 เปอรเ์ซน็ต ์โดยทีผู่ป้ว่ยเหล่าน้ีไมม่ี
ภาวะแทรกซอ้นและหายเป็นปกตภิายในหกเดอืน 
 

ขัน้ตอนในการน าเซลลต้์นก าเนิดมารกัษามะเรง็เมด็เลือดขาว  
1. ท าการตรวจสอบผูบ้รจิาคเลอืดหรอืเลอืดจากสายสะดอืทารก ว่าเนื้อเยือ่ HLA ของผูบ้รจิาคสามารถเขา้

กบัผูป้ว่ยได ้โดยจะตรวจสอบจากคนในครอบครวัเดยีวกนัหรอืพีน้่องของผูป้ว่ยก่อน เพราะจะมโีอกาส
ทีเ่นื้อเยือ่เขา้กนัไดจ้ะมสีงูถงึ 1 ใน 4 

2. ในกรณทีีเ่นื้อเยือ่ HLA ของผูป้ว่ยกบัผูบ้รจิาคทีเ่ป็นญาตพิีน้่องเขา้กนัไมไ่ด ้แพทยผ์ูร้กัษาจะท าการ
ตดิต่อสภากาชาดไทยซึง่มกีารรบับรจิาคเลอืด และเลอืดจากสายสะดอืทารก เพื่อขอเลอืดของผูบ้รจิาค
ทีส่ามารถเขา้กบัผูป้ว่ยได้ 

3. น าเลอืดหรอืเลอืดจากสายสะดอืของผูบ้รจิาคทีเ่น้ือเยือ่เขา้กบัผูป้ว่ยได ้ไปท าการตรวจหาการตดิเชือ้
ต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในบทตน้ๆ อกีครัง้หนึ่ง 

4. คดักรองเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดออกมาและเพาะเลืย้งใหไ้ดป้รมิาณทีต่อ้งการ พรอ้มเกบ็รกัษาไวใ้น
ไนโตรเจนเหลวทีอุ่ณหภมูติ ่ากว่าจดุเยอืกแขง็ เพื่อรกัษาสภาพและเตรยีมใหพ้รอ้มใชง้าน  

5. ขณะเดยีวกนัดา้นผูป้ว่ยกต็อ้งไดร้บัยากดภมูคิุม้กนั และเคมบี าบดัเพื่อท าลายเซลลม์ะเรง็  
6. ฉีดเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืดใหผู้ป้ว่ยรว่มกบัการฉายรงัสเีพื่อรกัษาในปรมิาณทีไ่มส่งูมาก  
เมือ่เสรจ็สิน้การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด ผูป้ว่ยตอ้งพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลนาน 4-6 สปัดาห ์
โดยตลอดระยะเวลาดงักล่าวหากผูป้ว่ยไมม่โีรคแทรกซอ้นกน็บัว่าหายขาด และสามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่ง
ปกต ิ

 
โรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลือง  (Lymphoma) 
 ต่อมน ้าเหลอืงท าหน้าทีก่รองน ้าเหลอืงและสรา้งภมูคิุม้กนั โดยการสรา้งเมด็เลอืดขาวรวมทัง้แอนตีบ้อดี้
เพื่อใชต่้อตา้นเชือ้โรค  ต่อมน ้าเหลอืงมกัจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มๆ ตามคอ รกัแร ้ขาหนีบ  โดยปกตจิะมรีปูรา่ง
คลา้ยเมด็ติง่และมกัจะคล าไมพ่บ  ต่อมน ้าเหลอืงมที่อน ้าเหลอืงโยงถงึกนัเป็นตาขา่ยทัว่รา่งกาย  ในกรณทีีม่กีาร
ตดิเชือ้โรค ต่อมน ้าเหลอืงจะอกัเสบ บวมและโตขึน้จนคล าพบได้ 



 โรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงเกดิจากความผดิปกตขิองเมด็เลอืดขาวชนิดลมิโฟไซต ์ (Lymphocyte)  ทีอ่ยู่
ภายในต่อมน ้าเหลอืง  โรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 
 1. มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงชนิดโรคฮอ้ดกิน้  (Hodgkin’ s Disease) 
 2. มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงทีไ่มใ่ช่ชนิดโรคฮอ้ดกิน้  (Non-Hodgkin’ s Lymphomal) 
 

 โรคมะเรง็ทัง้สองชนิดนี้ พบงา่ยในผูท้ีม่อีายกุว่า 50 ปี  พบในผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ  อาการแสดงคอืมี
ต่อมน ้าเหลอืงโต  แต่ชนิดทีไ่มใ่ช่ชนิดโรคฮอ้ดกิน้ อาจมกีอ้นโตทีอ่วยัวะอื่นๆ  เช่น ล าไส ้ปอด สมอง ฯลฯ ได้
บ่อยกว่า บางรายอาจมอีาการไข ้เหงือ่ออกในเวลากลางคนื น ้าหนกัตวัลดลง อ่อนเพลยี เบื่ออาหาร ปวดทอ้ง
และคลื่นไสอ้าเจยีนรว่มดว้ย 
 

 มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงแบ่งเป็น 4 ระยะ ไดแ้ก่  
 ระยะที ่1 โรคอยูใ่นต่อมน ้าเหลอืงต่อมเดยีว หรอืหลายต่อม แต่อยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั  
 ระยะที ่2 โรคเป็นมากกว่าหนึ่งต่อม หรอืหนึ่งกลุ่ม แต่ยงัอยูข่า้งเดยีวกนั  
 ระยะที ่3 พบโรคทัง้เหนือและใตก้ระบงัลม เช่น มทีัง้บรเิวณรกัแรแ้ละขาหนีบ  
 ระยะที ่4 โรคกระจายออกนอกระบบน ้าเหลอืง เช่น ตบั ปอด และกระดกู เป็นตน้  

 

การรกัษาโรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลือง 
 โรคมะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงสามารถรกัษาใหห้ายไดด้ว้ยเคมบี าบดัหรอืรว่มกบัการฉายแสง  ในกรณทีี่
มะเรง็เป็นชนิดโตเรว็และอาจมอีนัตรายถงึแก่ชวีติได ้ จ าเป็นจะตอ้งใชย้าเคมบี าบดัขนาดสงู และหากรกัษาแลว้
ไมต่อบสนองต่อเคมบี าบดั  อาจพจิารณาใหท้ าการรกัษาดว้ยวธิกีารปลกูถ่าย ????????ในกระดกูจากตวัเอง
หรอืจากผูอ้ื่นรว่มดว้ย  หรอือาจใชก้ารรกัษาประกอบดว้ยการใชย้าเคมบี าบดัขนาดสงู แลว้ตามดว้ยการปลกู
ถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเมด็เลอืด 
 
โรคมะเรง็เมด็เลือดขาวชนิดมลัติเพิล มยัอีโลมา  (Multiple Myeloma) 
 โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาวชนิดมลัตเิพลิ มยัอโีลมา  เป็นมะเรง็ของเมด็เลอืดขาวชนิด Plasma Cells ซึง่มี
การแบ่งตวัโดยไมม่กีารควบคุมปกต ิท าใหม้กีารท าลายกระดกู และกดการท างานของเซลลป์กตใินไขกระดกู 
นอกจากนี้ยงัมกีารสกดัโปรตนีชนิด Monoclonal Immunoglobulin (M-protein) ซึง่ตรวจพบไดใ้นซรีัม่ และมี
โปรตนีชนิด Light-chain ถูกขบัออกมาในปสัสาวะ เรยีกว่า Bence-Jones Protein 
 

 คนทีเ่ป็นมะเรง็ชนิดนี้ อาจมอีาการแสดงไดห้ลายอยา่ง เช่น โลหติจาง ปวดหลงั ปวดกระดกู และ
กระดกูพรนุไปหมด   นอกจากนี้ยงัอาจมอีาการปวดเมือ่ยตามตวัโดยไมม่สีาเหตุ  บางรายอาจมอีาการ
แสดงออกทางสมองสบืเนื่องมาจากการทีเ่ลอืดมคีวามหนืดมากขึน้ จนน าไปสู่ภาวะหลอดเลอืดอุดตนั  หรอือาจ
มอีาการแสดงทางไต จากโปรตนีทีถู่กขบัออกมาทางปสัสาวะและเป็นพษิต่อไต  
 

การรกัษามะเรง็เมด็เลือดขาวชนิดมลัติเพิล อีโลมา  
 โดยทัว่ไปการรกัษาจะเริม่ตน้ดว้ยการใหย้าสเตยีรอยด ์ยา Thalidamide รว่มกบัเคมบี าบดั การปลกู
ถ่ายไขกระดกูหรอืการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดจากเมด็เลอืดของตนเองหรอืของผูอ้ื่น ช่วยใหผ้ลการรกัษาดขีึน้ 
แต่มกัจะนิยมใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากเมด็เลอืดของตนเองมากกว่า 
 



รายช่ือโรคต่าง ๆ ท่ีสามารถให้การรกัษาด้วยการปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิดและ
ได้รบัการรบัรองโดยนานาชาติ 

 
โรคมะเรง็เมด็เลือด 
Acute Leukemias (โรคมะเรง็เมด็เลือดขาวชนิดเฉียบพลนั) 

- Acute Biphenotypic Leukemia (ABL) 
- Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) 
- Acute Myelogenous Leukemia (AML) 
- Acute Undifferentiated Leukemia (AUL) 

Chronic Leukemias (โรคมะเรง็เมด็เลือดขาวชนิดเรือ้รงั) 
- Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) 
- Chronic Myelogenous Leukemia (CML) 
- Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML) 
- Juvenile Chronic Myelomonocytic Leukemia (JMML) 

Lymphoproliferativen Disorders (โรคท่ีเก่ียวกบัความผิดปกติของต่อมน ้าเหลือง)  
- Hodgkin’s Disease 
- Non-Hodgkin’s Lymphoma 
- Prolymphocytic Leukemia 

Myelodysplastic Syndromes (โรคท่ีเก่ียวกบัความผิดปกติของเน้ือเย่ือไขกระดกู)  
- 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 (โรคท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวนอย่างผิดปกติของเซลลไ์ขกระดกู)  
- Acute Myelofibrosis 
- Agnogenic Myeloid Metaplasia 
- Essential Thrombocythemia Polycythemia Vera 

Phagocyte Disorders (ความผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกบัการท าลายส่ิงแปลกปลอมของเซลลเ์มด็เลือดขาว
บางชนิด) 

- Chediak-Higashi Syndrome 
- Chronic Granulomatous Disease 
- Neutrophil Actin Deficiency 
- Reticular Dysgenesis 

Stem Cell Disorders (ความผิดปกติของเซลลต้์นก าเนิด) 



- Aplastic Anemia (Severe) 
- Congenital Cytopenia 
- Dyskeratosis Congenita 
- Fanconi Anemia 
- Paroxysmal Noctural Hemoglobinuria (PNH) 

Inherited Metabolic Disorders (โรคทางระบบพนัธกุรรมผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกบัขบวนการเมตาบอลิ
ซ่ึม) 

- 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 (โรคทางระบบพนัธกุรรมเมด็เลือดแดงผิดปกติ) 
- Beta Thalassemia Major 
- Blackfan-Diamond Anemia 
- Pure Red Cell Aplasia 
- Sickle Cell Disease 

Congenital (Inherited) Immune System Disorders (โรคทางระบบพนัธกุรรมภมิูคุ้มกนัผิดปกติ)  
- 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 (โรคทางระบบพนัธกุรรมผิดปกติอ่ืนๆ) 
- Cartilage-Hair Hypoplasia 
- Ceroid Lipofuscinosis 
- Congenital Elythropoietic Porphyria 
- Glanzmann Thrombasthenia 

Inherited Platelet Abnormalities (ความผิดปกติของเกรด็เลือดแต่ก าเนิด)  
+ Amegakaryocytosis / Congenital Thrombocytopenia 

- Lesch-Nyhan Syndrome 
- Osteopetrosis 
- Plasma Cell Disorders (มะเรง็เมด็เลอืด) 

+ Plasma Cell Leukemia 
+ Waldenstrom’s Macroglobulinemia 
+ Multiple Myeloma 

- Sanhoff Disease 
Other Malignancies (มะเรง็ชนิดต่าง ๆ) 

- Breast Cancer 
- Brain Tumors 
- Ewing Sarcoma 
- Neuroblastoma 
- Ovarian Cancer 
- Renal Cell Carcinoma 
- Small-Cell Lung Cancer 
- Testicular Cancer 

Autommune Diseases (ภาวะภมิูคุ้มกนัไวเกิน) 
- Multiple Sclerosis (Experimental) 
- Rheumatoid Arthritis (Experimental 
- Systemic Lupus 



- Erythematosus (Experimental) 
Emerging Stem Cell Applications (กลุ่มโรคท่ีเซลลต้์นก าเนิดอยู่ในช่วงพฒันาวิจยั) 

- Alzheimer’s Disease 
- Diabetes (โรคเบาหวาน) 
- Heart Disease (โรคหวัใจ) 
- Liver Disease (โรคตบั) 
- Muscular Dystrophy (โรคกลา้มเนื้อผดิรปู) 
- Parkinson’s Disease (โรคพารก์นิสนั) 
- Spinal Cord Injury (การบาดเจบ็ของกระดกูสนัหลงั) 
- Stroke (อมัพฤกษ์, อมัพาต) 

 
จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าเซลลต์น้ก าเนิดนัน้ไดก่้อเกดิประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อ

วงการแพทยไ์ทยและทัว่โลก เพราะท าใหผู้ป้ว่ยทีเ่ป็นโรครา้ยซึง่ไมม่วีนัหายขาดหรอืผูป้ว่ยทีต่อ้งจมอยูใ่นความ
ทุกขท์รมานนานนบัปีดว้ยมโีรครา้ยเกาะกุมชวีติ ไดก้ลบัมามโีอกาสฝนัถงึอนาคต เฉกเช่นเดยีวกบัคนอื่นๆ  และ
เมือ่การศกึษาวจิยัมคีวามเจรญิกา้วหน้ามากขึน้เรือ่ยๆ เทคโนโลยทีางการแพทยก์า้วหน้านี้กจ็ะมบีทบาท
เปลีย่นโฉมหน้าในการรกัษาโรคอยา่งทีไ่มเ่คยมเีทคโนโลยใีดๆ เคยท ามาก่อน 



บทท่ี  9 
การประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีเซลลต้์นก าเนิด 

 
 เทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดเป็นนวตักรรมทางการแพทยท์ีม่ศีกัยภาพในการทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ใน
วงการแพทยไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวางในหลายรปูแบบ ไดแ้ก่  

1 เพื่อน ามาใชใ้นการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพฒันาการและการเจรญิเตบิโตของเซลลข์องสิง่มชีวีติ 
เริม่จากไขท่ีป่ฏสินธแิลว้ นกัวจิยัสามารถเขา้ใจไดถ้งึขัน้ตอนในการทีเ่ซลลต์น้ก าเนิดมกีาร
แบ่งตวัเพิม่จ านวนและแปรสภาพเป็นเน้ือเยือ่และอวยัวะโดยละเอยีด โดยเฉพาะกลไกตาม
ธรรมชาตใินการควบคุมการแบ่งตวัและพฒันาของเซลลป์กตใินระยะต่างๆ อนัจะน าไปสู่
แนวทางในการแกไ้ขโรคทางพนัธุกรรมและโรคมะเรง็ซึง่ในอนาคตจะมวีธิกีารทีเ่รยีกว่า ยนี
บ าบดั (Gene Therapy) โดยจะเป็นวธิกีารทีส่ามารถรกัษาโรคทางพนัธุกรรมทีเ่กดิจากการ
ผดิปกตขิองยนีและมะเรง็บางชนิด เช่น มะเรง็เตา้นม ทีม่คีวามผดิปกตขิองยนีทีค่วบคุมการ
เกดิของมะเรง็ 

2 เพื่อน าเอาเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดมาใชใ้นการซ่อมแซมเนื้อเยือ่ทีบ่าดเจบ็หรอืเสื่อมสภาพลง 
อาจกล่าวไดว้่าเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดจะมาทดแทนการปลกูถ่ายอวยัวะทีใ่นปจัจบุนัมกีาร
ด าเนินการอยูแ่ลว้ อาทเิช่น หวัใจ ตบั และไต ซึง่การปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเพื่อใหเ้ซลล์
ประเภทนี้ไปแบ่งตวัและเพิม่จ านวนเพื่อไปท าหน้าทีแ่ทนอวยัวะทีเ่สื่อมสภาพไปแลว้ ไดม้กีาร
น ามาใชแ้ลว้อยา่งกวา้งขวางส าหรบัปญัหาไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก และการซ่อมแซมไขกระดกู 
นอกจากนี้ยงัมศีกัยภาพทีจ่ะน ามารกัษาโรคขอ้เสื่อม จอประสาทตาเสื่อม โรคทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สมองและไขสนัหลงั โรคตบัวายและไตวาย ในอนาคตอนัใกล้ 

3 เพื่อน าเอาเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดมาทดสอบยาใหมโ่ดยทีไ่ดม้กีารพฒันาเซลลผ์วิหนงัทีจ่ะ
ใชท้ดสอบสารทีม่ฤีทธิร์ะคายเคอืงต่อผวิหนงั และพฒันาเซลลต์บัเพื่อจะทดสอบผลของสารที่
เป็นพษิต่อตบัและกลไกการเปลีย่นแปลงยาของตบั ในประเดน็น้ีจะท าใหก้ารทดสอบ
ประสทิธภิาพของยาใหมแ่ละสารทีอ่อกฤทธิท์างชวีภาพมคีวามแมน่ย ามากกว่าการใช้
สตัวท์ดลองในการทดสอบในปจัจบุนั นอกจากน้ีความสามารถในการเพาะเลีย้งเซลลม์ะเรง็ใน
หลอดทดลองจะท าใหก้ารประเมนิผลตอบสนองต่อยาเคมบี าบดัในผูป้ว่ยมะเรง็ต่างๆ ไดช้ดัเจน
ขึน้ 

4 เพื่อน าเอาเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดมาใชใ้นศกึษากลไกในการเกดิโรค อาทเิช่น โรคมะเรง็ 
และโรคภมูคิุม้กนัท าลายตนเอง ซึง่หากมคีวามเขา้ใจถงึสาเหตุและกลไกในการเกดิโรคไดอ้ยา่ง
ชดัเจนแลว้จะท าใหแ้พทยส์ามารถรกัษาโรคใหห้ายขาดโดยแกไ้ขสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิโรค
มากกว่าทีจ่ะรกัษาตามอาการดงัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

5 เพื่อน าเอาเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดมาพฒันาวจิยัผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าจากเซลล ์ทัง้ในรปูแบบที่
เป็นเทคโนโลยชีวีภาพ ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และ เครือ่งส าอาง ตวัอยา่งเช่นการคน้พบ
สาหรา่ยพนัธุห์นึ่งทีม่ชีื่อว่า Aphanizomenon flos-aquae (AFA) มคีุณสมบตัใินการเพิม่
ปรมิาณเซลลต์น้ก าเนิดในรา่งกาย โดยการท าใหไ้ขกระดกูผลติและปลดปล่อยเซลลต์น้ก าเนิด
เขา้สู่กระแสโลหติ และมกีารน าเอาสาร Epidermal Growth Factor (EGF) มาพฒันาเป็นเวช
ส าอาง โดยเน้นการลดริว้รอยเหีย่วยน่ 



 
การศึกษาวิจยัการรกัษาด้วยเซลลต้์นก าเนิดในระดบันานาชาติและในประเทศไทย  
 

 การคน้พบเซลลต์น้ก าเนิดของ ดร.นีฮานส ์นัน้ เปรยีบไดก้บัการเปิดประตูมติใิหมข่องการรกัษาผูป้ว่ย 
และยงัไมม่ใีครคน้พบจดุสิน้สุดของถนนสายนี้ทีช่ ื่อว่า เซลลต์น้ก าเนิด ดงันัน้ถนนสายนี้ไดก่้อใหเ้กดิการ
เคลื่อนไหวใหม่ๆ  กบัวงการวทิยาศาสตรแ์ละการแพทยท์ัว่โลก ตลอดเวลาทีผ่่านมา ไมเ่วน้แมแ้ต่ในประเทศ
ไทย ซึง่คาดหวงักนัว่าจะเป็นศูนยก์ลางการแพทยแ์ห่งเอเชยี 
 

 ในระดบันานาชาตไิดม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการบ าบดัวจิยัดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดอยา่งต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลากว่าทศวรรษทีผ่่านมา ซึง่แนวทางการพฒันาวธิกีารรกัษาจะมุง่เน้นในการรกัษาโรคทีย่งัไมม่วีธิทีาง
การแพทยใ์ดๆ จะรกัษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ในบทน้ีจะใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความกา้วหน้าของการน าเอา
เทคโนโลยขีองเซลลต์น้ก าเนิดมารกัษาโรค โดยมขีอ้มลูศกึษาวจิยัถงึศกัยภาพทีจ่ะน ามาใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจนใน
อนาคตอนัใกล ้
 
การบ าบดัรกัษาโรคทางสมองและไขสนัหลงั  
 

 การบ าบดัรกัษาโรคทางสมองและไขสนัหลงัไดม้กีารเริม่ตน้อยา่งจรงิจงัตัง้แต่ตน้ ค.ศ. 2000 เนื่องจากมี
การคน้พบเซลลต์น้ก าเนิดในสมองส่วนทีเ่รยีกว่า Ventricle และ Hippocampus โดยแต่เดมิเคยเชื่อว่าสมองไมม่ี
ความสามารถทีจ่ะซ่อมแซมตนเองได ้ประกอบกบัไดม้ขีอ้มลูวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็ชดัเจนแลว้ว่าเซลลต์น้ก าเนิด
จากไขกระดกูเมือ่น าไปเพาะเลีย้งรว่มกบัสารต่างๆ อาทเิช่น retinoic Acid , DHEA 
(Dehydroepiandrosterone), Epidermal Growth Factor (EGF), Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) 
และ  Fibroblst Growth Factor (FGF) จะสามารถพฒันาไปเป็นเซลลส์มองได้ 
 

 ในช่วงระยะเวลา 3 – 4 ปีทีผ่่านมา แพทยแ์ละนกัวจิยัชาวจนีไดใ้ชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายรกของ
ผูบ้รจิาคไปคดัแยกและเพาะเลีย้งไปเป็นเซลลส์มอง และน าไปปลกูถ่ายเพื่อรกัษาโรคทางสมองรวมถงึอมัพาต 
สมองเสื่อม โรคพารก์นิสนั ภาวะพกิารทางสมองแต่ก าเนิด และ ภาวะไขสนัหลงัไดร้บับาดเจบ็ ซึง่มผีูท้ ีไ่ดร้บั
การรกัษาดว้ยวธินีี้จ านวนกว่า 3,000 ราย โดยผลการรกัษาอยูใ่นเกณฑด์พีอสมควร ผูส้นใจอาจหาอ่านเพิม่เตมิ
ไดท้ี ่www.stemcellchina.com 
 

 ในประเทศเยอรมนันีไดม้กีารน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูจากผูป้ว่ยมาคดัแยกและปลกูถ่ายโดย
การฉีดเขา้ทางน ้าไขสนัหลงั เพื่อใชร้กัษาโรคทางสมองและไขสนัหลงัเช่นกนั วธิกีารนี้จะมคีวามปลอดภยั
มากกว่าการน าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากผูอ้ื่นมาใช ้แต่ผลในการรกัษาขึน้อยูก่บัสภาวะของผูป้ว่ยแต่ละราย ผูป้ว่ย
ทีอ่ายนุ้อยจะไดผ้ลมากกว่าผูป้ว่ยสงูอาย ุผูท้ีบ่าดเจบ็หรอืมคีวามผดิปกตไิมน่านเกนิกว่า 6 เดอืนจะไดผ้ลดกีว่า
ผูป้ว่ยทีเ่ป็นมามากกว่า 2 ปีแลว้ และในกรณทีีไ่ดร้บับาดเจบ็ของไขสนัหลงัหากเป็นแบบสมบรูณ์ (Complete 
Cord Injury) จะไดผ้ลไมด่เีท่ากบัผูป้ว่ยทีบ่าดเจบ็เพยีงบางส่วน (Incomplete Cord Injury) ผูส้นใจสามารถหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้าง www.xcell-center.com 
 

 ในเอเซยีไดม้กีลุ่มแพทยแ์ละนกัวจิยัหลายกลุ่มทัง้ในประเทศไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์เกาหลใีต ้และ
อนิเดยี ท าการพฒันาวจิยัเทคโนโลยเีซลลต์น้ก าเนิดส าหรบัรกัษาโรคทางสมองและไขสนัหลงัเช่นกนั โดยมกีาร
น าเอาเซลลต์น้ก าเนิดจากหลายแหล่งมาใชใ้นการรกัษา ซึง่หากไดม้กีารรวบรวมอยา่งเป็นระบบ และมกีาร

http://www.stemcellchina.com/
http://www.xcell-center.com/


แลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างวชิาการอยา่งต่อเนื่องแลว้ จะท าใหก้ารพฒันาวจิยัในกลุ่มประเทศเอเซยีมศีกัยภาพ
ไมด่อ้ยไปกว่ากลุ่มประเทศทางตะวนัตกg]p 
 

การให้ปลกูถ่ายเซลลต้์นก าเนิดภายหลงัการเกิดหวัใจวาย  
 การเกดิหวัใจวายเป็นสาเหตุอนัดบัตน้ๆ ของความตายในโลกนี้ 
 

การบ าบดัรกัษาด้วยเซลลต้์นก าเนิดในประเทศไทย  
 โรคเสียงแหบ  
 ประเทศไทยไดก้ลายเป็นประเทศแรกของโลก ทีส่ามารถน าเซลลต์น้ก าเนิดมารกัษาโรคเสยีงแหบได้
ส าเรจ็เมือ่ปี พ.ศ. 2549 ซึง่การรกัษาครัง้นัน้เกดิจากการศกึษาวจิยัและพฒันาของนกัวจิยัไทยจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล โรงพยาบาลรามาธบิด ีและนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ สหรฐัอเมรกิา ทีไ่ดร้ว่ม
แลกเปลีย่นประสบการณ์การวจิยัเซลลต์น้ก าเนิดเพื่อใชใ้นการรกัษาโรคดว้ยกนั  
 เซลลต์น้ก าเนิดทีน่ ามาใชร้กัษาผูป้ว่ยเสยีงแหบนัน้ แพทยจ์ากโรงพยาบาลรามาธบิดไีดน้ ามาจากเลอืด
ของผูป้ว่ยเอง ก่อนน ามาผ่านกระบวนการคดักรอง และเพาะเลีย้งเพิม่ปรมิาณเซลลต์น้ก าเนิดก่อนฉีดกลบัเขา้
ไปในรา่งกายของผูป้ว่ย ซึง่ประกอบอาชพีขา้ราชการคร ูท าใหเ้สน้เสยีงทีแ่หบเครอืสามารถท างานไดด้อีกีครัง้ 
ซึง่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 มผีูป้ว่ยเสยีงแหบมาขอรบัการรกัษาดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดแลว้ถงึ 6 ราย  
 
 โรคแผลขาดเลือด 
 โรคแผลขาดเลอืดนัน้มกัพบในผูป้ว่ยทีส่บูบุหรีจ่ดั ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคหลอดเลอืดส่วนปลาย และผูป้ว่ยที่
เป็นโรคเบาหวาน ซึง่ถา้หากไดร้บัการดแูลรกัษาทีถู่กตอ้งแลว้ แผลทีเ่กดิขึน้มกัจะหายไดภ้ายใน 7-14 วนั แต่
ในประเทศไทยนัน้พบว่า มผีูป้ว่ยเบาหวานถูกตดัขาประมาณ 40,000 คนต่อปี นัน่เป็นเพราะผูป้ว่ยไดร้บัการ
รกัษาหรอืดแูลอยา่งไมถู่กวธิ ีจนกลายเป็นแผลเรือ้รงัทีส่รา้งความเจบ็ปวดเป็นอยา่งมาก อกีทัง้แผลอาจจะ
ลุกลามขยายใหญ่ และมโีอกาสตดิเชือ้แทรกซอ้นสงู เป็นเหตุใหผู้ป้ว่ยตอ้งถูกตดัอวยัวะทิง้ หรอืเกดิการตดิเชือ้
ในกระแสเลอืดจนถงึแก่ชวีติได้ 
 

 ปกตแิลว้การรกัษาแผลขาดเลอืด จะเริม่จากการตรวจหาสาเหตุและต าแหน่งของหลอดเลอืดทีอุ่ดตนั 
โดยการใชร้งัสบีนัทกึภาพหลอดเลอืดแดงหรอืตรวจเอม็อารโ์อหลอดเลอืด (ใชค้ลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า) 
 

 ในกรณทีีผู่ป้ว่ยแขง็แรง ไมม่คีวามเสีย่งต่อการผ่าตดั และหลอดเลอืดแดงไมไ่ดเ้สยีไปทัง้หมด การ
รกัษาทีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ดคอืการผ่าตดั โดยจะน าเอาหลอดเลอืดด ามาใชเ้ป็นท่อน าเลอืดจากหลอดเลอืดแดงใน
ต าแหน่งเหนือแผล เพื่อส่งขา้มไปยงัหลอดเลอืดแดงในบรเิวณทีเ่กดิการตบีตนั แลว้น าเลอืดไปสู่หลอดเลอืดส่วน
ปลาย ซึง่วธินีี้จะท าใหม้เีลอืดไปเลีย้งอวยัวะส่วนปลายไดเ้พยีงพอ หลงัจากนัน้แผลกจ็ะหายเป็นปกต ิอาการ
ปวดทีเ่กดิจากการขาดเลอืดจะหายไป ผูป้ว่ยสามารถกลบัมาใชช้วีติเป็นปกตไิดอ้กีครัง้  
 

 แต่ไมใ่ช่ผูป้ว่ยทุกคนจะสามารถเขา้รบัการผ่าตดัรกัษาดว้ยวธิดีงักล่าวไดท้ัง้หมด ทัง้น้ีเพราะผูป้ว่ยทีม่ ี
แผลขาดเลอืดมกัจะมปีญัหาของหลอดเลอืดทีไ่ปเลีย้งหวัใจ ไต และสมองรว่มดว้ย ดงันัน้การผ่าตดัในผูป้ว่ยบาง
รายจะก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการเสยีชวีติและการเกดิภาวะแทรกซอ้นสงู  
 

 ส่วนผูป้ว่ยทีห่ลอดเลอืดส่วนปลายอุดตนัเสยีหายไปแลว้ ท าใหไ้มส่ามารถผ่าตดัหลอดเลอืดได ้ผูป้ว่ย
เหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งถูกตดั แขน ขา หรอืน้ิวทีข่าดเลอืดทิง้ไป ซึง่จะท าใหผู้ป้ว่ยเกดิความพกิารและอาจมปีญัหา
ทางสุขภาพจติตามมา 



 

 จากการตดิตามผลภายในระยะเวลาสองเดอืนหลงันัน้ แพทยผ์ูท้ าการรกัษาพบว่าเสน้เลอืดทีอ่วยัวะชิน้
นัน้ไดถู้กสรา้งขึน้มาใหม ่และบาดแผลของผูป้ว่ยมกีารสมานกนัจนหาย ท าใหผู้ป้ว่ยสามารถรอดพน้จากาการ
โดนตดัอวยัวะทิง้ไดใ้นทีสุ่ด 
 

 นอกจากน้ีคณะแพทยโ์รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ไดท้ดลองฉีดเซลลต์น้ก าเนิดใหก้บัผูป้ว่ยทีม่บีาดแผล
เรือ้รงับรเิวณฝา่เทา้ และพบว่าประมาณ 16 วนัหลงัจากนัน้ บาดแผดมขีนาดเลก็ลง สภาพแผลดขีึน้อยา่งเหน็ได้
ชดั โดยแพทยผ์ูท้ าการทดลองเชื่อว่า การรกัษาน้ีจะช่วยท าใหผู้ป้ว่ยไมต่อ้งถูกตดัขาทิง้ ไดถ้งึ 70 เปอรเ์ซน็ต์  
 

 ยิง่ไปกว่านัน้ การน าเซลลต์น้ก าเนิดมาใชร้กัษาผูป้ว่ยแผลขาดเลอืดจะท าใหผู้ป้ว่ยประหยดัค่าใชจ้า่ย
ไดม้าก เพราะปกตแิลว้ผูป้ว่ยจะเสยีใชจ้า่ยในการผ่าตดัและดแูลแผลเฉลีย่แลว้ประมาณ 1,000,000 บาทต่อคน 
แต่การรกัษาดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดจะอยูท่ี ่200,000 บาทเท่านัน้ (ขอ้มลูปี พ.ศ. 2550)  
 ผูส้นใจจะเขา้รบัการรกัษาสามารถตดิต่อไดท้ี่  

- โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
- ทมีศลัยแพทยห์ลอดเลอืด ภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีเวลา

ตรวจผูป้ว่ย ทุกวนัพุธ เวลา 9.00 น. ถงึ 12.00 น. โทร. 0-2201-1315 โทรสาร 0-2201-1316  
 

โรคหวัใจ 
 การใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากตวัคนไขม้าท าการปลกูถ่าย เพื่อน ามาใชร้กัษาโรคหวัใจสามารถท าไดแ้ลว้ 
โดยเกดิจากการศกึษาวจิยัและพฒันาดา้นเซลลบ์ าบดั ของคณะแพทยศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล รว่มกบับรษิทัจาก
ประเทศอสิราเอล 
 ผูส้นใจจะเขา้รบัการรกัษาสามารถตดิต่อไดท้ี่  

- โรงพยาบาลศริริาช 
- สถาบนัทรวงอก 
- โรงพยาบาลเอกชนชัน้น าหลายแห่ง 

 

การบ าบดัรกัษาด้วยเซลลต้์นก าเนิดในต่างประเทศ  
 เกาหลใีตไ้ดพ้ฒันาเซลลต์น้ก าเนิดจากเนื้อเยือ่ไขมนัมาสรา้งขอ้ต่อใหมไ่ดส้ าเรจ็ในปี ค.ศ. 2007 ทมี
แพทยแ์ละนกัวจิยัในเกาหลใีตไ้ดน้ าเซลลต์น้ก าเนิดมาพฒันาเป็นขอ้ต่อและกระดกูไดส้ าเรจ็ โดยไดผ้ลเกนิกว่า 
90 เปอรเ์ซน็ต ์และขอ้ต่อทีเ่พาะขึน้มานี้สามารถเขา้กบัรา่งกายคนไขไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
 

 การรกัษาดว้ยวธินีี้ไดแ้พรห่ลายไปในโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศเกาหลมีากว่า 2 ปีแลว้ และเมือ่
ประมาณกลางปี ค.ศ. 2008 ไดม้กีารใหบ้รกิารในลกัษณะเช่นเดยีวกนัน้ีแลว้ในประเทศไทย  
 

 ทมีนกัวจิยัทัง้ในองักฤษ และอเมรกิาเชื่อมัน่ว่า เซลลต์น้ก าเนิดสามารถแกป้ญัหาศรีษะลา้นไดภ้ายใน 10 
ปีนี้ ซึง่เดมิทนีัน้ นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัการแพทยต่์างเชื่อกนัว่า รขูมุขนบนศรีษะมนุษยจ์ะมกีารสรา้งและ
พฒันาในระยะทีม่นุษยเ์ป็นตวัอ่อนคอืระยะแรกๆ หลงัจากการปฏสินธเิท่านัน้ รขูมุขนเหล่านี้จะไมม่กีารถูกสรา้ง
ขึน้มาใหมเ่มือ่เกดิการเสื่อมสภาพหรอืตายไป 
 

 แต่จากการคน้ควา้วจิยัอยา่งหนกัเกีย่วกบัการแกป้ญัหาศรีษะลา้นในทัง้สองประเทศพบว่า ทฤษฎี
ดงักล่าวไมเ่ป็นความจรงิ โดยในองักฤษนัน้นกัชวีวทิยาแห่งมหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร ์ไดแ้ถลงขา่วว่า เขา



คน้พบว่าบนผวิหนงัของสิง่มชีวีติทีโ่ตเตม็ทีน่ัน้ ถา้มกีารใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดไปกระตุน้อยา่งถูกวธิแีลว้ รขูมุขนของ
เสน้ขนหรอืผมจะสามารถงอกขึน้ใหมไ่ดอ้กีครัง้  
 

 ส่วนในอเมรกิานัน้ ทมีนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนีย ไดม้กีารทดลองใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดรกัษา
บาดแผลทีผ่วิหนงัของหนูทีโ่ตเตม็ที ่โดยระหว่างทดลองพบว่าขณะทีแ่ผลก าลงัจะหายนัน้ รขูมุขนใหมก่ไ็ดก่้อตวั
ขึน้ดว้ย 
 

 นกัวทิยาศาสตรเ์หล่านี้จงึเชื่อมัน่เป็นอยา่งมากว่า เซลลต์น้ก าเนิดสามารถน าไปใชบ้ าบดัรกัษาคนทีม่ ี
ปญัหาเรือ่งเสน้ผมไดใ้นอนาคตอนัใกล้ 
 

 นกัวจิยัจากสถาบนัการแพทยฟ้ื์นฟูและสรา้งอวยัวะใหมใ่นอเมรกิา ไดส้รา้งกระเพาะปสัสาวะดว้ย
นวตักรรมจากเซลลต์น้ก าเนิดส าเรจ็ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1999 
 

 แอนโทนี อทาลา นกัวศิวกรเนื้อเยือ่ชาวอเมรกินั ไดบุ้กเบกิน าเอาเทคโนโลยขีองเซลลต์น้ก าเนิดมาใช้
ในการปลกูกระเพาะปสัสาวะ และไดท้ดลองใชก้บัผูป้ว่ยไปแลว้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1999 ไมต่ ่ากว่า 7 คน สรา้งผลที่
น่าพงึพอใจแก่ผูป้ว่ยทุกคนจนถงึวนัน้ี 
 

 เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอืทารกสามารถพฒันาใหก้ลายเป็นเซลลห์ลอดเลอืดไดแ้ลว้ในอเมรกิา 
ในปี ค.ศ. 2002 ซานดรา้ โมดฮิาลลี ่นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัโอกลาโฮมา สเตท ไดค้น้พบวธิสีรา้งเซลลผ์นงั
เสน้เลอืดดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอื โดยเขาไดท้ าการดดัแปลงทางพนัธุกรรมใหแ้ก่เซลลต์น้ก าเนิด
ภายใตส้ภาวะและอุณหภมูทิีเ่หมาะสม ท าใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดพฒันาเป็นเซลลข์องผนงัเสน้เลอืด และเขายงัได้
วางแผนทีจ่ะท าการวจิยัเปลีย่นเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอื ใหเ้ป็นเซลลต์บัและลิน้หวัใจต่อไปอกีดว้ย 
นอกจากน้ีเขายงัคาดหวงัว่าจะคน้พบวธิทีีผ่ลติเสน้เลอืดขึน้มาไดท้ัง้เสน้ในอนาคตอนัใกล ้ทัง้น้ีในปจัจบุนัความ
ตอ้งการใชเ้สน้เลอืดในการผ่าตดัเสน้เลอืดหวัใจในสหรฐัฯ มสีงูถงึ 300,000 เสน้ต่อปี โดยเสน้เลอืดเหล่านัน้ถูก
น ามาจาก 2 แหล่งใหญ่คอื 

1. เสน้เลอืดจากส่วนอื่นๆ ของรา่งกายทีไ่มม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช้ 
2. สารสงัเคราะห์ 
และหากการคดิคน้ดงักล่าวส าเรจ็ขึน้จรงิ ต่อไปนี้กจ็ะมกีารสรา้งอวยัวะทุกชิน้ในรา่งกายเราขึน้มาใหม ่

ไมเ่วน้แมแ้ต่หวัใจดวงใหม ่ซึง่อวยัวะเหล่าน้ีเมือ่น าไปปลกูถ่ายใหแ้ก่ผูป้ว่ยแลว้ จะลดการไมเ่ขา้กนัของเน้ือเยือ่
ไดเ้กอืบ 100 เปอรเ์ซน็ต ์และสามารถลดจ านวนการเสยีชวีติของผูป้ว่ยทีร่อการปลกูถ่ายอวยัวะจากผูบ้รจิาคได้
ลงกว่าครึง่ อกีทัง้ยงัลดปญัหาการตดิเชือ้ระหว่างการรกัษาดว้ย 
 
เซลลต้์นก าเนิดจากแหล่งต่างๆ ในร่างกายผูป่้วย หรือจากเลือดสายสะดือทารกกบัการรกัษาโรค
กล้ามเน้ือหวัใจตายในสหรฐัฯ  
 ภาวะกลา้มเนื้อหวัใจตายซึง่เกดิจากโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี (Coronary Artery Disease) นัน้ จะ
น าไปสู่การบบีตวัของหวัใจทีไ่มด่ ีและเกดิภาวะหวัใจวายได ้ (Heart Failure) โดย 70 เปอรเ์ซน็ตข์องผูป้ว่ยทีม่ ี
ภาวะหวัใจวาย จะมอีตัราการอยูร่อดแค่เพยีง 6 ปี 
 
 ส าหรบัการรกัษาภาวะหวัใจวายโดยทัว่ไปนัน้ ท าไดโ้ดยใหย้าต่างๆ เพื่อท าใหผู้ป้ว่ยรูส้กึดขีึน้ แต่ใน  
ผูป้ว่ยรายทีม่โีรคหลอดเลอืดหวัใจตบีรว่มอยูด่ว้ย ยาบางตวัอาจท าใหภ้าวะหวัใจวายแยล่ง  
 



 ดงันัน้ในสหรฐัฯ จงึไดม้กีารท าเซลลบ์ าบดัใหแ้ก่ผูป้ว่ยทีเ่กดิภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตาย โดยการท าเซลล์
บ าบดันี้สามารถท าไดห้ลายวธิ ีเช่น 

1. ฉีดเซลลต์น้ก าเนิดเขา้ทางหลอดเลอืดด า โดยเซลลต์น้ก าเนิดจะเขา้ไปจบับรเิวณทีม่กีลา้มเนื้อหวัใจ
ตายมากกว่าบรเิวณอื่น 

2. ฉีดเซลลต์น้ก าเนิดเขา้โดยตรงทีก่ลา้มเนื้อหวัใจ ซึง่วธินีี้สามารถท ารว่มกบัการท าบายพาสหวัใจ ซึง่
การรกัษาดงักล่าวนี้จะใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอื, เซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดของผูป้ว่ย, 
เซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูของผูป้ว่ย รวมไปถงึเซลลต์น้ก าเนิดจากกลา้มเน้ือตน้ขาของผูป้ว่ย  

หลงัจากการปลกูถ่ายเซลลแ์ลว้ ผูป้ว่ยทุกรายไมม่อีาการขา้งเคยีง นอกจากในจ านวน 11 ราย จาก 18 
ราย ทีใ่ชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากกลา้มเน้ือจะมปีญัหาแทรกซอ้นคอื หวัใจเตน้ผดิปกติ 

 
เซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือทารกสามารถรกัษาโรคกล้ามเน้ือหวัใจ และโรคตบัได้แล้ว ใน
ออสเตรเลีย 
 ในปี ค.ศ. 2003 สตฟี โดว ด ิเอดจ ์แห่งกรงุซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี ไดพ้บว่าเซลลต์น้ก าเนิดจาก
เลอืดสายสะดอืสามารถซ่อมแซมกลา้มเน้ือหวัใจใหแ้ก่ผูป้ว่ยโรคหวัใจได ้อกีทัง้ยงัสามารถสรา้งเซลลต์บัใหม่
ใหแ้ก่ผูป้ว่ยโรคตบัไดอ้กีดว้ย 
 

 ศาสตราจารยม์ารค์สั โวเวล ผูอ้ านวยการสถาบนัเดอะออสเตรเลยีนคอรด์บลดัแบงค ์ (Aus Cord) ที่
โรงพยาบาลซดินียซ์ลิเดรนฮอสพทิลั เชื่อว่า ภายใน 2 ปีจากน้ีไป ผูป้ว่ยทีเ่ป็นโรคหวัใจวายจะไดร้บัการรกัษา
โดยฉีดเซลลต์น้ก าเนิดทีผ่่านการดดัแปลงพนัธุกรรม เพื่อใหพ้ฒันาเป็นกลา้มเนื้อหวัใจใหมท่ดแทนของเดมิที่
เสยีหาย 
 

โดยทีธ่นาคารเลอืดสายสะดอืแห่งแรกของออสเตรเลยีนัน้  เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ. 1995 และ
ยงัคงเปิดขึน้อยา่งต่อเน่ืองอกีหลายแห่งจวบจนปจัจบุนั 
 
เซลลต้์นก าเนิดจากไขกระดกูสามารถใช้ซ่อมแซมกล้ามเน้ือหวัใจท่ีถกูท าลายในผูป่้วยท่ีหวัใจวายไม่
เกิน 5 ชัว่โมงในองักฤษ 
 ในแต่ละปี โรคหวัใจวายจะครา่ชวีติชาวองักฤษราว 108,000 คน และเชื่อว่ามผีูท้ ีป่ระสบกบัปญัหาของ
โรคหวัใจมปีระมาณ 600,000 คน แมใ้นช่วงทศวรรษทีผ่่านมา จะมกีารท าบอลลนูเพื่อรกัษาโรคเสน้เลอืดหวัใจ
ตบีตนั ส าหรบัผูป้ว่ยหวัใจวาย ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งในการเสยีชวีติกระทนัหนัหลงัหวัใจวายได ้แต่
ความเสีย่งทีจ่ะเสยีชวีติจากโรคแทรกซอ้นระยะยาว เช่น หวัใจลม้เหลวทีจู่โ่จมอยา่งเฉียบพลนักย็งัคงมอียู่  
 

 ในปี ค.ศ. 2006 มลูนิธเิซลลต์น้ก าเนิดแห่งสหราชอาณาจกัร (UK Stem Cell Foundation) จงึได้
รว่มกบัโรงพยาบาลบารต์ส ์(Barts Hospital) ในกรงุลอนดอน ท าการทดลองฉีดเซลลต์น้ก าเนิดใหแ้ก่ผูป้ว่ย
หวัใจวาย การน าเซลลต์น้ก าเนิดมาใช ้จะเริม่ขึน้เมือ่ผูป้ว่ยไดร้บัการท าบอลลนูเพื่อขยายหลอดเลอืดหวัใจตบี
เสรจ็แลว้ โดยแพทยจ์ะสกดัเซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกูของผูป้ว่ยทีเ่ซน็เอกสารยนิยอมรบัการบ าบดัดว้ยวธิน้ีี 
และเมือ่เตรยีมเซลลพ์รอ้มแลว้ แพทยจ์ะฉีดเซลลต์น้ก าเนิดทีไ่ดก้ลบัเขา้ไปในหลอดเลอืดทีต่บีตนั โดย
กระบวนการทัง้หมดน้ีใชเ้วลา 5 ชัว่โมงหลงัหวัใจวาย 
 



 จากการตดิตามผลหลงัจากการรกัษาพบว่า ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รว่มการทดลองน้ีมอีาการโดยรวมดขีึน้ และ
นบัว่าการบ าบดัดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดคอืความหวงัใหมส่ าหรบัคนไขโ้รคหวัใจ  
 
นักวิทยาศาสตรช์าวองักฤษเพาะเซลลต้์นก าเนิดจากไขกระดกูเป็นล้ินหวัใจได้เป็นครัง้แรกของโลก  
 ตน้ปี ค.ศ. 2007 ทมีนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัอมิพเีรยีลคอลเลจ ออฟ ลอนดอน ไดท้ าการทดลองเพาะ
เซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดกู พฒันาจนท างานไดเ้หมอืนกบัเซลลล์ิน้หวัใจส าเรจ็เป็นครัง้แรกของโลก  
 

 โดยลิน้หวัใจทีท่ดลองปลกูถ่ายใหก้บัแกะและหมนูัน้ ไมเ่พยีงแต่ท าหน้าทีเ่หมอืนลิน้หวัใจเทยีมทีใ่ชก้นั
อยา่งแพรห่ลายในปจัจบุนัเท่านัน้ หากแต่ยงัท างานไดด้กีว่าดว้ย สามารถปรบัวาลว์เปิด-ปิดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และท าใหค้าดการณ์อตัราการไหลเวยีนของโลหติได้ 
 

 คาดว่าผลการวจิยัน้ีจะป็นกา้วทีส่ าคญัของการเพาะอวยัวะเพื่อปลกูถ่ายใหแ้ก่ผูป้ว่ย นอกจากน้ีทมี
นกัวจิยัยงักล่าวอกีว่า มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะพฒันาหวัใจขึน้มาไดใ้หมท่ัง้ดวง ในเวลาไมเ่กนิ 10 ปีนบัจากนี้  
 

เซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือทารกป่วยเป็นโรคมะเรง็เมด็เลือดขาวในมาเลเซีย  
 ในปี ค.ศ. 2003 แองเจลิทารกหญงิวยั 5 เดอืน ตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งหนกักบัโรคมะเรง็เมด็เลอืด
ขาว และมโีอกาสรอดไมเ่กนิ 10 เปอรเ์ซน็ต ์ยิง่ไปกว่านัน้ ครอบครวัของเธอซึง่เป็นชนชัน้กลางประสบปญัหา
อยา่งหนกั ในเรือ่งค่ารกัษาพยาบาลทีส่งูถงึหนึ่งลา้นรงิกติ ครอบครวัของเธอคดิว่าพวกเขาคงถงึทางตนัเสยีแลว้ 
และคงหมดหนทางทีจ่ะยือ้ชวีติลกูสาวตวัน้อยไวไ้ด ้แต่ในทีสุ่ดแพทยข์องครอบครวั ไดใ้หค้ าปรกึษาแก่บดิาและ
มารดาของเธอ ถงึอุบตักิารณ์ของเซลลต์น้ก าเนิดจากเลอืดสายสะดอื ทีอ่าจจะช่วยชวีติแองเจลิเอาไวไ้ด้  
 

 ค าแนะน าดงักล่าวท าใหม้ารดาของเธอตดัสนิใจตัง้ครรภอ์กีครัง้หนึ่ง โดยหวงัว่าเซลลต์น้ก าเนิดจาก
เลอืดสายสะดอืทารกผูน้้องจะสามารถเขา้กบัเนื้อเยือ่ผูพ้ ี ่และช่วยชวีติแองเจลิไวไ้ด ้เมือ่แองเจลิอายไุด ้1 ปีกบั 
2 เดอืน สิง่ทีพ่่อกบัแมข่องเธอเฝ้าอธษิฐานกบ็งัเกดิขึน้ พวกเขาไมเ่พยีงแต่ไดล้กูชายคนใหมเ่พื่อสบืสกุลเท่านัน้ 
ยงัไดช้วีติลกูสาวกลบัคนืมาอกีดว้ย 
 

 ปจัจบุนั แองเจลิ อาย ุ3 ขวบ มสีุขภาพทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ด ีพ านกัอยูใ่นประเทศมาเลเซยีอยา่งมี
ความสุข 
 
ศลัยกรรมเพ่ิมขนาดทรวงอกโดยเซลลต้์นก าเนิดเน้ือเย่ือไขมนัในญ่ีปุ่ นและอเมริกา  
 ในปี ค.ศ. 2004 ดร.โคทาโร ่โยชมิรูะ จากมหาวทิยาลยัโตเกยีว พรอ้มกบันกัวจิยัในทมีไดน้ าเซลลต์น้
ก าเนิดจากเนื้อเยือ่ไขมนัของคนไขม้าท าการเพาะเลีย้งเพื่อเพิม่ปรมิาณ ก่อนฉีดกลบัเขา้ไปในทรวงอกของ
คนไข ้โดยคาดว่าเซลลต์น้ก าเนิดจะท าใหเ้กดิการก่อตวัของเซลลไ์ขมนัใหม ่พรอ้มกระตุน้ใหห้ลอดเลอืดเตบิโต 
สามารถน าอาหารมาหล่อเลีย้งเนื้อเยือ่ทรวงอกทีเ่กดิขึน้ใหมไ่ด ้โดยคนไขห้ญงิจ านวน 38 คน ทีม่าขอรบัการ
บ าบดัดว้ยวธินีี้ มทีรวงอกใหญ่ขึน้ และปราศจากผลขา้งเคยีงใดๆ 
 

 ดร.โคทาโร ่กล่าวว่าขอ้เสยีของวธินีี้คอื จะช่วยเสรมิทรวงอกสตรใีหใ้หญ่ขึน้ไดเ้พยีงครึง่เดยีวของการ
ปลกูถ่ายดว้ยสารสงัเคราะห ์ดงันัน้ในคนไขร้ปูรา่งผอมบางอาจจะไมม่เีนื้อเยือ่ไขมนัเพยีงพอทีจ่ะน ามาเสรมิ
ทรวงอกใหไ้ดข้นาดทีต่อ้งการ 
 



 ส่วนขอ้ดกีค็อื ทรวงอกทีไ่ดร้บัการปลกูถ่ายดว้ยเซลลต์น้ก าเนิด จะดเูป็นธรรมชาตกิว่าการเสรมิดว้ย
สารสงัเคราะห ์และเซลลต์น้ก าเนิดไมก่่อใหเ้กดิปญัหาเช่นเดยีวกบัการใชส้ารสงัเคราะหเ์ช่นทีเ่คยเป็นมาในอดตี 
เนื่องจากเซลลต์น้ก าเนิดไมใ่ช่สิง่แปลกปลอมในรา่งกายมนุษย์ 
 
ศลัยกรรมทรวงอกส าหรบัคนไข้โรคมะเรง็ทรวงอกโดยเซลลต้์นก าเนิดเน้ือเย่ือไขมนัในสหรฐัฯ  
 ขณะเดยีวกนัในสหรฐั ไดม้กีารวจิยัใกลเ้คยีงกนัน้ีเกดิขึน้ โดย ดร.เจเรม ีเหมา ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุม
สมาคมเพื่อความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตรแ์ห่งสหรฐัฯ เมือ่ปี ค.ศ. 2005 ว่าการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจะช่วยลด
จ านวนการผ่าตดัใหญ่ลง และท าใหเ้กดิการปลกูถ่ายอวยัวะในรปูทรงต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพยาวนานขึน้  
 

 นอกจากนี้ ดร.เหมา ยงัไดท้ดลองรว่มกบันกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์โดยพฒันาใหเ้ซลลต์น้
ก าเนิดกลายเป็นเซลลท์ีท่ าหน้าทีผ่ลติไขมนัและน าเซลลน์ัน้ไปใส่ในแมพ่มิพพ์ลาสตกิ เพื่อสรา้งเซลลเ์นื้อเยือ่
รปูทรงและขนาดต่างๆ ส าหรบัน าไปปลกูถ่าย ก่อนน าไปเพาะเลีย้งในหอ้งทดลองและฉีดเขา้ใตผ้วิหนงัหนู
ทดลอง 4 สปัดาหต่์อมา นกัวจิยัไดท้ าการผ่าตดัน าเนื้อเยือ่เหล่านัน้ออกมา และพบว่าเนื้อเยือ่ยงัอยูใ่นรปูทรง
และขนาดเท่าเดมิ 
 

 ผลส าเรจ็ของการทดลองนี้ ท าใหแ้พทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นศลัยกรรมจากหลายประเทศทัว่โลกเชื่อกนัว่า 
อกีไมน่านปญัหาของผูป้ว่ยทีเ่ป็นมะเรง็ทรวงอกทีต่อ้งตดัเตา้นมทิง้หลงัการท าเคมบี าบดัคงหมดไป เพราะ
สามารถปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดทีท่รวงอกแทนการใชซ้ลิโิคนอยา่งเดมิได้  
 
เซลลต้์นก าเนิดสามารถรกัษาหนูตาบอดให้กลบัมาเหน็ใหม่ได้แล้วในสหรฐัฯ  
 ดร.โรเบริต์ แลนซา จากบรษิทั แอดวานซ ์เซลล ์เทคโนโลย ีจ ากดั (Advanced Cell Technology) ใน
รฐัแมสซาชเูซตส ์สหรฐัฯ ไดเ้ผยผ่านวารสารโคลนน่ิงและสเตม็เซลล ์ (Cloning and Stem Cells) ว่าเทคโนโลยี
ทีพ่ฒันาขึน้มาล่าสุดนี้ อาจเป็นความหวงัในการรกัษาโรคสายตาเสื่อม ทีเ่กดิจากความผดิปกตบิรเิวณจดุ
ศูนยก์ลางรบัภาพของจอประสาทตา และมกัพบในผูส้งูวยัซึง่นบัเป็นขา่วดมีาก เพราะโรคสายตาเสื่อมนี้มคีน
เป็นกว่า 30 ลา้นรายทัว่โลก และเป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหค้นไขอ้าย ุ60 ปีขึน้ไปในสหรฐัฯ มอีาการตาบอด  
 

 โดย ดร.แลนซ่า ไดเ้ผยว่า ทมีวจิยัของเขาไดท้ าการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดของตวัอ่อนลงในเซลลข์อง
ชัน้จอประสาทตาชัน้นอกสุด และเป็นตวัรบัสญัญาณภาพในดวงตาใหก้บัหนูทีต่าบอดสนิท และผลการทดสอบ
พบว่า หนูเหล่านัน้สามารถมองเหน็ได ้ดงันัน้ จงึมแีนวโน้มว่าการปลกูถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเพื่อรกัษาโรค
เกีย่วกบัสายตาของมนุษย ์จะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้  
 
เซลลต้์นก าเนิดจากเน้ือเย่ือไขมนักบัการซ่อมแซมกะโหลกในเยอรมนี  
 ในปี ค.ศ. 2005 เยอรมนีไดก้ลายเป็นประเทศแรกในโลก ทีน่ าเซลลต์น้ก าเนิดจากเนื้อเยือ่ไขมนัมา
เพาะเลีย้งใหก้ลายเป็นเซลลก์ระดกูเพื่อรกัษาใหก้บัเดก็หญงิอาย ุ7 ปี ทีป่ระสบอุบตัเิหตุหกลม้ จนท าใหก้ะโหลก
ศรีษะหายไป รวมทัง้ยงัมรีอยรา้วทีย่าวถงึ 19 ตารางนิ้ว 
 

 ทมีแพทยแ์ละนกัวจิยัไดย้อ่ยกระดกูจากกระดกูเชงิกรานของเธอ ใหเ้ป็นชิน้เลก็ราว 0.1 นิ้ว ก่อนน าไป
วางบนกะโหลกทีห่ายไปของเดก็หญงิ แลว้จงึใส่เซลลต์น้ก าเนิดเนื้อเยือ่จากไขมนัทีไ่ดจ้ากบรเิวณสะโพกของ



เธอลงไปบนกระดกูดงักล่าว โดยเซลลต์น้ก าเนิดจากเนื้อเยือ่ไขมนัจะอาศยักระดกูทีน่ าไปวางก่อนหน้านัน้ เป็น
ตวัน าใหเ้กดิกระดกูงอกขึน้มาใหมแ่ทนส่วนทีข่าดหายไป 
 
เซลลต้์นก าเนิดจากเลือดสายสะดือทารก กบัการบ าบดัรกัษาโรคท่ีเก่ียวกบัสมองและการบาดเจบ็ของ
ไขสนัหลงัในจีน 
 ในปจัจบุนัโรคเกีย่วกบัสมองและการบาดเจบ็ของไขสนัหลงั เกดิขึน้กบัประชากรทัว่โลกกว่า 10 ลา้น
รายต่อปี โดยโรคเหล่าน้ีไดน้ าความเจบ็ปวดทุกขท์รมานไปสู่ผูป้ว่ยเป็นอยา่งมาก  
 

 ดงันัน้ นกัวจิยัชาวสหรฐัฯ เชือ้สายจนีจากมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ แคลฟิอรเ์นีย จงึไดท้ าการพฒันา
และวจิยัโดยน าเซลลจ์ากเลอืดสายสะดอืของมารดาทีไ่มม่กีารตดิเชือ้ต่างๆ ดงัทีก่ล่าวไปแลว้ มาคดักรองผ่าน
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าในระดบันาโน เพื่อเลอืกเฉพาะเซลลต์น้ก าเนิดบรสิุทธิอ์อกมา แลว้เพาะเลีย้งใหเ้ป็นเซลล์
สมองในจ านวนตัง้แต่ 1.4 ลา้นเซลลข์ึน้ไป ใหเ้พยีงพอต่อการน าไปใชร้กัษา เซลลต์น้ก าเนิดบรสิุทธิเ์หล่าน้ี
สามารถน าไปใชก้บัผูป้ว่ยรายใดกไ็ด ้ไมจ่ าเป็นตอ้งม ีHLA Matching 
 

 โรคท่ีสามารถรกัษาได้ผล ได้แก่ 
1. ไขสนัหลงัไดร้บับาดเจบ็ 
2. สมองเสื่อม 
3. อมัพฤกษ์และอมัพาต 
4. สมองพกิารแต่ก าเนิด 
5. พารก์นิสนั 

 

โดยแพทยจ์ะท าการฉีดเซลลส์มองเขา้ในไขสนัหลงั หรอืกระแสเลอืดของผูป้ว่ย โดยจะฉีดทุก ๆ หน่ึง
สปัดาห ์ทัง้หมด 4 ครัง้ และจะเริม่เหน็ผลในระยะเวลา 2 เดอืนขึน้ไป โดยผลการรกัษาสงูสุดจะเกดิขึน้ภายใน 6 
เดอืนหลงัเขา้รบัการรกัษา 
 

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นตน้มา 90 เปอรเ์ซน็ตข์องผูป้ว่ยกว่าพนัรายจากโรงพยาบาล 25 แห่งในประเทศ
จนี มอีาการดขีึน้จนถงึเกอืบหายขาด 
 

จากการวจิยัและพฒันาของทมีนกัวจิยัจากทุกมมุโลก ท าใหเ้ราคน้พบว่าปจัจบุนัน้ีเราสามารถสรา้ง
อวยัวะบางชนิดขึน้มาใหมไ่ดบ้า้งแลว้ เช่น  กระดกูอ่อน, เนื้อเยือ่เอน็ขอ้เทา้, ฟนั, ผวิหนงั, กระเพาะปสัสาวะ, 
หลอดเลอืดหวัใจ, ลิน้หวัใจ, กะโหลก, เตา้นม, หลอดเลอืด, กระดกู, ขอ้ต่อ และจอประสาทตา และอกีไมน่าน
เราคงสามารถสรา้งอวยัวะทุกชิน้ในรา่งกายขึน้มาไดส้ าเรจ็  
 

ทัง้หมดน้ีไมใ่ช่ปาฏหิารยิห์รอืความบงัเอญิ แต่เป็นความจรงิทีเ่กดิขึน้ไดก้เ็พราะความมหศัจรรยข์อง
เซลลต์น้ก าเนิดนัน่เอง 
 


