ข้้อมููลและสถิิติิที่�สำ
่ ำ�คััญ เกี่่�ยวกัับ
โรคปลอกประสาทอัักเสบชนิิดเอ็็มเอส
โรคปลอกประสาทอัักเสบชนิิดเอ็็มเอส (Multiple Sclerosis หรื ือ MS) เป็็นโรคเรื้อ้� รัังที่่�ทำำ�ลายระบบประสาท
ส่่วนกลาง (สมอง ไขสัันหลััง และเส้้นประสาทตา) โรคเอ็็มเอสมีีการดำำ�เนิินโรค ความรุุ นแรง และอาการหลากหลายรูู ป
แบบทำำ�ให้้ไม่่สามารถคาดเดาได้้ โรคเอ็็มเอสเป็็นโรคที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็นไปตลอดชีีวิ ิตซึ่่�งยัังไม่่มีีวิ ิธีีการรัักษาให้้หายขาด
อย่่างไรก็็ตามแพทย์์และนัักวิ ิทยาศาสตร์์กำำ�ลัังค้้นหาวิ ิธีีการรัักษาและการดููแลโรคเอ็็มเอสกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง

ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับโรคเอ็็มเอส

25,600+

ในประเทศออสเตรเลีีย
มีีผู้้�ป่่วยด้้วยโรค
เอ็็มเอสกว่่า 25,600 คน

ทุุก ๆ 5 นาทีี ใครบางคนที่่�ไหน
สัักแห่่งในโลกจะได้้รัับการวิ ินิิจฉััย
ว่่าเป็็นโรคเอ็็มเอส

อาการทั่่�วไปของโรคเอ็็มเอส

อาการของโรคเอ็็มเอสมีีทั้้�งที่่�แสดงออกมาให้้ผู้้�อื่่�นเห็็นชััดและไม่่
ชััดเจน ไม่่สามารถคาดเดาได้้ และแต่่ละคนจะแสดงอาการ
แตกต่่างกััน และบางคนอาจแสดงอาการเป็็นครั้้�งคราว
อาการเหล่่านี้้�คืือ

ผู้้�ป่่วยโรคเอ็็มเอส
ส่่วนใหญ่่มีี
อายุุระหว่่าง
20 ถึึง 40 ปีี

สามในสี่่�ของผู้้�ป่่วยโรค
เอ็็มเอสเป็็นผู้ห
้� ญิิง

Thai

อาการมึึนเวี ียนศีีรษะ
หรืือเวี ียนศีีรษะ
บ้้านหมุุน

ความรู้้�สึึกที่่เ� ปลี่่�ยน
แปลงไปเช่่น
เสีียวแปลบ ๆ
อาการชา หรืือ เหน็็บชา
กล้้ามเนื้้�อเปลี่่�ยนแปลง
ไปเช่่น กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
สั่่�น หดเกร็็ง หรืือกระตุุก

รููปแบบของโรคเอ็็มเอสเมื่่�อได้้รัับการวิ ินิิจฉััย

(PPMS)

พููดไม่่ชััดหรืือพููดช้้า

� นแปลง
การเปลี่่ย
ด้้านอารมณ์์
อารมณ์์
แปรปรวน
อาการปวด

ปััจจุุบัันทั่่�วโลกพบผู้้�ป่่วยโรค
เอ็็มเอส 2.8 ล้้านคน

12%

ปััญหาด้้านการมองเห็็น
เช่่น มองเห็็นไม่่ชััด
หรืือมองเห็็นภาพซ้้อน

อ่่อนเพลีียมาก
(อ่่อนเพลีียผิิดปกติิ)

โรคเอ็็มเอสเป็็นโรคของ
ระบบประสาทส่่วนกลาง
ที่่�พบมากในคนหนุ่่�มสาว

โรคเอ็็มเอส
แบบรุุดหน้้า
ต่่อเนื่่�อง

� นแปลง
ความเปลี่่ย
ในเรื่่�องความจำำ�
ความมีีสมาธิิ
หรืือการใช้้เหตุุผล

3% ไม่่ทราบชนิิด
ของโรคเอ็็มเอส

คนจำำ�นวนมากที่่�ได้้รัับการ
วิ ินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคเอ็็มเอส
แบบมีีอาการกำำ�เริ ิบสลัับ
85%
ทุุเลา (RRMS) จะพััฒนาเป็็น
โรคเอ็็มเอสแบบมีี
อาการกำำ�เริ ิบสลัับทุุเลา แบบที่่�อาการค่่อยรุุดหน้้า
ในภายหลััง (SPMS)
(RRMS)

ปััญหาด้้านการเดิิน
การทรงตััว หรืือการ
ใช้้กล้้ามเนื้้�อในการ
เคลื่่�อนไหว

1

� นแปลง
การเปลี่่ย
ทางเพศ
การทำำ�งานของ
ระบบขัับถ่่าย
ผิิดปกติิ
ความรู้้�สึึกไว
ต่่อความร้้อน
และ/หรืือ
ความเย็็น
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ต้้นทุุนทางเศรษฐกิิจและ
ส่่วนบุุคคลของโรคเอ็็มเอส
$1,750,000,000

ความชุุกของโรคเอ็็มเอส
อััตราความชุุกของโรคเอ็็มเอสในออสเตรเลีีย
ในปีีค.ศ. 2017 คืือ 103.7 คนที่่�เป็็นโรค
เอ็็มเอสต่่อ ประชากร 100,000 คน เทีียบกัับ
95.5 คนในปีีค.ศ. 2010 การเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงแนวโน้้มของโลกและน่่าจะ
สะท้้อนถึึงจำำ�นวนผู้้�ที่่�เป็็นโรคเอ็็มเอสที่่�รอด
ชีีวิ ิตเพิ่่�มขึ้้�น

โรคเอ็็มเอสส่่งผลให้้เกิิด
ค่่าใช้้จ่่ายแก่่ชุุมชนของ
ออสเตรเลีียเป็็นจำำ�นวน
1.75 พัันล้้านดอลลาร์์
ในปีีค.ศ. 2017

ในปีีค.ศ. 2017 ค่่าใช้้จ่่ายโดย
เฉลี่่�ยของโรคเอ็็มเอส* อยู่่�ที่่�
68,382 ดอลลาร์์ต่่อคน
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ซึ่่ง� ใกล้้เคีียงกัับคนที่่เ� ป็็นโรค
พาร์์กิน
ิ สัันหรืือผู้้�ป่่วยหลัังการเกิิด
โรคหลอดเลืือดสมองในปีีแรก...
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ประชากรที่่�อาศััยอยู่่�ห่่างจากเส้้นศููนย์์สููตรยิ่่�งมากเท่่าไหร่่
ความชุุกของโรคเอ็็มเอสก็็จะยิ่่�งสููงขึ้้�นเท่่านั้้�น
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$$
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NT
P: 34.1
T: 77

$
$

WA
P: 87.7
T: 2,219

...เป็็นสามเท่่าของผู้้�ป่่วยโรค
เบาหวานชนิิดที่�่ 2
* ประกอบด้้วยต้้นทุุนส่่วนบุุคคลและต้้นทุุนทางสัังคม
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จากการคำำ�นวณหมวดหมู่่�ประเภทต่่าง ๆที่่�
รวมเป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งหมดของโรคเอ็็มเอสจะ
เห็็นว่่าขณะนี้้�การสููญเสีียรายได้้คิดิ เป็็นเพีียง
32% ของภาระทางเศรษฐกิิจของโรคเอ็็มเอส
เมื่่�อเทีียบกัับเกืือบ 50% ในปีีค.ศ. 2010

โดยเฉลี่่�ยในปีีค.ศ. 2017
ผู้้�ที่่�เป็็นโรคเอ็็มเอสใน
ออสเตรเลีียมีีคุุณภาพชีีวิ ิต
ต่ำำ��กว่่า 31% เมื่่�อเทีียบ
กัับประชากรออสเตรเลีีย
โดยรวม
ผู้้�ที่่�เป็็นโรคเอ็็มเอสที่่�มีี
ความทุุพพลภาพรุุนแรง
มีีคุุณภาพชีีวิ ิตต่ำำ��กว่่า
41% เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ที่่�เป็็น
โรคเอ็็มเอสที่่�ไม่่มีีความ
ทุุพพลภาพ
คุุณภาพชีีวิ ิตที่่�ลดลงอย่่างมากนี้้�มีีสาเหตุุหลัักมาจาก
ผลกระทบของโรคเอ็็มเอสต่่อ อาการเจ็็บปวด
การดำำ�รงชีีวิ ิตอิิสระ สุุขภาพจิิต และความสััมพัันธ์์

ยอดรวมของออสเตรเลีีย

P: 103.7
T: 25,607

SA
P: 138.3
T: 2,452

รััฐแทสเมเนีียมีีความชุุกของโรค
เอ็็มเอสมากกว่่ารััฐควี ีนส์์แลนด์์ถึึง
สองเท่่า

QLD
P: 74.6
T: 3,970

NSW
P: 94.6 ACT
T: 7,682 P: 131.1
T: 538
Vic
P: 125.7
T: 7,895
Tas
P: 138.7
T: 774

ความชุุก (P) ของโรคเอ็็มเอสต่่อประชากร 100,000 คน
และจำำ�นวนทั้้�งหมด (T) ของผู้้�ที่่�เป็็นโรคเอ็็มเอส

64% ของผู้้�ที่่�เป็็นโรคเอ็็มเอสได้้รัับ

ยารัักษาอาการรุุดหน้้าของโรค*
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�น 40% ตั้้�งแต่่ปีี
ค.ศ. 2010

* ยาที่่�ออกแบบมาเพื่่�อลดจานวนครั้้�งในการกลัับมาเป็็นโรคซ้ำำ�� และลด
ความรุุนแรงของอาการและชะลอหรืือหยุุดการรุุดหน้้าของโรคเอ็็มเอส

ผู้้�เชี่่�ยวชาญระดัับโลกเชื่่�อว่่าการจััดการปััญหาเกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ของ การสููบบุุหรี่่� การขาดวิ ิตามิินดีี โรคอ้้วน และโรคไข้้และ
ต่่อมน้ำำ��เหลืืองโต จะสามารถป้้องกัันการเกิิดโรคเอ็็มเอสได้้ 60%

หากมีีการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันไวรััสเอป
สไตน์์บาร์์* (Epstein Barr Virus) อาจจะ
ป้้องกัันการเกิิดโรคเอ็็มเอสได้้ 90%
* ไวรััสที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคไข้้และต่่อมน้ำำ�� เหลืืองโต
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