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Stem cell หรอื เซลล ตน กาํเนดิ เปน เซลล ที ่แตก ตาง
จาก เซลล อืน่ โดย ที ่สามารถ แบง ตวั เพิม่ จาํนวน ได (self
renewal)  และ สามารถ เจรญิ เปน เซลล ตวั แก ได (differ-
entiate)  ปจจยั ที ่ควบคมุ การ เปลีย่น แปลง ของ เซลล ตน
กาํเนดิ คอื สิง่ แวด ลอม ภาย นอก (external micro- en-
vironment)  และ intrinsic signal ตางๆ เซลล ตน
กาํเนดิ พบ ได ใน เนือ้ เยือ่ และ อวยัวะ ของ รางกาย มนษุย และ
สตัว ที ่เจรญิ เตบิโต แลว โดย พบ ได ทัง้ ใน เนือ้ เยือ่ ที ่ม ีการ แบง
ตวั ตลอด เวลา เชน สมอง และ ตบั ออน เปนตน เซลล ตน
กาํเนดิ มี 2 ชนดิ ชนดิ แรก เรยีก embryonic stem cell
(ES cell) หรอื เซลล ตน กาํเนดิ ตวั ออน1,2 ม ีศกัยภาพ ที ่จะ
แบง ตัว และ เจริญ เปน เซลล ชนิด ตางๆ   ได ทุก ชนิด ใน
รางกาย  เซลล ตน กําเนิด อีก ชนิด เจริญ มา จาก ชนิด แรก
เรยีก adult stem cell หรอื เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต
แลว3 เดมิ เชือ่ วา เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ นี ้ม ีศกัยภาพ จาํกดั
โดย จะ เจรญิ เปน เนือ้ เยือ่ หรอื อวยัวะ ชนดิ ใด ชนดิ หนึง่ เพยีง
ชนิด เดียว จึง เรียก organ or tissue specific stem
cell  ม ีการ ศกึษา วจิยั เกีย่วของ กบั เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ หลงั
อยาง กวางขวาง มา นาน โดย เฉพาะ hematopoietic
stem  cell ใน ปจจบุนั เชือ่ วา เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต
แลว ม ีความ ยดื หยุน ใน การ เจรญิ เปน เนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ  ได มาก
ขึ้น เชื่อ กัน วา เซลล ตน กําเนิด เหลา นี้ คง มี บทบาท ใน การ
ซอม แซม เนื้อ เยื่อ หรือ อวัยวะ ที่ สึก หรอ ของ รางกาย ให
กลบัคนื สู สภาพ ปกติ

ทีม่า และ ความ สาํคญั
ใน ชวง ครึ่ง หลัง ของ ศตวรรษ ที่ เพิ่ง ผาน ไป วงการ

แพทย ได ให ความ สนใจ ใน เรือ่ง การ ปลกู ถาย อวยัวะ เพือ่ ใช
รกัษา โรค อวยัวะ พกิาร เรือ้ รงั ไม วา จะ เปน โรค ไต โรค ตบั
โรค หวัใจ หรอื โรค เลอืด ความ สาํเรจ็ ใน การ ปลกู ถาย การ
ผา ตดั และ ประสทิธภิาพ จาก การ ใช ยา กด ภมูคิุมกนั เพือ่ ให
รางกาย ผูปวย ยอม รับ อวัยวะ ที่ ไดรับ จาก ผู อื่น ทําให การ
รกัษา ดวย การ ปลกู ถาย อวยัวะ ประสบ ความ สาํเรจ็ และ แพร
หลาย ทัว่ โลก จน เกดิ ปญหา การ ขาด แคลน ผู บรจิาค อวยัวะ
ใน ปจจบุนั นกั วทิยาศาสตร และ แพทย จงึ หนั มา ให ความ
สนใจ ใน การ สราง อวยัวะ เทยีม และ คนหา วธิกีาร ที ่จะ ซอม
แซม หรอื สราง อวยัวะ เหลา นัน้ ขึน้ มา ใหม ความ กาวหนา ใน
เรื่อง นี้ ปรากฏ เปน รูปธรรม ชัดเจน มาก ขึ้น เมื่อ นัก วิทยา
ศาสตร ชาว อังกฤษ ประสบ ความ สําเร็จ ใน การ ให กําเนิด
ทารก ใน หลอด แกว คน แรก ใน โลก ใน ปพ.ศ. 2521 สบิ ป
เศษ  หลัง จาก นั้น นัก วิทยาศาสตร จาก มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ ประเทศ อังกฤษ ประสบ ความ สําเร็จ ใน การ เพาะ
เลี้ยง เซลล ตน กําเนิด จาก ตัว ออน ของ หนู ซึ่ง นํา ไป สู การ
เพาะ เลี้ยง เซลล นั้น จาก ตัว ออน ของ มนุษย โดย นัก วิทยา
ศาสตร สหรัฐ อเมริกา จาก มหาวิทยาลัยวิสคอน ซินเมื่อ
ปพ.ศ. 25412

Embryonic stem cell หรอื ES cell
ES cell มี ศักยภาพ ที่ จะ แบง ตัวอยาง ไม จํากัด และ

เจริญ เปน เซลล ชนิด ใด ชนิด หนึ่ง ได ทุก ชนิด ใน รางกาย
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มนษุย  ES cell พบ ใน inner cell mass ของ embryo
ระยะ blastocyst ES cell จะ เจริญ เปน embryoid
bodies ซึง่ ประกอบ ดวย embryonic germ layer ทัง้
3 ชัน้ ไดแก ectoderm, mesoderm และ endoderm
ซึง่ จะ เจรญิ ตอไป เปน เซลล เมด็ เลอืด endothelial cell
เซลล กลาม เนื้อ และ เซลล ประสาท การ เจริญ ของ ES
cell เปน เซลล ชนิด ตางๆ   ใน รางกาย อาศัย สาร โปรตีน
ตางๆ เชน growth factor, cytokine และ adhesion
molecule  ตางๆ4 กลไก ภาย ใน เซลล ที ่ควบคมุ การ เจรญิ
เปน ตัว แก ของ ES cell ไดแก transcription factor
และ telomerase

ใน ปจจบุนั นกั วทิยาศาสตร ได ประสบ ความ สาํเรจ็ ทัง้ ใน
หน ูและ ใน มนษุย ใน การ ที ่นาํ เซลล ตน กาํเนดิ จาก ตวั ออน มา
เพาะ เลี้ยง ให เจริญ เปน เซลล กลาม เนื้อ หัวใจ5, 6 เซลล ตับ
ออน7 เซลล ประสาท8, 9 และ เซลล เมด็ เลอืด10 และ ม ีการ นาํ
เซลล เหลา นี ้ไป ปลกู ถาย ใน สตัว ทดลอง ม ีรายงาน วา ใน หนู
ที ่ม ีอาการ ของ โรค พารกนิ สนั11 ภาย หลงั ไดรบั การ ปลกู ถาย
เซลล ประสาท พบ วา สาร เคม ีที ่พรอง หาย ไป กลบัคนื มา เปน
ปกติ ทาํให หน ูหาย จาก โรค ได ใน หน ูที ่ม ีไข สนั หลงั ไดรบั
ภยันตราย และ ไดรับ การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด ตัว
ออน12 พบ วา เซลล ตน กาํเนดิ เจรญิ เปน เซลล ประสาท และ
ทําให หนู มี อาการ ดีขึ้น ความ สําเร็จ ดัง กลาว ทําให วงการ
แพทย คาด หวงั วา จะ สามารถ รกัษา โรค ตางๆ เชน โรค พาร
กนิ สนั  โรค สมอง เสือ่ม โรค เบาหวาน โรค หลอด เลอืด ตบี
และ โรค หวัใจ วาย ได ใน อนาคต อนั ใกล หาก สามารถ คนหา
สูตร ผสม ของ growth factors ตางๆ  เพื่อ กําหนด ให
เซลล  ตน กาํเนดิ ตวั ออน ผลติเนือ่เยือ่ ของ อวยัวะ ตางๆ   ตาม
ที ่ตองการ

ขอ ดี จาก การ ใช เซลล ตน กําเนิด ตัว ออน ก็ คือ ความ
สามารถ เพาะ เลีย้ง เพือ่ เพิม่ จาํนวน ไดมา กอ ยาง ไม จาํกดั ทัง้
ยงั สามารถ ทาํให ม ีการ เปลีย่น แปลง ลกัษณะ ทาง พนัธ ุกรรม
ทาํให ปลกู ถาย ให กบั ผู อืน่ ได โดย ไม ม ีปญหา ทาง ภมูคิุมกนั
ภาวะ แทรก ซอน ซึ่ง อาจ เกิด ขึ้น ใน ระยะ ยาว จาก การ ปลูก
ถาย เซลล ตน กาํเนดิ ตวั ออน คอื การ ที ่ไม สามารถ ยบัยัง้ การ

เจรญิ เตบิโต ของ เนือ้ เยือ่ ที ่เกดิ ขึน้ ใน โอกาส อนั ควร ทาํให
เกดิ เนือ้ งอก โดย เฉพาะ teratoma หรอื แม แต มะเรง็ ได11
ปญหา ดาน จรยิธรรม

การ นาํ เซลล ตน กาํเนดิ จาก ตวั ออน ของ มนษุย ไป ใช เพือ่
การ วิจัย ใน การ สราง เซลล ชนิด ตางๆ   ทําให เกิด ประเด็น
ปญหา ทาง จรยิธรรม ขึน้ อยาง เดน ชดั และ หลกี เลีย่ง ไม ได
หลัง จาก ที่ รัฐสภา ของ ประ เทศสหราชอาณาจักร ได ออก
พระ ราช บญัญตั ิอนญุาต ให ม ีการ ทาํ วจิยั โดย ใช ตวั ออน ที ่มี
อาย ุไม เกนิ 15 วนั เมือ่พ.ศ. 253313 โดย สามารถ ใช ไข ที่
ไดรับ การ ผสม แลว เพื่อ ทํา วิจัย ที่ เกี่ยวของ กับ การ มี บุตร
ยาก การ คมุ กาํเนดิ โรค ทาง พนัธ ุกรรม และ ความ ผดิ ปกติ
ทาง โครโมโซม ตางๆ

สาํหรบั การ วจิยั ที ่เกีย่วของ กบั เซลล ตน กาํเนดิ ตวั ออน
ไดรบั การ รบัรอง เปน ครัง้ แรก เมือ่ วนัที่ 22 มกราคมพ.ศ.
2544 นกั วทิยาศาสตร ชาว องักฤษ ได ดาํเนนิ การ วจิยั เรือ่ง
เซลล ตน กาํเนดิ อยาง ตอ เนือ่ง โดย ใช เซลล ตวั ออน เพราะ เชือ่
วา ขณะ นี ้วธิกีาร ดงั กลาว ยงั คง เปน วธิ ีเดยีว ที ่ม ีอยู และ การ
ปฏิเสธ การ ใช เซลล ดัง กลาว เพื่อ นํา ไป บําบัด รักษา โรค ที่
วธิกีาร รกัษา ดวย เซลล ตน กาํเนดิ อาจ ใชได ผล ด ีเปน การ ไม
ยตุธิรรม ตอ ผูปวย

ใน ประเทศ สหรฐั อเมรกิา ประธานาธบิด ีคน ปจจบุนั ก็
เริม่ ให การ สนบัสนนุ การ วจิยั ใน เรือ่ง นี้ แต จาํกดั อยู เฉพาะ
สถาบนั ที ่ม ีหอง ทดลอง ที ่ได ม ีการ เพาะ เลีย้ง เซลล ตน กาํเนดิ
นี้ ไว แลว ใน ประเทศ อื่น ทั่ว โลก14 ปญหา นี้ ขึ้น อยู ที่ ศาสนา
และ ความ เชือ่ ของ คน ใน ชาต ินัน้ ๆ  เชน ที ่ประเทศ อสิราเอล
ศาสนา ยวิ เชือ่ วา ชวีติ คน เริม่ตน เมือ่ ตวั ออน ฝง ตวั ใน ครรภ
มารดา ทารก ใน หลอด แกว จงึ ไม ถอื วา เปน คน การ ทาํ วจิยั
จงึ ไม ผดิ กฎหมาย จงึ ม ีการ ผลติ และ วจิยั เซลล ตน กาํเนดิ
ประเภท นี้ กัน มาก ขณะ ที่ ใน ประเทศ สหพันธ สาธารณรัฐ
เยอรมนั ที ่ม ีประชากร สวน ใหญ นบัถอื ครสิต ศาสนา ซึง่ ถอื
เครงครดั วา ชวีติ เริม่ตน เมือ่ ม ีการ ปฏสินธิ ไม วา จะ อยู ใน
หรอื นอก ครรภ มารดา จงึ ทาํ การ ทดลอง ไม ได เพราะ ถอื วา
การ กระทํา ดัง กลาว เปน การ ฆา สิ่ง มี ชีวิต สวน ใน ประเทศ
ฝรัง่เศส ที ่ผูคน นบัถอื ครสิต ศาสนา มาก เชน กนั ก ็หาม ผลติ
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เซลล ตน กาํเนดิ แบบ นี้ แต รฐับาล ไม หาม การ นาํ เขา เซลล ตน
กาํเนดิ จาก ตาง ประเทศ นกั วทิยาศาสตร จงึ พอ ทาํ การ วจิยั
ได

เมือ่ หนั มา ด ูประเทศ แถบ เอเชยี15 จะ พบ วา ที ่สงิคโปร
มี ผู เชี่ยวชาญ ที่ ทํา วิจัย ใน เรื่อง นี้ มาก มา นาน นับ 10 ป มี
บริษัท ที่ ผลิต และ สง ออก เซลล ตน กําเนิด แต ยัง ไม
มีกฎหมาย รอง รับ ชัดเจน เพิ่ง จะ มี การ แตง ตั้ง คณะ
กรรมการ ดาน จรยิธรรม เพือ่ พจิารณา เรือ่ง นี ้เมือ่ ตน ป นี ้เอง
ใน ขณะ ที่ ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน หาม ทํา การ
ทดลอง ดงั กลาว สาํหรบั ใน ประเทศ ไทย ขณะ นี ้แพทยสภา
กาํลงั พจิารณา เรือ่ง นี ้อยู หลกั ทาง พทุธ ศาสนา เชือ่ วา การ ฆา
สิง่ ม ีชวีติ เปน บาป ประเดน็ จงึ อยู ที ่วา เรา จะ ถอื ชวีติ เริม่ตน
เมื่อ ใด
เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว

เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว ที ่ไดรบั ความ สนใจ
และ ม ีการ ศกึษา วจิยั กนั อยาง กวางขวาง คอื เซลล ตน กาํเนดิ
เมด็ เลอืด เชน การ ศกึษา ดาน เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด ใน
ไข กระดกู ทาํ ได โดย การ นบั จาํนวน โคโลนทีี ่มาม ของ หน ูที่
ไดรบั การ ฉาย รงัส ีปรมิาณ สงู ทัว่ รางกาย ภาย หลงั การ ฉดี ไข
กระดกู เขา ไป ใน ทอง นอก จาก นี้ ม ีการ คดิคน วธิกีาร ตางๆ
ใน การ เพาะ เลีย้ง เซลล ตน กาํเนดิ ของ เมด็ เลอืด ชนดิ ตางๆ
ทําให มี ความ รู ความ เขาใจ เกี่ยว กับ ขบวน การ และ กลไก
ตางๆ   ที ่ควบคมุ การ สราง เมด็ เลอืด ความ รู ความ เขาใจ ดงั
กลาว ทําให สามารถ ทํา การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด
เลอืด ใน การ รกัษา โรค ตางๆ ทัง้ โรค เลอืด โรค มะเรง็ โรค
ทาง พนัธ ุกรรม และ โรค ที ่ม ีภาวะ พรอง ภมูคิุมกนั ให หาย
ขาด ได เดิม เขาใจ วา พบ มี เซลล ตน กําเนิด ที่ เติบโต แลว
เฉพาะ ใน ระบบ เลือด ลําไส เล็ก และ ผิว หนัง เทานั้น ใน
ปจจุบัน มี รายงาน วา พบ มี เซลล ตน กําเนิด ใน เนื้อ เยื่อ และ
อวยัวะ อืน่ ๆ   ดวย เชน เนือ้ เยือ่ สมอง กลาม เนือ้ และ เตา
นม เปนตน

กอน หนา นั้น เชื่อ กัน วา เซลล ตน กําเนิด ชนิด ที่ เติบโต
แลว ที ่พบ ใน เดก็ และ ผูใหญ ม ีความ จาํเพาะ ที ่จะ เจรญิ เปน
เซลล ชนดิ ใด ชนดิ หนึง่ เพยีง ชนดิ เดยีว เทานัน้ เชน เซลล

ตน กาํเนดิ ระบบ ประสาท จะ เจรญิ ให ลกูหลาน ที ่เปน เซลล
ประสาท เทานัน้ และ เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด จะ เจรญิ เปน
เซลล เมด็ เลอืด เพยีง อยาง เดยีว ใน ปจจบุนั พบ วา เซลล ตน
กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว ใน ผูใหญ สามารถ เจรญิ เปน เซลล
หรอื เนือ้ เยือ่ อืน่ นอก เหนอื จาก เซลล หรอื เนือ้ เยือ่ ดัง้เดมิ ที่
มนั อยู ได โดย การ ให เซลล ตน กาํเนดิ นัน้ อยู ใน สิง่ แวด ลอม
ที ่เปลีย่น ไป จาก เดมิ เรยีก การ เปลีย่น แปลง และ การ เจรญิ
เปน เซลล หรอื เนือ้ เยือ่ อืน่ วา stem cell plasticity กลาว
คอื เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว ยงั ม ีความ ยดื หยุน อยู
งาน วิจัย แรก ที่ สนับสนุน คือ การ ที่ เซลล ตน กําเนิด เม็ด
เลอืด จาก ไข กระดกู สามารถ เจรญิ เปน เซลล กลาม เนือ้ ได16
ตอมา ยงั พบ วา เซลล ตน กาํเนดิ ประสาท สามารถ เจรญิ เปน
เซลล เม็ด เลือด ได ปจจุบัน มี รายงาน วา เซลล ไข กระดูก
เจรญิ เปน เซลล ประสาท17 เซลล ไข กระดกู เจรญิ เปน เซลล
ตบั เซลล ผวิ หนงั เจรญิ เปน เซลล สมอง เซลล สมอง เจรญิ
เปน เซลล กลาม เนือ้ หวัใจ18 เปนตน

ม ีรายงาน การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ จาก กลาม เนือ้
ตับ  และ สมอง ใน หนู ที่ ไดรับ การ ฉาย รังสี ขนาด สูง เพื่อ
ทาํลาย การ สราง เมด็ เลอืด ใน ไข กระดกู ทัง้ หมด พบ ม ีการ
สราง เมด็ เลอืด กลบั มา เปน ปกต ิได หลงั การ ปลกู ถาย19 นอก
จาก นี ้เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ เลอืด ใน ไข กระดกู เมือ่ นาํ มา ปลกู
ถาย ใน หน ูที ่ไดรบั การ ฉาย รงัส ีขนาด สงู และ ม ีการ อดุ ตนั
ของ หลอด เลอืด แดง โค โร นา รี พบ วา ม ีการ เจรญิ ของ เซลล
กลาม เนือ้ หวัใจ และ เซลล เยือ่ บ ุเอน็ โดธเีลยีม จาก เซลล ตน
กาํเนดิ ที ่ปลกู ถาย ได20 ม ีการ นาํ เซลล ตน กาํเนดิ จาก สมอง
ของ สตัว ทดลอง ไป ปลกู ถาย ให สตัว ตวั อืน่ ทาํให เกดิ เซลล
ประสาท และ เซลล ตวั ประกอบ อืน่ ๆ  ใน ระบบ ประสาท ได
เซลล ที่ เกิด ใหม ที่ มี หนาที่ สราง myelin หรือ ฉนวน คลุม
รอบ เสน ประสาท ก ็ทาํงาน ได เชน เดยีว กบั เซลล ปกต2ิ1

จาก หลักฐาน ดัง กลาว ทําให ความ เขาใจ ที่ วา เซลล ตน
กาํเนดิ ที ่เตบิโต แลว ใน ผูใหญ จะ เจรญิ เปน เซลล หรอื เนือ้ เยือ่
ชนดิ ใด ชนดิ หนึง่ เพยีง ชนดิ เดยีว ตอง เปลีย่น ไป อยาง สิน้
เชงิ อาจ เปน ไป ได วา เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว เมือ่
อยู ใน สิง่ แวด ลอม อืน่ ทาํให สามารถ ม ีการ เจรญิ เปน เซลล
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หรอื เนือ้ เยือ่ อืน่ (transdifferentation) หรอื อาจ เปน ไป
ได วา เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว ที ่จรงิ อาจ ไม ตาง ไป
จาก เซลล ตน กาํเนดิ ตวั ออน เลย ก ็ได

การ คน พบ ดงั กลาว ม ีความ สาํคญั มาก โดย เฉพาะ ใน
การ นํา มา ใช รักษา ผูปวย แทน เซลล ตน กําเนิด ตัว ออน ซึ่ง
อาจ จะ เหมาะสม กวา และ จะ ลด ความ ขดั แยง ดาน จรยิธรรม
ที ่อาจ เกดิ ขึน้ หาก ใช เซลล ตน กาํเนดิ ตวั ออน โรค ที ่อาจ รกัษา
ดวย การ ปลกู ถาย เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว ไดแก
โรค ที่ myelin เสยี ซึง่ ที ่พบ บอย มาก ใน ประเทศ ทาง ตะวนั
ตก ก ็คอื โรค multiple sclerosis22 โรค ไข สนั หลงั ไดรบั
การ กระทบ กระเทอืน โรค ที ่ม ีความ ผดิ ปกต ิของ กลาม เนือ้
เชน โรค muscular dystrophy โรค ตบั วาย โรค กลาม
เนื้อ หัวใจ วาย ผูปวย โรค เหลา นี้ อาจ รักษา ให หาย ได ดวย
การ ปลูก ถาย เซลล ตน กําเนิด ชนิด ที่ เติบโต แลว จาก ไข
กระดกู ซึง่ ใน ปจจบุนั ม ีขอมลู จาํนวน มาก เกีย่ว กบั การ ปลกู
ถาย เซลล ตน กําเนิด เม็ด เลือด ใน ไข กระดูก ให กับ ผูปวย
จาํนวน เปน พนัๆ   คน แลว นอก จาก นี ้การ ใช เซลล ตน กาํเนดิ
ชนดิ ที ่เตบิโต แลว ใน การ ปลกู ถาย ยงั ม ีขอ ไดเปรยีบ กลาว
คือ เซลล ตน กําเนิด จาก เนื้อ เยื่อ หรือ อวัยวะ บาง ชนิด อาจ
เพิม่ จาํนวน ภาย นอก รางกาย ได ยาก เชน เซลล ตน กาํเนดิ
เมด็ เลอืด หาก จาํเปน ตอง ใช เซลล ตน กาํเนดิ จาํนวน มาก ให
เพยีง พอ ใน การ ปลกู ถาย อาจ ใช เซลล ตน กาํเนดิ ประสาท
ซึง่ เพาะ เลีย้ง และ เพิม่ จาํนวน ได งาย กวา แทน ใน ทาง ตรง
ขาม หาก ตองการ เซลล ตน กาํเนดิ ประสาท ใน การ ปลกู ถาย
เซลล ตน กาํเนดิ ประสาท หา ได ยาก อาจ ใช เซลล ตน กาํเนดิ
เมด็ เลอืด ซึง่ หา ได งาย กวา แทน ได

การ ใช เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ ที ่เตบิโต แลว อาจ ม ีปญหา
และ อปุสรรค เชน เดยีว กนั การ เกบ็ เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ นี้
คอน ขาง ลาํบาก ทัง้ นี ้เพราะ ยาก ที ่จะ บอก วา เปน เซลล ตน
กําเนิด และ พบ มี เซลล ตน กําเนิด กระจาย อยู ทั่ว ไป ใน เนื้อ
เยือ่ และ อวยัวะ ตางๆ การ เพิม่ จาํนวน เซลล ตน กาํเนดิ ก ็ทาํ
ได ยาก การ แยก เซลล ตน กาํเนดิ จาก อวยัวะ บาง ชนดิ เชน

สมอง ทาํให เกดิ การ กระทบ กระเทอืน ตอ อวยัวะ นัน้ ขอ ดี
ของ การ ใช เซลล ตน กาํเนดิ ที ่เจรญิ เตบิโต แลว ก ็คอื สามารถ
ใช เซลล ตน กาํเนดิ ของ ตวั เอง มา ทาํ การ ปลกู ถาย ทาํให ไม
ม ีปญหา ทาง ภมูคิุมกนั เกดิ ขึน้ แต เซลล ตน กาํเนดิ ที ่นาํ มา
ปลูก ถาย จําเปน ตอง นํา ไป เพาะ เลี้ยง กอน ซึ่ง ตอง ใช เวลา
และ เซลล ตน กาํเนดิ ของ ตวัผู ปวย เอง อาจ ม ีความ ผดิ ปกติ
ทาง พันธุ กรรม และ ทําให เกิด โรค นอก จาก นี้ เซลล ตน
กาํเนดิ ของ ผู สงู อายุ ม ีศกัยภาพ ใน การ เจรญิ และ แบง ตวั ได
นอย ลง

อยางไร ก็ ตาม แม ขณะ นี้ จะ มี งาน วิจัย ที่ เกี่ยวของ กับ
เซลล ตน กําเนิด ที่ เจริญ เติบโต แลว ที่ พบ ใน ผูใหญ อยาง
มากมาย และ ม ีความ หวงั อยาง ยิง่ วา จะ นาํ มา ใช ประโยชน
ใน การ รกัษา รวม ทัง้ ไม ม ีปญหา ทาง จรยิธรรม อยาง เชน ใน
เซลล ตน กาํเนดิ ตวั ออน ก ็ตาม แพทย และ นกั วทิยาศาสตร
จะ ตอง ทาํงาน วจิยั อกี มาก เพือ่ ศกึษา เซลล ตน กาํเนดิ ชนดิ
ที ่เจรญิ เตบิโต แลว ทัง้ ใน ดาน กวาง และ ลกึ มาก ขึน้ กอน ที่
จะ นาํ ไป ใช ใน การ รกัษา โรค ตางๆ   ใน มนษุย ม ีคาํถาม หลาย
อนั ที ่ขณะ นี ้ยงั ไม ม ีคาํตอบ ที ่ชดัเจน เชน เมือ่ ปลกู ถาย เซลล
ตน กาํเนดิ แลว และ ม ีการ สราง เซลล หรอื เนือ้ เยือ่ อืน่ เกดิ
ขึน้ เซลล หรอื เนือ้ เยือ่ อนั นัน้ จะ ทาํ หนาที ่ได เหมอืน กบั ใน
เซลล หรอื เนือ้ เยือ่ ปกต ิหรอื ไม เปนตน

สรปุ
งาน วจิยั เกีย่ว กบั เซลล ตน กาํเนดิ ได จดุ ประกาย ให เกดิ

ความ หวัง วา จะ สามารถ นํา เซลล ตน กําเนิด มา ใช ใน การ
รกัษา โรค ตางๆ เชน โรค สมอง เสือ่ม โรค พารกนิ สนั โรค
หลอด เลอืด ตบี โรค เบาหวาน โรค หวัใจ วาย อยางไร ก ็ตาม
ยัง มี ปญหา ตางๆ ที่ ตอง แกไข โดย เฉพาะ ปญหา ทาง
จริยธรรม ใน การ ใช เซลล ตน กําเนิด ตัว ออน รวม ทั้ง ยัง
ตองการ ความ รู ความ เขาใจ เกีย่ว กบั เซลล ตน กาํเนดิ ให เพยีง
พอ กอน ที ่จะ นาํ เซลล ตน กาํเนดิ มา ใช รกัษา ผูปวย
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