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อื่นๆ ทีม่กีารอา้งว่ารกัษาดว้ยเซลลต์น้กําเนิดไดย้งัอยู่ในกระบวนการศกึษาวจิยัทางคลนิิก ซึง่อาจจะให้
ผลดีในการรักษาในอนาคตแต่ยังไม่ถูกบรรจุอยู่ในการรักษามาตรฐาน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วม
โครงการวจิยัไดโ้ดยผา่นสถานบรกิารสาธารณสขุทีด่าํเนินโครงการวจิยัอยา่งถูกตอ้ง 
 4. การเกบ็สเตม็เซลลข์องตนเองจาํเป็นแค่ไหน  ในเวลาน้ียงัไมม่ขีอ้บ่งใชใ้นการนําเซลลต์น้
กําเนิดทีเ่กบ็แช่แขง็ไวม้าใชร้กัษาตนเอง และไม่มกีารรบัรองว่ารกัษาโรคไดจ้รงิ โรคทีส่ามารถรกัษาได้
คอืโรคเลอืดหรอืโรคที่เกดิจากความผดิปกตขิองพนัธุกรรมในระบบเลอืด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศยัแหล่ง
เซลล์ต้นกําเนิดจากผู้บริจาครายอื่นๆ เน่ืองจากเซลล์ต้นกําเนิดของผู้ป่วยย่อมมีความผิดปกติทาง
พนัธุกรรมดงักล่าวอยู ่ไมส่ามารถนํามารกัษาได ้สว่นการแกไ้ขความผดิปกตใินระดบัพนัธุกรรมหรอืการ
รกัษาดว้ยยนีบําบดั อาจจะสามารถใชป้ระโยชน์จากการเกบ็เซลลต์น้กําเนิดของตนเองแต่อย่างไรกต็าม
เราสามารถเกบ็เซลลจ์ากผูป้ว่ยในชว่งเวลาใดกไ็ด ้ไมจ่าํเป็นตอ้งเกบ็รกัษาไวน้าน 
 5. เกบ็สเตม็เซลลจ์ากสายสะดือทารกจาํเป็นหรือไม่  บรษิทัหรอืโรงพยาบาลเอกชนหลาย
แห่งเสนอโปรแกรมเกบ็เซลล์ตน้กําเนิดจากทารกแรกคลอดโดยใหเ้หตุผลว่า เมื่อเดก็โตขึน้จะใชเ้ซลล์ที่
เกบ็ไวใ้นการรกัษาโรคทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเช่น โรคอลัไซเมอร ์เบาหวาน โรคหวัใจ อมัพาต เป็นการ
คาดเดาอนาคต การศกึษาในปจัจุบนัยงัไมส่ามารถใชเ้ซลลจ์ากสายสะดอืรกัษาโรคดงักล่าวได ้เพราะโรค
ดงักล่าวมกีารศกึษาในเซลล์ต้นกําเนิดตวัอ่อนเท่านัน้และความรูใ้นปจัจุบนัสามารถสรา้งเซลล์ตวัอ่อน
เฉพาะบุคคลจากเซลล์ร่างกายชนิดใดและในช่วงวัยใดก็ได้ โดยวิธีดังกล่าวเรียกว่า Cellular 
Reprogramming หรอืการสรา้ง iPS cells (Induced Pluripotent Stem Cells) ซึง่มคีุณสมบตัเิหมอืนกนั
เซลลต์น้กาํเนิดระยะตวัออ่น ซึง่ไมต่อ้งอาศยัเซลลจ์ากสายสะดอือกีต่อไป 
 6. ผลิตภณัฑส์เตม็เซลลท่ี์วางขายอยู่ในท้องตลาดเช่ือถือได้จริงหรือ  ขอ้มลูจากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ห้ามใช้เซลล์หรือเน้ือเยื่อ หรือผลิตภัณฑ์จากร่างกายมนุษย์ เป็น
ส่วนประกอบในเครื่องสําอางค์ จากประกาศฉบบัน้ีทําให้ผลิตภณัฑ์เลี่ยงไปใช้ข้อความอื่นๆ ในการ
โฆษณาชวนเชื่อ เชน่ซรีมัหรอืครมีทีม่สีว่นผสมจากสเตม็เซลลร์กแกะ หรอืมสีว่นผสมจากสเตม็เซลลจ์าก
พชื การพจิารณาว่าสามารถเชื่อถอืในสรรพคุณทีอ่วดอา้งไดห้รอืไมใ่หส้งัเกตดว้ยหลกัการงา่ยๆ ว่า สาร
ที่ผลิตออกมาจากเซลล์ต้นกําเนิดที่คาดว่าอาจจะมสี่วนช่วยในความสวยความงามคือโปรตีนที่หลัง่
ออกมาจากเซลลต์น้กาํเนิด ซึง่สว่นมากเป็นสารชว่ยการเจรญิเตบิโต (Growth factor) หรอืสารพวกไซโต
ไคน์ (Cytokine) สารเหล่าน้ีจะสลายตวัในอุณภมูหิอ้งไดเ้รว็มากและสญูเสยีสภาพเพยีง 1-2 วนั ถงึแมว้่า
จะเกบ็แช่แขง็กไ็ม่เหมาะสมในการเกบ็รกัษาเพราะการละลายออกมาใชง้านจะทําใหโ้ปรตนีเสื่อมสภาพ
ได้เช่นกนั ส่วนสารที่อ้างว่าสกดัมาจากสเต็มเซลล์จากพชืแท้ที่จรงิแล้วเป็นสารเคมทีี่พชืสร้างขึ้น ซึ่ง
อาจจะได้ผลในการใช้จรงิ เช่น มสี่วนประกอบของวติามนิซ ีหรอืกรดผลไมบ้างชนิด แต่นัน่ไม่ใช่สาร
จากสเตม็เซลลแ์ต่อยา่งใด ควรเรยีกวา่ผลติภณัฑจ์ากพชืสมนุไพรจงึจะเหมาะสมกวา่ 
 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้น้ีคงมสีว่นในการตดัสนิใจเลอืกเขา้รบับรกิารหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ี่
มกีารใชค้าํวา่ “สเตม็เซลล”์ หรอืเซลลต์น้กาํเนิดอยา่งมวีจิารณญาณและไมถู่กหลอกลวงจากแหล่งขอ้มลู  



 บนความในตอนต่อไปจะกล่าวถงึเซลล์ต้นกําเนิดในระยะตวัอ่อนที่พฒันามาจากเซลล์ร่างกาย 
และความเป็นไปไดใ้นการรกัษาโรครวมถงึขอ้มูลของการใชเ้ซลล์ต้นกําเนิดในการรกัษาโรคทีย่งัอยู่ใน
การศกึษาทางคลนิิก 
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