โรคเอ็มพีเอส (Mucopolysacharidosis, MPS)
รศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชยั กุล
23 เมษายน 2553
สาเหตุและอุบตั ิการณ
โรคเอ็มพีเอส เปนโรคที่มีอบุ ัติการณต่ํา คือประมาณ 4 ใน 100,000 คน (จากขอมูลในประเทศ
ตะวันตก) เปนโรคทางพันธุกรรมที่มีการคั่งของสารในไลโซโซม มีการถายทอดโรคทางพันธุกรรม
แบบดอย สาเหตุเกิดจากการขาดหรือบกพรองของเอนไซมชนิดตางๆ สงผลใหมีการคั่งของสารไกลโค
สะมิโนไกลแคน (glycosaminoglycans) หรือเดิมเรียกวา มิวโคโพลีแซคคาไรด (mucopolysaccharides)
ซึ่งเปนสารโมเลกุลใหญอนั ประกอบดวยน้ําตาลประเภทตางๆจับตัวกันกับโปรตีน มิวโคโพลีแซคคา
ไรด เปนสารที่ปกติพบอยูแ ลวตามเนื้อเยื่อทั่วรางกาย ในภาวะปกติเอนไซมในไลโซโซมหลายชนิดจะ
ทํางานตอเนื่องกันเปนลําดับหลายขั้นตอน เพื่อกําจัดไมใหมีการสะสมของมิวโคโพลีแซคคาไรด
ในผูป วยโรคเอ็มพีเอส มีการขาดเอนไซมที่ใชในการสลายหรือกําจัดมิวโคโพลีแซคคาไรด จึง
ทําใหมีการคั่งของสารภายในไลโซโซมของเซลลกลุมมาโครฟาจ (macrophage) ในระบบเนื้อเยื่อของ
รางกาย การสะสมของสารกลุมนี้สงผลตอหลาย ๆ ระบบของรางกาย
อาการแสดงของโรค ประกอบดวย
• เด็กดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมา 2-3 ป เริ่มมีศรี ษะโตขึ้นและอาจพบวามีนา้ํ คั่งในโพรง
สมองรวมดวย (hydrocephalus) พัฒนาการที่เคยปกติก็เริม่ ชาลงและถดถอยในที่สุด
จากที่เคยเลนเคยพูดคุยและเดินปกติ ก็ไมเลนไมพูดไมเดิน
• ขอตางๆมีการยึดติดทําใหเคลื่อนไหวไมคลองตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งขอนิ้วมือกําหรือ
เหยียดคลายไดไมสุด หลังงุม ยืนหลังตรงไมได กระดูกตามรางกายและกระดูกสันหลัง
ผิดรูป
• ลักษณะใบหนามีการเปลี่ยนแปลง คือ หนาดูแกกวาวัย ผิวหนาหยาบ (coarse face)
ผิวหนังหยาบ กระจกตาเปนฝา (cloudy cornea)
• หายใจลําบาก เพราะสารสะสมที่ลิ้นทําใหลิ้นใหญคับปาก ตอมทอนซิลและตอมอะดี
นอยด (ตอมน้าํ เหลืองหลังโพรงจมูก) จะมีขนาดใหญขนึ้ เพราะมีสารมาสะสมเชนกัน
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ทําใหอุดกั้นทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมีสารสะสมที่หลอดลม และอาจทําใหมีภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น (obstructive sleep apnea)
• การไดยนิ ลดลง
• ตับมามโต ซึ่งจะดันชองอกและทําใหหายใจลําบากมากขึ้น เอ็กซเรยพบหัวใจโต
• สะดือจุน ไสเลื่อน
• กระดูกตนคอที่ผิดรูป ทําใหกระดูกคอเคลือ่ นกดทับไขสันหลังที่ระดับคอทําใหผูปวย
เปนอัมพาตและหยุดหายใจฉับพลันได จึงตองระวังอันตรายตอกระดูกคอ
• สูญเสียความสามารถในการชวยเหลือตนเองอยางคอยเปนคอยไป ระยะทายของโรค
ผูปวยมักมีอาการชักรวมดวย
อาการและชนิดของโรคเอ็มพีเอส
โรคเอ็มพีเอส แบงเปนชนิดยอย 7 ชนิด แบงตามระดับความรุนแรงและอาการทีโ่ ดดเดนของ
แตละชนิด ชนิดที่พบบอย คือ ชนิดที่ 1 และ 2
ชนิดของโรคเอ็มพีเอส
ชนิดที่ 1
ชนิดที่ 2
ชนิดที่ 3
ชนิดที่ 4
ชนิดที่ 6
ชนิดที่ 7
ชนิดที่ 9

โรค
เฮอรเลอร (Hurler)
ฮันเตอร (Hunter)
ซานฟลิปโป (Sanfilippo)
มอควิโอ (Morquio)
มาลาตูลามี (Maroteaux-Lamy)
สไล (Sly)
ไฮยาลูโรดิเนส (Hyalurodinase
deficiency)
ชนิดที่ 5 และ 8 ถูกตัดทิ้งแลว
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การวินจิ ฉัยโรค
จากอาการที่สงสัยรวมกับการตรวจพบสารมิวโคโพลีแซคคาไรดในปสสาวะ (urinary
glycosaminoglycans) จะเปนประโยชนในการวินิจฉัยเบื้องตนวาเปนโรคเอ็มพีเอส จากนั้นจึงทําการ
ตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันโรคและแยกชนิดของเอ็มพีเอส
การยืนยันการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ทําไดโดยวัดระดับเอนไซมในเม็ดเลือดขาว และ/หรือ
ตรวจการกลายพันธุของยีน โดยเลือกตรวจเอนไซมหรือยีนที่สงสัยวาจะผิดปกติ ทั้งนีข้ ึ้นกับชนิดของ
โรคเอ็มพีเอสที่สงสัย
หลักการรักษา
ในอดีตไมมวี ธิ ีการรักษาที่เปนมาตรฐาน สวนใหญเปนการรักษาประคับประคองตามอาการ
ตอมามีการทดลองปลูกถายไขกระดูก และการรักษาดวยยาเอนไซม
3.1 การรักษาประคับประคอง
เมื่อวินิจฉัยได แพทยอาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดูแลผูปว ย ไดแก ตรวจคลื่น
เสียงสะทอนหัวใจ (echocardiogram) ตรวจการทํางานของปอด ตรวจตา ตรวจพัฒนาการ ตรวจการ
นอนหลับ การไดยนิ เอกซเรยคอมพิวเตอรของสมองและเฝาระวังภาวะน้ําคั่งในโพรงสมอง
(hydrocephalus)
การรักษาตามอาการ ไดแก
• การใสทอระบายน้ําในชองโพรงสมอง (shunt) กรณีผูปว ยมีภาวะน้ําคั่งในโพรงสมอง
• การตัดทอนซิลและตอมอะดีนอยด กรณีหายใจลําบาก
• การใชอุปกรณและเครื่องชวยหายใจ ใหออกซิเจน หรือการเจาะคอเพือ่ ชวยเปด
ทางเดินหายใจ (CPAP) และชวยใหดูดเสมหะออกไดในกรณีทผี่ ูปวยไอไมไหว หรือมี
เสมหะคั่งคาง
• ยารักษาภาวะหัวใจโตและกลามเนื้อหัวใจบีบตัวไมปกติ ลิ้นหัวใจตีบหรือปดไมสนิท
สืบเนื่องจากการมีสารไปสะสม การผาตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจ
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• ผาตัดรักษาเสนประสาทที่ขอมือถูกกดรัด (carpal tunnel release) ผาตัดไสเลื่อน ผาตัด
เปลี่ยนขอสะโพก
• กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
• สําหรับเรื่องการเรียน ในรายที่อาการดีพอ มักจะตองการการดูแลและการเรียนแบบ
เด็กพิเศษ
• ในรายทีผ่ ูปวยจําเปนตองดมยาสลบเพื่อการผาตัดใดๆ ตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ
ในการใสทอชวยหายใจ เพราะจะใสยากหรืออาจใสไมสาํ เร็จ และชวงที่เอาทอชวย
หายใจออกก็ยากอีก เนื่องจากผูปว ยมีทางเดินหายใจตีบแคบและลิ้นใหญปดกั้น
ทางเดินหายใจ
การตรวจเพิ่มเติมและการรักษาตางๆ เหลานี้อาจไมตองทําในผูปวยทุกราย ทั้งนี้ขึ้นกับการ
พิจารณาของแพทย ซึ่งจะพิจารณาตามอายุและความรุนแรงของอาการของผูปวยแตละราย นอกจากนี้
การรักษาดวยวิธกี ารตางๆ และการผาตัด ควรไดมีการพิจารณารวมกันระหวางฝายพอแมและฝายแพทย
ใหถองแทวาการรักษาใดบางที่ทําใหผูปวยสบายตัวขึ้น การรักษาใดเปนประโยชนระยะสั้น การรักษา
ใดเปนประโยชนระยะยาวและมากนอยเพียงใด เพื่อรวมกันตัดสินใจสิง่ ที่นาจะเหมาะสมที่สุดสําหรับ
ผูปวยและครอบครัว
3.2 ใหยาเอนไซมทดแทน มีเฉพาะสําหรับโรคเอ็มพีเอสบางชนิด
3.3 การปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก ไดผลเฉพาะสําหรับโรคเอ็มพีเอสบางชนิด และ
ไดผลดีกับอาการบางอยาง แตไมไดผลกับอาการทางสมอง มีขอจํากัดในการรักษามากพอสมควร
นอกจากนี้ยังมีผูกําลังวิจัยเกี่ยวกับการใหยาทางไขสันหลัง และยาชนิดอื่นๆอีก
การปองกันโรคเกิดเปนซ้ําอีกในครอบครัวที่มีผูปวยเปนโรคเอ็มพีเอสแลว
เนื่องจากโรคเอ็มพีเอส เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม คูสามีภรรยาที่มีผูปวยเปนโรคแลว มี
โอกาสทีล่ ูกคนตอๆ ไปจะเปนโรคนี้ไดอกี แตก็มโี อกาสมีลูกปกติเชนกัน โอกาสเสี่ยงในการมีลกู เปน
โรคอีกขึ้นกับวาเปนโรคเอ็มพีเอสชนิดยอยชนิดใด ดังนัน้ การยืนยันการวินิจฉัยที่แมนยําจึงเปน
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สิ่งจําเปน และควรไดรับคําแนะนําเรื่องโอกาสเสี่ยง และปรึกษาผูเ ชี่ยวชาญดานพันธุศาสตรเพื่อวางแผน
ลวงหนาเกี่ยวกับการตรวจปองกันการมีบตุ รเปนโรคอีก
ขอแนะนําสําหรับครอบครัวและตัวผูปวย
1) ครอบครัวควรไดรับคําแนะนําที่ครบวงจรจากแพทย เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา รักษา
ไดหรือไมได ผลการรักษาของแตละวิธี ความเสี่ยงในการรักษา ความเปนไปไดทจี่ ะรับการรักษา คือ มี
วิธกี ารรักษานัน้ หรือไมในประเทศไทย หรือ รักษาไดทใี่ ดบาง หากไมไดรับการรักษาจะเปนอยางไร
คาใชจายในการรักษา และการปองกันการเกิดโรคเปนอีกในครอบครัวทําไดหรือไมและทําไดที่ รพ.
ใดบาง ทั้งนีร้ ายละเอียดอาจแตกตางกันขึน้ กับชนิดยอยของโรคเอ็มพีเอส ควรปรึกษาแพทยผูเชีย่ วชาญ
2) การไดพูดคุยกับครอบครัวที่มลี ูกเปนโรคแบบเดียวกัน จะเปนประโยชนมากๆ ในการชวย
เรื่องจิตใจของพอแม เปนกําลังใจแกกันและกันในการดูแลบุตรตอไป ผูป วยที่เปนเด็กโตก็มีความสําคัญ
ที่จะตองชวยเหลือดานจิตใจใหเขมแข็งโดยเฉพาะในรายที่สมองยังรับรูไ ดดี

โรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 1
ผูปวยเปนไดทงั้ เพศหญิงและชายไมตางกัน ยังแบงเปน 2 ชนิดยอย คือ
MPS-1 ชนิดยอยที่ 1 โรคเฮอรเลอร (Hurler) มีอาการรุนแรงมาก
เด็กดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมาเมื่ออายุ 1-2 ป มีพัฒนาการชาและถดถอย ยืนหลังตรงไมได ขอ
ตางๆ ยึดติด ตับมามโต หัวใจโต ตาฝาขาว เตี้ย หัวโต ไสเลื่อน ผิวหยาบ หายใจลําบากเนื่องจากทางเดิน
หายใจตีบแคบและลิน้ ใหญคบั ปาก กระดูกผิดรูปทัว่ รางกาย ทําใหการชวยเหลือตนเองเปนไปไดยาก
อาการตางๆ ทีก่ ลาวมาจะทวีความรุนแรงอยางชาๆ ผูปว ยมักเสียชีวติ เมือ่ อายุประมาณ 10 ป สาเหตุการ
ตายจากสารสะสมที่ลิ้นหัวใจ หัวใจลมเหลว ทางเดินหายใจตีบแคบ หยุดหายใจ และเสมหะคั่งคางใน
ปอด
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MPS-1 ชนิดยอยที่ 2 โรคเช (Scheie) มีอาการรุนแรงนอย
เด็กดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมาเมื่ออายุหลัง 6 ป จึงคอยๆมีปญหา ผิวหยาบ กระจกตาเปนฝา ขอ
ยึดติดแตไมรนุ แรง อาจตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกติจากลิน้ หัวใจตีบ สวนใหญความสูงคงเปนปกติ ไมมี
อาการทางสมอง อาจพบภาวะแทรกซอน เชน ตอหิน เสนประสาทที่ขอมืดถูกกดรัดทําใหชาและออน
แรงที่มือ (carpal tunnel syndrome) ซึ่งมักจะพบในชวงอายุ 30-40 ป ไปแลว ผูปว ยสวนใหญอายุยืน
พอสมควร ยกเวนในรายที่อาการลิ้นหัวใจเปนมากจนทําใหมีปญหาการทํางานของหัวใจ
การรักษา
1) การรักษาแบบประคับประคอง เชนเดียวกับผูปวยเอ็มพีเอสชนิดอื่นๆ (ใหอานในหัวขอการ
รักษาโรคเอ็มพีเอส)
2) การรักษาดวยเอนไซม (recombinant alpha-L-iduronidase, Laronidase, Aldurazyme ®) เพิ่งมี
ออกสูตลาดในป คศ. 2003 (พศ. 2546) โดยยาไดรับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ใหใชรกั ษาเฉพาะในรายที่ไมมอี าการสมองรวมดวย โดยพบวาชวยทําใหตับ
มามที่โตมีขนาดลดลง หายใจโลงขึ้น ขอยึดติดนอยลง เดินไดดีขึ้น แตไมชวยใหอาการทางสมองและ
ระบบประสาทดีขึ้นเพราะยาไมสามารถผานเยื่อหุมสมองได
3) การปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูกหรือจากเลือดสายสะดือ พบวาทําใหอาการทางตับมาม
และหัวใจดีขึ้น ลักษณะหนาตาดูดีขึ้น แตไมไดผลตอกระดูกทีผ่ ิดรูปและกระจกตาฝาขาว ไมไดผลตอ
สมองและระบบประสาท
โอกาสของการมีลกู เปนโรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 1 อีก และการปองกัน โรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 1 เปน
โรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมแบบดอย คูสามีภรรยาที่มผี ปู วยเปนโรคแลว มีโอกาสทีบ่ ุตรคนตอๆ ไป
จะเปนโรคนี้อกี ในทุกๆทอง มีโอกาส 25% หรือ 1 ใน 4 ที่ลกู จะเปนโรค ลูกชายและลูกสาวมีโอกาสเปน
โรคไดพอๆกัน และโอกาสทีล่ ูกจะไมเปนโรคคือ 75% หรือ 3 ใน 4 ดังนั้นจึงควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ดานพันธุศาสตรเพื่อวางแผนลวงหนาเกีย่ วกับการตรวจปองกันการมีบุตรเปนโรคอีก
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โรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 2 โรคฮันเตอร (Hunter)
โรคฮันเตอร (Hunter) ผูปวยจะเปนเพศชายเทานั้น ผูปว ยสวนใหญมีอาการรุนแรงมาก (severe)
โดยแสดงอาการคลายกับโรคเฮอรเลอรแตไมพบกระจกตาฝาขาว ผูปว ยดูปกติเมื่อแรกเกิด ตอมาเมือ่
อายุ 2-4 ป มีพัฒนาการชาและพัฒนาการถดถอยลง ยืนหลังตรงไมได ขอตางๆ ยึดติด ตับมามโต หัวใจ
โต ตาฝาขาว เตี้ย หัวโต ไสเลื่อน ผิวหยาบ หายใจลําบากเนื่องจากทางเดินหายใจตีบแคบและลิ้นใหญ
คับปาก กระดูกผิดรูปทัว่ รางกาย ความสูงมักจะเพิ่มขึ้นชาหรือเห็นวาเตีย้ กวาเด็กปกติชัดเจนเมื่ออายุ 5
ขวบขึ้นไป อาการตางๆที่กลาวมาจะทวีความรุนแรงอยางชาๆ ผูปว ยมักเสียชีวติ ในชวงอายุ 10-20 ป
สาเหตุการตายจากสารสะสมที่ลิ้นหัวใจ หัวใจลมเหลว ทางเดินหายใจตีบแคบ หยุดหายใจ และเสมหะ
คั่งคางในปอด
พบวามีผูปวยบางรายมีอาการรุนแรงนอย (attenuated type) คือ ไมมีอาการทางสมองแมจะมี
อาการตางๆ ทางรางกายเปนมากก็ตาม ผูปว ยอาจมีชวี ิตอยูไดถึง 30-40 ป
ขอมูลจากประเทศเยอรมันนีและประเทศออสเตรเลีย พบวาอุบัติการณของโรคฮันเตอร คือ
1 คน ในทารกแรกเกิดเพศชายทุก 1-2 แสนคน ไมทราบอุบัติการณที่แทจริงในประเทศไทย
การรักษา
1) การรักษาแบบประคับประคอง เชนเดียวกับผูปวยโรคเอ็มพีเอสชนิดอื่นๆ (ใหอานในหัวขอ
การรักษาโรคเอ็มพีเอส)
2) การรักษาดวยเอนไซม (idursulfase (Elaprase®) เพิ่งมีออกสูตลาดในป คศ. 2006 (พศ. 2549)
โดยยาไดรับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาและยุโรป พบวาชวยทําให ตับมาม
ที่โตมีขนาดลดลง หายใจโลงขึ้น ขอยึดติดนอยลง เดินไดดีขึ้น แตไมชว ยใหอาการทางสมองและระบบ
ประสาทดีขนึ้ เพราะยาไมสามารถผานเยื่อหุมสมองได เทาที่ผานมายานี้จึงไดรับการใชในผูปว ยทีอ่ าการ
รุนแรงไมมาก ดังนั้นจึงยังไมมีขอมูลเพียงพอวาผูปวยทีอ่ าการรุนแรงและผูปว ยอายุนอยกวา 5 ป หาก
ไดรับยาแลวผลการรักษาจะเปนอยางไร มีการพยายามรักษาตั้งแตอายุนอยกอนเริม่ แสดงอาการแตผลยัง
ไมเปนที่แนชดั วาจะเปนประโยชนหรือไมและมากนอยเพียงใด
3) การปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูกหรือจากเลือดสายสะดือ พบวาไมไดผลในการรักษา
แมวาผลตรวจระดับเอนไซมจะพบระดับเอนไซมสูงขึ้นเพียงพอก็ตาม
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โอกาสของการมีลกู เปนโรคเอ็มพีเอสชนิดที่ 2 อีก และการปองกัน เอ็มพีเอสชนิดที่ 2เปนโรคที่
ถายทอดทางพันธุกรรมแบบดอยผานทางโครโมโซมเพศ (โครโมโซมเอ็กซ) คูสามีภรรยาที่มลี ูกเปน
โรคแลวจึงมีโอกาสมีลูกคนตอไปเปนโรคหรือไมเปนโรคก็ได
หากฝายมารดามีประวัติมญ
ี าติหรือมีลูกเปนโรคนี้มากอนแสดงวามารดานาจะเปนพาหะหรือมี
ยีนแฝงของโรค
แตถามารดาไมเคยมีญาติหรือลูกเปนโรคนีม้ ากอน มารดาก็ยังอาจเปนพาหะหรือไมเปนพาหะก็
ได ทั้งนี้จําเปนตองมีการตรวจเลือดดูระดับเอนไซมหรือตรวจยีนเพื่อวินิจฉัยพาหะใหแนชัด
หากพบวามารดาเปนพาหะ ลูกคนตอๆ ไปอาจเปนโรคหรือเปนปกติก็ได ดังนี้
• ถาเปนลูกสาวจะไมเปนโรค แตมีโอกาส 50% ที่จะมียีนแฝงเปนพาหะตอไป และมี
โอกาส 50% ที่ยีนจะปกติ
• ถาเปนลูกชาย มีโอกาส 50% ที่จะเปนโรค และมีโอกาส 50% ที่จะเปนปกติ
หากพบวามารดาเปนพาหะ ญาติเพศหญิงฝายมารดาควรไดรับการตรวจเอนไซม/ยีน เพื่อหา
พาหะ มารดาและผูหญิงที่เปนพาหะควรไดรับคําแนะนําจากผูเชีย่ วชาญ เกีย่ วกับโอกาสในการมีลูกเปน
โรค และแนวทางปองกันการมีบุตรเปนโรครวมทั้งการวินิจฉัยกอนคลอด
หากพบวามารดาไมเปนพาหะ โอกาสที่บตุ รคนตอไปจะเปนโรคจะต่าํ กวารอยละ 1

โรคเอ็มพีเอสชนิดอื่นๆ
เนื่องจากโรคเอ็มพีเอสชนิดอื่นๆ พบนอย จึงขอใหขอมูลเพียงเบื้องตน ดังนี้
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โรคเอ็มพีเอส ชนิดที่ 3 โรคซานฟลิปโป (Sanfilippo)
ผูปวยเริ่มแสดงอาการอายุ 2-4 ป จากเดิมเคยปกติ ก็จะมีพฒ
ั นาการชาและถดถอยลง ซน อยูไม
นิ่ง กาวราว ตับมามโตไมมาก อาการรุนแรงเพิ่มขึ้นชาๆ มักเสียชีวติ ชวงอายุ 15-20 ป
โรคเอ็มพีเอส ชนิดที่ 4 โรคมอควิโอ (Morquio)
ผูปวยเริ่มแสดงอาการอายุ 1-3 ป จากเดิมเคยปกติ โดยมีอาการเดนทางดานกระดูก กระดูกเริ่ม
ผิดรูป กระดูกแขนขาคดงอ ขอมือขอเทาบิด เขาสองขางผิดรูปบิดเขามาชิดกัน ขอสะโพกผิดรูป ขอ
เคลื่อนหลุดไดงาย เดินลําบากและเดินไมไดในเวลาตอมาหากไมไดรับการรักษา กระดูกอกโปง หนาอก
สั้นลง หลังโกง กระจกตาฝาขาว สมองมักเปนปกติ ในรายที่เปนรุนแรงมากอายุอยูไ ดประมาณ 20-40 ป
สวนในรายทีร่ นุ แรงนอยจะมีชีวิตยืนยาวกวา
โรคเอ็มพีเอส ชนิดที่ 6 โรคมาลาตูลามี (Maroteaux-Lamy)
ลักษณะอาการภายนอกเหมือนโรคเฮอรเลอร แตสมองและสติปญญาปกติ เริ่มมียาเอนไซม ป
คศ. 2005 (พศ. 2548)
โรคเอ็มพีเอส ชนิดที่ 7 โรคสไล (Sly)
ลักษณะอาการภายนอกคลายโรคเฮอรเลอรและฮันเตอร มีอาการทางสมองและสติปญญา
ถดถอยลง มักเสียชีวิตในชวงวัยผูใหญตอนตนหรือประมาณ 20-30 ป
ขอมูลในประเทศไทย
จากการศึกษาของ พญ.พรสวรรค วสันต และคณะ พบวาโรคเอ็มพีเอส ชนิดที่พบบอยสุดใน
คนไทย คือชนิดที่ 2 รองลงมาคือชนิดที่ 1 ซึ่งขอมูลนี้สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการพูดคุยในกลุม
แพทยดานเวชพันธุศาสตรในโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศไทย และสอดคลองกับรายงานจากประเทศ
อื่นๆ ทางเอเชีย (ตางจากประเทศทางตะวันตกที่พบ ชนิดที่ 1 บอยที่สดุ และรองลงมาคือชนิดที่ 2)
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เทาที่ทราบ ขณะนี้ยังไมมผี ปู วยโรคเอ็มพีเอสรายใดในประเทศไทยไดรับการรักษาดวยยา
เอนไซม ทั้งนีอ้ าจเนื่องจากหลายเหตุผล ไดแก 1) ยาเอนไซมไมไดผลกับอาการทางระบบสมองและ
ประสาท 2) ยาเพิ่งมีออกมาไมนาน 3) ผูป วยสวนใหญไดรับการวินิจฉัยโรคเมื่ออาการเปนมากแลว
ในประเทศไทยยังไมมผี ูปว ยโรคเอ็มพีเอสไดรับการปลูกถายสเต็มเซลลจากไขกระดูก
เอ็มพีเอส ชนิดที่ 1 โรคเฮอรเลอร Ketudat Cairns JR และคณะ (ผลงานรวมกันระหวาง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ และรพ.ศิรริ าช) รายงานตรวจการกลายพันธุในผูปวยโรคเฮอรเลอร 2 ราย ได
สําเร็จ ในป คศ. 2005 (พศ.2548)
เอ็มพีเอส ชนิดที่ 2 โรคฮันเตอร ศิริพร กีรติจําเริญ และคณะ (ผลงานรวมกันระหวาง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิรริ าช สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี รพ.มหาราช นคร
เชียงใหม) ไดรายงานผูปว ยโรคฮันเตอรจาํ นวน 20 รายจากทั้งหมด 18 ครอบครัว ทุกรายมีอาการรุนแรง
เริ่มแสดงอาการตั้งแตอายุ 1-2 ป แตไดรับการยืนยันการวินิจฉัยเมื่ออายุ 2-12 ป อายุที่เสียชีวิตคือ
ประมาณ 4-15 ป พบวา 8 จาก 20 ราย เคยมีประวัตผิ ูชายในครอบครัวในรุนกอนหนาผูปวยเปนโรคนี้มา
กอน สืบเนื่องจากงานวิจยั นี้ ไดใชประโยชนในการตรวจวินิจฉัยพาหะไดอีกกวา 30 คน และตรวจ
วินิจฉัยกอนคลอดอีก 3 ครอบครัว (เฉพาะที่รพ.รามาธิบดี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ) นอกจากนี้ทราบ
วายังมีการตรวจและวินิจฉัยกอนคลอดที่ รพ.จุฬาลงกรณดวยอีกจํานวนหนึ่ง

……………………………………………………….
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ที่กองทุนโรคพันธุกรรมในเด็ก กองทุนเลขรหัส 300 6013
ที่มูลนิธริ ามาธิบดี
โทรศัพท 0-2201-1205 และ 0-2201-1481)
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