
สเต็มเซลล์ (Stem cell) เซลล์แห่งชีวติ 
ร่างกายของมนุษยป์ระกอบไปดว้ยเซลลป์ระมาณ 100 ลา้นลา้นเซลล ์ แบ่งเป็นเซลลช์นิดต่างๆ ได ้ 220 

ชนิด โดยปกติแลว้ เซลลแ์ต่ละชนิดจะท าหนา้ท่ีเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของตวัเอง
ได ้ และยงัไม่สามารถแบ่งตวัเพิ่มจ านวนต่อไปได ้ ดงันั้นเม่ือมีการตายของเซลลเ์หล่าน้ีเกิดข้ึน จะไม่มีเซลลใ์หม่
เจริญมาทดแทน ตวัอยา่งเช่น เซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ เซลลส์มอง แต่ในขณะเดียวกนัร่างกายของคนเราก็ยงัมีเซลลอี์ก
กลุ่มหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัพิเศษต่างจากเซลลท์ัว่ไปในร่างกาย เรียกวา่ สเตม็เซลล ์(Stem cell) หรือเซลลต์น้ก าเนิด ซ่ึง
เป็นเซลลต์วัอ่อนท่ีสามารถแบ่งตวัเพิ่มจ านวนข้ึนมาใหม่ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั และยงัมีศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงไป
เป็นเซลลข์องเน้ือเยื่อในร่างกายไดเ้กือบทุกชนิด นอกจากน้ีเซลลลู์กท่ีแบ่งตวัมา ยงัคงคุณสมบติัเป็นเซลลต์น้
ก าเนิดเหมือนเดิมไดด้ว้ย นกัวทิยาศาสตร์จึงเล็งเห็นความส าคญัของการน าเซลลต์น้ก าเนิดมาใชป้ระโยชน์ในทาง
การแพทย ์เพื่อรักษาอาการป่วยอนัเน่ืองมาจากเซลล ์เน้ือเยือ่ หรืออวยัวะเสียหาย โดยหวงัใหเ้ซลลต์น้ก าเนิดพฒันา
ไปเป็นอวยัวะท่ีตอ้งการได ้

เซลล์ต้นก ำเนิดแบ่งเป็น 2 ชนิด ตำมแหล่งทีม่ำ (1) คือ 
1. เซลล์ต้นก ำเนิดของตัวอ่อน (Embryonic stem cells) แยกไดจ้ากตวัอ่อนในครรภร์ะยะ blastocyst ซ่ึง

เป็นเซลลท่ี์มีอายเุพียง 3-5 วนัหลงัการปฏิสนธิ เซลลต์น้ก าเนิดประเภทน้ีสามารถเปล่ียนเป็นเซลลร่์างกายไดเ้กือบ
ทุกชนิด 

2. เซลล์ต้นก ำเนิดของผู้ใหญ่ (Adult stem cells) พบไดใ้นอวยัวะต่างๆ ของมนุษย ์ เช่น สายสะดือ เลือด 
ไขกระดูก ผวิหนงั ฟันน ้านม กลา้มเน้ือ สมอง ล าไส้ เป็นตน้ เซลลช์นิดน้ีสามารถเปล่ียนเป็นเซลลร่์างกายไดห้ลาย
ชนิด 

 
รูปท่ี 1 ความสามารถของเซลลต์น้ก าเนิดในการเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลลร่์างกาย (2) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94


ในปัจจุบนัมีการศึกษาคน้ควา้วธีิรักษาโรคดว้ยเซลลต์น้ก าเนิดแลว้กวา่ 100 โรค เช่น โรคโลหิตจาง โรค
ภูมิแพ ้  มะเร็งเมด็เลือด มะเร็งเตา้นม มะเร็งสมอง มะเร็งไต มะเร็งกระดูก โรคอลัไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน ขอ้เข่า
เส่ือม โรคเบาหวาน (3) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามเซลลต์น้ก าเนิดท่ีใชใ้นการรักษาโรคท่ีเป็นมาตรฐานทัว่โลกและมีผล
ยนืยนัวา่รักษาไดผ้ลจริง คือการใชเ้ซลลต์น้ก าเนิดจากไขกระดูกเพื่อรักษาโรคเลือดเท่านั้น (4)  เช่น มะเร็งเมด็เลือด
ขาว โรคไขกระดูกท่ีสร้างเมด็เลือดผิดปกติ โรคโลหิตจาง โรคไขกระดูกไม่ท างาน เป็นตน้ ส่วนการน าเซลลต์น้
ก าเนิดไปใชใ้นการรักษาโรคอ่ืนๆ ยงัไม่มีท่ีใดในโลกท าส าเร็จเน่ืองจากความซบัซอ้นของเซลลใ์นอวยัวะแต่ละ
ชนิด ยกตวัอยา่งเช่น โรคทางระบบประสาท  เซลลป์ระสาทมีมากมายหลายชนิดซ่ึงเซลลแ์ต่ละเซลลก์็มีลกัษณะ
เฉพาะตวั เซลลป์ระสาทใหม่ท่ีเกิดมาจากเซลลต์น้ก าเนิดนอกจากจะตอ้งเป็นเซลลป์ระสาทชนิดท่ีสมบูรณ์แลว้ ยงั
ตอ้งเช่ือมต่อกบัวงจรประสาทเดิมอยา่งถูกตอ้งดว้ย (5) ส่วนโรคหวัใจ แมใ้นส่วนของงานวจิยัจะช้ีใหเ้ห็นวา่การฉีด
เซลลต์น้ก าเนิดมีประโยชน์กวา่ไม่ฉีดนั้น แต่ผลการทดลองในแต่ละหอ้งปฏิบติัการยงัใหผ้ลแตกต่างกนัและ
ประสิทธิภาพก็ยงัไม่ถึงขั้นท่ีน่าพอใจ รวมทั้งยงัไม่มีรายงานผลขา้งเคียงในระยะยาวดว้ย (6) ดงันั้นการจะน าเซลล์
ตน้ก าเนิดไปใชใ้นการรักษาโรคใดๆ รวมทั้งในดา้นความสวยความงาม ตอ้งผา่นกระบวนการศึกษาอยา่งละเอียด
รอบคอบเพื่อใหเ้ขา้ใจกลไกการท างานของเซลลต์น้ก าเนิดอยา่งถ่องแท ้ และสามารถควบคุมเซลลเ์หล่านั้นใหท้ า
หนา้ท่ีแทนเซลลช์นิดเดิมได ้โดยใหมี้ผลขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด 
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