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What ?

โปรเจนิเตอร์เซลล์ สเต็มเซลล์

เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เนื้อเยื่อเก่ียวพัน

เซลล์ต้นกําเนิดแบ่งตัวโดยวิธีไมโตซิสจากเซลล์ต้นกําเนิด 
1 เซลล์ สร้างเซลล์ลูกได้ 2 เซลล์ โดยจะสร้างเซลล์ต้น
กําเนิดอย่างน้อย 1 เซลล์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้น
กํา เ นิด เริ่ ม ต้น  ดั งคุณสมบั ติที่ เ รี ยก ว่า  self-renewal 
นอกจาก น้ี เซลล์ ต้น กํ า เ นิด ยั งสามารถ เจริญ พัฒนา 
(differentiation) ไปเป็นเซลล์ก่ึงกลางที่เรียกว่า โปรเจนิ
เตอร์เซลล์ (progenitor cells) และในท้ายที่สุดพัฒนาไป
เ ป็ น เ ซ ล ล์ ที่ จํ า เ พ า ะ ไ ด้ ห ล า ย ช นิ ด  ( terminal 
differentiation) เช่น เซลล์ไขมัน, เซลล์กล้ามเนื้อ และ
เซลล์เน้ือเย่ือเก่ียวพัน เป็นต้น 

สเต็มเซลล์

เซลล์ไขมัน

เซลล์ต้นกําเนิด (stem cells; สเต็มเซลล์) เป็นเซลล์ที่มี
ความสามารถในการแบ่งตัวได้เปน็เวลานานและสามารถ
สร้างเซลล์ลูกที่เจริญพฒันาไปเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่จําเพาะ



Where ?Where ?

คนเรามีเซลล์ต้นกําเนิดอยู่ตามอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง, ไขสันหลัง, หัวใจ, ไขกระดูก, ตับ, 
ปอด, ทางเดินอาหาร และผิวหนัง เป็นต้น โดยเซลล์ต้นกําเนิดชนิดท่ีอยู่ตามอวัยวะในคนเรา
นี้เรียกว่า adult stem cells หรือ somatic stem cells มีหน้าท่ีรักษาสมดุลของเนื้อเยื่อ
ภายในอวัยวะนั้นๆ โดยเซลล์ต้นกําเนิดอาศัยอยู่ร่วมกับเซลล์ชนิดอ่ืนๆ และสารภายนอก
เซลล์ (extracellular matrix) ในบริเวณท่ีเรียกว่า “บ้านของเซลล์ต้นกําเนิด” (stem cell 
niche) เช่น บ้านของเซลล์ต้นกําเนิดประสาท เป็นต้น

บ้านของเซลล์ต้นกําเนิดประสาท

เซลลต์น้กําเนิดประสาท

หลอดเลือด

เซลล์ไมโครเกลีย

สารภายนอกเซลล์

เซลล์แอสโทรไซต์

เซลล์ประสาท



เ ม่ื อ เซลล์ ไ ข่  (egg) จากแ ม่ผสมกับส เปิ ร์ ม 
(sperm) จากพ่อ จะเกิดเป็นเซลล์ท่ีเรียกวา่ไซโกต 
(zygote) จากนั้นจะแบ่งตัวอีกหลายรอบจนได้
เป็นบลาสโต ซิทส์  (blastocyst) ท่ี เป็น ก้อน
กลวงๆ และมีกลุ่มเซลล์เกาะอยู่ภายในที่เรียกว่า 
inner cell mass หากเราแยกกลุ่มเซลล์ท่ีว่านี้
ออกมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เราก็จะเรียกว่า
เซลล์ต้นกําเนิดจากตัวอ่อน (embryonic stem 
cells) ซ่ึงมีความสามารถเฉกเช่นเดียวกันในการ
เจริญพัฒนาไปเป็นเซลล์ทุกชนิดในร่างกายมนุษย์

When ?

คนเรามีเซลล์ต้นกําเนิดตลอดชีวิต

เซลล์ต้นกําเนิดท่ีพบในระยะฟีตัสยังสามารถ
เดินทางเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกได้อีก
ด้วย โดยเซลล์ต้นกําเนิดในแม่อาจจะเดินทางเข้า
ไปในตัวของลูกท่ีอยู่ในครรภ์ และเซลล์ต้นกําเนิด
ของลูก ก็อาจเดินทางเข้ าสู กระแสเลือดแม่ 
(fetomaternal stem cell trafficking) 

เซลล์ต้นกําเนิดทํางานอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้าง
เซลล์ประเภทต่างๆ ในร่างกายของคนเราตั้งแตเ่รา
อยู่ในครรภ์ของคุณแม่จวบจนเราลืมตามาดูโลก
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 



Who ?

พืช, สัตว ์และมนุษย์ตา่งกม็เีซลลต์น้กาํเนดิที่ทาํหนา้ที่
สรา้งเซลล์ใหม่เพื่อรักษาสมดลุของสิ่งมีชีวิต

สัตว์บางพวก เช่น หมานํ้า (axolotl) นิวท์ (newts) และซาลา
แมนเดอร์ (salamander) เม่ือเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสีย
อวัยวะ  เช่น  แขน , ขา  หรือหาง  ก็สามารถ ท่ีจะกระตุ้ น
กระบวนการฟื้นฟู/งอกใหม่ (regeneration) ได้อย่างสมบูรณ์ 
เกิดเป็นอวัยวะท่ีสามารถกลับมาทํางานได้เป็นปกติได้อีกครั้ง 
กระบวนการงอกใหม่ดังกล่าวนี้เกิดจากการทํางานของทั้งเซลล์
ต้นกําเนิดและเซลล์ปกติท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ท่ีมี
คุณสมบัติคล้ายกับเซลล์ต้นกําเนิด 



Why ?

ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าในร่างกายของคนเรามี
เซลล์ต้นกําเนิดซ่ึงทําหน้าท่ีท้ังในสุขภาวะและ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อเม่ือเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ
ในวัยเด็กนั้นเซลล์ต้นกําเนิดมีส่วนสําคัญในการ
สร้างเสริมพัฒนาการร่างกายท่ีสมวัยและอาจจะ
เป็นพื้นฐานสําคัญของการอยู่ดีมีสุขเม่ือมีอายุมาก
ขึ้น

เซลล์ต้น กํา เนิดนั้นอยู่ กับ เราไปตลอดชีวิต , 
พฤติกรรมในชีวิตประจําวัน เช่น การออกกําลัง
กาย , การกินอาหาร , สารเคมี ท่ีสัม ผัส  และ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเรา  เป็นต้น  จึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิดใน
ร่างกายของเราได้ 

ความรู้เก่ียวกับเซลล์ต้นกําเนิดได้เปิดประตูไปสู่
แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาทาง
การแพทย์แนวใหม่ท่ีเรียกว่า เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ส ภ า ว ะ เ สื่ อ ม  ห รื อ ก า ร แ พ ท ย์ เ ชิ ง ฟื้ น ฟู 
(regenerative medicine) ซ่ึงหมายถึง 
การแพทย์แขนงใหม่ท่ีมุ่งเน้นการทดแทน, การ
ซ่อมเสริม, การฟื้นฟูเซลล์, เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะท่ี
เสื่อมถอยหรือได้รับบาดเจ็บท้ังจากความแก่ตาม
ธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ 

ดังน้ันกระบวนการประคับประคองและ
ส่งเสริมให้เซลล์ต้นกําเนิดที่อยู่ในร่างกาย
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดจากภายนอกร่างกายจึง
น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการส่งเสริม
สุขภาพและการรักษาโรคในอนาคต 



How ?

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กอาจมีผลต่อการทํางานของเซลล์ต้นกําเนิดท่ีอยู่ในร่างกาย และ
อาจจะส่งผลต่อเนื่องกับพัฒนาการของร่างกายเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นการส่งเสริม
สุขภาพในวยัเด็กจึงเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีในอนาคต กลยุทธ์สําคัญท่ี 

สเต็มคิดส ์อยากจะแนะนําเพื่อการบํารุงสเต็มเซลล์ในร่างกายของเรา ได้แก่

ส่งเสริมปัจจัยทางบวก 3 ประการ คือ

• ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• บรโิภคอาหารท่ีมีประโยชน์
• ออกกําลังกายสม่ําเสมอ

ป้องปรามปัจจัยทางลบ 3 ประการ คือ

• หลีกเลี่ยงการด่ืมเหล้า
• ห่างไกลควันบุหรี่
• ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติด

+
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STEMkids Facebook Page

http://stem4kids.wordpress.com/

Stay Smart.  Stay SSTTEEMMkidskids..

http://twitter.com/STEMkids

สารเสพติด
เป็นศัตรูกับเซลล์ต้นกําเนิดประสาท,

รบกวนการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมอง,
และทําลายการเรียนรู้และความจํา

ด้วยความปรารถดีจาก

สเต็มคดิส์



STEMkids Facebook Page

เราตองการ

คุณ !

สงเสริม

สุขภาพ

เรียนรู

เทคโนโลยี

เซลลตนกําเนดิ

อยางชาญฉลาด

สนใจรวมเปนทีมงานสเต็มคิดสวันนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี

รักษาตนทุนชวีิต

“เซลลตนกําเนิด”

คุมครอง

ผูบริโภค

http://stem4kids.wordpress.com/


