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เซลลตนกำเนิดและสังคม
โครงการชีวจริยธรรมและการวิจัยทางการแพทยสมัยใหม
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
กรกฎาคม 2548
ความนำ
D
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่จะมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยอยางมากในทศวรรษนี้
ไดแก ความกาวหนาดานวิทยาการคอมพิวเตอร นาโนเทคโนโลยี และการรักษาดวยเซลตน
กำเนิด(Cell Therapy) การรักษาดวยเซลตนกำเนิดไมเพียงแตจะเปลี่ยนโฉมหนาของสังคม
มนุษยและการแพทยแผนปจจุบัน
แตอาจจะเปลี่ยนกระบวนทัศนของสังคมเกี่ยวกับชีวิตตั้ง
แตแรกเริ่มปฏิสนธิไปจนถึงการตาย ทั้งนี้เพราะกระบวนการรักษาดวยเซลตนกำเนิดจะเกี่ยว
พันกับแหลงที่มาของเซลตนกำเนิดซึ่งพบไดในตัวออนมนุษยอายุเพียง 5 วันและสวนอื่นๆของ
รางกาย
สวนผลลัพธของการรักษานั้นก็มักจะเนนไปที่โรครายแรงหรือโรคเรื้อรังซึ่งบั่นทอน
อายุขัยของมนุษยเสมอมา เชน โรคอัลไซเมอร โรคพารกินสัน อัมพาตของไขสันหลัง มะเร็ง
เบาหวาน โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคทางพันธุกรรมอีกบางชนิด เปนตน คำถาม
ที่หลีกเลี่ยงไมไดคือชีวิตมนุษยเริ่มตนเมื่อไรและมนุษยสามารถยืดอายุขัยของตนเองออกไปได
เรื่อยๆ นานเพียงใด
เหลานี้กอใหเกิดคำถามทางจริยธรรม ปรัชญา ศาสนา กฎหมาย
แนวปฏิบัติของนักวิจัย รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพของการรักษา และการเขาถึงบริการอยางเทา
เทียม
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
เซลลตนกำเนิด/เซลลตนตอ คือ เซลลที่ไมมีความจำเพาะ (unspecialized cell) มี
ความสามารถในการแบงเซลลไดอยางไมมีขีดจำกัดและสามารถพัฒนาไปเปนเซลลที่ทำหนาที่
จำเพาะได ดังนั้น ในทางการแพทย สามารถนำเซลลตนตอมาเพาะเลี้ยง และบังคับใหเซลลดัง
กลาวพัฒนาตอไปเปนเซลลของอวัยวะที่ตองการ เชน เซลลสมอง เซลลหัวใจ เซลลตับออน
เพื่อนำไปรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่องจากความเสื่อมของเซลลที่อวัยวะนั้นๆ
D
แหลงที่มาของเซลลตนกำเนิด
D
อาจจะแบงที่มาของเซลลตนกำเนิดไดจาก 2 แหลงใหญๆ คือ
D
1. เซลลตนกำเนิดที่ไดจากตัวออน (Embryonic Stem Cell - ES) เปนเซลลตน
กำเนิดที่ไดมาจากตัวออนของมนุษย หลังจากการปฏิสนธิจนถึง 14 วัน เซลลเหลานี้ยังไมมี
ความจำเพาะ สามารถเปลี่ยนแปลงกลายเปนเซลลชนิดตางๆ ได
D
เซลลตนกำเนิดที่ไดจากตัวออนนี้สวนใหญจะไดมาจากการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุ ดวยเทคนิคการปฏิสนธิในหลอดแกว (In vitro Fertilization) หรือจากกระบวนการ
เปลี่ยนถายนิวเคลียสของเซลลรางกาย (Somatic cell nuclear transfer – SCNT) ซึ่ง SCNT
นี้ถือวาเปนการโคลนนิ่งประเภทหนึ่งซึ่งมีเปาหมายเพื่อการรักษาผูปวย (Therapeutic Cloning)
2. เซลลตนกำเนิดที่ไมไดจากตัวออน - ที่มาของเซลลตนกำเนิดเหลานี้ เชน
- ไดจากเลือดจากสายสะดือ (Umbilical Cord Blood) ของทารกแรกคลอด
- ไดจากเลือดหรือไขกระดูกของผูใหญ (Adult Stem cell หรือ
hematopoietic Cell)
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ขอพิจารณา
ประเด็นทางจริยธรรม
ในการใชเซลลตนกำเนิดที่ไดมาจากตัวออนกอใหเกิดประเด็นถกเถียงทางจริยธรรม
ในระดับนานาชาติ คือประเด็นชีวิตเกิดขึ้นเมื่อใด เนื่องมาจากในการใชเซลลตนกำเนิดที่มา
จากตัวออนนี้ ตองสกัดเซลลตนกำเนิดจากตัวออนหลังปฏิสนธิอายุประมาณ 5-7 วันที่มีการ
แบงตัวภายในในระยะที่เหมาะสม การนำเซลลตนกำเนิดออกจากตัวออนนี้ จะสงผลใหตัวออน
นั้นถูกทำลายลง
ในการถกเถียงในแงมุมเหลานี้ เปนเรื่องละเอียดออน แตกตางกันในแตละวัฒนธรรม
และในทางศาสนามีความคิดเห็นแตกตางกันไป ตัวอยาง เชน
ในศาสนาอิสลาม ความเห็นตอการเริ่มตนของชีวิต แตกตางกันเปน 3 ความเห็น
ไดแก ทัศนะที่ 1 เห็นวาชีวิตเริ่มตนเมื่อปฏิสนธิในครรภ ภาษาอาหรับเรียกกวา“นุตฟะห”
ทัศนะที่ 2 ชีวิตเริ่มตนเมื่อทารกถูกใสวิญญาณเขาไปในราง คือเมื่อตั้งครรภได 120 วัน
ทัศนะที่ 3 ชีวิตเริ่มตนเมื่อทารกเริ่มเคลื่อนไหวขณะอยูในครรภ คือเมื่อตั้งครรภได 40 วัน
เปนตน
ศาสนาพุทธ ชีวิตเกิดเมื่อปฏิสนธิแลว แตยังคงมีขอพิจารณาวา อยางไรจึงถือวาชีวิต
ไดเกิดขึ้นแลว ในกรณีที่เปนการปฏิสนธิภายนอกรางกาย เชน การปฏิสนธิโดยใชเทคนิคเด็ก
หลอดแกว เปนตน
ขอถกเถียงในเชิงศีลธรรมและจริยธรรมในลักษณะนี้ ยากที่จะหาขอยุติ แตในทาง
กฎหมายจำเปนตองมีเกณฑที่เหมาะสมเพื่อใชบังคับตอเรื่องดังกลาว
D
ขอพิจารณาทางกฎหมาย
D
การใชเซลลตนกำเนิดจากตัวออน นอกจากมีประเด็นเชิงจริยธรรมแลว
ในทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกฎหมายไทย ยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตัวออนและการใช
เซลลตนกำเนิดที่ควรพิจารณาดังตอไปนีD้
D
1. ปญหาสถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับเซลลสืบพันธุ (อสุจิและไข) ตัวออน และสภาพ
บุคคลของตัวออน
สถานะทางกฎหมายของเซลลสืบพันธุ ตัวออน มีความสำคัญตอการพิจารณาระดับ
ความคุมครองทางกฎหมาย เมื่อมีขอพิพาท รวมถึงกรณีของผูใชสิทธิดำเนินการตอสิ่งเหลานี้
และสิทธิของตัวออนและเด็กที่อาจเกิดขึ้น
1 ในแงของทรัพยสิน
เซลลสืบพันธุ (อสุจิและไข) เมื่อยังคงอยูในรางกายไมมีฐานะเปนทรัพยสิน แตเมื่อ
หลุดพนจากรางกายอาจถือเอาได จึงเปนทรัพย
ตัวออน ถือไดวาเปนทรัพยชนิดหนึ่งตามกฎหมาย เนื่องจาก ถือเอาไดและเปนวัตถุ
แหงสิทธิ (object of right) แตจัดไดวาเปนทรัพยนอกพาณิชย จึงไมสามารถซื้อขายกนได
ประเด็นพิจารณา
การอางสิทธิเหนือตัวออนกอใหเกิดปญหายุงยากในการพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตัวออนที่ปฏิสนธินอกรางกาย
เชน เปนทรัพยที่เปนสินสวนตัว หรือสินสมรส หรือกรณีการจัดการตัวออนควรเปน
อยางไร
ดำเนินการไดตามลำพังหรือตองขอความยินยอมสองฝาย
หรือในกรณีตกเปนทรัพยมรดก
เปนตน
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แมวากฎหมายไทยมีบัญญัติเรื่องทรัพยสินไวแลวในกรณีตางๆ แตการดำเนินทางใน
ฐานะทรัพยที่เกี่ยวของกับเซลลสืบพันธุและตัวออน ยังไมเพียงพอ และมีขอพิจารณาเพิ่มเติม
ในกรณีของตัวออนในสถานะของสิ่งมีชีวิตและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นเปนมนุษย
2 ในแงของบุคคล
ในแงมุมของกฎหมาย การเริ่มตนของสภาพบุคคลเปนเรื่องสำคัญและไดรับการ
คุมครอง
โดยกฎหมายใหความคุมครองทั้งชีวิตในครรภมารดา แตในการคุมครองของ
กฎหมายเริ่มตนเมื่อไขผสมกับอสุจิและตัวออนฝงตัวในโพรงมดลูกแลว โดยพิจารณาจากไมมี
ขอกำหนดความผิดในการคุมกำเนิด (เชน การคุมกำเนิดดวยวิธีใสหวง ที่ปองกันการฝงตัวของ
ไขที่ผสมแลว) แตกำหนดความผิดในการทำใหแทงลูก ตามประมวลกฎหมายอาญา และ
รวมถึงการใหความคุมครองสิทธิ แมยังไมมีสถานะเปนบุคคลตามกฎหมาย ภายใตเงื่อนไขที่
คลอดมาและอยูรอด ตามประมวลกฎหมายแพง
ประเด็นพิจารณา
ในการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ซึ่งเทคนิคที่นิยมใชในปจจุบันเปนการกระตุน
ใหเกิดการปฏิสนธิภายนอกรางกาย ความคุมครองทางกฎหมายควรดำเนินการยังคงมีชองวาง
การนำเซลลตนกำเนิดจากตัวออนไปใช อาจพิจารณาในแงของสถานะความเปนบุคคลหรือไม
อยางไร ในปจจุบันควรใหความสำคัญกับประเด็นดังกลาวมากยิ่งขึ้น
2. ปญหาเรื่องการจัดการเซลลสืบพันธุ ตัวออน และเซลลตนกำเนิด
D
2.1 การจัดการ
เมื่อไขและอสุจิผสมกันและเปนตัวออนแลว ตัวออนเพียงจำนวนหนึ่งจะถูกนำไปใชเพื่อ
การเจริญพันธุ และมีตัวออนเหลืออยูจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาตอเปนมนุษย
และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชเพื่อการศึกษาวิจัย หรือใชเพื่อการรักษา (โดยใชเซลลตน
กำเนิด) แตในปจจุบันยังไมไดรับความคุมครองที่เหมาะสมตามกฎหมาย
ประเด็นพิจารณา
D
เชนเดียวกับขอพิจารณาความคุมครองตามกฎหมายของตัวออนโดยปกติ ซึ่ง
ตองพิจารณาในสวนของกระบวนการทำลาย หรือการนำไปใชหรือศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชน
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรที่เหมาะสม และใครควรเปนผูพิจารณากำหนดแนวทางการ
ดำเนินการเหลานี้
.2 การฝาก
สืบเนื่องจากประเด็นขางตน ในกรณีตัวออนที่เหลือจากการนำไปผสมเทียม หรือการ
เก็บเซลลตนกำเนิดจากสายสะดือ
ซึ่งปจจุบันมีการรับฝากไวเผื่อใชในอนาคตหรือใชสำหรับ
เจาของเซลลตนกำเนิดในอนาคต
ประเด็นพิจารณา
การฝากตัวออนหรือเซลลตนกำเนิดโดยมีคาธรรมเนียมการฝาก
เมื่อไมจายคา
ธรรมเนียมตามกำหนด และไมแสดงเจตนาที่ชัดเจนวาตองการตัวออนหรือเซลลตนกำเนิดนั้น
คืนหรือไม ผูรับฝากจะดำเนินการอยางไร สามารถนำมาใชประโยชนไดหรือไม หรือใหผู
ฝากแสดงเจตนารมณวาจะใหแกผูรับฝากไวลวงหนาไดหรือไม เปนตน

2.3 การซื้อขาย
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ประเด็นที่ควรพิจารณาเนื่องจากมีขอถกเถียงที่เกิดจากสัญญาให หรือซื้อขาย โดย
เทียบกับการขายอวัยวะมนุษย ซึ่งไมสามารถกระทำได ทั้งนี้เนื่องจากการซื้อขายอวัยวะขัดตอ
กฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
แตจากขอยกเวนในสวน
ประกอบบางอยางของรางกายที่สามารถสรางขึ้นใหมทดแทนได และมิไดลดคุณคาหรือความ
เปนมนุษยลง สามารถใหซื้อขายได เชน ซื้อขายผม น้ำนม
ประเด็นพิจารณา
ขอยกเวนตามกฎหมายสามารถปรับใชกับเซลลสืบพันธุดวยหรือไม ดวยเหตุที่เปนสวน
ที่รางกายสามารถผลิตขึ้นทดแทนได และขณะนี้เนื่องจากการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทำใหเกิดตัวออนเกินความตองการอยูจำนวนหนึ่ง
ตัวออนเหลานี้เมื่อสามารถนำไปทำ
ประโยชนไดสามารถซื้อขายไดหรือไม
ในกรณีคุณคาของความเปนมนุษยจะมีขอพิจารณา
อยางไร และสำหรับสัญญาซื้อขาย หรือการซื้อขายทางออม สมควรไดกระทำไดหรือไม และ
หากอนุญาตใหทำได จะนำไปสูปญหาเรื่องเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่จะเกิดขึ้นดวยหรือไม
ควรมีขอกำหนดในเรื่องนี้อยางไร
ตัวอยางนโยบายของประเทศตางๆ
แนวทางขององคการสหประชาชาติ และ UNESCO
D
D
องคการสหประชาชาติ ไดยกรางรางปฎิญญาสหประชาชาติวาดวยการโคลนนิ่ง
มนุษย และเสนอใหประเทศสมาชิกพิจารณา โดยในระหวางจัดทำรางขอถกเถียงสำคัญคือ
การยอมรับการทำสำเนามนุษย โดยหลายประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเรื่องการทำ
สำเนามนุษยเพื่อการรักษา
ซึ่งจุดยืนของประเทศไทยก็เปนในกลุมหลังนี้
อยางไรก็ดี
ปฏิญญานี้ ผานการเห็นชอบจากประเทศสมาชิกแลว
สำหรับองคการ UNESCO ไดจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชีวการแพทย
(International Bioethics Committee – IBC) ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1994 ใหมีหนาที่พิจารณา
ประเด็นและแงมุมทางจริยธรรมของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการใชประโยชนดาน
ชีววิทยาการแพทย เพื่อเปนแนวทางรวมกันระหวางประเทศตาง ๆ ใหการพิจารณาและหาขอ
สรุป ซึ่ง IBC ก็ไดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาขอสรุปทางดานจริยธรรมที่พึงกระทำเกี่ยวกับการ
วิจัยในดานตาง ๆ รวมทั้งดานเซลลตนกำเนิดดวย ซึ่งคณะทำงานฯ ไดพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวกับการใชตัวออนมนุษยเปนแหลงของเซลลตนกำเนิดสำหรับการศึกษาวิจัย (รวมทั้งการใช
ประโยชนตอไปเมื่อการวิจัยไดรับผลสำเร็จ) รายงานของคณะทำงานชุดนี้มีขอเสนอหลาย
ประการ แตสุดทายก็มิไดระบุวา คณะทำงานเห็นวาการวิจัยโดยใชเซลลตนกำเนิดจากตัวออน
เปนเรื่องที่ยอมรับไดในทางจริยธรรมหรือไม ใจความสำคัญของรายงานมีวา การวิจัยสเต็ม
เซลลที่มาจากตัวออนเพื่อประโยชนในการรักษาโรคเปนสิ่งที่สมควรกระทำ แตการดำเนินการ
ของแตละประเทศใหขึ้นอยูกับการตัดสินใจของสังคมในประเทศนั้น ๆ และแตละประเทศควร
ถกเถียงกันอยางกวางขวางและเปดเผยในประเด็นนี้ ที่สำคัญควรจะระบุใหชัดเจนถึงฐานะของ
ตัวออน (moral standing of the embryo) ในบริบทของแตละประเทศ โดยรัฐจำเปนตองออก
กฎเกณฑและมาตรการควบคุมอยางเขมงวด
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D
ออสเตรเลีย
D
ในทางกฎหมาย ออสเตรเลียมีกฎหมายวาดวย Gene Technology Act 2000 บังคับ
ใชในเดือนกรกฎาคม 2001 และกฎหมายเฉพาะ The Prohibition of Human Cloning Act
2002 หามทำสำเนามนุษยในทุกกรณี
D
ในขณะเดียวกันในแงการวิจัย ประเทศออสเตรเลียใหการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหใชตัวออนจากเทคโนโลยีการผสมเทียม (IVF) มาใชในการศึกษาทดลองได (โดยคำนึง
ถึงจริยธรรม) รวมไปถึงนักวิจัยสามารถนำเขา embryonic stem cells จากตางประเทศได
และไดสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยวิจัย The Australian Stem Cell Centre ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยในหนวยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งความรวมมือกับบริษัทเอกชน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา (LifeCell Inc.) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใชในการรักษาผูปวย
โดยในป 2002-2003 ไดรับงบประมาณถึง 43.5 ลานเหรียญ (สหรัฐ) จากรัฐบาลกลาง และ
จากรัฐวิคตอเรียสมทบอีก 11.375 ลานเหรียญ (สหรัฐ)
D
สหราชอาณาจักร
D
สหราชอาณาจักร เปนประเทศที่มีความกาวหนาในเรื่องเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
เปนอยางมาก ในป 1990 ไดออกกฎหมาย Human Fertilisation and Embryology Act
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมีขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการตัวออนและเซลลสืบพันธุ เชน
เงื่อนไขการเก็บรักษา โดยกำหนดใหเก็บรักษาเซลลสืบพันธุ ไมเกิน 10 ป เก็บรักษาตัวออนไม
เกิน 5 ป และอนุญาตใหนักวิจัยใชตัวออนที่มีอายุไมเกิน 14 วันไปใชในการวิจัย (รวมทั้ง
เซลลตนกำเนิด) ได รวมไปถึงนักวิจัยสามารถสรางหรือนำเขาตัวออนขึ้นเพื่อใชทำวิจัยก็
สามารถทำได โดยมีหนวยงานอิสระขึ้นทำหนาที่ดูแลเรื่องดังกลาว
ตอมาในป 2001 สหราชอาณาจักรไดออกกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 ฉบับ คือ
Human Reproductive Cloning Act หามนักวิจัยทำสำเนามนุษยเพื่อการเจริญพันธุ
(Reproductive Cloning) มีโทษทางอาญา แตไมหามการทำสำเนามนุษยเพื่อนำเซลลตน
กำเนิดมาใชเพื่อการรักษา
D
ญี่ปุน
D
รัฐสภาญี่ปุนผานกฎหมาย Law Concerning Regulation Relating to Human
Cloning Techniques and other Similar Techniques เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2000 และมี
ผลบังคับใชในเดือนมิถุนายน 2001 หามการใชเทคโนโลยีทำสำเนามนุษย แตไมหามการใช
ตัวออนที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ที่อายุไมเกิน 14 วัน เพื่อนำเซลลตน
กำเนิดมาใชเพื่อการวิจัย
D
ในเดือนกรกฎาคม 2004 คณะกรรมการชีวจริยธรรมของสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดมีอนุญาตใหนักวิจัยสามารถสรางและทำสำเนาตัวออนขึ้นเพื่อใชในการวิจัยไดภาย
ใตเงื่อนไขและระบบตรวจสอบที่เครงครัด
ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข ของญี่ปุนกำลังเรงทำแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อยู
D
เกาหลีใต
D
หามทำสำเนามนุษยไมวากรณีใดๆ ผูกระทำการจะไดรับโทษจำคุก การทำลายตัวออน
เพื่อนำเซลลตนกำเนิดมาใชเพื่อการรักษา อนุญาตใหทำสำเนามนุษยเพื่อวัตถุประสงคสำหรับ
การรักษาและทำวิจัย
ซึ่งทำใหเกาหลีใตพัฒนาวิชาการและการวิจัยในเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง
โดยสามารถทำสำเนาตัวออนของมนุษยไดสำเร็จในป 2547 และในเดือนพฤษภาคมที่ผานมา
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นักวิจัยชาวเกาหลีไดประกาศวาสามารถทำสำเนาตัวออนผูปวยและนำเซลลตนกำเนิดมาใช
ประสบผลสำเร็จแลว
D
เบลเยี่ยม
D
ออกกฎหมายในเดือนพฤษภาคม 2003 (The Law Concerning Research on
Embryos in Vitro) หามทำสำเนามนุษยเพื่อการเจริญพันธุโดยเด็ดขาด แตสามารถใชตัวออน
อายุไมเกิน 14 วัน มาศึกษาวิจัยได
ซึ่งจากการวิจัยดังกลาวทำใหนักวิทยาศาสตรชาว
เบลเยียมขณะนี้สามารถทำการทดลองจนกระทั่งเกิดทางเลือกใหม สำหรับการสรางเซลลตน
กำเนิด โดยนักวิจัยสามารถทดลองนำไขที่ไมสุกมาใชผลิตเซลลตนกำเนิดในหองทดลองได
ประสบความสำเร็จ
D
สหรัฐอเมริกา
D
ในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีบุช ไดประกาศอยางชัดเจนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2001 หามใชงบประมาณของรัฐบาลกลางมาสนับสนุนการวิจัยเซลลตนกำเนิด เนื่องจากมีการ
ทำลายตัวออน รวมไปถึงหามการนำตัวออนที่เหลือใชจากเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุมาใช
ในการวิจัยเซลลตนกำเนิดดวย
D
และในเดือนกุมภาพันธ 2003 สภาผูแทนราษฎรไดผานกฎหมาย Human Cloning
Prohibition Act (H.R.534) หามการทำสำเนามนุษยในทุกกรณีไมวาจะเพื่อการเจริญพันธุ
หรือเพื่อการรักษา อยางไรก็ดีหลายมลรัฐใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ดีนโยบาย
นี้ไมรวมถึงการใชนโยบายในสวนของภาคเอกชนและมลรัฐตางๆ ซึ่งหลายรัฐใหการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยดานเซลลตนกำเนิดอยางชัดเจน เชน มลรัฐแคลิฟอรเนีย นิวเจอรซี่
เปนตน
D
เมื่อเดือนเมษายน ที่ผานมา สภาวิจัยแหงชาติ (National Research Council) และ
สถาบันวิจัยทางการแพทย (Institute of Medicine of the National Academics) ไดออก
แนวปฏิบัติการวิจัยดานเซลลตนกำเนิดขึ้น เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดนำไปใชสำหรับควบคุม
กำกับงานวิจัยเซลลตนกำเนิดใหคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมมากขึ้น โดยกำหนดใหมีหนวยงาน
พิจารณาดานจริยธรรมเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โดยโครงการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับเซลลตนกำเนิดไมวาจะไดมาจากตัวออนที่เหลือจากการใชเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุ ตัวออนที่พัฒนาขึ้นเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ หรือตัวออนที่ไดจากการทำสำเนาเพื่อ
การรักษา ตองผานการพิจารณาจากหนวยงานเฉพาะกิจนี้
ความเคลื่อนไหวและการนำเซลลตนกำเนิดมาใชประโยชน ในประเทศไทย
D
ในปจจุบันประเทศไทยเริ่มมีภาคเอกชนเขามาลงทุนดานการวิจัยและบริการรักษา
พยาบาลดวยเซลลตนกำเนิด ทั้งในการทำวิจัย และการนำมาใชในการรักษาพยาบาลผูปวย
ตัวอยางเชน
• บริษัท TheraVitae ประเทศอิสราเอล รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ทำการ
ศึกวิจัยและพัฒนาดานเซลลบำบัด (cell therapy) นำมาใชในการรักษาโรคหัวใจ ซึ่งยังเปน
แนวทางใหมในการรักษา โดยนำเซลลตนกำเนิดจากตัวคนไขเองมาปลูกถาย ในการนี้ บริษัท
TheraVitae จะนำเลือดของผูปวยไปแยกเซลลตนกำเนิด และนำไปเพาะเลี้ยงจนไดจำนวนมาก
ตามตองการ
และจัดสงกลับมายังคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเพื่อฉีดกลับเขาไปสู

7

รางกายผูปวยอีกครั้ง โดยคาดหวังวา เซลลตนกำเนิดนี้ จะสามารถพัฒนาเปนเสนเลือดหัวใจที่
มีประสิทธิภาพนำเลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจได และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 บริษัท
TheraVitae ประเทศอิสราเอล ไดรวมมือกับโรงพยาบาลเจาพระยาเปดใหการรักษาผูปวย
ดวยวิธีการดังกลาวแลว จากขอมูลลาสุดทราบวาขณะนี้ไดใหการรักษาผูปวยชาวตางประเทศ
และการรักษาประสบความสำเร็จแลว 2 ราย
• ศูนยวิจัยของโรงพยาบาล Switzerland’s Aeskulap Klinik ประเทศ
สวิสเซอรแลนด รวมกับ
โรงพยาบาล ปยะเวท พัฒนาศูนยการรักษาโดยใชเทคโนโลยีดานเซลลตนกำเนิดประมาณ
เดือนพฤษภาคมนี้ โดยมุงเนนที่การรักษาผูปวยโรคตับและไต นอกจากนี้ โรงพยาบาลปยะ
เวท ยังมีแผนที่จะรวมมือกับประเทศเยอรมัน ขยายการรักษาดวยเซลลตนกำเนิดจากสาย
สะดือ สำหรับผูปวยดวยโรคธาลัสซีเมียในอนาคตอีกดวย
• บริษัท Siam life science เปนบริษัทที่รวมทุนของประเทศสิงคโปร ไดมีการ
เขามาตั้ง
ศูนยวิจัยในประเทศไทยที่อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ไบโอเทค งานวิจัยสวนใหญเนน
ทางดานโรคมะเร็ง
D
จากการที่นโยบายภาครัฐที่มุงเนนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ (Medical
Hub) ในภูมิภาคนี้ ทำใหคาดวาจะมีภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ และตางประเทศใหความ
สนใจเขามาลงทุนในเทคโนโลยีดังกลาว
ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีแพทยที่มีความ
เชี่ยวชาญทางดานนี้อยูระดับหนึ่ง นาจะทำใหเกิดบริการดานนี้เพิ่มมากขึ้น
D
สำหรับทางภาครัฐ สภากาชาดไทยทำหนาที่เปนแหลงหลักของการเก็บรวบรวมเซลล
ตนกำเนิดและกระจายเพื่อการรักษาผูปวย โดยไดรับการเห็นชอบจากแพทยสภา ใหปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว
D
ในปจจุบันสภาการชาดไทยขอรับบริจาคเซลลตนกำเนิดจากบุคคลทั่วไป และตรวจ
Human Leukocyte Antigen หรือ HLA typing และเก็บไวในฐานขอมูล เมื่อมีผูปวยขอรับ
บริการเพื่อการรักษาและผูปวยอยูในโรงพยาบาลที่แพทยสภาใหการรับรองวาโรงพยาบาลดัง
กลาวมีศักยภาพในการดำเนินงาน
(ซึ่งปจจุบันเปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 4 แหงใน
กรุงเทพ) สภากาชาด จะนำเลือดผูปวยมาจับคู HLA ที่ตรงกันและนำไปใชกับผูปวยตอไป ใน
กรณีดังกลาว สภากาชาดไทย ยังมีการประสานงานรวมกับไตหวัน เพื่อหาผูบริจาคจากไตหวัน
เพิ่มเติมอีกดวย
D
นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังรับเก็บเลือดและเซลลตนกำเนิดจากสายสะดือ และ
เตรียมการที่จะทำเปน Cord Blood Bank ในอนาคตอันใกล เพื่อใหบริการทั้งตอตัวเจาของ
เลือด และใหบริการแกผูอื่น ในอนาคตอีกดวย อยางไรก็ดี สภากาชาดไทยยังไมไดพิจารณา
ถึงวิธีการและการดำเนินงานในรายละเอียดตางๆ สำหรับเรื่องนี้
D
ประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวนี้ ผูกพันไปถึงเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของการ
รักษา ความเสมอภาคของการรับบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริการภายใตหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา วาสิทธิประโยชนภายใตหลักประกันสุขภาพดังกลาว ควรครอบคลุมสำหรับ
การรักษาเชนนี้หรือไม ถาหลักประกันสุขภาพไมครอบคลุม ผูยากไรจะไดรับประโยชนจาก
เทคโนโลยีเหลานี้ไดอยางไร
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สถานการณทางดานกฎหมายในประเทศ
D
ในประเทศไทย ยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับอนามัยเจริญพันธุซึ่งเปนแหลงสำคัญ
ของเซลลตนกำเนิด มีขอบังคับระดับองคกรวิชาชีพ โดยแพทยสภา ไดออกประกาศแพทย
สภาที่ 1/2540 เรื่องมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ และ
ประกาศแพทยสภาที่ 21/2545 เรื่องมาตรฐานการใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุ (ฉบับที่ 2) ซึงเปนเพียงกรอบมาตรฐานทางวิชาชีพทางการแพทย
D
สำหรับเรื่องการทำสำเนามนุษย
ก็เชนเดียวกันมีเพียงประกาศแพทยสภาฉบับที่
21/2544 กำหนดหามทำสำเนามนุษย
D
อยางไรก็ดีมีความพยายามจากหลายองคกร ที่กำลังศึกษาในรายละเอียดในเรื่องตางๆ
และบางหนวยงานพยายามยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับอนามัยเจริญพันธุ ไดแก
1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหการสนับสนุนการศึกษาผลกระทบทาง
กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการตั้งครรภแทน
2. มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ มุงดำเนินงานทางวิชาการเพื่อใหไดองคความรูในดาน
ดังกลาว โดย
มิไดมุงใหเกิดการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปนหลัก ที่ผานมาไดใหการสนับสนุนการ
ศึกษาขอเสนอแนะทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิสนธิเทียม และการคัดเลือกทาง
พันธุกรรม
และมีแผนที่จะใหการสนับสนุนการศึกษาผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยและการทำสำเนามนุษย
3. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายกรางกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ
ในคณะ
กรรมการ
สาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร ศึกษารางกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ
4. สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ
และผูสูงอายุ ได
พยายามยกรางพระราชบัญญัติการตั้งครรภโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการ
แพทย พ.ศ. ....
การดำเนินงานที่ปรากฏจนเปนรางกฎหมายแลว ไดแก
1. “รางกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ” คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษายกราง
กฎหมายอนามัยเจริญพันธุ ในคณะกรรมการสาธารณสุข สภาผูแทนราษฎร
รางกฎหมายดังกลาวขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาทางวิชาการ ครอบคลุมทุกเรื่องที่
เกี่ยวของกับอนามัยเจริญพันธุ์ แบงออกเปน 6 คณะ ไดแก สุขอนามัยเจริญพันธุ สุขภาพ
ทางเพศ การตั้งครรภและการคลอด เพศศึกษา การคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว
และเทคโนโลยีดานการเจริญพันธุ
ซึ่งเฉพาะคณะที่ 6 เทานั้นที่ไดดำเนินการยกรางกฎหมาย เปนหมวด 6 ของรางกฎหมายดัง
กลาว โดยรางหมวด 6 ดังกลาว แบงออกเปน 2 สวน โดยD สวนที่ 1 วาดวยการให
บริการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ และสวนที่ 2 วาดวยเรื่องการตั้งครรภ
แทน
2.
"รางพระราชบัญญัติการตั้งครรภโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการ
แพทย พ.ศ. ....” สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน
พิการ และผูสูงอายุ
โดยมีเปาหมายเพื่อควบคุมมิใหดำเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทยในทางที่ไมถูกตอง
และเพื่อกำหนดความสัมพันธของเด็กที่เกิดโดยอาศัย
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เทคโนโลยีดังกลาวใหชัดเจนเพื่อประโยชนของเด็กเปนสำคัญ รางกฎหมายดังกลาวประกอบ
ดวย บทนิยาม และหมวดยอย 7 หมวด ไดแก
หมวด 1 คณะกรรมการควบคุมการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
D
หมวด 2 การใหบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
หมวด 3 การตั้งครรภแทน
หมวด 4 ความเปนบิดาและมารดาของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุทางการแพทย
หมวด 5 การสราง เก็บรักษา วิจัย หรือใชประโยชนจากตัวออน
หมวด 6 การควบคุมการดำเนินการโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการ
แพทย
หมวด 7 บทกำหนดโทษ
แนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยประเทศไทย
โครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม โดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแหงชาติ รวมกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ไดจัดทำ
(ราง) แนวปฏิบัติสำหรับการวิจัยดาน สเต็มเซลลในมนุษยที่ไดรับการพัฒนาขึ้น ในป ค.ศ.
2003 นั้น
ไดเชิญชวนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร แพทย นักกฎหมาย และนัก
สังคมศาสตร จากสถาบันตาง ๆ รวมกันจัดทำรางนี้ขึ้น
(ราง) แนวปฏิบัติดานเซลลตนกำเนิดนี้ มีลักษณะเปนแนวทางปฏิบัติที่เปนเงื่อนไข
ตางๆ โดยมีขอเสนอในเรื่องตางๆ คือ
1. เงื่อนไขในการพิจารณาใหทุนสนับสนุนงานวิจัย
2. กำหนดประเด็นที่ควรมีระบุในแบบรับรองคำยินยอมของผูบริจาคตัวออน
หรือไขเพื่อการวิจัย
3. ระบุอยางชัดเจนถึงชนิดของงานวิจัยที่ใชเซลลตนกำเนิดที่ไมควรไดรับทุน
สนับสนุน ซึ่ง(สวนใหญมุงควบคุมงานวิจัยที่ใชกระบวนการเปลี่ยนถาย
นิวเคลียสระหวางมนุษยและสัตว)
D
เนื่องจากหนวยงานผูรางไมมีอำนาจหนาที่โดยตรงในการบังคับใช เอกสารดังกลาวจึง
มีลักษณะเปนขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานที่สนใจนำไปปรับใชใหสอดคลองกับการดำเนินงาน
ของหนวยงานเอง และรวมกันปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ ใหมีความครบถวนมากยิ่งขึ้น อยางไร
ก็ดี พบวา มีการใชประโยชนจากเอกสารดังกลาวอยูในวงจำกัด

