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ในระยะ	 4-5	ปีที่ผ่านมา	วงการสุขภาพมีการโฆษณา 
ชวนเชื่อเรื่องการรักษาและขายผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ 
กนัอยา่งคกึคกัและครกึโครม	ราวกบัเปน็สนิคา้เสรมิซอ่ม
สุขภาพท่ัวไป	ข้อความท่ีโฆษณาขาดท้ังพ้ืนฐานทางวิชาการ 
และมาตรฐานความปลอดภัย	 และมีจำานวนมากที่เข้าข่าย
หลอกลวงผูบ้รโิภค	จนสมาคมแพทยใ์นสหรฐัอเมรกิาชี้วา่	
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการหลอกลวงบริการและรักษา 
สเต็มเซลล์อย่างขาดจริยธรรม	และโฆษณาเกินจริง

ชีวิตต่อชีวิต

สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำ�เนิด คือ เซลล์อ่อนที่พร้อม
จะเจริญเติบโต แบ่งตัวเองขึ้นม�ใหม่ได้อย่�งไม่จำ�กัด และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำ�หน้�ที่อย่�งใดอย่�งหนึ่ง  มีคุณสมบัติ
พเิศษในก�รสร�้งเซลลเ์ฉพ�ะท�งทีจ่ะเจรญิเตบิโตตอ่ไป และอ�จ
กล�ยเป็นเนื้อเยื่อและ/หรืออวัยวะในที่สุด แบ่งได้ เป็น  
2 ชนิด ต�มแหล่งที่ม�1 คือ 

1. สเต็มเซลล์จ�กตัวอ่อนของมนุษย์หรือสัตว์   
(Embryonic Stem Cells) เก็บจ�กมวลเซลล์ชั้นใน  
(inner cell mass) ของมนุษย์หรือสัตว์ ขณะที่มีอ�ยุครรภ์
เพียงไม่กี่วัน

2. สเต็มเซลล์ที่เก็บจ�กเนื้อเยื่อจำ�เพ�ะ (Tissue-
Specific Stem Cells) หรือเนื้อเยื่อที่โตเต็มวัย เรียก 
อกีอย�่งหนึง่ว�่ สเตม็เซลลข์องผูใ้หญ ่(Adult Stem Cells) 
เช่น จ�กไขกระดูก เลือด ผิวหนัง ฟันน้ำ�นม เป็นต้น 

โดยทั่วไป สเต็มเซลล์จ�กเนื้อเยื่อที่โตเต็มไว จะถูก
กำ�หนดแล้วว่�จะกล�ยเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะกลุ่มใด 
หรอืเฉพ�ะเจ�ะจงชนดิใด ย�กทีจ่ะเปลีย่นได ้อย�่งไรกต็�ม เริม่
มกี�รคน้พบว�่อ�จมขีอ้ยกเวน้ในบ�งกรณ ีขณะทีส่เตม็เซลลจ์�ก
ตัวอ่อนนั้น มีคว�มส�ม�รถในก�รเติบโตไปเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ 
และอวัยวะได้ม�กชนิดกว่� หรือสร้�งได้ทั้งตัว2 แต่ถูกต่อต้�น
ม�กกว�่ เพร�ะถอืว�่เปน็ก�รทำ�ล�ยชวีติ เนือ่งจ�กเมือ่มวลเซลล์
ชั้นในถูกดึงออกไป ตัวอ่อนนั้นก็จะฝ่อและต�ยไปในที่สุด

นักวิจัยทั่วโลกโดยเฉพ�ะในต่�งประเทศต่�งเดินหน้�
วจิยัและพฒัน�สเตม็เซลลก์นัเตม็ที ่สว่นใหญเ่ปน็สเตม็เซลล์
ทีไ่ดจ้�กเนือ้เยือ่ทีโ่ตเตม็วยั แตต่น้ พ.ศ. 2552 ประธ�น�ธบิด ี
บ�รัก โอบ�ม� แห่งสหรัฐอเมริก� ได้ยกเลิกคำ�สั่งรัฐบ�ล
ก่อนที่จะห้�มใช้เงินรัฐบ�ลสนับสนุนก�รวิจัยสเต็มเซลล์จ�ก 
ตวัออ่นมนษุย ์กค็�ดว�่จะมกี�รวจิยัพฒัน�สเตม็เซลลต์วัออ่น
กนัม�กขึน้ แตฝ่่�ยตอ่ต�้นกย็งัคงมองว�่เปน็ก�รทำ�ล�ยชวีติ
เพื่อต่อชีวิต 

ตั วอย่ � ง ง�นวิ จั ยที่ ร วบรวมจ�กข่ �วบนหน้ �
หนังสือพิมพ์ภ�ษ�ไทยในช่วงปี 2552 เห็นได้ว่�มีคว�ม
พย�ย�มนำ�สเต็มเซลล์ม�ใช้อย่�งกว้�งขว�งท�งก�รแพทย์3 
ได้แก่ ก�รผลิตเซลล์ต้นกำ�เนิดจ�กผิวหนังเด็ก เพื่อไมต่้องใช้
สเตม็เซลลจ์�กตวัออ่น ก�รคน้พบสเตม็เซลลโ์รคลคูเีมยีเพือ่
ปูท�งไปสู่ก�รปรับปรุงก�รรักษ�จนถึงบำ�บัดโรคให้ห�ยข�ด 
ก�รเพ�ะชิ้นส่วนข�กรรไกรจ�กสเต็มเซลล์ในห้องทดลอง  
เพื่อรักษ�คว�มผิดปกติของข้อต่อข�กรรไกร ก�รผลิต 
เลือดเทียมจ�กสเต็มเซลล์ เพื่อแก้ปัญห�ข�ดแคลนเลือด 
และเลอืดตดิเชือ้ ก�รปลกูถ�่ยสเตม็เซลลจ์�กส�ยสะดอืเพือ่
รักษ�โรคกระจกต�ขุ่น ก�รเพ�ะเลี้ยงเซลล์กระดูกเทียมโดย
ผสมผส�นเทคนิคสเต็มเซลล์จ�กเลือดของผู้ป่วย ซึ่งเป็นผล
ง�นของนักวิจัยจ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ฯลฯ 

ทั้งนี้มีง�นวิจัยหล�ยเรื่องถูกวิจ�รณ์ว่�ผิดธรรมช�ติ
และผิดศีลธรรม ได้แก่ ก�รผลิตไข่และอสุจิจ�กสเต็มเซลล์
ตวัออ่น เพือ่รกัษ�ผูม้ภี�วะเปน็หมนั หรอืไดร้บัผลกระทบจ�ก
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ก�รรักษ�โรคมะเร็ง และก�รฉีดสเต็มเซลล์จ�กตัวอ่อนรักษ�
อ�ก�รอัมพ�ตท่อนล่�ง ที่ถือว่�เป็นก�รทดสอบสเต็มเซลล์ 
ตัวอ่อนเป็นครั้งแรกในมนุษย์ ง�นวิจัยหล�กหล�ยชิ้นที่กล่�ว
ม�ข้�งต้น ส่วนใหญ่ต้องใช้เวล�อีกร�ว 5-10 ปี จึงจะเห็นผล

น�ยแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย� ให้ข้อมูลว่� การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่ได้รับ
การยอมรับจากทั่วโลก มีเพียงการปลูกถ่ายไขกระดูกและโรค
ทางโลหิตวิทยา เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด โรคเลือดที่เกิดจ�ก
คว�มผิดปกติท�งพันธุกรรม ผู้ป่วยที่ไขกระดูกถูกทำ�ล�ยจ�ก
ย�รกัษ�มะเรง็ แตก่พ็บว�่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยมอี�ก�รดขีึน้เพยีงระยะ
หนึ่งเท่�นั้น ยังไม่พบว่�ส�ม�รถรักษ�โรคให้ห�ยข�ดได้ และ
อ�จมีผลข้�งเคียง เนื่องจ�กยังไม่ได้รับก�รพิสูจน์ยืนยัน 
ด้�นคว�มปลอดภัย4

คำ�ยืนยันข้�งต้นเหมือนกับจะเตือนว่� ถ้าผิดไปจาก
โรคเลือดและการปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วล่ะก็ คือการ  
“หลอกลวง-หลอกขาย” และอาจเกดิอนัตรายรา้ยแรงตามมา
นั่นเอง

หลอกลวง...เกินจริง

มีก�รประก�ศข�ย “สเต็มเซลล์จ�กรก” ทั้งรกแกะ  
รกกว�ง กระทั่งรกเด็ก ที่โอ้อวดว่�นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ  
เกิดขึ้นอย่�งโจ่งแจ้งในเว็บไซต์และเว็บบอร์ดภ�ษ�ไทยกว่� 
8,000 แห่ง ด้วยสนนร�ค�แพงลิบลิ่ว ตั้งแต่หลักพันถึงหลัก
หล�ยหมื่นบ�ท อวดอ้�งสรรพคุณประดุจ “ย�อ�ยุวัฒนะ”  
จะฉีด จะกิน จะท� แล้วแต่จะเลือก ผลที่ได้คือ ผิวพรรณ 
ที่เริ่มมีริ้วรอย เหี่ยวย่น หย่อนคล้อย หมองคล้ำ�ของผู้สูงวัย 
จะกลับม�ตึงใส ข�วนวล อ่อนเย�ว์ร�วผิวท�รก บ�งยี่ห้อ 
โอ่ว่�จะช่วยชะลอคว�มแก่ สร้�งภูมิคุ้มกันโรค กระตุ้น 
ก�รเจริญเติบโตของระบบประส�ท มีเส้นผมงอกใหม่ ช่วยให้
นอนหลับสบ�ย เหมือนร�่งก�ยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง5 

ต�มคลนิกิ หรอืสถ�นพย�บ�ลและโรงพย�บ�ลเอกชน
หล�ยแห่ง เปิดให้บริก�รรักษ�โรคด้วยก�รปลูกถ่�ยเซลล์ 
ต้นกำ�เนิด หรือสเต็มเซลล์กันม�น�นแล้ว ทั้งโรคเบ�หว�น  
โรคไต โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ พ�ร์กินสัน ฯลฯ แต่ในช่วง 
1-2 ปีที่ผ่�นม� เรียกได้ว่� “บูมสุดขีด” ทำ�ร�ยได้จำ�นวน
มห�ศ�ล จนถูกจัดให้เป็น “บริก�รด�วรุ่ง” เพร�ะค่�ใช้จ่�ย 
ในก�รรักษ�สูง ลูกค�้จึงต้องเป็นผู้มีฐ�นะดีเท่�นั้น6

สเต็มเซลล์ที่ข�ย ที่โฆษณ�กันเกลื่อนเมือง แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ7

(1) สเต็มเซลล์แบบสั่งทำา (Stem Cell made by 
order) เปน็ก�รสกดัสเตม็เซลลจ์�กตวัผูป้ว่ยเองเพือ่ใชร้กัษ�
โรคหัวใจ ศัลยกรรมคว�มง�ม ต้�นคว�มชร� เป็นสเต็มเซลล์

ของเม็ดเลือด สเต็มเซลล์หลอดเลือด และสเต็มเซลล์ไขมัน 
เดิมใช้กันแพร่หล�ยในโรงพย�บ�ลและคลินิกเอกชน แต่
เนือ่งจ�กคอ่นข�้งยุง่ย�กและใชเ้วล�ม�ก จงึไมค่อ่ยเปน็ทีน่ยิม

(2) ผลติภณัฑส์เตม็เซลล์ (Stem Cell product) 
คือ ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปที่ทำ�จ�กสเต็มเซลล์ หรือเกี่ยวข้องกับ 
สเต็มเซลล์ มีทั้งชนิดน้ำ� ผง และครีม ใช้กิน ฉีด หรือท�  
ได้รับคว�มนิยมม�กและแพร่หล�ยไปทั่วประเทศ 

น�ยแพทย์ถนอม บรรณประเสริฐ หัวหน้�ศูนย์
นวัตกรรมเซลล์เน้ือเย่ือและอวัยวะสังเคร�ะห์ คณะแพทยศ�สตร์  
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ได้ตั้งคำ�ถ�มไว้ในบทคว�ม “อะไรๆ 
ก็...สเต็มเซลล์” ว่�8 ทำ�ไมสเต็มเซลล์ถึงได้รับคว�มนิยมแพร่
หล�ยในประเทศไทยซึ่งไม่มีคว�มรู้พื้นฐ�นด้�นสเต็มเซลล์ม�
ก่อนเลย เพิ่งเริ่มมีก�รวิจัยในมห�วิทย�ลัยบ�งแห่งเมื่อไม่กี่ปี
ม�นี้เอง และสเต็มเซลล์มีอ�นุภ�พครอบจักรว�ลดังเช่น 
คำ�โฆษณ�จริงหรือ?

ก่อนจะเฉลยว่� ข้อมูลข่�วส�รเรื่องแนวโน้มก�รใช้ 
สเต็มเซลล์ในก�รรักษ�โรคจ�กง�นวิจัยของอเมริก�ที่ถือว่�มี
ม�ตรฐ�นสงูทีส่ดุนัน้ มคีว�มเปน็ไปไดจ้รงิ (ดรูปูหน้� 72) แต ่
“เป็นคนละเรื่องกับที่เห็นในโฆษณ�ในประเทศไทย ที่เกือบ
ทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวง เพร�ะสินค้�ที่ข�ยกันอ�ศัยเก�ะ
กระแสคว�มดงัของง�นวจิยัสเตม็เซลลข์องอเมรกิ� หลอกข�ย
ชื่อสเต็มเซลล์ที่นำ�ม�ทำ�ผลิตภัณฑ์หรือก�รรักษ� ...เป็นเรื่อง 
เพ้อฝัน เกินจริง และไม่ถูกต้องต�มหลักก�รอย่�งม�ก คนที่
นำ�ม�ใช้ก็มีคว�มรู้สเต็มเซลล์แบบผิดๆ เพร�ะไม่เคยเรียน  
จู่ๆ มีบริษัทม�อธิบ�ยกลไกแบบมหัศจรรย์ของสเต็มเซลล์  
บ�งคนเชื่อและไปบอกคนไข้แบบผิดๆ โดยไม่เจตน�...”

ด�้น น�ยแพทยธ์รีวฒัน ์เหมะจฑุ� ผูอ้ำ�นวยก�รปฏบิตัิ
ก�รโรคท�งสมอง โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ เพิ่มเติมว�่ ได้มี
โอก�สสนทน�กบัแพทยใ์นสม�คมแพทยอ์เมรกินั ทร�บว�่เข�
ทำ�ก�รสำ�รวจประเทศที่ใช้สเต็มเซลล์ขัดจริยธรรม ปร�กฏว่�
ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีการหลอกลวงบริการและรักษา 
สเต็มเซลล์ และโฆษณาเกินจริง ดังนั้น จึงถึงเวล�แล้วที่
ประเทศไทยควรมีกฎหม�ยควบคุมเรื่องของสเต็มเซลล์ 
โดยเฉพ�ะ9

กฎเหล็กแพทยสภา...คุมสเต็มเซลล์

สรุปได้ว่� ในบ้�นเร�ก�รใช้สเต็มเซลล์แบบผลิตภัณฑ์
เป็นปัญห�ใหญ่ที่สุด เพร�ะใช้ง่�ย ส�ม�รถตั้งร�ค�ได้สูงๆ 
หลอกลวงผู้บริโภคได้หล�ยช่องท�ง ซ่ึงสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
อ�ห�รและย� (อย.) ได้เคยพย�ย�ม “ล้อมคอก” ปัญห�นี้
ไว้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 27 มีน�คม 2552 โดยอ�ศัย
บทบญัญตัขิองพระร�ชบญัญตัยิ� พ.ศ. 2510 และฉบบัแกไ้ข

53-02-065_036-079 new27_V.indd   71 27/3/2010   21:34

creo




10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ72

เพิ่มเติม ประก�ศกำ�หนดก�รควบคุม กำ�กับ ดูแลย�ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำ�เนิด และผลิตภัณฑ์จ�กเซลล์ต้นกำ�เนิด 
มีผลให้ก�รนำ�สเต็มเซลล์ไปกระทำ�ก�รใดๆ ทั้งจำ�หน่�ย วิจัย 
ขึ้นทะเบียนย� ต้องขออนุญ�ตจ�ก อย. ก่อน ห�กฝ่�ฝืนจะมี
คว�มผดิต�มกฎหม�ย มโีทษจำ�คกุหรอืปรบั หรอืทัง้จำ�ทัง้ปรบั

แม้มีคว�มพย�ย�มล้อมคอกกันอย�่งไรก็ต�ม ปัญห�
ก็ยังคงเพิ่มม�กขึ้น นอกจ�กลักษณะก�รโฆษณ�ข�ยสินค้� 
จะเป็น “ระบบข�ยตรง” คือบอกกันป�กต่อป�ก ทำ�ให้ 
ไม่มีหลักฐ�นเอ�ผิดได้แล้ว ส�เหตุใหญ่ยังอยู่ที่ไม่มีกฎหม�ย 
ควบคุมสเต็มเซลล์โดยตรง ซึ่งน�ยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลข� 
น�ยกแพทยสภ� ไดย้อมรบัว�่ทีผ่�่นม�มผีูร้อ้งเรยีนเข�้ม�ม�ก 
และตรวจสอบพบว่�คลินิกเอกชนหล�ยแห่งให้บริก�รฉีด 
สเต็มเซลล์เพื่อก�รรักษ� และเรียกเก็บค่�บริก�รในอัตร�สูง 
แต่ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รเอ�ผิดได้เนื่องจ�กยังไม่มีกฎหม�ย 
ควบคุม ดูแลก�รใช้สเต็มเซลล์ ทำ�ได้แต่เพียงนำ�เรื่องเข้� 
คณะอนุกรรมก�รจริยธรรม ของแพทยสภ� ซึ่งมีโทษตั้งแต่ 
ตักเตือน พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญ�ต 

ขณะที่พระร�ชบัญญัติย�ก็ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�ร 
เอ�ผิดได้ เพร�ะกฎหม�ยมีช่องโหว่ตรงที่ว่�ห�กเป็นก�ร 
ผลิตย�ที่รักษ�เฉพ�ะร�ย ไม่จำ�เป็นต้องขออนุญ�ต อย. ซึ่ง

ก�รใหบ้รกิ�รรกัษ�ดว้ยสเตม็เซลล์
ส่วนใหญ่เข้�ข่�ยเป็นก�รรักษ�
เฉพ�ะร�ย10

หลงัจ�กแพทยสภ�ตัง้หลกั
ร�่งกฎควบคมุก�รทำ�วจิยัเกีย่วกบั 
สเตม็เซลล ์ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภ�คม 
2552 ประเทศไทยก็ได้ฤกษ์มี 
กฎควบคุม กำ�กับ ดูแลเรื่องของ 
สเต็มเซลล์โดยตรง น�ยแพทย์ 
สมศักด์ิ โล่ห์เลข� น�ยกแพทยสภ�  
ไดล้งน�มใน “ขอ้บงัคบัแพทยสภ�
ว่�ด้วยก�รรักษ�จริยธรรมแห่ง
วชิ�ชพีเวชกรรมเรือ่งก�รปลกูถ�่ย
เซลล์ต้นกำ�เนิดเพ่ือก�รรักษ� พ.ศ.  
2552” เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิก�ยน 
2552 ข้อบังคับน้ี ได้รับก�ร 
เผยแพร่ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ให้ 
มีผลบังคับใช้แล้ว ต้ังแต่วันท่ี  
11 มกร�คม 2553 

ก�รออกข้อบังคับฉบับนี้ 
ทำ�ให้มีกฎหม�ยรองรับก�รวิจัย 
และก�รให้ก�รรักษ�ด้วยสเต็มเซลล์  

ครอบคลุมทั้งในส่วนโรงเรียนแพทย์ที่มีก�รวิจัย โรงพย�บ�ล
เอกชน และคลินิกที่เปิดบริก�ร รวมถึงจะช่วยให้หน่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง อ�ทิ กองก�รประกอบโรคศิลปะ สำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รอ�ห�รและย� มีอำ�น�จเข้�ไปดำ�เนินก�รกับสถ�น
พย�บ�ลที่ฝ่�ฝืนได้ ข้อบังคับมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้11

(1) ควบคุมการรักษาและการวิจัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งนี้ ไม่รวมก�รปลูกถ่�ยสเต็มเซลล์โรคที่เกี่ยวกับ
เลือด ไขกระดูก ที่ได้รับก�รยอมรับและมีกฎหม�ยควบคุม
กำ�กับอยู่แล้ว เช่น โรคธ�ลัสซีเมีย แต่ก�รรักษ�โรคอื่นที่ 
นอกเหนือจ�กนี้ต้องขออนุญ�ต

(2) กำาหนดให้ตั้งคณะกรรมการกลางระดับชาติ 
คดัเลอืกจ�กผูม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในหล�กหล�ยส�ข� อ�ท ิ
แพทยสภ� กระทรวงส�ธ�รณสุข นักวิช�ก�ร แพทย์  
นักกฎหม�ย ผู้แทนศ�ลฎีก� ผู้แทนสภ�ทน�ยคว�ม ตัวแทน
ภ�คประช�ชน ฯลฯ โดยจะเปดิเผยร�ยชือ่คณะกรรมก�ร เพือ่
คว�มโปร่งใส และป้องกันผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน คณะ
กรรมก�รชุดนี้จะทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�ก�รทำ�วิจัยสเต็มเซลล์ 
และก�รรักษ� โดยก่อนจะทำ�ก�รวิจัยและรักษ�ด้วยก�รฉีด 
สเตม็เซลลเ์ข�้ร�่งก�ยผูป้ว่ย นอกจ�กจะตอ้งผ�่นก�รพจิ�รณ�
ของคณะกรรมก�รวิจัยในมนุษย์ของสถ�นพย�บ�ลนั้นๆ แล้ว 
ยังต้องส่งเรื่องม�ให้คณะกรรมก�รกล�งระดับช�ตินี้ก่อนด้วย 

โรคหรือภาวะการเจ็บป่วยที่อยู่ระหว่างการวิจัยว่าสเต็มเซลล์จะรักษาได้หรือไม่?

ต�บอด

โรคหลอดเลือดสมอง
อ�ก�รบ�ดเจ็บท�งสมอง 

ก�รเรียนรู้บกพร่อง
โรคอัลไซเมอร์
โรคพ�ร์คินสัน

ผมบ�ง

หูหนวก

เซลล์ประส�ทคุมกล้�มเนื้อเสื่อม

โรคหัวใจข�ดเลือด

โรคกล�้มเนื้อเสื่อม

เบ�หว�น

มะเร็งชนิดต่�งๆ

ลำ�ไส้อักเสบ

ภ�วะไขสันหลังบ�ดเจ็บ

ปลูกถ่�ยไขกระดูก

รักษ�รอยแผลเป็น

ฟันหลอ

ข้ออักเสบ (รูม�ตอยด์) 

หมายเหตุ: จนถึงปี 2552 มีร�ยง�นยืนยันว่�ก�รปลูกถ่�ยไขกระดูกเท�่นั้น ที่ส�ม�รถรักษ�โดยสเต็มเซลล์ได้จริง 
โรคและภ�วะก�รเจ็บป่วยที่เหลืออื่นๆ ต�มรูปข้�งบนยังอยู่ระหว่�งก�รทดลอง (อ้�งอิงจ�กร�ยง�นวิจัย
จำ�นวน 13 ชิ้น ที่อ้�งใน http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีน�คม 
2553)
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ห�กไมด่ำ�เนนิก�รต�ม จะมบีทลงโทษด�้นจรยิธรรม ถงึขัน้ถอน
ใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรมของแพทย์ที่ดำ�เนินก�ร 
โดยในเบื้องต้นอ�จมีก�รตักเตือนก่อน

(3) ขึน้ทะเบยีนผูท้ีท่ำาการวจิยัเกีย่วกบัสเตม็เซลล ์หรอื
ผู้ที่ใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรค ภ�ยใน 60 วัน หลังจ�ก
กฎหม�ยมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้ และเพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอืน่ใดทีไ่มม่คีว�มส�ม�รถ ไมผ่�่นก�รศกึษ�
อบรมปฏิบัติ แอบอ้�งนำ�วิธีก�รรักษ�ด้วยสเต็มเซลล์ไปใช้ 
เพร�ะอ�จเกิดอันตร�ยกับประช�ชนได้

ข้อบังคับฯ	“เกาถูกที่คัน”	ระหว่าง	 
“จริยธรรมและความก้าวหน้า”	หรือไม่?

กฎเหล็กคุมสเต็มเซลล์ฉบับนี้ใช่จะได้ม�ง่�ยๆ กว่�จะ
ผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รแพทยสภ�ชุดใหญ่ และ
เสนอใหร้ฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงส�ธ�รณสขุรบัทร�บ กใ็ชเ้วล�
ถกเถียงกันหล�ยรอบ โดยภ�พรวมแล้วแทบทุกฝ�่ยเห็นด้วย
กับก�รมีกฎเกณฑ์ออกม�จัดระเบียบให้ก�รใช้สเต็มเซลล์ใน
ประเทศไทย ให้เป็นไปอย่�งถูกต้องทั้งต�มหลักวิช�ก�รและ
หลักจริยธรรม

แต่คว�มล่�ช้�ที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเพร�ะมีผู้คัดค้�น
ค่อนข้�งม�กในประเด็นก�รขัดขว�งคว�มก้�วหน้�ของง�น 
วิจัยสเต็มเซลล์ โดยเฉพ�ะบรรด�นักวิจัยที่เห็นว่�เป็นก�ร 
แก้ปัญห�แบบ “เก�ไม่ถูกที่คัน” เพร�ะปัญหาของไทยนั้นเกิด
จากการใช้สเต็มเซลล์รักษาแบบผิดวิธี แต่แพทยสภ�กลับไป
คุมง�นวิจัยสเต็มเซลล์ในมนุษย์ทั้งประเทศซึ่งเป็นคนละเรื่อง  
อีกทั้งยังมีประเด็นที่นักวิจัยวิตกกันม�กเพร�ะไม่เคยเกิดขึ้น 
ม�ก่อน คือ บทลงโทษผู้ฝ่�ฝืนที่รุนแรงถึงขั้นพักหรือเพิกถอน 
ใบอนุญ�ตประกอบวิช�ชีพเวชกรรม 

นักวิจัยบ�งคนถึงขั้นถอดใจ ดังที่ รศ.ดร.พิศมัย  
เหล�่ภทัรเกษม จ�กมห�วทิย�ลยัขอนแกน่ กล�่วว�่อ�จจะยตุ ิ
ก�รวิจัยเพร�ะข้อกำ�หนดให้ต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�อนุญ�ต 
จ�กคณะกรรมก�รหล�ยชุด จะทำ�ให้ง�นวิจัยไม่ก้�วหน้�  
ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�จะล่�ช้�จนต�มต่�งประเทศไม่ทัน ส่วน 
อีกร�ยหนึ่งกล่�วในเชิงประชดประชันว่�อ�จห�ท�งออกด้วย
ก�รนำ�ง�นวิจัยไปทำ�ต่อในประเทศอื่น เช่น ล�ว กัมพูช� 
สิงคโปร์ ท่ีเปิดกว้�งและสนับสนุนก�รวิจัยม�กกว่�ประเทศไทย12

อีกภ�คส่วนหนึ่งที่อ�จถึงขั้นถอดใจด้วยเช่นกันก็คือ 
บรรด�บริษัทหรือผู้ประกอบก�รธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับ 
สเต็มเซลล์ โดยหวั่นใจว�่ข้อบังคับของแพทยสภ�อ�จส่งผลให้
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภ�พต้องแบกรับคว�มเสี่ยงของก�รลงทุน
ม�กขึ้น ท�งด้�นโรงพย�บ�ลเอกชนที่มีร�ยได้จำ�นวนม�ก 
จ�กก�รรักษ�ด้วยสเต็มเซลล์นั้น จะได้รับผลกระทบจ�ก 

กฎเหล็กของแพทยสภ�อย่�งแน่นอน ต�มที่ ศ�สตร�จ�รย์
แสวง บุญเฉลิมวิภ�ส ผู้อำ�นวยก�รศูนย์กฎหม�ยสุขภ�พและ
จริยศ�สตร์ คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ หนึ่ง
ในคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในคน คณะแพทยศ�สตร์
ศิริร�ชพย�บ�ล กล่�วว�่ 

“สถานพยาบาลเอกชนไม่มีสิทธิในการวิจัยเรื่องใดๆ  
ในมนษุยท์ัง้สิน้ เนือ่งจากมหีนา้ทีด่า้นการรกัษา ไมม่หีนา้ทีด่า้น
วิชาการ ที่สำาคัญยังไม่มีกฎหมายรองรับ แต่กลับมีความ
พยายามวจิยัและเกบ็เงนิคา่รกัษาพยาบาลระหวา่งการทำาวจิยั 
โดยเฉพาะเรื่องสเต็มเซลล์ที่จะนำามารักษาโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 
โรคทางโลหิตวิทยา”13

บทสรุปจ�กน�ยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลข� น�ยก
แพทยสภ� ที่อยู่ในฐ�นะ “เจ้�ภ�พ” ก�รออกข้อบังคับฉบับนี้
ก็คือ ไม่มีเจตน�หรือคว�มต้องก�รขัดขว�งก�รวิจัย แต่
ต้องก�รส่งเสริมง�นวิจัยที่มีคุณภ�พ มีม�ตรฐ�น ถูกหลัก
เกณฑ์ และเป็นที่ยอมรับ โดยหลังจ�กที่ข้อบังคับประก�ศไป
แล้วเมื่อวันที่ 11 มกร�คม 2553 ได้กำ�หนดระยะเวล�ให้ 
นกัวจิยัทีท่ำ�ง�นด้�นนีส้ง่ร�ยง�นม�ยงัแพทยสภ�ภ�ยใน 120 
วัน ซึ่งรวมถึงก�รทำ�วิจัยที่ดำ�เนินก�รไปแล้ว เพื่อนำ�ม�
ประกอบเปน็ขอ้มลูเท�่นัน้ โดยขอ้บงัคบันีจ้ะยงัไมม่ผีลยอ้นหลงั 
ทั้งนี้ห�กพ้น 120 วันไปแล้ว ห�กยังมีสถ�นพย�บ�ลใดที่เปิด
ทำ�ก�รวจิยัสเตม็เซลลใ์นโรคต่�งๆ โดยทีย่งัไมม่กี�รสง่ง�นวจิยั
ม�อนุมัติ จะถูกดำ�เนินก�ร เนื่องจ�กเป็นก�รกระทำ�ผิด
จริยธรรมแพทย์ โดยจะถูกฟ้อง ดำ�เนินคดี สั่งพักหรือ 
เพิกถอนใบอนุญ�ตใบประกอบวิช�ชีพเวชกรรม14 

และเมื่อบังคับใช้แล้ว ก็จะเป็นก�รพิสูจน์กันว�่จะเป็น
กฎเหล็กที่ “เก�ไม่ถูกที่คัน” ต�มที่มีเสียงวิพ�กษ์วิจ�รณ์ก่อน
หน้�นี้หรือไม่ โดยเฉพ�ะจะสกัดกั้น ยับยั้งก�รใช้สเต็มเซลล์
แบบผิดๆ ได้จริงหรือไม่ หรืออ�จต้องมีก�รปรับปรุงเพิ่มเติม
เพื่อให้ “เก�ที่คันได้ถูก” ต�มข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวช�ญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิหล�ยท่�น อ�ทิ ก�รมี “ระบบควบคุมก�รวิจัย
พัฒน�ผลิตภัณฑ์เชิงพ�ณิชย์”15 ที่รับผิดชอบโดยสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรือข้อเสนอให้นำ�แนวท�งก�ร
ควบคุมก�รรักษ�ด้วยสเต็มเซลล์ ต�มบทบัญญัติสเต็มเซลล์
ของสม�คมน�น�ช�ติและขององค์ก�รอ�ห�รและย�ของ
สหรัฐอเมริก� ม�เป็นแนวท�งกำ�หนดข้อบังคับก�รใช้ 
สเต็มเซลล์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล16

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง “จริยธรรม 
และความก้าวหน้า” ที่ล้วนแต่มีความหมายและความสำาคัญ
ต่อทั้งประเทศชาติและประชาชน
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