โรคกําพรา (Orphan disease)
พญ.ดวงฤดี วัฒนศิรชิ ัยกุล
23 เมษายน 2553
ความหมายของโรคกําพรา
โรคกําพรา หรือบางครั้งเรียกวา โรคทีพ่ บนอย (rare disease) ไมมีเกณฑที่แนชัดวามี
ความหมายอยางไร โดยทัว่ ไปทีใ่ ชกัน คือ เปนโรคทีพ่ บนอย มีความชุกของโรคต่ํา (low
prevalence) หายารักษาไดยากและโรคมีความรุนแรง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Rare Disease Act of 2002) กําหนดวา โรคกําพรา คือโรคทีพ่ บ
ผูปวยจํานวนต่ํากวา 2 แสนคนทั่วประเทศ หรือ ความชุกต่ํากวา 1 ใน 1,500 คนของประชากร
สวนในสหภาพยุโรปกําหนดวา โรคกําพรา คือโรคทีพ่ บผูปวยความชุกต่ํากวา 1 ใน 2,000
คนของประชากร และเปนโรคที่มีความรุนแรงถึงแกชีวติ หรือทําใหพกิ ารเรื้อรัง
สําหรับในประเทศญี่ปุน นับที่ความชุกต่ํากวา 1 ใน 2,500 คนของประชากร
องคกรโรคกําพราของยุโรป (European Organization for Rare Disease) ไดประมาณการ
วา มีโรคกําพราประมาณ 5,000-7,000 โรค ดังนั้นเมื่อนับรวมๆ กันแลว นาจะมีผปู วยดวยโรค
กําพราสูงถึง รอยละ 6-8 ของประชากรในยุโรป
โรคกําพราสวนใหญเปนโรคทางพันธุกรรม และรอยละ 30 ของjเสียชีวติ กอนอายุครบ 5 ป
เนื่องจากเปนโรคพันธุกรรม ความชุกของโรคจึงอาจแตกตางกันไปตามแตละชนชาติ โรคๆ หนึ่ง
อาจพบบอยในชนชาติหนึ่ง แตพบนอยในอีกชนชาติ ตัวอยางเชน โรคธาลัสซีเมียเปนโรคทีพ่ บบอย
ในคนไทยและเอเชียจึงไมจดั เปนโรคกําพราในประเทศไทย แตโรคธาลัสซีเมียพบนอยในชาวชนผิว
ขาวจึงจัดเปนโรคกําพราในประเทศเหลานั้น
อาการและอาการแสดง
โรคกําพรามีอาการไดหลากหลายมาก และอาจเปนโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกหรือไมใชก็ได
อาการของโรคกลุมพันธุกรรมเมตาบอลิก ไดแก
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กลุมที่ 1 โรคกลุมที่มีความผิดปกติของการสลายกรดอะมิโน การสลายกรดออการนิก
ความผิดปกติของวงจรยูเรีย การสลายกรดไขมัน เด็กกลุมนี้มักจะปกติเมื่อแรกเกิด เริ่มแสดงอาการ
เมื่ออายุ 3-4 วัน หรือในชวงอายุขวบปแรก โดยมีอาการซึม อาเจียน โคมา บางรายมีน้ําตาลในเลือด
ต่ําและเปนกรดในเลือดรวมดวย มีอาการทางตับ
หากใหการวินจิ ฉัยเร็วและใหการรักษาที่เหมาะสมทันทวงทีผูปว ยจะมีพัฒนาการปกติหรือ
ชาเล็กนอย ผูป วยที่รักษาชาอาจเสียชีวิตหรือพิการทางสมองถาวรและพัฒนาการชารุนแรง ปจจุบัน
กุมารแพทยรนุ ใหมเริ่มมีความรูจักโรคเหลานี้และหากสงสัยก็สามารถใหการรักษาฉุกเฉินเฉพาะ
หนาไปกอนได กอนที่จะมีการสงตัวผูปว ยมาปรึกษาหรือสงเลือดมาตรวจยืนยันโรคโดยผูเชี่ยวชาญ
โรคเหลานี้ตอ งรักษาตลอดชีวติ ยกเวนบางโรครักษาใหหายขาดไดดวยการปลูกถายอวัยวะ เชน ตับ
หรือไขกระดูก ครอบครัวของผูปวยควรไดรับการชวยเหลือปองกันไมใหมีบุตรเปนโรคอีกในทอง
ตอๆไป ปจจุบันแพทยมีความลําบากในการรักษาผูปว ย และผูปว ยก็ยากลําบากเพราะคายาเหลานี้
เบิกไมได (คายาประมาณเดือนละ 1,500-4,000 ตอเดือน) ในรายทีต่ องใชนมพิเศษจะตองบวกคา
นมอีก (ปจจุบนั ใชนมบริจาคมากวา10 ป)
ในประสบการณสวนตัวในการทํางานกวา 10 ป ในประเทศไทย พบวาโรคเหลานี้เปนในคน
จนมากกวาคนรวย ทั้งนี้เพราะครอบครัวที่จนผูปว ยมักไมไดรับการตรวจวินจิ ฉัยโดยแพทยที่
เชี่ยวชาญดานนี้หรือไมไดรับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลใหญจนถึงที่สดุ จึงไมทราบการวินิจฉัยทีช่ ัดเจน
และบุตรเสียชีวิตหรือพิการทางสมองแบบไมทราบสาเหตุ และทําใหไมมีโอกาสไดรับคําแนะนําและ
การชวยเหลือปองกันบุตรเปนโรคอีกอยางเหมาะสม
กลุมที่ 2 โรคกลุมแอลเอสดี
กลุมที่ 3 โรคกลุมอื่น เชน ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียหรือเอนไซมตางๆ บางโรคมี
วิธีรักษา บางโรคไมมีวิธีรักษาแตควรไดรบั การตรวจยืนยันและตรวจพาหะเพือ่ ปองกันการเปนโรค
ซ้ําอีกในครอบครัว เทาที่สามารถทําได
การชวยเหลือจากภาครัฐและภาคประชาสังคม: เรียนรูจากประเทศเพื่อนบาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีกลุมผูปกครองนําโดย Abbey Meyers ซึ่งมีลูกปวยดวยโรค
ทูเรต (Tourette) เริ่มกอตั้งองคกรโรคทีพ่ บนอยแหงชาติ (National Organization of Rare
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Disease, NORD) หรือ “นอรด” ในป คศ. 1983 ซึ่งทําการรณรงคใหสังคมเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนที่รัฐตองใหการชวยเหลือแกผูปวยโรคกําพรา จนในที่สดุ รัฐบาลสหรัฐไดผานกฎหมาย
ยากําพรา (Orphan Drug Act, ODA) ภายในปนั้นเอง องคกร “นอรด” ยังคงทํางานตอเนือ่ งอยาง
แข็งขันจนถึงปจจุบัน ใหความรูแกประชาชนและผูปว ย ใหความชวยเหลือผูป วยและครอบครัว และ
สนับสนุนงานวิจยั ทางการแพทยเพื่อผูป วยโรคกําพรา
กฎหมายยากําพราของสหรัฐอเมริกา (Orphan Drug Act) ครอบคลุมทั้งโรคทีพ่ บบอยและ
พบนอยแตมปี ญหาหายารักษาไดยาก
ในประเทศไตหวัน มีการจัดตั้ง องคกรโรคที่พบนอยของไตหวัน (Taiwan Foundation
for Rare Disease, TFRD) ในป คศ.1999 (พศ. 2542) ซึ่งถือกําเนิดขึ้นจากกลุมพอแมที่มีลูกเปน
โรคที่พบนอยรวมตัวกัน เปาหมาย คือ ใหมีการควบคุมโรคที่พบนอยและมีกฎหมายยากําพรา
(Rare Disease Control and Orphan Drug Act) มีการรณรงคผานสื่อตางๆ และรับบริจาคจากทุก
ภาคสวนของสังคม มีการชวยเหลือผูปว ยอยางแข็งขันและทํางานรวมกับฝายแพทย จนในที่สดุ
กฎหมายดังกลาวไดรับความเห็นชอบในปนั้นเอง ทําใหผูปวยโรคกําพราไดรับการคุมครองดูแล
รักษา เนื้อหาหลักของกฎหมายนั้นมี 36 มาตรา ครอบคลุมประเด็นการวินิจฉัย การรักษา การ
ควบคุมและปองกันโรค
ผูปวยดวยโรคกําพราสามารถยื่นเอกสารรองขอความชวยเหลือจากรัฐ ผานทางแพทยที่
รักษาหรือโรงพยาบาลที่รบั การรักษา โดยตองมีใบรายงานจากแพทยวาเปนโรค (Rare Disease
Report Sheet) หรือสงสัยวาเปนโรคในกลุมนี้ พรอมกับเอกสารยอเกี่ยวกับโรคที่เปนหรือสงสัยวา
เปน ซึ่งแพทยหรือโรงพยาบาลทีท่ ําการตรวจรักษาจะสงขอมูลตอไปยังสํานักงานดานสุขภาพของ
หนวยงานสาธารณสุข (Bureau of Health Promotion, Department of Health) ผูปวยที่ไดรบั การ
ตรวจสอบเอกสารยืนยันจากหลักฐานวาเปนโรคกําพราจริง หรือสมควรไดรับการตรวจโรคกําพรา
จริง ก็จะสามารถเบิกคาตรวจรักษาโรคกําพราได โดยเปนการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกลบาน
หรือโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยที่มีผูเชี่ยวชาญดานนี้ (Regional Teaching Hospital)
การครอบคลุมคาใชจาย จะรวมถึงการตรวจวินจิ ฉัย คายา คาอาหารพิเศษหรือนมพิเศษที่
ตองใชรักษา โดยสามารถเบิกคืนได 70% ของคาใชจา ยจริง กรณีผูปวยและครอบครัวยากจนมี
รายไดนอยสามารถขอรับการชวยเหลือเต็ม 100%
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ในประเทศฟลิปปนส มีแพทยผูเชี่ยวชาญดานพันธุศาสตรจํานวนจํากัดเชนเดียวกับ
ประเทศไทย นับตั้งแตป คศ. 1991 (พศ. 2534) แพทยเหลานี้ไดทมุ เทชวยเหลือผูปวย และหาแหลง
ชวยเหลือทั้งจากบริษัทยาและจากองคกรที่ไมแสวงหากําไรตางๆ แตเนื่องจากโรคกําพราเหลานี้
เปนโรคเรื้อรัง ตองการการรักษาตอเนือ่ ง ตองการยาและนมพิเศษ ดวยจํานวนผูป วยที่สะสมมากขึ้น
เรื่อยๆ และแหลงทุนที่หาไดไมเพียงพอตอการดูแลผูป วยไดในระยะยาว ในป คศ. 2006 (พศ.
2549) จึงไดมกี ารกอตั้ง Philippine Society for Orphan Disorders ขึ้น และรณรงคประชาสัมพันธ
และหาทางใหมีการชวยเหลือผูปว ยโรคกําพราอยางเปนระบบจากภาครัฐ
มีการเสนอรางกฎหมายโรคกําพรา (Rare Disease Act of the Philippines) ในเดือน
กุมภาพันธ คศ. 2009 (พศ. 2552) โดยใชนิยามของยากําพราวาเปนโรคพันธุกรรมที่ความชุกต่ํา
กวา 1 ใน 20,000 รางกฎหมายดังกลาวมีวัตถุประสงค เพือ่ ใหมีการดําเนินการตรวจวินจิ ฉัยแต
เนิ่นๆ และดําเนินการเพือ่ ใหมียารักษาโรคกําพราแกผปู วยในฟลิปปนสอยางเพียงพอในระยะยาว
ใหมีการควบคุมและปองกันโรค ใหความรูแกประชาชน และจัดการฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย
ที่เกี่ยวของ พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยและรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรซึ่งถือเปนทรัพยากรที่
สําคัญของชาติ โรคกําพรามีจํานวนผูปว ยนอย ดังนั้นบริษัทยาสวนใหญจึงไมคอ ยสนใจพัฒนายา
เพือ่ การรักษาหรือไมสนใจที่จะนํายาเขาประเทศ
ในประเทศไทย มีผูปว ยโรคกําพราทั้งที่เปนโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและที่ไมใช ผูปว ย
โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสวนใหญไดรบั การรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเวชพันธุศาสตรสาขากุมารฯ ทํางานอยูในโรงเรียนแพทยเปนสวนใหญ (ประมาณ
13 ทาน) และมีผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 2 ทานเทานั้น คือที่ รพ.เด็ก
และสถาบันราชานุกูล ผูปวยไทยประสบปญหาในการเขาถึงการตรวจวินจิ ฉัยและรักษา รวมทั้งการ
ปองกันโรค เนื่องจากการตรวจเลือด ตรวจเอนไซม ตรวจยีน มีเปนสวนนอยมากทีไ่ ดรับการบรรจุใน
รายการที่เบิกไดตามสิทธิของกรมบัญชีกลาง ยาทีต่ อ งใชรักษาหลายรายการ แมจะไมแพง (เชน ยา
sodium benzoate, arginine hydrochloride, glycine, carnitine เปนตน) คายา 1,500-4,000 บาท
ตอเดือนตอคน สําหรับผูปว ยทัว่ ประเทศในขณะนี้อาจไมเกิน 50-60 ราย ก็ไมไดรับการครอบคลุม
เพราะไมอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ
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นอกจากนี้ การตรวจ พอแมและญาติซึ่งไมมีอาการแตเสี่ยงตอการเปนพาหะ ไมถกู
ครอบคลุมคาใชจายตามสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ทั้งนี้เนือ่ งจากบุคลากรทางการแพทยหรือรพ.
ตนสังกัด มักจะไมเขาใจวาการตรวจหาพาหะมีความสําคัญในการปองกันโรคเกิดซ้ําอีก จึงไมสงตัว
มาใหแมจะไดรับจดหมายอธิบายความจําเปน หรือไมยอมจายเงินใหโรงพยาบาลทีท่ ําการตรวจ
หลังจากที่ไดรบั การตรวจแลว โดยไมเขาใจวาการตรวจเอนไซมและการตรวจยีนสําหรับหลายๆโรค
ไดมาถึงจุดที่เปนบริการที่ครอบครัวผูปว ยควรไดรับ ไมไดเปนการตรวจเพื่อวิจัยอีกตอไปแลว และ
เปนการลงทุนที่นาจะคุมคาในการปองกันโรคไมใหเปนซ้ําอีกในครอบครัว
ในอดีตที่ผานมากวา 30 ป ในประเทศไทย แพทยเวชพันธุศาตรสาขากุมาร มีที่ รพ.ศิริราช
เพียงแหงเดียว คือ ศาสตราจารย พญ.พรสวรรค วสันต ซึ่งทานไดพยายามหาทางรักษาผูปวยมา
ตลอด โดยไดความชวยเหลือจากบริษทั ยาบริษัทนมตางๆ ชวยบริจาค รวมทั้งแหลงชวยเหลืออื่นๆ
ตอมาในป คศ. 1999 (พศ. 2542) ไดมีแพทยผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น กระจายตามโรงพยาบาลตางๆ
และแตละทานก็ไดดําเนินการชวยเหลือผูปวยอยางเต็มที่เชนกัน แตก็ประสบปญหาไมตางจากเดิม
และไมตางไปจากฟลิปปนส จึงจําเปนทีจ่ ะตองมีการดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจังตอไป
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