
ความรู้้�ความเข้�าใจเก่ี่�ยวกัี่บ 
โรู้คปลอกี่ปรู้ะสาทอักี่เสบ
ชนิิดเอม็เอส 
ภาพรวมโดยย่อ

โรู้คปลอกี่ปรู้ะสาทอักี่เสบ
ชนิิดเอ็มเอส (Multiple 
Sclerosis หรู้อื MS)  
คืออะไรู้
โรคปลอกประสาทอักเสบชนิิดเอ็มเอส 
(Multiple Sclerosis หรอื MS) เปน็ิโรคเร ื�อรัง
ท่�รักษาไม่หายม่ผลต่่อระบบประสาทส่วนิกลาง 
ระบบภูมิค้�มกันิของร่างกายจะทำาลายเน้ิ�อเย้�อ
ไขมันิท่�เรยีกวา่ มัยอิลินิ (myelin) ซ่ึ่�งเปน็ิส่วนิ
ท่�ห่อห้�มใยเส�นิประสาท กลไกน่ิ�เรยีกวา่ การ
ต่อบสนิองจากระบบภูมิค้�มกันิ (auto-immune 
response) เย้�อมัยอิลินิช่วยให�การส่งกระแส
ประสาทเปน็ิไปได�อย่างรวดเร็วและราบร ื�นิ เม้�อ
เย้�อมัยอิลินิเส่ยหายหรอืถููกทำาลายในิสมอง เส�นิ
ประสาทต่า และไขสันิหลัง (ทำาให�เกิดรอยแผล
เปน็ิท่�แข็งเรยีกวา่ แผ่นิไขมันิ (plaque) หรอื
รอยโรค) จะทำาให�เกิดอาการต่่าง ๆได� 

โรค MS เปน็ิโรคท่�ไม่ม่สาเหต้่การเกิดท่�แน่ิชัด 
อย่างไรก็ต่ามจากการศ่ึกษาพบความเช้�อมโยง
ท่�ซัึ่บซึ่�อนิระหวา่งความอ่อนิแอทางพันิธุ้กรรม 
(ซ่ึ่�งแต่กต่่างจากกรรมพันิธุ้�) ปจัจัยด�านิสิ�ง
แวดล�อมและรูปแบบการดำาเนิินิช่วติ่ 

แม�วา่คนิส่วนิใหญ่่จะเร ิ�มม่อาการของโรค MS 
ในิช่วงอาย้ 20-40 ป ีแต่่ม่คนิถู่ง 10% ท่�เร ิ�ม

ม่อาการของโรค MS ครั�งแรกก่อนิอาย้ 16 ป ี
สำาหรับคนิอ้�นิ ๆ อาจได�รับการวนิิิจฉััยวา่เปน็ิ
โรคน่ิ�เม้�ออยู่ในิช่วงอาย้ 40 หรอื 50 ป ีอย่างไร
ก็ต่ามกรณ่ีน่ิ�จะพบได�นิ�อย

อากี่ารู้ข้องโรู้ค 
เป็นิอย่างไรู้ 
อาการของโรค MS ม่ความหลากหลายและไม่
สามารถูคาดเดาได� ข่�นิอยู่กับวา่ระบบประสาท
ส่วนิกลางส่วนิใดได�รับผลกระทบและอยู่ในิระดับ
ใด ผู�ปว่ยโรค MS แต่่ละรายจะม่อาการของโรค
ไม่เหม้อนิกันิ

อาการม่ทั�งท่�แสดงออกมาให�ผู�อ้�นิเห็นิชัดและ
ไม่ชัดเจนิ อาจรวมถู่งการเปล่�ยนิแปลงในิการ
ควบค้มการเคล้�อนิไหว (เช่นิ ทรงตั่วลำาบาก) 
อ่อนิเพล่ย อาการทางประสาทสัมผัส (เช่นิ 
อาการเหน็ิบชา) ปญั่หาด�านิการมองเห็นิ การ
ขับถู่ายอ้จจาระปสัสาวะผิดปกติ่ และอาการทาง
ประสาทวทิยา (เช่นิ ภาวะสมองล�าหรอืความจำา
หรอืสมาธิุบกพร่อง)

อากี่ารู้ทั�วไปข้องโรู้ค MS
อาการของโรค MS ไม่สามารถูคาดเดาได�และ
ม่ความหลากหลายแต่กต่่างกันิไปในิแต่่ละราย 
และในิบางครั�งแม�แต่่ในิคนิเด่ยวกันิ 

อากี่ารู้ต่่างๆอาจรู้วมถึึง

ภาพรวมโดยย่อน่ิ�ออกแบบมาเพ้�อให�ข�อมูลเบ้�องต่�นิ
เก่�ยวกับโรค MS สามารถูดูรายละเอ่ยดเพิ�มเติ่มได�ท่� 
www.msaustralia.org.au/what-ms

ความเปล่�ยนิแปลงในิเร ื�อง
ความจำา ความม่สมาธิุ  
หรอืการใช�เหต้่ผล

พูดไม่ชัดหรอืพูดช�า

อ่อนิเพล่ยมาก 
(อ่อนิเพล่ยผิดปกติ่)

ความรู�ส่กท่�เปล่�ยนิ 
แปลงไปเช่นิ  
เส่ยวแปลบ ๆ  
อาการชา หรอื เหน็ิบชา

กล�ามเน้ิ�อเปล่�ยนิแปลง 
ไปเช่นิ กล�ามเน้ิ�ออ่อนิแรง  
สั�นิ หดเกร็ง หรอืกระต้่ก

ปญั่หาด�านิการเดินิ  
การทรงตั่ว หรอืการ 
ใช�กล�ามเน้ิ�อในิการ 
เคล้�อนิไหว 

ปญั่หาด�านิการมองเห็นิ 
เช่นิ มองเห็นิไม่ชัด  
หรอืมองเห็นิภาพซึ่�อนิ

อาการม่นิเวยีนิศ่ึรษะ  
หรอืเวยีนิศ่ึรษะ 

บ�านิหม้นิ

การเปล่�ยนิแปลง 
ด�านิอารมณี�  

อารมณี� 
แปรปรวนิ 

อาการปวด

การเปล่�ยนิแปลง 
ทางเพศึ

ความรู�ส่กไว 
ต่่อความร�อนิ 
และ/หรอื 
ความเย็นิ

การทำางานิของ 
ระบบขับถู่าย 
ผิดปกติ่

กล้นิลำาบาก



กี่ารู้วนิิิจฉััยโรู้ค MS 
ทำาได�อย่างไรู้ 
การวนิิิจฉััยโรค MS ทำาได�ค่อนิข�างยาก เน้ิ�องจาก
ยังไม่ม่วธ่ิุการต่รวจชนิิดใดท่�สามารถูระบ้ได�
แน่ิชัดวา่เปน็ิโรค MS หรอืไม่ ปญั่หาค้ออาการ
เร ิ�มแรกอาจเกิดจากสาเหต้่ด�านิส้ขภาพอ้�นิๆ 
ได�ด�วย อาการเร ิ�มแรกท่�พบบ่อย ได�แก่  
อ่อนิเพล่ย เดินิสะด้ด ความรู�ส่กผิดปกติ่  
ความคิดช�าลง และความผิดปกติ่ของสายต่า

แนิวทางปฏิิบัติ่ท่�ด่ท่�ส้ดสำาหรับแพทย�ค้อการ
ส่งต่่อผู�ท่�สงสัยวา่เปน็ิโรค MS ไปยังแพทย�ผู�
เช่�ยวชาญ่ด�านิประสาทวทิยาโรค MS พวกเขาจะ
สามารถูเข�าถู่งเกณีฑ์�การวนิิิจฉััยล่าส้ด สิ�งอำานิวย
ความสะดวกและทางเล้อกด�านิการรักษา หลัง
จากต่รวจสอบประวติั่การเจ็บปว่ย ทำาการ
ต่รวจเล้อดและต่รวจร่างกายแล�ว แพทย�อาจ
ต่รวจทางประสาทวทิยา การต่รวจโดยใช�เคร ื�อง
สร�างภาพด�วยสนิามแม่เหล็กไฟฟา้ (Magnetic 
Resonance Imaging หรอื MRIs) สามารถู
ต่รวจจับรอยแผลเปน็ิหรอืรอยโรคได�ท้กท่�ในิ
ระบบประสาทส่วนิกลาง การทดสอบอ้�นิ ๆ  
อาจรวมถู่งการเจาะไขสันิหลังเพ้�อนิำานิำ�าไขสันิหลัง 
(CSF) จำานิวนิเล็กนิ�อยไปต่รวจวนิิิจฉััยเพ้�อย้นิยันิ
พร�อมกับผลการต่รวจ MRI เปน็ิการเพิ�มความ
มั�นิใจในิการวนิิิจฉััยโรค

ชนิิดข้องโรู้ค MS 
Clinically Isolated Syndrome (CIS) หมาย
ถู่งอาการแสดงครั�งแรกของโรคท่�เกิดจากการ
อักเสบของปลอกห้�มประสาท (การสูญ่เส่ยเย้�อมัย
อิลินิ) ท่�อาจเปน็ิลักษณีะอาการของโรค MS  

Relapsing-Remitting (อากี่ารู้กี่ำาเรู้บิสลับ
ทุเลา หรู้อื RRMS) เปน็ิชนิิดท่�พบบ่อยท่�ส้ด
ของโรค MS โดยม่อาการกำาเรบิชัดเจนิสลับกับ
ช่วงท่�หายเปน็ิปกติ่หรอืด่ข่�นิเพ่ยงบางส่วนิ  
โรคอาจจะกำาเรบิหรอืท้เลาหรอืกลับมาเปน็ิมาก
ข่�นิ (ได�รับการย้นิยันิวา่ม่ระดับความพิการเพิ�ม
มากข่�นิ) หรอือาการไม่เลวลง  

อาการโรคกำาเรบิเกิดจากอาการใหม่หรอือาการ
เดิมกลับมาเปน็ิมากข่�นิอย่างเฉ่ัยบพลันิ  
ซ่ึ่�งอาการจะเปน็ิอยู่นิานิกวา่ 24 ชั�วโมง  
(ค้อไม่ใช่เปน็ิชั�วคราว) และไม่ม่ไข�หรอืสาเหต้่อ้�นิๆ 
และเกิดข่�นิหลังจากอาการโรคกำาเรบิครั�งก่อนิ
อย่างนิ�อย 30 วนัิ

ประมาณี 85% ของผู�ท่�เปน็ิโรค MS ได�รับการ
วนิิิจฉััยวา่เปน็ิชนิิด RRMS

Secondary progressive (อากี่ารู้ค่อยรุู้ด
หนิ�าในิภายหลัง หรู้อื SPMS) เปน็ิผลมาจาก
อาการท่�เลวลงอย่างต่่อเน้ิ�องหลังจากท่�ได�รับการ
วนิิิจฉััยวา่เปน็ิชนิิด RRMS จนิถู่งปจัจ้บันิยังไม่ม่
วธ่ิุการต่รวจทางคลินิิกท่�สามารถูแยกโรคระยะน่ิ�
ออกจากระยะแรกได� SPMS อาจม่อาการกลับมา
เปน็ิซึ่ำ�า (อาการโรคกำาเรบิและพบรอยโรคด�วยการ
ต่รวจด�วย MRI) หรอืไม่ม่อาการ และอาจม่การร้ด
หนิ�าของโรคอย่างต่่อเน้ิ�อง (ม่หลักฐานิวา่เลวลง) 
หรอืไม่ม่การร้ดหนิ�าของโรค

Primary progressive (อากี่ารู้แบบรุู้ดหนิ�า
ต่่อเนืิ�อง หรู้อื PPMS) เปน็ิชนิิดท่�อาการของ
โรคจะดำาเนิินิไปเร ื�อย ๆ ตั่�งแต่่เร ิ�มม่อาการ  
โดยจะม่การเส้�อมของการทำางานิของระบบ
ประสาทโดยไม่ม่อาการของโรคกลับมาเปน็ิ
ซึ่ำ�า/กำาเรบิ นิำามาก่อนิจะแสดงอาการทางคลินิิก 
PPMS ทำาให�เกิดการอักเสบนิ�อยกวา่มาก ส่งผล
ให�เกิดรอยโรคในิสมองนิ�อยกวา่คนิท่�ม่อาการ
ชนิิด RRMS และม่รอยโรคในิไขสันิหลังมากกวา่ 
10-15%ของผู�ปว่ยโรค MS จะได�รับการวนิิิจฉััย
วา่เปน็ิชนิิด PPMS  

ม่วธ่ิีกี่ารู้รัู้กี่ษาอะไรู้บ�าง 
โรค MS ก็เช่นิเด่ยวกับโรคเร ื�อรังอ้�นิ ๆ ท่�ไม่ม่
วธ่ิุการรักษาวธ่ิุเด่ยวท่�ใช�ได�กับท้กคนิ วธ่ิุการ
หรอืเปา้หมายสำาคัญ่ในิการจัดการโรค MS ค้อ
การลดอาการกำาเรบิและขจัดการอักเสบ รอย
โรคใหม่ และการฝ่อ่ของสมองในิท้กระยะของ
โรค เปา้หมายการรักษายังม่้งเนิ�นิไปท่�การฟื� นิฟู
การทำางานิและลดผลกระทบของอาการต่่อการ
ดำาเนิินิช่วติ่ประจำาวนัิ

Disease modifying therapies (ยารัู้กี่ษา
อากี่ารู้รุู้ดหนิ�าข้องโรู้ค หรู้อื DMTs) หรอืการ
รักษาอาการร้ดหนิ�าของโรค หรอื การรักษาด�วย
ภูมิค้�มกันิบำาบัด เปน็ิยาท่�เข�าไปช่วยปรับเปล่�ยนิ
การทำางานิของระบบภูมิค้�มกันิของร่างกายเพ้�อ
ลดความถู่�และความร้นิแรงของการกำาเรบิท่�
ทำาลายระบบประสาทส่วนิกลาง ในิออสเต่รเล่ย
ผู�ท่�เปน็ิโรค MS สามารถูเข�าถู่งการรักษาต่่างๆ
มากกวา่สิบสองวธ่ิุ ท่มสหวชิาช่พท่�เช่�ยวชาญ่
ด�านิโรค MS ค้อท่มงานิท่�ด่ท่�ส้ดในิการจัดหา
ทางเล้อกในิการรักษาท่�ได�รับการพัฒนิาต่ลอด
เวลาให�กับผู�ปว่ยเปน็ิรายบ้คคล ทางเล้อกในิการ
รักษาควรเปน็ิการตั่ดสินิใจร่วมกันิโดยอาศัึย
ข�อมูลท่�ครบถู�วนิ การใช� DMTs ในิช่วงต่�นิของ
การกำาเรบิของโรคปลอกประสาทอักเสบชนิิด
เอ็มเอส สามารถูปอ้งกันิการกำาเรบิของโรค  
การเกิดรอยโรคใหม่ในิสมองและไขสันิหลัง และ
ปอ้งกันิไม่ให�ความพิการของระบบประสาทเลว
ลง

กี่ารู้รัู้กี่ษาต่ามอากี่ารู้ ยังสามารถูใช�ร่วมกับ
การใช� DMTs เพ้�อรักษาอาการเฉัพาะท่�เก่�ยวข�อง
กับโรค MS 

วธ่ิีกี่ารู้ด้แลรัู้กี่ษาบำารุู้งสมองให�ม่
สุข้ภาพด่ทำาได�อย่างไรู้ 
ค้ณีสามารถูเล้อกรูปแบบการดำาเนิินิช่วติ่ในิแง่บวก
ท่�จะช่วยให�สมองของค้ณีแข็งแรงมากท่�ส้ด 

1. ทำำ�ตััวเองให้้กระฉัับกระเฉังเท่ำ�ท่ำ�จะทำำ�ได้้
2. ทำำ�คว�มคิด้จิตัใจให้้กระตืัอรอืร้น 
3. ควบคุมนำ��ห้นักตััว
4. งด้สููบบุห้ร ่�
5. ดื้�มสุูร�อย่่�งม่สูติั
6. ห้ล่ีกเล่ี�ย่งคว�มเครย่่ด้
7. จัด้ระเบ่ย่บช่ีวติัแลีะลีำ�ดั้บคว�มสูำ�คัญ

ของคุณให้ม่
8. ค้นห้�ท่ำมสูนับสูนุนท่ำ�ด่้
9. รับประทำ�นย่�ท่ำ�แพทำย์่สัู�งอย่่�งต่ัอเนื�อง

งานิวจัิยโรู้ค MS 
แผนิกวจัิยของ MSA เปน็ิองค�กรท่�ไม่
แสวงหาผลกำาไรท่�ใหญ่่ท่�ส้ดในิออสเต่รเล่ยท่�
ท่้มเทให�กับการระดมท้นิ ประสานิงานิ 
ให�ความรู� และสนัิบสน้ินิการวจัิยโรค MS  
ซ่ึ่�งเปน็ิส่วนิหน่ิ�งของความพยายามทั�วโลกในิ
การรักษาโรค MS

www.msra.org.au

เชื�อมต่่อต่ลอดเวลา 
เข�าร่วมกับเราบนิแพลต่ฟอร�มโซึ่เช่ยลม่เด่ย 
Facebook และ Twitter และเช้�อมโยงไปยัง
เวบ็ไซึ่ต่� MSA เพ้�อรับข่าวสารอัปเดต่ต่่าง ๆ 
เช้�อมต่่อกับเพ้�อนิอ่านิบล็อก Uninterrupted 
ของเรา หรอื เข่ยนิบล็อกให�เรา ทันิเหต้่การณี�
และอ้�นิ ๆ อ่กมากมาย 
www.msaustralia.org.au

ฉัันิสามารู้ถึค�นิหา
ข้�อม้ลเพิ�มเติ่ม  
ความช่วยเหลือ และ
คำาแนิะนิำาได�ท่�ไหนิ 
ในิฐานิะหน่ิวยงานิระดับชาติ่ของชาว
ออสเต่รเล่ยท่�เปน็ิโรค MS เราทำางานิอย่าง
ใกล�ชิดกับองค�กร MS ของรัฐเพ้�อช่วยเช้�อม
ต่่อให�ค้ณีได�รับความช่วยเหล้อ และบรกิาร
ท่�เหมาะสม องค�กร MS ของรัฐและเขต่
ปกครองต่นิเองของค้ณีค้อ

MS Limited 
รัฐวกิต่อเรยี รัฐนิิวเซึ่าท�เวลส� เขต่ ACT 
และ รัฐแทสมาเน่ิย
โทรศัึพท�: 1800 042 138  
อ่เมล: msconnect@ms.org.au 
www.ms.org.au

MSWA Western Australia
โทรศัึพท�: 1300 097 989 
อ่เมล: communications@mswa.org.au  
www.mswa.org.au

MS Society SA & NT  
รัฐเซึ่าท�ออสเต่รเล่ย และ 
เขต่นิอร�เทิร�นิเทร�รทิอร ี
โทรศัึพท�: 1800 812 311
อ่เมล: msassist@ms.asn.au 
www.ms.asn.au

MS Queensland
โทรศัึพท�: 1800 177 591
อ่เมล: info@msqld.org.au 
www.msqld.org.au 

http://www.msra.org.au

