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 เวชกรมในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น ความ
กาวหนาในดานตางๆ โดยเฉพาะดานพันธุกรรม และ
พยาธิสรีรวิทยาของโรคตางๆ ทําใหการปองกันและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเปนที่มาของแนวคิด “เวชกรรม
ตรงเหตุ” (precision medicine) ที่เปนแนวทางในการ
ปองกันและรักษาโรคโดยคํานึงถึงความแตกตางของ
ปจจยัในแตละบคุคลในดานพนัธกุรรม สิง่แวดลอม และ
การใชชีวิตซ่ึงเดิมเคยเรียกกันวาเวชกรรมเฉพาะบุคคล 

(personalized medicine) อยางไรก็ตามความรูดาน
เภสัชพันธุศาสตร (pharmacogenetics) ก็เปนสวนหนึ่ง
ที่สําคัญของเวชศาสตรตรงเหตุ โดยศึกษาเหตุทาง
พันธุกรรมที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคลกับยา
บางชนิด1

 ยารุนใหมที่ออกจําหนายในชวงทศวรรษท่ีผานมา
มีความจําเพาะตอพยาธิสรีรวิทยามากข้ึนทําใหไดผล
การรักษาท่ีดขีึน้มาก และมผีลขางเคียงลดลงโดยเฉพาะ
ยามะเรง็2 โรคทางระบบประสาทเองกม็คีวามกาวหนาเชนกนั
ยารุนใหมจะอยูในกลุมที่ใช รักษาโรคเหตุพันธุกรรม
จําเพาะ ซ่ึงอาจพบไดไมบอย แตถือวาไดเปลี่ยนแปลง
ผลการรักษาอยางมาก ซึ่งเดิมโรคเหลานี้มักรักษาไมได
หรอืมกีารพยากรณโรคทีไ่มด ีทาํใหผปูวยเกดิความพกิาร
ระยะยาวและเสียชีวิตกอนวัยอันควร ในโรคที่เกิดจาก
ความเส่ือมของระบบประสาทมักเก่ียวของกับการตาย
ของเซลลประสาทในสมองหรือในไขสันหลังที่เปนไป
อยางตอเนื่อง และมักเกี่ยวของกับอายุ เชน ลักษณะ
เวชกรรมจะข้ึนกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในตําแหนง
ตางๆ ของระบบประสาท ที่นาจะมีความเกี่ยวของกับ
ปจจัยท้ังภายใน เชน พันธุกรรม และภายนอก เชน 

สิ่งแวดลอม  การใชชีวิต  การติดเชื้อ3 

 ขั้นตอนการประเมินสําคัญ 4 ขั้นตอน ในหลักการ
ของเวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท  ไดแก4

1. การประเมินทางพันธกุรรมอยางรอบดาน (com-

prehensive genetic assessment) 

 การประเมินนีท้าํได ไมวาจะเปนการกลายพนัธุ
จําเพาะในโรคท่ีพบไดบอย หรือความแปรผัน
ของยีนในกลุมประชากร ซึ่งจะไดประโยชนใน
การศึกษาโรคทีพ่บบอย และเปนปญหาสําคญั 
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 เทคนิคใหมๆ เชน microarray, next generation

sequencing (NGS), genome-wide associated

studies (GWAS) จะทําใหการแยกโรคและ
ปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมแมนยําขึ้น

2. การจําแนกกลุมโรค  (classification)

 ขอมูลดานพันธุกรรมจะชวยจําแนกกลุมโรค
ตามความผิดปกติทางพันธุกรรมแทนที่จะใช
เกณฑตามลักษณะทางเวชกรรมที่ใชอยูเดิม 

สงผลใหมีความเขาใจตอพยาธิสรีรวิทยาของ
โรคดีขึ้น

3. ตัวชี้วัดทางชีวภาพ  (biomarkers) 

 ปจจุบันมีการใชตัวชี้วัดนี้ในดานการวินิจฉัย 

ติดตามผลการรักษา ทั้งในระยะส้ันและระยะ
ยาว จนถึงการพยากรณโรค ซึง่รวมถึงการตรวจ
เลือดหรือสิง่สงตรวจหาสารตางๆ การตรวจทาง
ประสาทสรีรวทิยา การตรวจทางรังสวีทิยาชนิด
ตางๆ  เชน  MRI, PET Scan

4. การปรับเปลี่ยนการรักษา
 ความรใูหมทีเ่กดิขึน้ขางตนจะนาํไปสกูารรกัษา

ใหมที่หวังวาจะชวยปองกัน  ชะลอหรือหยุด
การเสือ่มของระบบประสาท โดยใชยาทีม่คีวาม
จําเพาะเจาะจงขึ้นที่ใชความรูทางพันธุกรรม
เปนพื้นฐานไปสูการรักษาระดับบุคคล

ตัวอยางโรคที่สําคัญ

 ในท่ีนี้จะกลาวถึงโรคสําคัญท่ีมีความกาวหนาใน
ดานนี ้และสงผลถงึการรกัษาแนวทางใหมทีไ่ดผลดี และ 

สามารถนํามาใชไดจริงในเวชปฏิบัติปจจุบัน
 1. โรค spinal muscular atrophy 

โรคน้ีเกดิจากความผิดปกติกลายพนัธุแบบ 

nonsense หรือ frame shift mutation ของยีน 

survival motor neuron 1 (SMN1) ที่สราง
โปรตีนในการทําหนาทีข่องเซลลประสาทสัง่การ 
(motor neuron) ผูปวยจะมีความรุนแรงแตก
ตางกันจากระดับการกลายพันธุของยีนนั้น 

ในรายท่ีรนุแรงจะมีอาการออนปวกเปยกตัง้แต

แรกคลอด หายใจลมเหลว และมชีวีติรอดเพียง
ไมกีเ่ดอืน จนถงึรายทีเ่ปนนอย คอื เร่ิมมอีาการ
ชวงวัยรุน และมีชวีติยนืยาวจนถึงวัยผูใหญ แต
จะมีอาการออนแรง เดินไมไดหรือความพิการ
ระยะยาว 

จากความรูดังกลาวจึงมีความพยายาม
อยางตอเนื่องในหลายทศวรรษท่ีผานมาเพื่อ
พัฒนาการรักษาในแนวทางนี้ จนกระทั่งมีการ
ศึกษาที่ไดผลและเปนที่ยอมรับ คือ การใหยา
หรือสารท่ีปรับการอานรหัสพันธุกรรมใหมีการ
สรางสาย RNA จากยีน SMN2 และเพ่ิมปรมิาณ
โปรตีนเพื่อทดแทนโปรตีนที่ขาดไป5 การศึกษา
ในระยะแรกจะใชการฉีดยา nusinersen ผาน
ทางการเจาะหลังเพื่อใหยาในนํ้าไขสันหลัง 
ในผูปวยที่เร่ิมมีอาการในวัยราว 2 เดือน ซึ่งพบ
วาไดผลอยางดยีิง่6 ทาํใหโอกาสการรอดชวีติสงู
ข้ึนมาก ลดการชวยหายใจ และกาํลงักลามเนือ้
ดขีึน้ชดัเจน การศึกษาตอมาในเด็กวยั 3 เดอืน7

หรอืในเด็กทีม่อีาการภายหลงัในปแรก8 กไ็ดผล
ไปในทางเดียวกัน ในที่สุด ยานี้จึงเปนยาที่ได
รับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกาใหใชในผูปวยโรคน้ีที่ โดยตองมี
การตรวจหายีนกลายพันธุขางตนกอน อยางไร
ก็ตาม ยานี้มีราคาสูงมากราว 750,000 ดอลาร
สหรฐัในปแรก และ 375,000 ดอลลารในปถดัๆ
ไปตลอดชีวติ9 จงึเปนทีว่พิากษวจิารณมากมาย
เกี่ยวกับคาใชจาย ความคุมคา และการเขาถึง
การรักษา

ตอมามกีารวจิยัการรกัษาดวยการทดแทน
ยีน (gene replacement therapy) โดยฉีด 

adenovirus ที่มีการตัดตอยีน SMN เขาไปใน
ไวรัส เขาไปในในรางกายผูปวยเพียงครั้งเดียว 

สามารถทาํใหผปูวยมชีวีติยืนยาวขึน้ พฒันาการ
ดีข้ึนกวาผูที่ไมไดรับยาอยางชัดเจน10 ถึงแมวา
ผูปวยในการศึกษายังไมมากนัก แตก็ถือวา
เปนการรกัษายคุใหมทีไ่ดผลอยางดยีิง่ในโรคที่
มคีวามรนุแรงสงูท่ีรกัษาไมได  ในเดอืนพฤษภาคม
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พ.ศ.2562 องคการอาหารและยาของสหรฐัอเมริกา
จึงอนุมัติการรักษาแบบน้ี (Onasemogene 

abeparvovec – xioi) ในผปูวยทีม่อีายนุอยกวา
2 ป อยางไรก็ตามคาใชจายถือวาสูงมากราว
2 ลานดอลลาร ตอการรักษา 1 ครั้ง11 

จะเห็นไดวา ความกาวหนานี้เปนความ
สําเร็จคร้ังย่ิงใหญของการรักษาในแนวทางที่
จําเพาะกับผูปวยที่มียีนผิดปกติ โดยการตรวจ
ยีนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยใชความรูใน
เรื่องดังกลาวเปนฐาน และตอยอดจนใชไดใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตามคาใชจายที่เกิดข้ึนยังคง
เปนอุปสรรคที่สําคัญในการเขาถึง

 2. โรค hereditary transthyretin amyloidosis 
โรคนี้เปนโรคที่ถายทอดแบบยีนกายที่มี

การกลายพนัธขุองยนี TTR ทีส่รางโปรตนี tran-

sthyretin จึงมีการสะสมสาร amyloid ใน
อวัยวะตางๆ ทัว่รางกาย เชน เสนประสาท หวัใจ 

ไต ทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการตางๆ ตาม
อวัยวะนั้นๆ หากมีอาการทางหัวใจ จะถึงแก
ชีวิตไดในเวลา 2-5 ป เดิมการรักษาดวยยาจะ
ไมไดผล แตทีไ่ดผลคือการผาตดัปลกูถายตับท่ี
ทําไดยาก ผูปวยจึงจะตองตรวจยีนน้ีกอนการ
รกัษา หากพบจึงจะใหการรกัษาดวยสารท่ีมผีล
ควบคุมการแสดงออกของยีน ที่เรียกวา RNA 

interference (RNAi) สารน้ีจะยับยั้งการสราง 
transthyretin ทีต่บั เชนยาทีช่ือ่วา patisiran ฉดี
เขาหลอดเลอืดดาํ ทกุ 3 สปัดาห พบวาสามารถ
ลดระดับ transthyretin ในเลือดลงได การ
เคล่ือนไหว อาการทางเสนประสาทและคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น12 ยาอีกชนิด เชน inotersen ออกฤทธ์ิ
เชนกนั และผลการรกัษาเปนไปในทางเดยีวกนั
ทีช่ะลอโรคและเพิม่คุณภาพชวีติผปูวยได13 ผล
ขางเคียงพบไดไมแตกตางจากยาหลอกนัก ยา
ทั้งสองนี้จึงไดรับการยอมรับใหวางจําหนายใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรปแลวในป  พ.ศ. 2561

  

 3. โรคกลามเน้ือเจริญผิดเพ้ียนชนิดดูเชนน 
  (Duchene muscular dystrophy) 

โรคกลามเน้ือชนิดน้ี เปนโรคกลามเน้ือท่ี
รุนแรง พบไดถึง 1 ใน 3,600 – 6,000 ราย ของ
ทารกเพศชาย เกิดจากการกลายพันธุของยีน 

dystrophin (DMD; locus xp21.2) ซึ่งโปรตีน 

dystrophin เปนสวนสําคัญของเยื่อหุมกลาม
เนื้อ จึงทําใหเกิดการสลายของกลามเนื้ออยาง
ตอเนือ่ง14 ผปูวยมกัไดรับการวินจิฉยัชวงวัยเดก็
ตอนตน อายุประมาณ 5 ป ทําใหพัฒนาการ
ดานการเคล่ือนไหวจะลดลงเร่ือยๆ จนไม
สามารถเดินไดเองในชวงกอนวัยรุน และเสีย
ชีวติกอนวยัผใูหญจากภาวะแทรกซอน เชน การ
หายใจ หัวใจ และความพิการทางกระดูก การ
ดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ในปจจุบันจึงเปนการ
รักษาแบบประคับประคอง และปองกันหรือ
แกไขภาวะแทรกซอน การรักษาดวยยาน้ันมี
ขอมูลการใชยาสเตียรอยดที่ไดผลในดานการ
ชะลอโรคในชวงแรกเทานั้น แตก็มีผลขางเคียง
มากเชนกัน15 

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา จึงมีความ
พยายามในการที่จะบรรเทาการขาดโปรตีน 

dystrophin จาก frameshift mutation ของยีน
นั้น ทําให mRNA ขาดหายไป โดยปรับการ
ทํางาน หรือการอานรหัสยีนที่ขาดหายไปท่ีใน
ตําแหนง exon51 ที่มักเปนตําแหนงที่พบบอย
ที่สุด ที่เรียกวา exon skipping ใหการสราง 
mRNA เกิดขึ้นตอเนื่อง ทําใหสามารถสราง 
mRNA ตอไปได ถึงแมวาจะมีสายส้ันลงก็ตาม 

จึงสรางโปรตนี dystrophin ข้ึนไดแตสายจะส้ัน
ลงโดยพอทําหนาที่ไดบาง15

ยาสองชนิดที่ไดรับการศึกษาอยางกวาง
ขวาง ไดแก eteplirsen16 และ drisapersen17

ซึง่เร่ิมจากการศึกษาระยะส้ันวาไดผลดี พบการ
สรางโปรตีนนี้เพิ่มข้ึนในผูปวย จากนั้นจึงมีการ
ศึกษาติดตามผูปวยระยะยาวหลายปก็พบวา 

ผลการรักษายังไดผลดีตอเน่ือง และพัฒนาการ
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ดานการเดินหรือเคล่ือนไหวดีกวากลุมท่ีไมได
รับยา หรือ กลุมควบคุมในอดีต เชน ผูปวยที่ได
รับยา drisapersen จะเดินไดใน 6 นาที เฉล่ีย 

453.5 เมตร เทียบกับกลุมควบคุมที่จะเดินไม
ไดในชวงอายุเดียวกัน ผลขางเคียงที่เกิดข้ึนมัก
เกี่ยวของกับการฉีดยา เกล็ดเลือดตํ่า ซ่ึงตอง
ติดตามตอไป 

องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
จึงอนมุตักิารใชยานีใ้นผปูวยทีม่กีารกลายพนัธ ุ

ของยีนในตาํแหนง exon51 ซึง่พบในผปูวยโรค
นีร้าวรอยละ 13 การรักษาแนวทางนีจึ้งเปนการ
ปฏิวัติการรักษาท่ีไมเคยมีมากอน และเปน
ความสําเร็จจากการพัฒนาขององคความรู
อยางตอเน่ือง จนถึงการใชจริงในผูปวยและ
คาดวาจะเปนทีแ่พรหลายขึน้ในอนาคต รวมกบั
การรักษาอ่ืนๆ ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
มาก18,19 อยางไรก็ตาม ราคายาน้ีไดถูกกําหนด
ไวสูงถึง 300,000 ดอลลารสหรัฐตอป20

 4. โรคลมชัก
เวชกรรมตรงเหตนุัน้ นอกจากทีเ่ก่ียวกบัใน

ดานการรักษาท่ีเกี่ยวของกับพันธุกรรมแลว
ยงัรวมถึงปจจัยในแตละบุคคล ดานสิง่แวดลอม 

และการใชชีวิตดวย การรักษาตามปกติจะ
เปนการใหยากันชักชนิดตางๆ และการผาตัด
ในรายทีใ่ชยาไมไดผล การรกัษาแนวใหมในโรค
ลมชกัไดเนนการพยากรณหรอืการเฝาระวงัโรค
ลมชักดวยเคร่ืองมือสมัยใหม เน่ืองจากโรคลม
ชักมักเกิดอาการข้ึนทันที และสงผลตามมา
มากมายหลังการชักแตละคร้ัง ไมวาจะเปน
อุบัติเหตุ  การทํางาน  คุณภาพชีวิตในที่สุด 

ในรายท่ีไมตอบสนองตอการรักษาตาม
ปกติในระยะยาว จึงมีความพยายามในการใช
ขอมูลจากการศึกษาตางๆ ในการพยากรณการ
ชักหรือผลการรักษาระยะยาว หลังจากท่ีหยุด
ยา แตก็ไมสามารถตอบคําถามนี้ในรายบุคคล
ไดทั้งหมด21 จึงเริ่มมีการใชอุปกรณในการกระ

ตุนสมองเฉพาะสวนหรือกระตุนเสนประสาท
โดยฝงไวในระยะยาวเพ่ือหยุดการชัก หรือ
บรรเทาอาการใหไดมากที่สุด การฝงอุปกรณนี้
ในสมองสามารถประมวลผลคล่ืนไฟฟาสมอง
เพ่ือทํานายการชักที่จะเกิดขึ้นได โดยใชขอมูล
เพื่อดูแนวโนมการชักในระดับ วัน เดือน หรือป 

ทําใหสามารถปรับการรักษาตามความเส่ียงท่ี
จะเกิดขึน้ในขณะนัน้ ผปูวยจงึมสีวนรวมในการ
รักษามากข้ึน และปรับการรักษาหรือกจิกรรมท่ี
อาจกระตุนใหชักไดอยางเหมาะสมในแตละ
บุคคล22 

 ปจจุบันมีการพัฒนาการใชอุปกรณที่
สวมใส (wearable device) เชน นาฬกาขอมือ 

โดยใชปญญาประดิษฐ เพ่ือตรวจติดตามและ
ทํานายการชัก ตลอดจนเตือนผูปวยหรือญาติ
ในกรณดัีงกลาว อปุกรณบางชนดิจะมปีระโยชน
ในการเฝาระวังผูปวยหากเกิดการชักในเวลา
กลางคืนหรือตรวจจับการชักที่แมนยําขึ้น

 5. โรคปวดศีรษะไมเกรน
โรคนี้เปนโรคที่พบบอยมากทั่วโลก ทั้งยัง

ทําใหคุณภาพชีวิตลดลงอยางมาก การรักษา
สวนใหญมักเปนการรักษาอาการปวดศีรษะ
เฉียบพลัน และการใชยาปองกันระยะยาวใน
ผูปวยบางรายที่ปวดบอย ใชยาไมไดผล หรือมี
ผลขางเคียงจากยาแกปวด จากความรูดาน
พยาธสิรรีวทิยาท่ีเกีย่วของของโรคนี ้พบวาสาร
ส่ือประสาทหนึ่งที่นาสนใจ คือ calcitonin 

genre related peptide (CGRP) สารน้ีมรีะดบั
สงูข้ึนท้ังในชวงท่ีมแีละไมมีอาการปวด จงึมีการ
พัฒนายาที่ยับย้ังการทํางานของสารนี้ในการ
บรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน การศึกษาใน
ระยะแรกพบวาไดผลบางแตมีผลขางเคียงสูง
โดยเฉพาะตับอักเสบ จึงหยุดการศึกษาไปชวง
หนึ่ง ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ความรูดาน
แอนตบิอดทีีจ่าํเพาะกบัเปาหมายเพิม่ข้ึนอยาง
รวดเร็ว ทําใหสามารถพัฒนาแอนติบอดีที่มี
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ฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของสาร CGRP ไมวาจะ
ยบัยัง้ตัวสาร CGRP เองโดยตรงหรอืยบัยัง้ท่ีตวั
รับของ CGRP

การวิจัยในชวงหลังจึงเนนไปที่การใชยานี้
เปนยาปองกันไมเกรน ในผปูวยท่ีมคีวามรุนแรงสูง
ปวดศีรษะไมเกรนแบบเรื้อรัง ใชยาอื่นไมไดผล 

และมีความพิการจากโรคมาก24 ยาน้ีสามารถ
ลดความรนุแรงของการปวด ลดจาํนวนครัง้ของ
การปวด และจาํนวนวันทีป่วดอยางมนียัสาํคญั 

ยาแอนติบอดีสามชนิดที่ไดรับการยอมรับจาก
องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาให
ใชยานี้ในผูปวยไมเกรนเร้ือรัง ไดแก erenum-

ab, galcanezumab, fremenezumab องคกร
วิชาชีพท้ังยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดแนะนําให
ใชยาน้ีตามขอบงชี้ขางตน25,26 ในปจจุบันยา
กลุมน้ีมีการศึกษาเพิ่มเติมในโรคปวดศีรษะอื่น
เชน ปวดศีรษะคลัสเตอรซึ่งพบวาไดผลดีเชน
กัน27

สรุป

 ความกาวหนาดานเวชกรรมตรงเหต ุทําใหการรกัษา
ในโรคเหตุพันธุกรรมหลายชนิดกลายเปนโรคที่รักษาได 

เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหการวินิจฉัยทําไดงายข้ึน ปรับ
การรักษาใหตรงตามบุคคล เพ่ือใหไดผลการรักษาท่ีดี
ทีส่ดุ อยางไรกต็าม การเขาถงึการรกัษาเหลานีย้งัคงเปน
ปญหา เนื่องจากคาใชจายที่เก่ียวของ เชื่อวาในอนาคต
นาจะดีขึ้น และเพ่ิมทางเลือกในการรักษาโรคทางระบบ
ประสาทอ่ืนๆ ตอไป 
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