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สาเหตุและอุบตั ิการณ
โรคพอม-เพ (Pompe disease) (ICD-10 E74.0) เปนโรคหนึ่งในกลุมโรคทางพันธุกรรมที่มีการ
คั่งของสารไกลโคเจนในไลโซโซม มีอีกชือ่ หนึ่งวา จีเอสดี ชนิดที่สอง (Glycogen storage disease type
II) ซึ่งเปนโรคที่พบไดนอย มีรายงานอุบัตกิ ารณที่แตกตางกันในแตละเชื้อชาติ อุบัติการณรวมของโรค
พอม-เพ ในชาวอเมริกัน ศึกษาเมื่อป ค.ศ.1998 พบวามีผปู วยโรคพอมเพ 1คน ตอประชากร 40,000 คน
สวนในประเทศไตหวัน ป ค.ศ. 1987 พบอุบัติการณของโรคพอม-เพ 1 คน ตอประชากร 50,000 คน
สวนในประเทศไทยยังไมมีการรวบรวมอุบตั ิการณของโรคพอม-เพไว
โรคพอมเพ มีสาเหตุจากการขาดเอนไซมในไลโซโซมที่ชื่อวา เอนไซมเอซิดอัลฟากลูโคซิเดส
(acid alpha-glucosidase, GAA) ทําใหเกิดการคั่งของไกลโคเจนในไลโซโซม ทําใหเซลลมีขนาดใหญ
และการทํางานของเซลลเสียไป โดยมากเซลลที่มีปญ
 หาคือเซลลของกลามเนื้อลายทัว่ ไปของรางกายคือ
กลามเนื้อแขนขา/กระบังลม และกลามเนื้อหัวใจ ซึ่งการขาดเอนไซมนี้มสี าเหตุมาจากสารพันธุกรรม
หรือยีนผิดปกติ โดยมีการถายทอดโรคทางพันธุกรรมแบบดอย
อาการของโรคพอมเพ
แบงเปน 2 ชนิด ตามอายุที่เริม่ แสดงอาการและความรุนแรงของอาการ ดังนี้
ชนิดที่เริ่มแสดงอาการตั้งแตวัยทารก (Infantile-onset) คือ เริ่มมีอาการแสดงตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุหนึ่งป รายที่อาการรุนแรงมากมักเห็นทารกออนแรงตั้งแตแรกเกิดหรือภายในอายุเดือนแรก
โดยผูปว ยมักมีอาการ กลามเนื้อออนแรง ตัวออน ไมมแี รงดูดนม น้ําหนักไมขึ้น การไดยนิ บกพรอง
ตรวจรางกายและเอ็กซเรยพบหัวใจมีขนาดโต (รูปที่ 1) และคลืน่ ไฟฟาหัวใจมีลักษณะผิดปกติ (PR
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intervals สั้น, QRS กวาง) ตับมักโตจากภาวะหัวใจลมเหลว พัฒนาการทางสมองสวนใหญเปนปกติ
โดยทั่วไปมักเสียชีวิตภายใน 1 ขวบปแรกจากปญหาหัวใจ และการหายใจลมเหลว
มีบางรายที่อาการรุนแรงนอยหนอย ก็อาจเริ่มแสดงอาการหลังอายุ 1 เดือน โดยมักมีปญ
 หา
กลามเนื้อออนแรง พัฒนาการชาดานกลามเนื้อมัดใหญ อาจพบนองโตและเวลาลุกขึน้ ตองชันเขาหรือ
เกาะขึ้นยืน (pseudohypertrophy of calf muscle and Gower’s sign) ซึ่งอาจทําใหวินจิ ฉัยผิดวาเปนโรค
กลามเนื้อลีบดูเชนได (แตผูปว ยโรคพอมเพแสดงอาการนีเ้ มื่ออายุนอยกวาโรคกลามเนื้อลีบดูเชน) มี
ปญหาทางดานหัวใจโตพบไดแตไมคอยรุนแรง ผูปว ยมักเสียชีวติ ในชวงวัยเด็กตอนตนอายุเฉลี่ย 4-5 ป
ดวยเรื่องกลามเนื้อออนแรงทําใหหายใจเองไมไดตองใชเครื่องชวยหายใจ และมีภาวะหายใจลมเหลวใน
ที่สุด

รูปที่ 1 แสดงภาพเอ็กซเรย พบหัวใจโตผิดปกติตั้งแตแรกเกิด

ชนิดที่เริ่มแสดงอาการระยะหลัง (late-onset) เริ่มแสดงอาการในวัยเด็ก วัยรุน หรือเมือ่ เปน
ผูใหญแลว ผูปว ยมักมีอาการกลามเนื้อออนแรง พัฒนาการชาดานกําลังกลามเนื้อ กลืนลําบาก หายใจ
ลําบาก ในบางคนเริ่มแสดงอาการในวัยผูใหญ อาการเริ่มดวยไมมีแรงเวลาออกกําลังกาย โดยเฉพาะ
กลามเนื้อตนขา กลามเนื้อสะโพก ทําใหมีอาการลุกขึน้ จากทานั่งไดลําบาก เดินและขึน้ บันไดลําบาก
ความรุนแรงของอาการเพิ่มขึ้นอยางชาๆ และมักไมมีปญ
 หาทางดานหัวใจ ระยะทายจะมี
ภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตจากการหายใจลมเหลว โดยในรายที่เริ่มอาการในวัยเด็กมักมีชีวิตอยูไดถึง
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20-30 ป สวนในรายที่อาการแสดงเริ่มในตอนผูใ หญอายุ 20-60 ป ก็มีชีวิตยืนยาวกวา การวินจิ ฉัยโรค
กลุมนีจ้ ึงยากเพราะตองแยกจากโรคกลามเนื้อชนิดอื่นๆดวย
หากเทียบอุบัตกิ ารณตามอายุที่เริ่มแสดงอาการ จากการศึกษาในป 1999 ในประเทศ
เนเธอรแลนด พบวา อุบัติการณของผูปว ยโรคพอมเพที่แสดงอาการตั้งแตวยั ทารก 1 คนในประชากร
138,000 คน ในขณะทีพ่ บผูป วยโรคพอมเพที่แสดงอาการชวงระยะหลัง 1 คน ในประชากร 57,000 คน
สําหรับในประเทศไทยเทาที่ทราบ ผูปวยสวนใหญทพี่ บเปนแบบทีแ่ สดงอาการตั้งแตวยั ทารก
การตรวจที่ชว ยประกอบการวินิจฉัย คือ เอ็กซเรยปอดและหัวใจ คลื่นไฟฟาหัวใจ การตรวจ
ดวยคลื่นเสียงสะทอนของหัวใจ (Echocardiogram) และตรวจเลือดเลือดหาคาซีเค (CK, Creatine
kinase) เปนตน

การตรวจยืนยันการวินิจฉัย
ผูปวยควรไดรบั การยืนยันการวินิจฉัยโรคดวย การหาระดับเอนไซมในเม็ดเลือดขาว โดยการ
เจาะเลือดจากเสนเลือดออกมาตรวจ หรือตรวจเอนไซมในไฟโบรบลาสท (โดยการตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง
ประมาณ 3-4 มิลลิเมตรเพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และตรวจวัดระดับเอนไซมในหองทดลอง) ซึ่งจะพบวา
ผูปวยจะมีระดับเอนไซมต่ํากวาปกติ โดยผูป วยมีอาการตัง้ แตวยั ทารกมักมีระดับเอนไซมลดลงอยางมาก
คือต่ํากวา 1% ของปกติ ในขณะทีผ่ ูปว ยที่มอี าการรุนแรงนอยกวาจะมีระดับเอนไซมประมาณ 2-40%
ของคาปกติ ในประเทศไทย สามารถตรวจเอนไซมจากเม็ดเลือดขาวในเลือดได
การตรวจการกลายพันธุของยีนจีเอเอ (GAA) หรือยีนที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคพอมเพ มี
ประโยชนในการยืนยันโรคของผูปวย ตรวจวินิจฉัยพาหะ และตรวจวินิจฉัยกอนคลอด

การรักษา
1. การรักษาประคับประคอง
พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ, ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล โรคพอมเพ : web 10/07/53

Page 3

การดูแลดานการหายใจ การใชเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม การระวังการเกิดภาวะแทรกซอน
ของการใชเครือ่ งชวยหายใจ
การดูแลดานหัวใจ จําเปนตองใหแพทยผูเชีย่ วชาญดานหัวใจเด็กเปนผูใหยารักษาจําเพาะและ
ติดตามเปนระยะตอเนื่อง เพือ่ ปองกันและควบคุมการเกิดภาวะหัวใจวาย ซึ่งมักเปนรุนแรงและเปน
สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผูปวยกลุมทีม่ ีอาการแสดงตั้งแตวยั ทารก อีกทั้งเฝาระวังการเตนหัวใจ
ผิดปกติโดยปจจัยทีจ่ ะกระตุน ใหเกิดคือ การติดเชื้อ ไข ภาวะขาดน้ํา การดมยาสลบ
การดูแลดานโภชนาการ ควรจะใหผูปว ยไดรับอาหารที่มพี ลังงานเพียงพอ เนื่องจากผูป วยมักมี
ภาวะดูดนมไดนอย กินลําบาก อาจจําเปนตองหาวิธีการใหอาหารที่เหมาะสมแกผูปว ย
การดูแลดานกายภาพบําบัด ชวยปองกันภาวะขอติดยึด
2. การใหเอนไซมทดแทน (Enzyme replacement therapy, ERT)
ปจจุบันมีการผลิตยาเอนไซมเพื่อทดแทนเอนไซมที่ขาดไปของผูปวยพอมเพออกสูท องตลาด
เมื่อป พ.ศ. 2549 โดยเฉพาะผูปวยที่มีอาการตั้งแตวยั ทารก จากการศึกษาพบวา ถาเริม่ ใหยากอนอายุ 6
เดือนหรือกอนที่ผูปว ยจะจําเปนตองใชเครือ่ งชวยหายใจ จะสามารถเพิม่ อัตราการรอดชีวิตได ไมได
หมายความวาจะไมตองใชเครื่องชวยหายใจ แตชว ยชลออายุที่จะตองใชเครื่องชวยหายใจ ทั้งนีย้ ังตอง
ติดตามผลในระยะยาวตอไปเกี่ยวกับพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของผูปว ยในอนาคต
การใหเอนไซมทดแทนของโรคพอมเพ จะใหโดยวิธีหยดเขาเสนเลือดในเวลา 2-4 ชั่วโมง ทุก 2
สัปดาห โดยตองใหไปตลอดชีวิต ยาที่มีขายไดแก Myozyme® (alglucosidase alfa)
ที่ รพ.รามาธิบดี ยังไมมผี ูปว ยที่สามารถจะไดรับยาเอนไซมนี้ เนื่องจากผูปว ยสวนใหญมี
อาการรุนแรงตั้งแตวยั ทารก มีการดําเนินโรคอยางรวดเร็วรุนแรงมาก โดยเฉพาะปญหาหัวใจวาย จึง
ไมไดพจิ ารณาใหเอนไซมทดแทน
เทาที่ทราบ ที่ รพ.ศิรริ าช มีผปู วยโรคพอมเพ ไดรับยาเอนไซม 1-2 ราย
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การรักษาใหหายขาดโดยวิธกี ารปลูกถายเสต็มเซลลหรือ การเปลีย่ นแปลงยีนยังไมสามารถทํา
ไดสําหรับโรคพอมเพ

การปองกันโรคเกิดเปนซ้ําอีกในครอบครัวที่มีผูปวยเปนโรคพอมเพแลว
เนื่องจากโรคพอมเพ เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมแบบดอย คูสามีภรรยาที่มีผูปว ยเปนโรค
แลว มีโอกาสที่บุตรคนตอๆ ไปจะเปนโรคนี้อีก ดวย โอกาส 25% หรือ 1 ใน 4 ในทุกๆทอง บุตรชาย
และบุตรสาวมีโอกาสเปนโรคไดพอๆกัน ดังนั้นจึงควรไดรับคํานํานําเรื่องโอกาสเสี่ยงนี้ และปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานพันธุศาสตรเพื่อวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับการตรวจปองกันการมีบุตรเปนโรคอีก
ขอแนะนําสําหรับครอบครัว
1) ครอบครัวควรไดรับคําแนะนําที่ครบวงจรจากแพทยเกีย่ วกับ
• ทางเลือกในการรักษา รักษาไดหรือไม ผลของการรักษา ความเสี่ยงในการรักษา ความ
เปนไปไดในการรับการรักษาดวยวิธีที่ไมมใี นประเทศไทย คาใชจายในการรักษา
• ความเสี่ยงกับการเกิดโรคพอม-เพซ้ําอีกในครอบครัว การหาสาเหตุในระดับสาร
พันธุกรรมหรือยีน ความเปนไปไดในการตรวจยีนของผูป วย การตรวจวินิจฉัยกอน
คลอดในครรภถดั ไป
2) การไดพดู คุยกับครอบครัวที่มลี กู เปนโรคแบบเดียวกัน จะเปนประโยชนมากๆ ในการชวย
เรื่องจิตใจของพอแม เปนกําลังใจแกกันและกันในการดูแลบุตรคนตอไป ผูปวยที่เปนเด็กโตก็มี
ความสําคัญทีจ่ ะตองชวยเหลือดานจิตใจใหเขมแข็งโดยเฉพาะในรายทีส่ มองยังรับรูไดดี

…………………………………………………………..

พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ, ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล โรคพอมเพ : web 10/07/53

Page 5

เอกสารอางอิง
1. Lin CY, Hwang B, Hsiao KJ, Jin YR. Pompe's disease in Chinese and prenatal diagnosis by
determination of alpha-glucosidase activity. J Inherit Metab Dis. 1987; 10: 11–7.
2. Martiniuk F, Chen A, Mack A, Arvanitopoulos E, Chen Y, Rom WN, Codd WJ, Hanna B, Alcabes
P, Raben N, Plotz P. Carrier frequency for glycogen storage disease type II in New York and
estimates of affected individuals born with the disease. Am J Med Genet. 1998; 79: 69–72.
3. Tinkle B and Leslie N. Glycogen Storage Disease Type II (Pompe Disease) (free acces available at
website Genetest: GeneReview) http://www.ncbi.nlm.nih.gov
4. van den Hout HM, Hop W, van Diggelen OP, Smeitink JA, Smit GP, Poll-The BT, Bakker HD,
Loonen MC, de Klerk JB, Reuser AJ, van der Ploeg AT. The natural course of infantile Pompe's
disease: 20 original cases compared with 133 cases from the literature. Pediatrics. 2003; 112: 332–
40.

พญ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ, ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล โรคพอมเพ : web 10/07/53

Page 6

