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วิทยาการทางการรักษาสมัยใหมที่กําลังเปนที่สนใจของผูคนจํานวนมาก และเปน
ความหวังของผูปวยจํานวนไมนอย คือ การรักษาโรคดวยเซลลตนกําเนิด หรือที่รูจักกันในชื่อของ  
สเต็มเซลล (Stem Cells) ซ่ึงมีการกลาวถึงสรรพคุณวาสามารถรักษาโรครายตาง ๆ ได เชน เบาหวาน 
อัมพาต มะเร็ง โรคหัวใจ เปนตน การรักษาดวยวิธีดังกลาวทําไดอยางไร และสามารถรักษาไดจริง
หรือไม มาคนหาคําตอบไดในความจริงเกี่ยวกับสเต็มเซลล (Stem Cells) 
 
สเต็มเซลล (Stem Cells)...คืออะไร 

สเต็มเซลล หรือเซลลตนกําเนิด คือ เซลลที่ยังไมเจริญเติบโตเต็มที่ สามารถแบงตัวเพิ่ม
จํานวนไดอยางไมจํากัด  และสามารถใหกําเนิดเซลลที่กลายเปนเซลลรางกายไดหลายชนิด  
ซ่ึงสเต็มเซลลแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ เซลลตนกําเนิดจากตัวออน หรือ Embryonic Stem Cells 
และ เซลลตนกําเนิดจากเนื้อเยื่อจําเพาะ หรือ Tissue-Specific Stem Cells ซ่ึงนิยมเรียกอีกชื่อวา  
สเต็มเซลลของผูใหญ หรือ Adult Stem Cells 
 
สเต็มเซลลแตละประเภทมีคุณสมบัติแตกตางกัน...อยางไร 

เซลลตนกําเนิดของตัวออนมีคุณสมบัติที่สามารถเติบโตแลวเปลี่ยนเปนเซลลในรางกาย
ไดทุกชนิด ไมมีขอจํากัด ไมวาจะเปนเซลลกระดูก เซลลเม็ดเลือด เซลลสมอง เซลลตับ ฯลฯ รวมแลว
นับรอยชนิด ซ่ึงพัฒนาตอไปเปนเนื้อเยื่อและอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย แตเซลลตนกําเนิดจาก 
เนื้อเยื่อจําเพาะนั้นมีขอจํากัด สามารถที่จะเปลี่ยนเปนเซลลในรางกายไดเพียงแคบางชนิด เชน  
สเต็มเซลลในระบบเลือดมีศักยภาพเปลี่ยนไปเปนเซลลเม็ดเลือดแดง เซลลเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
เทานั้น ไมสามารถเปลี่ยนเปนเซลลประสาทในสมองได 
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สําหรับสเต็มเซลลจากเลือดสายสะดือทารกนั้น จัดเปนสเต็มเซลลจากเนื้อเยื่อจําเพาะ 
สามารถใหกําเนิดเซลลเม็ดเลือด และเซลลของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบางชนิด แตไมสามารถใหกําเนิดเซลล
รางกายไดทุกชนิดเหมือนสเต็มเซลลของตัวออน 

 
สเต็มเซลลชนิดใด...ถูกนํามาใชในการรักษา 

ในทางการแพทยปจจุบันจะใชเซลลตนกําเนิดจากเนื้อเยื่อจําเพาะมาปลูกถายเพื่อรักษา
โรค  ซ่ึงสเต็มเซลลที่ใช รักษาที่ไดผลจริง  หรือที่ เรียกวาเปน  “ การรักษามาตรฐาน  ”  ไดแก       
 สเต็มเซลลจากไขกระดูก  ซ่ึงสามารถเจาะดูดเอามาใชได ไขกระดูก ประกอบดวยเซลลหลายชนิดอยู
รวมกัน เซลลชนิดสําคัญคือเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด เมื่อนําไปปลูกถายสามารถใชสรางระบบเลือด 
ทั้งระบบขึ้นใหมในผูปวยได สําหรับอีกวิธีที่ใชเก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด โดยไมตองเจาะจาก 
ไขกระดูก  คือ การฉีดยากระตุนใหเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดออกจากไขกระดูกเขาสูกระแสเลือด  
แลวเก็บเลือดผูบริจาค นอกจากนั้น สายสะดือ เปนอีกแหลงที่พบเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด ซ่ึงทั้ง 3 ชนิด
ไดรับการยอมรับวาเปนการรักษามาตรฐาน เมื่อใชในโรคระบบเลือด และสําหรับมะเร็งบางชนิดจะใช
เพื่อประกอบการรักษาเทานั้น 

สําหรับเซลลตนกําเนิดของตัวออนยังไมมีการนํามาใชในการรักษา เนื่องจากยังไมมี 
การทดสอบการนํามาใชในมนุษย เพราะยังหาวิธีควบคุมไมใหกลายเปนเนื้องอกไมได ตองพัฒนา    
หาวิธีการแกไขอีกระยะหนึ่ง 
 
สเต็มเซลลของคนอื่นสามารถนํามาใชกับตนเอง...ไดหรือไม 

การรักษาโรคมาตรฐานที่ใชสเต็มเซลล โดยเฉพาะการปลูกถายไขกระดูกจะแนะนําให
ใชไขกระดูกจากบุคคลอื่นแทบทั้งส้ิน โดยตองนํามาตรวจสอบความเขากันไดกอนนํามารักษา  
โดยปจจุบันยังไมมีการรับรองไดอยางแนชัดวา  สเต็มเซลลที่เก็บไวใชสําหรับตนเองในอนาคตจะนาํมา
รักษาโรคไดจริง หรือจะมีศักยภาพเหมือนเดิมหรือตางจากเดิมหรือไม ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนที่จะ
เก็บสเต็มเซลลไวใชสําหรับตนเอง แตควรเก็บเพื่อใชเปนสาธารณประโยชน เพราะสามารถ 
สรางฐานขอมูลเพื่อนําไปใชรักษาบุคคลอื่น ๆ ไดมากยิ่งขึ้น โดยผูประสงคจะบริจาคสามารถติดตอได
ที่สภากาชาดไทย 
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โฆษณารักษาโรครายดวยสเต็มเซลล...เชื่อไดหรือไม  

ในปจจุบัน โรคที่ไดรับการรับรองจริง ๆ วาสามารถใชสเต็มเซลลมารักษา หรือ
ประกอบการรักษาได มีเพียงเฉพาะในโรคเลือดบางชนิดเทานั้น เชน โรคโลหิตจางชนิดไขกระดูกฝอ 
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง และใชประกอบการรักษาผูปวยที่ไขกระดูก 
ถูกทําลายจากยาฆามะเร็ง  

สําหรับการโฆษณาวาสามารถนําสเต็มเซลลไปใชรักษาโรครายตาง  ๆ ได เชน 
โรคมะเร็ง อัมพาต เบาหวาน โรคหัวใจ แทจริงแลวเปนเพียงการนําสเต็มเซลลมาประกอบการรักษา
เทานั้น ไมไดใชรักษาโรคตาง ๆ ตามที่กลาวอาง ซ่ึงการนําสเต็มเซลลไปใชในโรคอื่น ๆ ยังคงอยูใน
ขั้นตอนของการทดลองและทําวิจัย ยังไมมีการรับรองวาสามารถรักษาโรครายแรงเหลานี้ไดผลจริงใน
ปจจุบัน  
 
ถาไมมีทางเลือกอ่ืนในการรักษาโรค จะเสี่ยงมาใชสเต็มเซลลดีหรือไม 

กรณีนี้ ควรมีการพิจารณาใหรอบคอบ  เพราะการรักษาที่ เปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการวิจัย อาจเกิดความเสี่ยงที่ไมสามารถประเมินไดลวงหนา ซ่ึงแตกตางจากการรักษาที่เปนที่
ยอมรับแลว เปนความเสี่ยงที่ทราบชัดเจนวามีโอกาสรักษาหายเทาใด ผลขางเคียงเปนอยางไร 
ดังนั้น หากจะเสี่ยงเขารับการรักษาจึงควรพิจารณาวาตนเองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดใน 
โครงรางการศึกษาวิจัยหรือไม และไดรับการคุมครองสิทธิเพียงพอหรือไม 
 
การใชสเต็มเซลลมีผลขางเคียงหรือ หรืออันตราย...หรือไม 

การรักษาทุกประเภทอาจสงผลขางเคียงจากการรักษา โดยเฉพาะการใชสเต็มเซลลที่ยัง
อยูในระหวางการศึกษาวิจัย ยังไมไดรับการรับรองดานความปลอดภัย แมจะมีการกลาวอางวา   ไมมี
การตอบสนองจากรางกายของตนเอง แตวิธีการฉีดหรือคุณภาพของตัวผลิตภัณฑที่นํามาฉีด ก็ยังไมได
รับการพิสูจนยืนยัน ทั้งในดานประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
ผลขางเคียงจากการใชได 

ทั้งนี้ การนําสเต็มเซลลไปใชรักษาโรคที่ไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุน 
นอกจากจะสิ้นเปลืองเงินทอง ซ่ึงอาจมีคาใชจายถึงหลักลานแลว ยังทําใหเกิดผลขางเคียง โดยกรณีใช
เซลลจากสัตวหรือเซลลของผูอ่ืน อาจทําใหเกิดการแพขั้นรุนแรง สวนการใชเซลลของตัวเองอยาง 
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ไมเหมาะสม อาจทําใหเสนเลือดอุดตันจนเนื้อเยื่อขาดเลือดตายไป หรือทําใหอักเสบจนกลายเปนเซลล
ไมถูกตอง เชน กลายเปนเซลลกระดูกเมื่อฉีดเขาไปในหัวใจ 
 
แนวทางการกํากับดูแลของ อย. เปนอยางไร   

การใชผลิตภัณฑสเต็มเซลลมีวัตถุประสงคเพื่อมุงหมายใชในการบําบัด บรรเทา รักษา 
หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษย ผลิตภัณฑดังกลาวจึงอยูในขอบขายคํานิยามของยาตาม
กฎหมายวาดวยยา ดังนั้น การวิจัย ผลิต นําเขา โฆษณา และการขายผลิตภัณฑสเต็มเซลลที่เปนยา จึงอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

แตเนื่องดวยสเต็มเซลลเปนวิทยาการใหม ทั้งในดานวิทยาศาสตร องคความรูและขอมูล
สนับสนุน จึงทําใหแนวทางในการกํากับดูแลมีความแตกตางจากยาทั่วไปที่ใชกันอยูในปจจุบัน อย. 
จึงตองกําหนดกฎระเบียบ และหลักเกณฑสําหรับสเต็มเซลลที่เปนยา เพื่อใหสามารถคุมครองผูบริโภค
ในการใชผลิตภัณฑวามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับสเต็มเซลล ทั้งการผลิตและการเก็บรักษาที่ตองไดมาตรฐาน ดังนั้น อย. จึงไดจัดทําระบบกํากับดูแล
ผลิตภัณฑสเต็ม เซลลและผลิตภัณฑจากเนื้ อ เยื่ อ  ในด านการผลิตและนํา เข า  รวมทั้ ง  อย . 
ไดรวมกับแพทยสภา และกองการประกอบโรคศิลปะ จัดโครงการเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ 
สเต็มเซลลใหแกประชาชน เพื่อไมใหตกเปนเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ 
 
มีการควบคุมการโฆษณาสเต็มเซลลหรือไม 

เพื่อใหผูบริโภคมีความรู ความเขาใจ และไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเปนธรรม 
การควบคุมการโฆษณาสเต็มเซลลจึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  ไดแก แพทยสภา  
ที่กํากับดูแลการโฆษณาการประกอบวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะท่ีควบคุมดูแลการ
โฆษณาของสถานพยาบาล นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็สามารถคุมครอง
ประชาชน หากเปนการโฆษณาจากผูประกอบการที่ไมใชสถานพยาบาลหรือแพทย 

สําหรับในสวนของ อย. ถึงแมวาในปจจุบันจะยังไมมีสเต็มเซลลในลักษณะที่เปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป แตหากผลิตภัณฑใดที่อวดอางสรรพคุณวาสามารถบําบัด บรรเทา รักษา  หรือ
ปองกันเบาหวาน มะเร็ง วัณโรค โรคเร้ือน และโรคหรืออาการโรคของสมอง หัวใจ ปอด ตับ มาม ไต 
อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510   ซ่ึงการโฆษณาในลักษณะนี้อยูในความรับผิดชอบ
ของ  อย.  
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หากตองการสอบถาม รองเรียนเก่ียวกับสเต็มเซลล...สามารถติดตอหนวยงานใด 

หากผูบริโภคพบผลิตภัณฑสเต็มเซลลวางขายในทองตลาด สามารถติดตอสอบถามไดที่ 
กองควบคุมยา  อย .  หรือหากตองการรองเ รียนเกี่ ยวกับสถานพยาบาล  สามารถติดตอไดที่ 
กองการประกอบโรคศิลปะ สวนแพทยผูทําการรักษาหรือรักษาวิจัย สามารถติดตอไดที่แพทยสภา 
เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบตอไป 
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