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ข้้อมููลและสถิิติิท่ี่�สำ�คััญ เก่ั�ยวกัับ 
โรัคปลอกัปรัะสาทอักัเสบชนิดืเอ็มเอส

โรคัปลอกี่ประส�ที่อักี่เสบชนิิดเอ็มูเอส (Multiple Sclerosis หรอื MS) เป็นโรัคเรั ้�อรัังท่�ทำาลายรัะบบปรัะสาท 
ส่วนกัลาง (สมอง ไขสันหลัง และเส้นปรัะสาทตา) โรัคเอ็มเอสม่กัารัดืำาเนินโรัค ความรุันแรัง และอากัารัหลากัหลายรูัป 
แบบทำาให้ไม่สามารัถคาดืเดืาได้ื โรัคเอ็มเอสเป็นโรัคท่�ผูู้้ป่วยเป็นไปตลอดืช่วติซ่ึ่�งยังไม่ม่วธ่ิีกัารัรัักัษาให้หายขาดื  
อย่างไรัก็ัตามแพทย์และนักัวทิยาศาสตร์ักัำาลังค้นหาวธ่ิีกัารัรัักัษาและกัารัดูืแลโรัคเอ็มเอสกัันอย่างต่อเนื�อง

ข้้อมููลทัี่�วไปเก่ี่�ยวกัี่บโรคัเอ็มูเอส อ�กี่�รทัี่�วไปข้องโรคัเอ็มูเอส

25,600+

  

อากัารัของโรัคเอ็มเอสม่ทั�งท่�แสดืงออกัมาให้ผูู้้อื�นเห็นชัดืและไม่ 
ชัดืเจน ไม่สามารัถคาดืเดืาได้ื และแต่ละคนจะแสดืงอากัารั 
แตกัต่างกััน และบางคนอาจแสดืงอากัารัเปน็ครัั�งครัาว 

อากัารัเหล่าน่�คือ

ปจัจุบันทั�วโลกัพบผูู้้ปว่ยโรัค 
เอ็มเอส 2.8 ล้�นิคันิ 

ทุี่กี่ ๆ 5 นาท่ ใครับางคนท่�ไหน 
สักัแห่งในโลกัจะได้ืรัับกัารัวนิิจฉััย

วา่เปน็โรัคเอ็มเอส

ผูู้้ปว่ยโรัคเอ็มเอส 
ส่วนใหญ่่ม่ 

อายุรัะหวา่ง  
20 ถึิง 40 ปี

ในปรัะเทศออสเตรัเล่ย 
ม่ผูู้้ปว่ยด้วยโรคั 
เอ็มูเอสกัวา่ 25,600 คันิ

ส�มูในิส่�ของผูู้้ปว่ยโรัค 
เอ็มเอสเปน็ิผูู้้หญิง

โรัคเอ็มเอสเปน็โรัคของ 
รัะบบปรัะสาทส่วนกัลาง 
ท่ี่�พบมู�กี่ในคนหนุ่มสาว

12%
โรัคเอ็มเอส 
แบบรุัดืหน้า 

ต่อเนื�อง 
 (PPMS)

รูปแบบข้องโรคัเอ็มูเอสเมู่�อได้รับกี่�รวนิิิจฉััย
3% ไม่ทรัาบชนิดื 
ของโรัคเอ็มเอส

85%  
โรัคเอ็มเอสแบบม่ 
อากัารักัำาเรับิสลับทุเลา  
(RRMS)

คนจำานวนมากัท่�ได้ืรัับกัารั 
วนิิจฉััยวา่เปน็โรัคเอ็มเอส 
แบบม่อากัารักัำาเรับิสลับ 
ทุเลา (RRMS) จะพัฒนาเปน็ 
แบบท่�อากัารัค่อยรุัดืหน้า

ในภายหลัง (SPMS)

ความเปล่�ยนแปลง 
ในเรั ้�องความจำา  
ความม่สมาธิี  
หรัอ้กัารัใช้เหตุผู้ล

พูดืไม่ชัดืหรัอ้พูดืช้า

อ่อนเพล่ยมากั 
(อ่อนเพล่ยผิู้ดืปกัติ)

ความรู้ัส่กัท่�เปล่�ยน 
แปลงไปเช่น  
เส่ยวแปลบ ๆ  
อากัารัชา หรัอ้ เหน็บชา

กัล้ามเนื�อเปล่�ยนแปลง 
ไปเช่น กัล้ามเนื�ออ่อนแรัง  
สั�น หดืเกัร็ัง หรัอ้กัรัะตุกั

ปญั่หาด้ืานกัารัเดิืน 
กัารัทรังตัว หรัอ้กัารั 
ใช้กัล้ามเนื�อในกัารั 
เคลื�อนไหว 

ปญั่หาด้ืานกัารัมองเห็น 
เช่น มองเห็นไม่ชัดื 
หรัอ้มองเห็นภาพซ้ึ่อน

อากัารัม่นเวยีนศ่รัษะ 
หรัอ้เวยีนศ่รัษะ 

บ้านหมุน

กัารัเปล่�ยนแปลง 
ด้ืานอารัมณ์์  

อารัมณ์์ 
แปรัปรัวน 

อากัารัปวดื

กัารัเปล่�ยนแปลง 
ทางเพศ

ความรู้ัส่กัไว 
ต่อความร้ัอน 
และ/หรัอ้ 
ความเย็น

Thai

กัารัทำางานของ 
รัะบบขับถ่าย 
ผิู้ดืปกัติ

http://www.msaustralia.org.au
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ต้ินิทุี่นิที่�งเศรษฐกิี่จและ 
ส่วนิบุคัคัลข้องโรคัเอ็มูเอส 

คัว�มูชุกี่ข้องโรคัเอ็มูเอส 

 $1,750,000,000

$ $ $ $ $ $
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เอกี่ส�รอ้�งอิง
1. รัายงานผู้ลกัรัะทบด้ืานสุขภาพและเศรัษฐศาสตร์ัของโรัคปลอกัปรัะสาทอักัเสบชนิดืเอ็มเอสใน 

ออสเตรัเล่ยปคี.ศ. 2017 ซ่ึ่�งได้ืรัับมอบหมายจากั MS Research Australia และจัดืทำาโดืย 
Menzies Institute for Medical Research, University of Tasmania, เดืือนสิงหาคม ค.ศ. 2018

2. ปจัจัยเส่�ยงด้ืานสิ�งแวดืล้อมท่�ปรัับเปล่�ยนได้ืสำาหรัับโรัคปลอกัปรัะสาทอักัเสบชนิดืเอ็มเอส:  
รัายงานจากักัารัปรัะชุมเชิงปฏิิบัติกัารัจัดืโดืยองค์กัรั ECTRIMS ปคี.ศ. 2016, Amato M. 
et al, Multiple Sclerosis Journal, Vol 24, Issue 5, 2018 

3. ข้อมูลเก่ั�ยวกัับรัะบาดืวทิยาของโรัคเอ็มเอสปคี.ศ. 2020 (Atlas of MS 2020), Multiple 
Sclerosis International Federation, เดืือนกัันยายน ค.ศ. 2020, www.atlasofms.org

สำาหรัับข้อมูลเก่ั�ยวกัับโรัคปลอกัปรัะสาท 
อักัเสบชนิดืเอ็มเอสและ MS Australia:   
www.msaustralia.org.au

โรัคเอ็มเอสส่งผู้ลให้เกิัดื
ค่าใช้จ่ายแก่ัชุมูชนิข้อง
ออสเติรเล่ยเปน็ิจำ�นิวนิ 
1.75 พันิล้�นิดอลล�ร์ 
ในปคี.ศ. 2017

ในปคี.ศ. 2017 ค่าใช้จ่ายโดืย 
เฉัล่�ยของโรัคเอ็มเอส* อยู่ท่� 
68,382 ดอลล�ร์ต่ิอคันิ

ซ่ึ่�งใกัล้เค่ยงกัับคนท่�เปน็โรัค 
พาร์ักิันสันหรัอ้ผูู้้ปว่ยหลังกัารัเกิัดื 
โรัคหลอดืเลือดืสมองในปแีรักั...

...เปน็ส�มูเท่ี่�ของผูู้้ปว่ยโรัค 
เบาหวานชนิดืท่� 2

* ปรัะกัอบด้ืวยต้นทุนส่วนบุคคลและต้นทุนทางสังคม

จากักัารัคำานวณ์หมวดืหมู่ปรัะเภทต่าง ๆท่� 
รัวมเปน็ค่าใช้จ่ายทั�งหมดืของโรัคเอ็มเอสจะ 
เห็นวา่ขณ์ะน่�กัารสูญเส่ยร�ยได้คิดืเปน็เพ่ยง 
32% ของภ�ระที่�งเศรษฐกิี่จของโรัคเอ็มเอส 
เมื�อเท่ยบกัับเกืัอบ 50% ในิปีคั.ศ. 2010

โดืยเฉัล่�ยในปคี.ศ. 2017 
ผูู้้ท่�เปน็โรัคเอ็มเอสใน 
ออสเตรัเล่ยม่คุัณภ�พช่วติิ 
ติำ��กี่ว�่ 31% เมื�อเท่ยบ 
กัับปรัะชากัรัออสเตรัเล่ย 
โดืยรัวม 

ผูู้้ท่�เปน็โรัคเอ็มเอสท่�ม่ 
คัว�มูทุี่พพลภ�พรุนิแรง 
ม่คุณ์ภาพช่วติติำ��กี่ว่� 
41% เมื�อเท่ยบกัับผูู้้ท่�เปน็
โรัคเอ็มเอสท่�ไม่ม่ความ 
ทุพพลภาพ 

คุณ์ภาพช่วติท่�ลดืลงอย่างมากัน่�ม่สาเหตุหลักัมาจากั 
ผู้ลกัรัะทบของโรัคเอ็มเอสต่อ อ�กี่�รเจ็บปวด 
กี่�รดำ�รงช่วติิอิสระ สุข้ภ�พจิติ และคัว�มูสัมูพันิธ์์

อัตรัาความชุกัของโรัคเอ็มเอสในออสเตรัเล่ย 
ในปีคั.ศ. 2017 ค่ัอ 103.7 คนท่�เปน็โรัค 
เอ็มเอสต่อ ปรัะชากัรั 100,000 คน เท่ยบกัับ 
95.5 คันิในิปีคั.ศ. 2010 กัารัเพิ�มข่�นน่� 
สะท้อนให้เห็นถ่งแนวโน้มของโลกัและน่าจะ 
สะท้อนถ่งจำานวนผูู้้ท่�เปน็โรัคเอ็มเอสท่�รอด 
ช่วติิเพิ�มูขึ้�นิ

ปรัะชากัรัท่�อาศัยอยู่ห่�งจากัเส้นศูนย์สูตรัยิ�งมากัเท่าไหร่ั 
คัว�มูชุกี่ของโรัคเอ็มเอสก็ัจะยิ�งสูงขึ้�นิเท่านั�น

รััฐแทสเมเน่ยม่คัว�มูชุกี่ของโรัค 
เอ็มเอสมากักัวา่รััฐควนีส์แลนด์ืถ่ง
สองเท่ี่�
ความชุกั (P) ของโรัคเอ็มเอสต่อปรัะชากัรั 100,000 คน 
และจำานวนทั�งหมดื (T) ของผูู้้ท่�เปน็โรัคเอ็มเอส 

ยอดรวมูข้องออสเติรเล่ย

64% ของผูู้้ท่�เปน็โรัคเอ็มเอสได้ืรัับ 
ยารัักัษาอากัารัรุัดืหน้าของโรัค* 
ซ่ึ่�งเพิ�มูขึ้�นิ 40% ตั�งแต่ป ี
ค.ศ. 2010
* ยาท่�ออกัแบบมาเพื�อลดืจานวนครัั�งในกัารักัลับมาเปน็โรัคซึ่ำ�าและลดื 
ความรุันแรังของอากัารัและชะลอหรัอ้หยุดืกัารัรุัดืหน้าของโรัคเอ็มเอส

ผูู้้เช่�ยวชาญ่รัะดัืบโลกัเชื�อวา่กัารัจัดืกัารัปญั่หาเก่ั�ยวกัับผู้ลกัรัะทบ 
ของ กี่�รสูบบุหร ี� กี่�รข้�ดวติิ�มิูนิด่ โรคัอ้วนิ และโรคัไข้้และ 
ต่ิอมูนิำ��เหล่องโติ จะสามารัถป้องกัี่นิกัารัเกิัดืโรัคเอ็มเอสได้ื 60% 

หากัม่กัารัฉ่ัดืวคัซ่ึ่นปอ้งกัันไวรััสเอป 
สไตน์บาร์ั* (Epstein Barr Virus) อ�จจะ
ปอ้งกัี่นิกี่�รเกิี่ดโรคัเอ็มูเอสได้ 90% 

* ไวรััสท่�ทำาให้เกิัดืโรัคไข้และต่อมนำ�าเหลืองโต 

http://www.msaustralia.org.au

