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การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem 

cell transplantation, HSCT) ไดมีรายงานในวารสารทางการ

แพทยครั้งแรกในป พ.ศ. 2500 โดย Thomas ED และคณะ1 

รายงานการปลูกถายในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟ- 

บลาสท (acute lymphoblastic leukemia) จำานวน 2 ราย ซึ่ง

ผูปวยทั้งสองรายมีการทำางานของเซลลตนกำาเนิด (engraftment) 

แตโรคกลับ (relapse) และเสียชีวิตในเวลาตอมา ในระยะแรกผล

การรักษาดวยการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด ยังไมเปนที่นาพอใจ 

เทาใดนัก เนื่องจากผูปวยหลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด มักเสีย 

ชีวิตดวยการลมเหลวของการทำางานของเซลลตนกำาเนิด (graft 

failure) ภาวะเซลลจากผูบริจาคทำาปฏิกิริยากับเซลลรางกายผูปวย 

(graft-versus-host disease, GvHD) และภาวะโรคกลับ กระทั่งมี

การคนพบเรื่องความเขากันของเนื้อเยื่อ (histocompatibility) และ

แอนติเจนบนผิวเซลลเม็ดเลือดขาว (human leukocyte antigen, 

HLA) จึงทำาใหมีการคัดเลือกผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดขึ้น โดยการ

ปลูกถายสามารถแบงตามประเภทผูบริจาคเซลลตนกำาเนิดไดเปน 

3 กลุม ไดแก 1) การปลูกถายที่ใชเซลลของฝาแฝดผูปวย 

(syngeneic HSCT)  2) การปลูกถายที่ใชเซลลของผูอื ่น 

(allogeneic HSCT) และ 3) การปลูกถายที่ใชเซลลของตนเอง 

(autologous HSCT)

การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดชนิดท่ีใชเซลลของตนเองมีขอด ี

ที่ชัดเจน คือ ผูปวยไมมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะ GvHD แต 

ผูปวยยังคงมีความเสี่ยงตอภาวะโรคกลับได ในป พ.ศ. 2522 

Dickes KA และคณะ2 รายงานการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดที่ใช 

เซลลของตนเองเปนครั้งแรก ในผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ 

โรคกลับ (relapsed acute leukemia) จำานวน 24 ราย พบวา 

ผูปวย 11 รายสามารถมีภาวะโรคสงบ (complete remission) 

ไดหลังการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด โดยในระยะแรกของการปลูก

ถายที่ใชเซลลของตนเองในระยะแรกนั้น เปนการใชเซลลตนกำาเนิด

ที่เก็บจากไขกระดูก (bone marrow HSC) เปนหลัก ตอมาในป 

2529 Reiffers J และคณะ3 รายงานความสำาเร็จของการปลูก

ถายเซลลตนกำาเนิดที่ใชเซลลของตนเองโดยการเก็บจากกระแส

เลือด (autologous peripheral blood HSCT) เพื่อใชในการ

รักษาผูปวยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเปนครั้งแรก อยางไรก็ตามการ

รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวดวยการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดท่ี

ใชเซลลของตนเองนั้น ไดผลการรักษาที่อยูในระดับที่ไมคอยนาพึง

พอใจ เนื่องจากผูปวยมักมีโรคกลับ จึงไดมีการใชการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดชนิดที่ใชเซลลของตนเองกับการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น 

ตัวอยางเชน มะเร็งตอมน้ำาเหลือง มะเร็งเตานม มะเร็งสมอง 

มะเร็งชนิดกอนอื่นๆ เปนตน โดยในป พ.ศ. 2532 Kessinger A 

และคณะ4 ไดรายงานการรักษาโรคมะเร็งตอมน้ำาเหลืองจำานวน 

40 ราย ดวยการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดที่ใชเซลลของตนเองที่ 

เก็บจากกระแสเลือด พบวาผูปวยรอยละ 57 มีภาวะโรคสงบหลัง

การปลูกถายเซลลตนกำาเนิด และผูปวยรอยละ 26 ยังคงมีภาวะ

โรคสงบที่ 2 ป หลังการปลูกถาย ตอมาความรูในเรื่องการใหยาเคมี

บำาบัดขนาดสูงกอนการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด (conditioning 

regimen) ไดมีการพัฒนาใหมีความเหมาะสมกับโรค ภาวะรวม 

อายุ ประเภทผูบริจาคและปจจัยอื่นๆ ของผูปวย จึงทำาใหผลการ

รักษาดวยการปลูกถาย มีอัตราการรอดชีพ (overall survival 

rate) และอัตราโรคสงบที่เพิ่มขึ้นจนอยูในระดับที่นาพึงพอใจ สวน

ผลการรักษามะเร็งชนิดอื่นนั้นยังอยูในระดับที่ไมคอยนาพึงพอใจ 

จึงทำาใหความนิยมในการปลูกถายที่ใชเซลลของตนเองเพ่ือรักษา 

โรคมะเร็งนั้นเหลือเพียงแคไมกี่โรค

ในปจจุบันการรักษาผูปวยโรคมะเร็งบางชนิด เชน โรคมะเร็ง

ตอมน้ำาเหลืองฮอดจกิน (Hodgkin’s lymphoma) และโรคมะเร็ง

มัยอีโลมา (multiple myeloma) ดวยการปลูกถายที่ใชเซลลของ

ตนเองถือวาเปนมาตรฐานการรักษาในระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ5 ในป พ.ศ. 2558 สมาคมการปลูกถายเซลลตนกำาเนิด

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American society of blood and 

marrow transplantation) ไดออกแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง

ตอมน้ำาเหลืองฮอดจกินดวยการใชยาเคมีบำาบัดในขนาดสูงรวมกับ

การปลูกถาย โดยระบุวา ในกรณีผูปวยโรคมะเร็งตอมน้ำาเหลือง 

ฮอดจกินที่โรคกลับ (relapsed Hodgkin’s lymphoma) ควรได 

รับการรักษาดวยการปลูกถายที่ใชเซลลของตนเองในระดับการ 

บทบรรณาธิการ
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แนะนำาระดับสูงสุด ซึ่งปจจุบันการรักษาดวยการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดในประเทศไทยสวนใหญยังคงจำากัดอยูเฉพาะโรงเรียน

แพทยขนาดใหญ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำาในกรุงเทพฯ เทานั้น 

ถึงแมวาจะมีระบบสงตัวผูปวยแตผูปวยสวนใหญยังไมสามารถเขา

ถึงการรักษาดวยวิธีนี้เทาใดนัก ดังนั้นเพื่อใหการรักษาผูปวยโรค 

มะเร็งตอมน้ำาเหลืองฮอดจกินและโรคมะเร็งมัยอีโลมาไดตาม 

มาตรฐานสากล โรงเรียนแพทยหรือโรงพยาบาลขนาดใหญในสวน 

ภูมิภาคที่มีความพรอม สามารถจัดเตรียมการรักษาดวยการปลูก

ถายเซลลตนกำาเนิดที่ใชเซลลของตนเองได ดังรายงานของ นพ. 

พีระพล วอง และคณะ6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดรายงานผลสำาเร็จ

ของการปลูกถายเซลลตนกำาเนิดในผูปวยโรคมะเร็งตอมน้ำาเหลือง

ฮอดจกินและโรคมะเร็งมัยอีโลมา ในระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง 

2557   นอกจากนี้ พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคนำา

โดย พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล ไดดำาเนินการพัฒนาระบบบริการ

และจัดตั้งหนวยปลูกถายไขกระดูกขึ้น และไดทำาการปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดที่ใชเซลลของตนเองในผูปวยเด็กจำานวน 2 ราย โรค 

มะเร็งตอมน้ำาเหลืองฮอดจกินที่โรคกลับ ในชวงป พ.ศ. 2556 ซึ่ง

ผูปวยทั้งสองรายไมมีการติดเชื้อรุนแรงหลังการปลูกถาย ขณะนี้

ผูปวยทั้ง 2 รายอยูในระยะโรคสงบ และสุขภาพแข็งแรงดี

การปลูกถายเซลลตนกำาเนิดเม็ดเลือดใชเซลลของตนเองเปนวิธี

การรักษาตามมาตรฐานสากลในการรักษาผูปวยโรคมะเร็งหลาย

โรค เชน โรคมะเร็งตอมน้ำาเหลืองฮอดจกินที่โรคกลับ โรคมะเร็ง

มัยอีโลมา เปนตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการรักษาดวยวิธีนี้

ของผูปวยในสวนภูมิภาค โรงเรียนแพทย หรือโรงพยาบาลขนาด

ใหญในสวนภูมิภาคควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยปลูกถายเซลล 

ตนกำาเนิดเม็ดเลือดใชเซลลของตนเองขึ้น เพื่อการบริการผูปวย

ไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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