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โรคปลอกประสาทอัักเสบ
ชนิิดเอ็็มเอส (Multiple
Sclerosis หรื ือ MS)
คืืออะไร
โรคปลอกประสาทอัักเสบชนิิดเอ็็มเอส
(Multiple Sclerosis หรื ือ MS) เป็็นโรคเรื้้�อรััง
ที่่รั� ักษาไม่่หายมีีผลต่่อระบบประสาทส่่วนกลาง
ระบบภููมิคุ้
ิ ้�มกัันของร่่างกายจะทำำ�ลายเนื้้�อเยื่่�อ
ไขมัันที่่�เรี ียกว่่า มััยอิิลิน
ิ (myelin) ซึ่่�งเป็็นส่่วน
ที่่�ห่่อหุ้้�มใยเส้้นประสาท กลไกนี้้�เรี ียกว่่า การ
ตอบสนองจากระบบภููมิิคุ้้�มกััน (auto-immune
response) เยื่่�อมััยอิิลิินช่่วยให้้การส่่งกระแส
ประสาทเป็็นไปได้้อย่่างรวดเร็็วและราบรื่่�น เมื่่�อ
เยื่่�อมััยอิิลิินเสีียหายหรื ือถููกทำำ�ลายในสมอง เส้้น
ประสาทตา และไขสัันหลััง (ทำำ�ให้้เกิิดรอยแผล
เป็็นที่่�แข็็งเรี ียกว่่า แผ่่นไขมััน (plaque) หรื ือ
รอยโรค) จะทำำ�ให้้เกิิดอาการต่่าง ๆได้้
โรค MS เป็็นโรคที่่�ไม่่มีีสาเหตุุการเกิิดที่่�แน่่ชััด
อย่่างไรก็็ตามจากการศึึกษาพบความเชื่่�อมโยง
ที่่�ซัับซ้้อนระหว่่างความอ่่อนแอทางพัันธุก
ุ รรม
(ซึ่่�งแตกต่่างจากกรรมพัันธุ์์�) ปััจจััยด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมและรููปแบบการดํําเนิินชีีวิ ิต
แม้้ว่่าคนส่่วนใหญ่่จะเริ่่�มมีีอาการของโรค MS
ในช่่วงอายุุ 20-40 ปีี แต่่มีีคนถึึง 10% ที่่�เริ่่�ม

มีีอาการของโรค MS ครั้้�งแรกก่่อนอายุุ 16 ปีี
สำำ�หรัับคนอื่่�น ๆ อาจได้้รัับการวิ ินิิจฉััยว่่าเป็็น
โรคนี้้�เมื่่�ออยู่่�ในช่่วงอายุุ 40 หรื ือ 50 ปีี อย่่างไร
ก็็ตามกรณีีนี้้�จะพบได้้น้้อย

อาการของโรค
เป็็นอย่่างไร

อาการของโรค MS มีีความหลากหลายและไม่่
สามารถคาดเดาได้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าระบบประสาท
ส่่วนกลางส่่วนใดได้้รัับผลกระทบและอยู่่�ในระดัับ
ใด ผู้้�ป่ว่ ยโรค MS แต่่ละรายจะมีีอาการของโรค
ไม่่เหมืือนกััน
อาการมีีทั้้�งที่่�แสดงออกมาให้้ผู้้�อื่่�นเห็็นชััดและ
ไม่่ชััดเจน อาจรวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงในการ
ควบคุุมการเคลื่่�อนไหว (เช่่น ทรงตััวลำำ�บาก)
อ่่อนเพลีีย อาการทางประสาทสััมผััส (เช่่น
อาการเหน็็บชา) ปััญหาด้้านการมองเห็็น การ
ขัับถ่่ายอุุจจาระปััสสาวะผิิดปกติิ และอาการทาง
ประสาทวิ ิทยา (เช่่น ภาวะสมองล้้าหรื ือความจำำ�
หรื ือสมาธิิบกพร่่อง)
อาการทั่่�วไปของโรค MS
อาการของโรค MS ไม่่สามารถคาดเดาได้้และ
มีีความหลากหลายแตกต่่างกัันไปในแต่่ละราย
และในบางครั้้�งแม้้แต่่ในคนเดีียวกััน

อาการต่่างๆอาจรวมถึึง
ความเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�อง
ความจำำ� ความมีีสมาธิิ
หรื ือการใช้้เหตุุผล
พููดไม่่ชััดหรื ือพููดช้้า
กลืืนลำำ�บาก
อ่่อนเพลีียมาก
(อ่่อนเพลีียผิิดปกติิ)

ปััญหาด้้านการมองเห็็น
เช่่น มองเห็็นไม่่ชััด
หรื ือมองเห็็นภาพซ้้อน
อาการมึึนเวี ียนศีีรษะ
หรื ือเวี ียนศีีรษะ
บ้้านหมุุน
การเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านอารมณ์์
อารมณ์์
แปรปรวน

อาการปวด
ความรู้้�สึึกที่่�เปลี่่�ยน
แปลงไปเช่่น
เสีียวแปลบ ๆ
อาการชา หรื ือ เหน็็บชา

กล้้ามเนื้้�อเปลี่่�ยนแปลง
ไปเช่่น กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
สั่่�น หดเกร็็ง หรื ือกระตุุก

ปััญหาด้้านการเดิิน
การทรงตััว หรื ือการ
ใช้้กล้้ามเนื้้�อในการ
เคลื่่�อนไหว

การเปลี่่�ยนแปลง
ทางเพศ
การทำำ�งานของ
ระบบขัับถ่่าย
ผิิดปกติิ
ความรู้้�สึึกไว
ต่่อความร้้อน
และ/หรื ือ
ความเย็็น

การวิ ินิิจฉััยโรค MS
ทำำ�ได้้อย่่างไร

การวิ ินิิจฉััยโรค MS ทำำ�ได้้ค่่อนข้้างยาก เนื่่�องจาก
� ามารถระบุุได้้
ยัังไม่่มีีวิ ิธีีการตรวจชนิิดใดที่่ส
แน่่ชัด
ั ว่่าเป็็นโรค MS หรื ือไม่่ ปััญหาคืืออาการ
เริ่่ม
� แรกอาจเกิิดจากสาเหตุุด้้านสุุขภาพอื่่�นๆ
� บบ่่อย ได้้แก่่
ได้้ด้้วย อาการเริ่่ม
� แรกที่่พ
อ่่อนเพลีีย เดิินสะดุุด ความรู้้�สึึกผิิดปกติิ
ความคิิดช้้าลง และความผิิดปกติิของสายตา
�่ สุุ
�่ ดสำำ�หรัับแพทย์์คืือการ
แนวทางปฏิิบัติ
ั ที่
ิ ดีีที่
ส่่งต่่อผู้้�ที่ส
่� งสััยว่่าเป็็นโรค MS ไปยัังแพทย์์ผู้้�
� วชาญด้้านประสาทวิ ิทยาโรค MS พวกเขาจะ
เชี่่ย
สามารถเข้้าถึึงเกณฑ์ก
์ ารวิ ินิิจฉััยล่่าสุุด สิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกและทางเลืือกด้้านการรัักษา หลััง
จากตรวจสอบประวััติก
ิ ารเจ็็บป่่วย ทำำ�การ
ตรวจเลืือดและตรวจร่่างกายแล้้ว แพทย์์อาจ
� ง
ตรวจทางประสาทวิ ิทยา การตรวจโดยใช้้เครื่่อ
สร้้างภาพด้้วยสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (Magnetic
Resonance Imaging หรื ือ MRIs) สามารถ
ตรวจจัับรอยแผลเป็็นหรื ือรอยโรคได้้ทุุกที่่ใ� น
ระบบประสาทส่่วนกลาง การทดสอบอื่่�น ๆ
อาจรวมถึึงการเจาะไขสัันหลัังเพื่่�อนำำ�น้ำ��ำ ไขสัันหลััง
(CSF) จำำ�นวนเล็็กน้้อยไปตรวจวิ ินิิจฉััยเพื่่�อยืืนยััน
พร้้อมกัับผลการตรวจ MRI เป็็นการเพิ่่�มความ
มั่่�นใจในการวิ ินิิจฉััยโรค

ฉัันสามารถค้้นหา
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ความช่่วยเหลืือ และ
คำำ�แนะนำำ�ได้้ที่่�ไหน
ในฐานะหน่่วยงานระดัับชาติิของชาว
ออสเตรเลีียที่่�เป็็นโรค MS เราทำำ�งานอย่่าง
ใกล้้ชิิดกัับองค์์กร MS ของรััฐเพื่่�อช่่วยเชื่่�อม
ต่่อให้้คุุณได้้รัับความช่่วยเหลืือ และบริ ิการ
ที่่�เหมาะสม องค์์กร MS ของรััฐและเขต
ปกครองตนเองของคุุณคืือ

MS Limited

รััฐวิ ิกตอเรี ีย รััฐนิิวเซาท์์เวลส์์ เขต ACT
และ รััฐแทสมาเนีีย
โทรศััพท์์: 1800 042 138
อีีเมล: msconnect@ms.org.au

ชนิิดของโรค MS

Clinically Isolated Syndrome (CIS) หมาย
ถึึงอาการแสดงครั้้�งแรกของโรคที่่เ� กิิดจากการ
อัักเสบของปลอกหุ้้ม
� ประสาท (การสููญเสีียเยื่่�อมััย
� าจเป็็นลัก
อิิลิน
ิ ) ที่่อ
ั ษณะอาการของโรค MS
Relapsing-Remitting (อาการกำำ�เริ ิบสลัับ
� ด
ทุุเลา หรื ือ RRMS) เป็็นชนิิดที่่�พบบ่่อยที่่สุุ
ของโรค MS โดยมีีอาการกำำ�เริ ิบชััดเจนสลัับกัับ
ช่่วงที่่�หายเป็็นปกติิหรื ือดีีขึ้้�นเพีียงบางส่่วน
โรคอาจจะกำำ�เริ ิบหรื ือทุุเลาหรื ือกลัับมาเป็็นมาก
ขึ้้�น (ได้้รัับการยืืนยัันว่า่ มีีระดัับความพิิการเพิ่่�ม
มากขึ้้�น) หรื ืออาการไม่่เลวลง

อาการโรคกำำ�เริ ิบเกิิดจากอาการใหม่่หรื ืออาการ
เดิิมกลัับมาเป็็นมากขึ้้�นอย่่างเฉีียบพลััน
ซึ่่�งอาการจะเป็็นอยู่่�นานกว่่า 24 ชั่่�วโมง
(คืือไม่่ใช่่เป็็นชั่่ว� คราว) และไม่่มีีไข้้หรื ือสาเหตุุอื่่�นๆ
และเกิิดขึ้้�นหลัังจากอาการโรคกำำ�เริ ิบครั้้�งก่่อน
อย่่างน้้อย 30 วััน
ประมาณ 85% ของผู้้�ที่่�เป็็นโรค MS ได้้รัับการ
วิ ินิิจฉััยว่่าเป็็นชนิิด RRMS
Secondary progressive (อาการค่่อยรุุด
หน้้าในภายหลััง หรือื SPMS) เป็็นผลมาจาก
อาการที่่เ� ลวลงอย่่างต่่อเนื่่�องหลัังจากที่่ไ� ด้้รัับการ
วิ ินิิจฉััยว่่าเป็็นชนิิด RRMS จนถึึงปััจจุุบัันยังั ไม่่มีี
� ามารถแยกโรคระยะนี้้�
วิ ิธีีการตรวจทางคลิินิก
ิ ที่่ส
ออกจากระยะแรกได้้ SPMS อาจมีีอาการกลัับมา
เป็็นซ้ำ��ำ (อาการโรคกำำ�เริ ิบและพบรอยโรคด้้วยการ
ตรวจด้้วย MRI) หรื ือไม่่มีีอาการ และอาจมีีการรุุด
หน้้าของโรคอย่่างต่่อเนื่่�อง (มีีหลัักฐานว่่าเลวลง)
หรื ือไม่่มีีการรุุดหน้้าของโรค
Primary progressive (อาการแบบรุุดหน้้า
ต่่อเนื่่�อง หรื ือ PPMS) เป็็นชนิิดที่่�อาการของ

โรคจะดำำ�เนิินไปเรื่่�อย ๆ ตั้้�งแต่่เริ่่�มมีีอาการ
โดยจะมีีการเสื่่�อมของการทำำ�งานของระบบ
ประสาทโดยไม่่มีีอาการของโรคกลัับมาเป็็น
ซ้ำำ��/กำำ�เริ ิบ นำำ�มาก่่อนจะแสดงอาการทางคลิินิิก
PPMS ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบน้้อยกว่่ามาก ส่่งผล
ให้้เกิิดรอยโรคในสมองน้้อยกว่่าคนที่่�มีีอาการ
ชนิิด RRMS และมีีรอยโรคในไขสัันหลัังมากกว่่า
10‑15%ของผู้้�ป่ว
่ ยโรค MS จะได้้รัับการวิ ินิิจฉััย
ว่่าเป็็นชนิิด PPMS

มีีวิ ิธีีการรัักษาอะไรบ้้าง

โรค MS ก็็เช่่นเดีียวกัับโรคเรื้้�อรัังอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่มีี
วิ ิธีีการรัักษาวิ ิธีีเดีียวที่่�ใช้้ได้้กัับทุุกคน วิ ิธีีการ
หรื ือเป้้าหมายสำำ�คัญ
ั ในการจััดการโรค MS คืือ
การลดอาการกำำ�เริ ิบและขจััดการอัักเสบ รอย
โรคใหม่่ และการฝ่่อของสมองในทุุกระยะของ
โรค เป้้าหมายการรัักษายัังมุ่่�งเน้้นไปที่่�การฟื้้�นฟูู
การทำำ�งานและลดผลกระทบของอาการต่่อการ
ดำำ�เนิินชีีวิ ิตประจำำ�วัน
ั
Disease modifying therapies (ยารัักษา
อาการรุุดหน้้าของโรค หรื ือ DMTs) หรื ือการ

รัักษาอาการรุุดหน้้าของโรค หรื ือ การรัักษาด้้วย
ิ ้�มกัันบำ�บั
ำ ัด เป็็นยาที่่�เข้้าไปช่่วยปรัับเปลี่่�ยน
ภููมิคุ้
การทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายเพื่่�อ
ลดความถี่่�และความรุุนแรงของการกำำ�เริ ิบที่่�
ทำำ�ลายระบบประสาทส่่วนกลาง ในออสเตรเลีีย
ผู้้�ที่่�เป็็นโรค MS สามารถเข้้าถึึงการรัักษาต่่างๆ
มากกว่่าสิิบสองวิ ิธีี ทีีมสหวิ ิชาชีีพที่่�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านโรค MS คืือทีีมงานที่่�ดีีที่่�สุุดในการจััดหา
ทางเลืือกในการรัักษาที่่�ได้้รัับการพััฒนาตลอด
เวลาให้้กัับผู้้�ป่ว่ ยเป็็นรายบุุคคล ทางเลืือกในการ
รัักษาควรเป็็นการตััดสิินใจร่่วมกัันโดยอาศััย
ข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน การใช้้ DMTs ในช่่วงต้้นของ
การกำำ�เริ ิบของโรคปลอกประสาทอัักเสบชนิิด
เอ็็มเอส สามารถป้้องกัันการกำำ�เริ ิบของโรค
การเกิิดรอยโรคใหม่่ในสมองและไขสัันหลััง และ
ป้้องกัันไม่่ให้้ความพิิการของระบบประสาทเลว
ลง
การรัักษาตามอาการ ยัังสามารถใช้้ร่่วมกัับ
การใช้้ DMTs เพื่่�อรัักษาอาการเฉพาะที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับโรค MS

วิธีีการดููแลรัั
ิ
กษาบำำ�รุุงสมองให้้มีี
สุุขภาพดีีทำำ�ได้้อย่่างไร

คุุณสามารถเลืือกรููปแบบการดํําเนิินชีีวิ ิตในแง่่บวก
ที่่�จะช่่วยให้้สมองของคุุณแข็็งแรงมากที่่�สุุด
1. ทำำ�ตััวเองให้้กระฉัับกระเฉงเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
2. ทำำ�ความคิิดจิิตใจให้้กระตืือรื ือร้้น
3. ควบคุุมน้ำำ��หนัักตััว
4. งดสููบบุุหรี่ ่�
5. ดื่่�มสุุราอย่่างมีีสติิ

6. หลีีกเลี่่�ยงความเครีียด

www.ms.org.au

7. จััดระเบีียบชีีวิ ิตและลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

ของคุุณใหม่่

MSWA Western Australia

8. ค้้นหาทีีมสนัับสนุุนที่่�ดีี

โทรศััพท์์: 1300 097 989
อีีเมล: communications@mswa.org.au

9. รัับประทานยาที่่�แพทย์์สั่่�งอย่่างต่่อเนื่่�อง

www.mswa.org.au

MS Society SA & NT
รััฐเซาท์์ออสเตรเลีีย และ
เขตนอร์์เทิิร์์นเทร์์ริ ิทอรี ี
โทรศััพท์์: 1800 812 311
อีีเมล: msassist@ms.asn.au
www.ms.asn.au

MS Queensland

โทรศััพท์์: 1800 177 591
อีีเมล: info@msqld.org.au
www.msqld.org.au

งานวิ ิจััยโรค MS

เชื่่�อมต่่อตลอดเวลา

แผนกวิ ิจััยของ MSA เป็็นองค์์กรที่่�ไม่่
แสวงหาผลกำำ�ไรที่่�ใหญ่่ที่สุุ
่� ดในออสเตรเลีียที่่�
ทุ่่�มเทให้้กัับการระดมทุุน ประสานงาน
ให้้ความรู้้� และสนัับสนุุนการวิ ิจััยโรค MS
ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของความพยายามทั่่�วโลกใน
การรัักษาโรค MS

เข้้าร่่วมกัับเราบนแพลตฟอร์์มโซเชีียลมีีเดีีย
Facebook และ Twitter และเชื่่�อมโยงไปยััง
เว็็บไซต์์ MSA เพื่่�อรัับข่่าวสารอััปเดตต่่าง ๆ
เชื่่�อมต่่อกัับเพื่่�อนอ่่านบล็็อก Uninterrupted
ของเรา หรื ือ เขีียนบล็็อกให้้เรา ทัันเหตุุการณ์์
และอื่่�น ๆ อีีกมากมาย

www.msra.org.au

www.msaustralia.org.au

