Rare Disease Day

ตัวอย่ างของโรคหายาก............

วันโรคหายาก

โรคมีกรดในเลือด ในทารกและเด็กเล็ก เริ มมีอาการ

โรคมาแฟน เริ มอาการในเด็กโตรู ปร่ างสูง ผอม นิ$ว

ซึม กินไม่ได้ ไม่รู้ตวั โคม่า นํ$าตาลในเลือดตํา ตับโต มี
กรดในเลือด หากรักษาไม่ทนั จะเสี ยชีวติ สมองพิการ
ถาวร การรักษาต้องใช้นมและยาพิเศษ เช่น โรคฉี หอม
(เอ็มเอสยูดี, MSUD) โรคเหงือเหม็น (กรดวีเอ, IVA)

ยาว ข้อกระดูกบิดงอง่าย กระดูกหน้าอกบุ๋ม/โป่ ง
กระดูกสันหลังคด สายตาสั$นมาก เลนส์ตาเคลือนหลุด
ทีอนั ตรายคือ ความยืดหยุน่ ของเส้นเลือดหัวใจผิดปกติ

โรคแอมโมเนียคังในเลือด ในทารกและเด็กเล็ก มี
อาการซึม กินไม่ได้ อาเจียน โคม่า สมองบวม ตับโต หาก
รักษาไม่ทนั จะเสี ยชีวติ สมองพิการถาวร การรักษาต้อง
ใช้นมและยาพิเศษ

โรคแอลเอสดี ปกติเมือแรกเกิด ต่อมา หน้าตาเปลียน
ตับม้ามโต หัวใจโต ซีด เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดตํา
ปวดกระดูก พัฒนาการทีเคยปกติถดถอยลง อาการ
หลากหลายมากขึ$นกับโรค เช่น โรคโกเชร์ โรคเอมพีเอส
โรคพอมเพ บางชนิดมียารักษาทีได้ผลดี

โรคพราเดอร์ -วิลลี ในวัยทารกหลับมาก ไม่ค่อยกิน

ขอบคุ ณ ทุ ก ความร่ ว มมื อ

วันสุ ดท้ายของเดือนกุมาภาพันธ์ทุกปี

วันโรคหายากประเทศไทย ครั งที 3
24 กุมภาพันธ์ 2556

โรคสมองน้ อยเสื อมจากพันธุกรรม (โรคเดินเซ)
อาการเริ มในวัยผูใ้ หญ่ เดินเซ เวลาก้าวเดินไม่มนั คง
ต้องกางขาเพือช่วยการทรงตัว เสี ยงพูดเปลียนไป ดืม
นํ$าแล้วสําลัก การใช้กล้ามเนื$อนิ$วและมือไม่สมั พันธ์กนั
ลายมือเปลียน บางรายมีตากระตุกไปมา อาการดําเนิน
ไปอย่างช้าๆ ใช้เวลาเป็ นปี ๆ

โรคเพนเดร็ด มีหูหนวกแต่กาํ เนิด บางคนมีการทรง
ตัวไม่ดี เมือโตขึ$น มีต่อมไทรอยด์โตหรื อคอพอกแบบ
ไม่เป็ นพิษ

โรคโครโมโซมผิดปกติ มีความพิการแต่กาํ เนิดหลาย

สอบถามข้ อมูลเพิม เติมได้ ที

นํ$าหนักขึ$นน้อย 6-9 เดือนจึงเริ มตืนตัวดี กินไม่รู้จกั อิม
ร่ างกายอ้วนผิดปกติ พัฒนาการและสติปัญญาล่าช้า

อย่าง เช่น หน้าตาดูแปลก หัวใจพิการ ลําไส้อุดตัน ไต
ผิดปกติ การมองเห็นและการได้ยนิ ผิดปกติ พัฒนาการ
ทางสมองล่าช้า

rarethai@gmail.com

โรคกล้ ามเนือ3 เสื อมดูเชน เด็กชาย อายุ 3-5 ปี เริ มเดิน

โรคแองเจลแมน เริ มอาการหลังอายุ 6-9 เดือน โดยมี

ศึกษารายละเอี
ศึกษารายละเอี
ยดเพิยม ดเพิ
เติมม ได้
เติม ได้ ที

ขาปั ด ล้มง่าย ทั$งทีเมือก่อนเคยวิง เล่นปกติ นัง กับพื$นก็ลุก
ขึ$นเองไม่ได้ ต้องใช้มือดันตัวน่องโต เดินเขย่ง หลังแอ่น
อายุ 8-9 ปี เดินเองไม่ไหว อาการรุ นแรงมากขึ$นเรื อยๆ

พัฒนาการช้า มีปัญหาในการเคลือนไหว เดินเซ ไม่
มัน คง มีปัญหาในการพูด มักจะยิม$ ง่าย/หัวเราะเก่ง
อารมณ์ดี ตืนเต้นง่าย ชอบตบมือ สมาธิส$ นั

“Rare but Equal”

ใส่ ใจให้ โอกาส บนความเท่ าเทียม
“Rare Disorders without Borders”

หลากหลายโรคหายาก หัวใจเดียวกัน

โรคหายาก www.rarediseaseday.org
www.rarediseaseday.org
โรคพันธุกรรมwww.geneticrama.com
www.geneticrama.com
www.lsdthailand.org
โรคแอลเอสดี www.lsdthailand.org
www.thaimarfan.net
โรคมาแฟน www.thaimarfan.net

คณะทํางาน วัน Rare Disease ประเทศไทย

ความเป็ นมาของ วันโรคหายาก

R a re D i s e a s e ( โรคหายาก) คื อ .....
บางทีเรี ยกว่า โรคกําพร้า (Orphan disease)
เป็ นโรคทีพบน้อย หรื อมีความชุกของโรคตํา
กว่า 1 ใน 2,500 คนของประชากร หายารักษาได้
ยาก และโรคมีความรุ นแรง

สิ งทีผ ู้ป่วยโรคหายาก ต้ องการ
1. เผยแพร่ โรคหายากให้เป็ นทีรู้จกั เพือผูป้ ่ วยราย
ใหม่มีโอกาสรับการวินิจฉัยรวดเร็ วขึ$น
2. ให้สังคมทราบว่าโรคหายากแม้เป็ นโรคเรื$ อรัง
ต้องรักษาตลอดชี วติ หากได้รับการรักษาทีดี

ปั จจุบนั ทัว โลกมีโรคหายาก ถึง 6,000 -8,000
ชนิด ส่ วนใหญ่ (80%) มีสาเหตุมาจากทาง
พันธุ กรรม
ร้อยละ 50 ของผูป้ ่ วยโรคหายากเป็ นผูป้ ่ วยเด็ก
และร้อยละ 30 ของผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ก่อนอายุครบ 5 ปี
หากไม่ได้รับการรักษาทีดี
บางโรคเริ มแสดงอาการเมือเข้าวัยผูใ้ หญ่แล้ว

ผูป้ ่ วยจะมีคุณภาพชีวติ ทีดีได้
3. ให้ผูป้ ่ วยโรคหายากมีโอกาสเข้าถึง นมพิเศษ
ยาและอุปกรณ์ทีตอ้ งใช้ตามมาตรฐานไม่ดอ้ ย
กว่าโรคอืนๆ ได้รับการตรวจกรองโรคและ
การป้ องกันโรคเกิดซํ$าในครอบครัว
4. สื อสารให้กลุ่มผูป้ ่ วยรวมตัวเพือช่วยเหลือใน
การดูแลรักษาและเป็ นกําลังใจซึ งกันและกัน
5. ลดช่องว่างและสร้างความเสมอภาคในการ

“กายต่ าง ใจไม่ ต่าง หากเข้ าใจ......”

บริ การ ทางด้านสุ ขภาพและสังคม
6. สร้างการเป็ นเครื อข่ายระหว่างกลุ่มผูป้ ่ วยและ
กลุ่มแพทย์

“รวมพลัง งานวันโรคหายาก
คืนรอยยิม สู่ ผ้ ปู ่ วย”

วัน Rare Disease สากล จัดขึ$นครั$งแรก
ใน ปี ค.ศ. 2008 ในประเทศสหภาพยุโรป ด้วยการ
สนับสนุนของ EURODIS ซึ งเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยและ
แพทย์ผดู ้ ูแลโรคหายาก โดยถือเอาวันสุ ดท้ายของ
เดือนกุมภาพันธ์ เป็ นวันโรคหายาก และจัดต่อเนื อง
กันมาทุกปี ได้มีการขยายกระจายไปทัว โลกทั$งใน
อเมริ กาและเอเชียรวมถึงประเทศจีน ไต้หวัน ญีปุ่น
มาเลเซี ย เป็ นต้น
ในประเทศไทย ปี 2556 นับเป็ นปี ที 3
ทีมีการจัดงานวันโรคหายาก โดยได้รับ
ความร่ วมมือจากกลุ่มผูป้ ่ วยและแพทย์ดา้ นเวช
พันธุ ศาสตร์ ทวั ประเทศ

