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รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Common Pitfalls in Myasthenia Gravis

	 Myasthenia	Gravis	(MG)		เป็นโรคของ	

neuromuscular	 junction	 (NMJ)	 	 ที่พบบ่อย

ทีส่ดุ	มคีวามผดิปกตขิอง	neuromuscular	junc-

tion	(NMJ)	โดยพบว่า	acetylcholine	receptor	

antibody	(Ach	R-Ab)	ทำาลาย	postjunctional	

fold	และ	synaptic	cleft	ทำาให้	Ach	ที่หลั่งออก

มาจาก	pre-synaptic	vesicle	มี	receptor	จับที่	

post-synaptic	 ลดลง	ผู้ป่วยจึงมีอาการล้า	 (fa-

tigue)	หลังจากออกแรงไปได้ระยะเวลาหนึ่ง	และ

ดีขึ้นเมื่อได้พัก	อาการจึงเป็นๆ	หายๆ	 ในระหว่าง

วนั	(fluctuation)	โรคนีเ้กดิจากความผดิปกตทิาง

ภูมิคุ้มกัน	ซึ่งพิสูจน์ได้จาก

	 1.	 ตรวจพบ	Ach	R-Ab	 ในผู้ป่วย	MG	

ประมาณร้อยละ	80

	 2.	 เมื่อฉีด	 Ach	 R-Ab	 เข้าไปในสัตว์

ทดลอง	ทำาให้เกิดโรคนี้ได้

	 3.	 อาการผู้ป่วยดีขึ้นเมื่อระดับของ	Ach	

R-Ab	ลดตำ่าลง	

	 แตด่ว้ยระยะเวลาทีน่กัศกึษาแพทยเ์รยีนใน

ช่วงที่ผ่านภาควิชาอายุรศาสตร์เพียง		12		สัปดาห์	

ซึง่จดัการเรยีนการสอนโรคทางระบบประสาทเพยีง	

3	เรื่องหลักคือ	อาการชัก		อาการปวดศีรษะ		และ

อาการอ่อนแรง		โดยโรค	MG	อยู่ในส่วนหนึ่งของ

การสอนเรื่องอาการอ่อนแรง	 และมีโอกาสให้การ

รักษาผู้ป่วย	MG	ที่เป็นผู้ป่วยในอีกครั้งช่วงเป็น	

extern	ซึ่งก็มีนักศึกษาแพทย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่มี

โอกาสไดด้แูลผูป้ว่ย	MG	ดงันัน้นกัศกึษาแพทยจ์งึ

มคีวามรูแ้ละประสบการณโ์รค	MG	นอ้ยมาก		เมือ่

จบเป็นแพทย์ปฏิบัติงานจริงพบผู้ป่วย	MG		จึงไม่

สามารถให้การวินิจฉัย		และรักษาได้ถูกต้อง		อาจ

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม

	 วัตถุประสงค์ของบทความนี้ต้องการนำา

เสนอข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วย	

MG		และวิธีการแก้ไข	เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดความ

ผิดพลาดซำ้าอีก	 โดยแบ่งความผิดพลาดเป็น	การ

วนิจิฉยั	การตรวจคน้ทางหอ้งปฏบิตักิาร	การรกัษา

และการแนะนำาผู้ป่วย
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การวินิจฉัย
	 MG		เปน็โรคทีม่ลีกัษณะสำาคญัคอื		fatigue	

และ	fluctuation		ของกลา้มเนือ้บรเิวณ	ตา	แขนขา		

รวมทั้งการพูดและกลืนอาหาร	ผู้ป่วยจะมีอาการ

มากขึน้เมือ่ไดใ้ชง้านหนา้ทีน่ัน้ๆ	ไประยะหนึง่		และ

อาการรนุแรงในชว่งเวลาทีต่า่งกนั	โดยมอีาการมาก

ช่วงบ่ายๆ	 	บางครั้งผู้ป่วยมาพบแพทย์ช่วงที่ไม่มี

อาการ		แพทย์ก็ตรวจไม่พบความผิดปกติ		จึงไม่

สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้		และอาจวินิจฉัยผิด

พลาดว่าเป็น	anxiety		เป็นต้น		ดังนั้นแพทย์ต้อง

คิดถึงโรค	MG		ไว้เสมอ		กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการผิด

ปกตทิีม่ลีกัษณะ	fatigue	และ	fluctuation	ดงัการ

ตรวจร่างกายปกติก็ต้องทำา	 bed	 side	 test	 เช่น	

entranced	ptosis	,	ice	test

	 กรณีผู้ป่วยมีอาการเฉพาะ	 ptosis	 แพทย์

อาจสับสนกับภาวะที่กล้ามเนื้อเปลือกตา	 orbi-

enlaris	 occuli	 ทำางานมากกว่าปกติในผู้ป่วย	

blepharospasm	เนือ่งจากผูป้ว่ยจะมอีาการคลา้ย

กนัคอื	ลมืตาลำาบากหรอืลมืตาไมข่ึน้			ดงันัน้แพทย์

ตอ้งแยกใหไ้ดว้า่อาการลมืตาไมข่ึน้นัน้เปน็	ptosis	

หรือ	blepharospasm	

	 กรณผีูป้ว่ยมอีาการกลนือาหารลำาบาก		อาจ

สบัสนกบัโรคมะเรง็หลอดอาหาร	แพทยจ์งึสง่ตรวจ

เพิ่มเติมไม่ถูกต้อง	 และอาจก่อให้เกิดอันตราย

ได้		เช่น		ส่งตรวจกลืนแป้ง	barium	swallowing	

ในผู้ป่วย	MG	 	ผู้ป่วย	MG	จะมีปัญหาการกลืน

ของเหลวลำาบากกว่าของแข็ง		และสำาลักได้ง่ายจึง

สำาลัก	barium	ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต		อาการ

กลืนลำาบากนั้นแพทย์ควรต้องซักประวัติให้ดีว่ามี

การกลืนสำาลักหรือไม่	 ของแข็งหรือของเหลวกลืน

ยากกว่ากัน		มีอาการหนังตาตกมองเห็นภาพซ้อน

หรือไม่	 	ถ้ามีควรมากถึง	MG	ซึ่งไม่ควรส่งตรวจ	

barium	swallowing	

วินิจฉัยแยกโรค
	 โดยทั่วไปแล้วถ้าแพทย์ซักประวัติอย่าง

ละเอียดในผู้ป่วย	MG	จะได้ลักษณะจำาเพาะคือ

มี	fatigue	และ	fluctuation	ของอาการข้างต้นก็

สามารถใหก้ารวนิจิฉยัได้	โดยแทบจะไมม่โีรคอืน่ๆ	

ทีม่ลีกัษณะดงักลา่ว	โรคทีม่ลีกัษณะทางคลนิกิใกล้

เคียงกับ	MG	ได้แก่

 1. Lambert-Eaton myasthenic syn-

drome	(LEMS)	เปน็โรคทีม่คีวามผดิปกตบิรเิวณ	

NMJ	 เช่นเดียวกับ	MG	 แต่เป็นความผิดปกติ

บรเิวณ	pre-synaptic	สว่นใหญจ่ะพบรว่มกบัโรค

มะเรง็	เชน่	มะเรง็ปอด	มะเรง็ตอ่มนำา้เหลอืง	ผูป้ว่ย

จะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขน	ขาส่วนต้น	

และมักพบร่วมกับอาการปากแห้ง	คอแห้ง	ความ

รูส้กึทางเพศลดลง	ตรวจพบลกัษณะเดน่คอื	รเีฟล็

กซ์ลดลง	 และเมื่อให้ผู้ป่วยออกแรง	 แล้วตรวจรี

เฟล็กซ์ใหม่จะพบรีเฟล็กซ์ไวขึ้น	 (post-tetanic	

contraction)

	 2.	 Periodic	paralysis	เชน่	hypokalemic	

periodic	 paralysis	 (HPP)	ผู้ป่วยมีอาการอ่อน

แรงเป็นๆ	หายๆ	เช่นกัน	แต่ลักษณะการอ่อนแรง

ที่เป็นๆ	หายๆ	นั้นมีความแตกต่างกัน	คือผู้ป่วยมี

อาการออ่นแรงของแขนขาหลงัจากตืน่นอน	โดยวนั

ก่อนหน้านี้ผู้ป่วยอาจทำางานหนักหรือรับประทาน



161

Vol.6 No.3

อาหารมื้อใหญ่	 หรืองานเลี้ยง	 อาการอ่อนแรงจะ

ค่อยๆ	ดีขึ้นภายในเวลา	 1-2	 วัน	 ซึ่งแตกต่างจาก	

MG	พักสักครู่อาการอ่อนแรงก็ดีขึ้น	 นอกจากนี้

ผู้ป่วย	HPP	จะไม่มีอาการทางตาและกลืนอาหาร

ลำาบาก

	 3.	 Multiple	sclerosis	(MS)	ผู้ป่วยอาจมี

อาการอ่อนแรงและมองเห็นภาพซ้อนได	้ เพราะมี

รอยโรคในสมอง	ไขสันหลังและบริเวณก้านสมอง	

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการกลอกตาผิดปกติและแขน

ขาอ่อนแรงได้	 แต่ลักษณะที่ตรวจพบจะเป็นแบบ	

upper	motor	neuron	แตกต่างจาก	MG	ซึ่งเป็น

โรคของ	lower	motor	neuron	และ	MS	มกัตรวจ

พบความผิดปกติของ	optic	nerve	ร่วมด้วย

	 4.	 Inflammatory	myopathy	 ผู้ป่วยมี

อาการอ่อนแรงของต้นแขน	ต้นขาเหมือนกัน	อาจ

พบการกลืนอาหารลำาบาก	แต่ไม่พบอาการหนังตา

ตกหรือกลอกตาไม่ได้	 และจะมีอาการปวดกล้าม

เนื้อร่วมด้วย

	 5.	 Hyperthyroidism	ผูป้ว่ยมอีาการออ่น

แรงของต้นแขน	ขา	กล้ามเนื้อลีบ	ไม่มีอาการหนัง

ตาตก	แต่จะมีตาโปน	(exopthalmos)	ผู้ป่วยบาง

รายอาจไมม่อีาการของ	sympathetic	over	activ-

ity	 ซึ่งทำาให้วินิจฉัยได้ยาก	 ลักษณะทางคลินิกที่

ช่วยได้คือ	ตรวจพบรีเฟล็กซ์ไว	กล้ามเนื้อลีบ	และ

อาการเปน็คอ่นขา้งเรว็	ในผูป้ว่ยบางรายอาจพบทัง้

ภาวะธัยรอยด์เป็นพิษและ	MG	ร่วมกันได้ถึงร้อย

ละ	18	

	 6.	 Botulism	ผู้ป่วยมีอาการแขนขาอ่อน

แรง	กลอกตาไม่ได้	และมีประวัติเป็นอย่างรวดเร็ว

หลังจากรับประทานอาหารกระป๋อง

	 7.	 Blepharospasm	มลีกัษณะคลา้ยกบัผู้

ป่วย	ocular	MG	แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะ

พบว่าผู้ป่วย	 ocular	MG	ที่มีอาการลืมตาไม่ขึ้น

นั้นจะพบอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	 levetor	

palpabae	หรือ	 orbicularis	 oculi	 จึงตรวจพบ

การออ่นแรงของการลมืตาและหลบัตา	ซึง่ตา่งจาก	

blepharospasm	ผู้ป่วยลืมตาไม่ขึ้นเพราะมีการ

เกรง็กระตกุของกลา้มเนือ้	orbicularis	oculi	รวม

ทั้งกล้ามเนื้อ	 frontalis	 บริเวณหน้าผากด้วย	 จึง

ตรวจไมพ่บการออ่นแรงของกลา้มเนือ้การหลบัตา

	 8.	 Guillain-Barre’	 syndrome	 (GBS)	

ผู้ป่วยมีลักษณะอ่อนแรงแขนขาส่วนต้น	อ่อนแรง

ของกล้ามเนื้อใบหน้าคล้ายกับผู้ป่วย	MG	แต่สิ่ง

ที่ต่างกันคือ	 ผู้ป่วย	GBS	มีลักษณะการดำาเนิน

โรคแบบรวดเร็ว	 มีอาการชาปลายมือ	 ปลายเท้า	

ร่วมด้วยและตรวจพบรีเฟล็กซ์ลดลงซึ่งผู้ป่วย	

MG	ตรวจรีเฟล็กซ์ปกติ	 ผู้ป่วย	Miller	 Fisher	

syndrome	จะมีอาการกลอกตาไม่ได้	 (ophthal-

moparesis)	ร่วมกับ	ataxia	และรีเฟล็กซ์ลดลง	รู

ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสง	ซึ่งแตกต่างจาก	MG	

รูม่านตาจะตอบสนองต่อแสงปกติ	 ไม่พบ	ataxia	

และรีเฟล็กซ์ปกติ

การวินิจฉัย
	 การให้การวินิจฉัยโรค	MG	ทำาได้ไม่ยากใน

ผูป้ว่ยสว่นใหญเ่พราะมลีกัษณะจำาเพาะทางคลนิกิ

ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 การตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้

ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนและในรายที่อาการไม่
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ชัดเจน	ได้แก่

	 1.	 การตรวจ	 fatigability	 ได้แก่การให้ผู้

ป่วยได้ทำากิจกรรมต่อเนื่องที่ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการ

อ่อนแรงได้	เช่น	การมองขึ้นนาน	1	นาที	แล้วตรวจ

ว่าผู้ป่วยมี	 ptosis	 เพิ่มขึ้นหรือไม่	 โดยวัดความ

กว้างของ	palpable	fissure	ที่ตาทั้ง	2	ข้าง	การให้

ผู้ป่วยเดินขึ้นบันไดหรือลุก-นั่ง	 สลับกันเป็นระยะ

เวลาหนึง่	ผูป้ว่ยจะมอีาการออ่นแรงขึน้อยา่งชดัเจน

และอาการออ่นแรงดขีึน้เมือ่พกัสกัครู	่การใหผู้ป้ว่ย

พูดหรืออ่านออกเสียงดังๆ	ผู้ป่วยจะมีอาการเสียง

แหบหรือหายไป	เมื่อพักแล้วดีขึ้น

	 2.	 Ice	 test	 โดยการนำานำ้าแข็งห่อใส่วัสดุ	

เช่น	 นิ้วของถุงมือยาง	 แล้วนำาไปวางที่เปลือกตา

ของผู้ป่วยนาน	2	นาที	ประเมินอาการ	ptosis	ว่าดี

ขึ้นหรือไม่	ผู้ป่วย	MG	จะให้ผลบวก

	 3.	 Prostigmin	test	โดยการฉดี	prostig-

min	ขนาด	1-1.5	มก.	ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ	แล้ว

ประเมินที่	15,	20,	25	และ	30	นาที	โดยประเมิน

อาการ	ptosis	อาการออ่นแรงหรอืเสยีงแหบ	ใหผ้ล

บวกประมาณรอ้ยละ	90	คอืผูป้ว่ยจะมอีาการดขีึน้

อย่างชัดเจน	ผู้ป่วยอาจเกิดอาการปวดท้องอย่าง

รนุแรงหรอืหวัใจเตน้ชา้ลงจากฤทธิข์องยา	วธิแีกไ้ข

คอืฉดียา	atropine	0.6	มก.	ทางหลอดเลอืดดำา	ซึง่

แพทยบ์างทา่นแนะนำาใหฉ้ดียา	atropine	กอ่นทีจ่ะ

ทำาการทดสอบ

	 4.	 Electrodiagnosis	การตรวจ	 repeti-

tive	never	stimulation	(RNS)	ที่	3	Hz	จะพบ

การลดลงของ	amplitude	ของ	motor	unit	ac-

tion	potential	มากกว่าร้อยละ	10	และการตรวจ	

single	fiber	electromyogram	(SFEMG)	ซึ่งจะ

ไม่กล่าวในบทนี้

	 5.	 Acetylcholine	 receptor	 antibody	

(AchR-Ab)	 ตรวจพบร้อยละ	 45-65	 ในผู้ป่วย	

ocular	MG	และร้อยละ	85-90	ในผู้ป่วย	gener-

alized	MG	ผู้ป่วยที่เหลืออาจตรวจพบ	muscle-

specific	 receptor	 tyrosine	 kinase	 (MuSK)	

โดยทัว่ไปจะไมไ่ดส้ง่ตรวจ	AchR-Ab	และ	MuSK	

ยกเว้นในกรณีที่การตรวจข้างต้นในข้อ	1-4	ให้ผล

ลบ	และต้องการยืนยันการวินิจฉัยให้แน่นอน

	 6.	 การส่งตรวจเพื่อหาโรคหรือภาวะที่อาจ

พบร่วมกับผู้ป่วย	MG	ได้แก่	 thyroid	 function	

test,	antinuclear	antibody	(ANA),	rheuma-

toid	factor	(RF)	เอกซเรยป์อดและ/หรอืเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ปอด	 เนื่องจากโรค	MG	พบร่วมกับ

ภาวะธัยรอยด์เป็นพิษได้ประมาณร้อยละ	18,	โรค	

SLE,	rheumatoid	arthritis,	thymic	hyperpla-

sia	และ	thymoma	

	 7.	 การสง่ตรวจเพือ่เตรยีมความพรอ้มของ

ผู้ป่วยในการใช้ยา	 steroid	หรือยากดภูมิคุ้มกัน

ไดแ้ก	่CBC,	stool	occult	blood	และ	liver	func-

tion	test	(LFT)	เป็นต้น

การตรวจค้นทางห้องปฏิบัติการ
	 การตรวจเพิ่มเติมในผู้ป่วย	MG	ประกอบ

ด้วยการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยและ

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่จากแผนการรกัษา

	 การตรวจเพิม่เตมิเพือ่การวนิจิฉยัเชน่การนำา	

prostigmine	 test	 (RNS)	 	 เป็นการตรวจเพื่อ
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ยืนยันว่าเป็นโรคของ	neuromuscular	junction	

หรือไม่		การตรวจ	RNS		ในผู้ป่วย	MG	มีลักษณะ	

detrimental	respond		ซึ่งการตรวจจะต้องหยุด

ยา	mestinon	 อย่างน้อย	 6-12	 ชั่วโมง	 อย่างไร

ก็ตามผลการตรวจก็มีข้อจำากัดด้านความไว	 และ

ความจำาเพาะ	 	ดังนั้นการที่	 RNS	 ให้ผลลบ	ก็ไม่

สามารถสรปุวา่ผูป้ว่ยไมไ่ดเ้ปน็โรค	MG			ในกรณทีี่

ผูป้ว่ยมอีาการเขา้ไดก้บั	MG		แตผ่ลการตรวจเบือ้ง

ตน้	รวมทัง้	RNS	ใหผ้ลลบ		อาจมคีวามจำาเปน็ตอ้ง

ตรวจ	Ach	receptor	antibody		เพือ่ยนืยนัวา่เปน็	

MG	หรือไม่		อย่างไรก็ตามผู้ป่วย	MG	ก็ตรวจพบ	

Ach	receptor	antibody	ร้อยละ	70	เท่านั้น		ถ้า

ตรวจพบก็สรุปได้ว่าเป็น	MG		แต่ถ้าผลตรวจเป็น

ลบก็อาจเป็นกลุ่ม	seronegative		MG

	 การสง่ตรวจ	barium	swallowing	ในผูป้ว่ย 

ที่มีการกลืนลำาบาก	 	มีโอกาสสำาลัก	barium	 เกิด

ภาวะแทรกซอ้น	aspiration	pneumonia		การนำา	

CT	 –	 chest	 	 การตรวจไม่พบ	 thymoma	 ไม่ได้

หมายความว่าไม่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด	 thyme	

tony		 เพราะการผ่าตัด	thymetony	นั้น	มีข้อบ่ง

ชี้	 กรณีที่เป็น	 generational	MG	ถึงแม้จะไม่มี	

thymona	ก็ตาม

	 ผู้ป่วย	MG	 ทุกรายควรตรวจ	 thyroid	

function	 test	 	 เพราะเป็นภาวะที่การร่วมกันได้

เกือบร้อยละ		20		ถ้าพบต้องให้การรักษาทั้ง	2	โรค

ร่วมกัน

การรักษา
	 เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วย	MG	คือการที่

ผูป้ว่ยหายจากอาการโดยไมต่อ้งรบัประทานยา	ซึง่

มีกลไกในการรักษา	2	ประการคือ	

	 1.	 เพิ่มการทำางานของ	 neuromuscular	

transmission 

	 2.	 ลดผลของ	 autoimmunity	 ต่อ

โรค		

	 ประการรักษาจะแบ่งผู้ป่วยเป็น	2	กลุ่มซึ่งมี

แนวทางการรักษาแตกต่างกัน

	 1.	 Ocular	MG	ควรเริ่มต้นด้วยยา	 ace-

tylcholinesterase	inhibitors	เช่น	pyridostig-

mine	 (mestinon)	ขนาดเม็ดละ	60	มก.	ครึ่งถึง	

1	 เม็ด	3	 เวลาหลังอาหาร	แล้วดูการตอบสนองว่า

อาการหนงัตาตก	ลมืตาลำาบาก	ดขีึน้มากนอ้ยเพยีง

ใด	มีผลแทรกซ้อนจากยาหรือไม่	ผลแทรกซ้อนที่

พบบ่อยคือปวดท้อง	คลื่นไส้	ท้องเสีย	นำ้าลายมาก	

ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นควรเพิ่มยา	 prednisolone	

ขนาดประมาณ	15-30	มก.	ต่อวัน	และร่วมกับการ

ปรับขนาดยา	mestinon	ตามอาการ	ซึ่งส่วนใหญ่

ผู้ป่วยจะใช้ยาขนาดไม่สูง	ประมาณ	180-240	มก.	

ต่อวัน	(3-4	เม็ดต่อวัน)	การผ่าตัด	thymectomy	

ในผูป้ว่ย	ocular	MG	ไมน่ยิมปฏบิตัเิพราะผลการ

รักษาไม่ได้ผลดีและไม่มีความจำาเป็น	 ส่วนใหญ่

จะตอบสนองดีต่อยา	mestinon	และ	predniso-

lone	 เมื่ออาการดีขึ้นจนเป็นปกติระยะเวลาหนึ่ง

ประมาณ	3-6	เดือน	ค่อยๆ	ลดยา	prednisolone	

ลงอย่างช้าๆ	ประมาณ	5	มก.	ทุกๆ	เดือน	จนหยุด

ยาพร้อมๆ	กับ	mestinon	การลดผลแทรกซ้อน
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ของยา	prednisolone	โดยการให้ยาวันเว้นวันใน

ผู้ป่วย	MG	ให้ผลดีเช่นเดียวกัน	แต่ในวันที่ผู้ป่วย

ไมไ่ดย้า	prednisolone		อาจมอีาการของโรค	MG	

ได	้ในกรณดีงักลา่วอาจตอ้งใหย้า	prednisolone	5	

มก.	1	เม็ดในวันดังกล่าว	ผู้ป่วยบางรายอาจมีการ

ดำาเนินโรคเป็น	generalized	MG	โดยมักเกิดขึ้น

ในปีแรกก็จะต้องให้การรักษาแบบ	generalized	

MG	ต่อไป

	 2.	 Generalized		MG	การรักษาประกอบ

ดว้ยยา	mestinon,	ยากดภมูคิุม้กนัและการผา่ตดั	

thymectomy	มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

	 	 2.1	 ผู้ป่วยทุกคนต้องได้รับยา	mesti-

non	ขนาดเริ่มต้น	 1	 เม็ด	 3	 เวลาหลังอาหารแล้ว

ประเมินผลการตอบสนองว่าดีหรือไม่	 โดยการ

ประเมินช่วงยาออกฤทธิ์สูงสุดชั่วโมงที่	 1	 และ	

2	 หลังรับประทานยาและประเมินช่วงก่อนรับ

ประทานยาเมด็ตอ่ไป	เพือ่ทีจ่ะไดท้ราบวา่ขนาดของ

ยาและความถีข่องการรบัประทานยาเหมาะสมหรอื

ไมต่ามลำาดบั	สิง่ทีป่ระเมนิคอือาการของผูป้ว่ย	เชน่	

อาการลืมตาลำาบาก	อาการอ่อนแรง	พูดแล้วเสียง

แหบ	ควรปรบัขนาดยาและความถีท่กุ	2-4	สปัดาห	์

ขนาดยาส่วนใหญ่ประมาณ	6-8	เม็ดต่อวัน	ขนาด

ยาสูงสุดไม่ควรเกิน	16	เม็ดต่อวัน

	 	 2.2	 การผ่าตัด	 thymectomy	ผู้ป่วย	

generalized	MG	ที่มีอายุน้อยกว่า	45	ปี	ทุกราย	

ควรแนะนำาให้ผ่าตัด	 thymectomy	 ร้อยละ	 90	

ของผู้ป่วยได้ผลดี	 ประมาณร้อยละ	 40	 สามารถ

หยุดยา	mestinon	หลังผ่าตัดได้	ร้อยละ	50	ลด

ยา	mestinon	ลงได้	เพียงร้อยละ	10	เท่านั้นที่ไม่

ได้ผล	ช่วงเวลาที่ผ่าตัดควรทำาในช่วงแรกของการ

รักษา

	 	 2.3	 การให้ยากดภูมิคุ้มกัน	 ที่ใช้บ่อย

ได้แก่	prednisolone	และ	azathioprine	 	 (im-

muran)	การให้ยาดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ในกรณี

	 	 	 2.3.1	 การผ่าตัด	 thymectomy	

แล้วไม่ได้ผล	 ระยะเวลาที่ประเมินว่าการผ่าตัดไม่

ได้ผลคือประมาณ	1	ปี	 หลังผ่าตัดไม่สามารถลด

ยา	mestinon	ลงได้หรืออาการไม่ดีขึ้น	ยาที่ใช้ได้

ผลทั้ง	prednisolone	และ	azathioprine	

	 	 	 2.3.2	 ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัด	

โดยใช้ร่วมกับยา	mestinon	 ยาที่ใช้ได้ผลคือ	

prednisolone	และ	azathioprine	

	 	 	 2.3.3	 ผู้ป่วยทีมีภาวะการหายใจ

ล้มเหลวจากการดำาเนินโรคที่รุนแรง	ยาที่ใช้ได้ผล

คือ	dexamethazone	และ	prednisolone

 การใชย้า prednisolone มขีอ้แนะนำาดงันี้

	 1.	 การเริ่มให้ในผู้ป่วย	generalized	MG	

ควรเริ่มขนาด	5	มก.	ต่อวัน	และปรับครั้งละ	5	มก.	

ทกุ	4-7	วนั	จนกระทัง่อาการเปน็ทีพ่อใจหรอืขนาด

ยาถึง	 1-1.5	มก./กก./วัน	ถ้าให้ยาขนาดสูงตั้งแต่

ตน้ผูป้ว่ยอาจแยล่งไดใ้นชว่ง	2-3	สปัดาหแ์รก	เมือ่

ขนาดยา	 prednisolone	 ได้ตามที่ต้องการให้คง

ขนาดนี้ไว้	2	เดือน	โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการ

ดีขึ้นหลังได้ยาประมาณ	 1-2	 เดือน	หลังจากนั้น

เปลี่ยนวิธีให้เป็นแบบวันเว้นวัน	 และเมื่ออาการดี

แล้วค่อยๆ	ลดขนาดยา	prednisolone	ลง	5	มก.	

ต่อวัน	ทุกเดือนจนหยุดยา	แต่ผู้ป่วยบางรายต้อง

ได้ยาขนาดตำ่าๆ	ไว้ตลอด	ถ้าลดยาเร็วผู้ป่วยอาจมี
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การกลับเป็นซำ้าได้

	 2.	 การใช้ยา	 steroid	 กรณีผู้ป่วยมีภาวะ

หายใจล้มเหลว	สามารถให้ยา	 dexamethazone	

ฉีดทางหลอดเลือดดำาขนาด	4-5	มก.	ทุก	6	ชั่วโมง	

และเมือ่ผูป้ว่ยอาการดขีึน้	จงึเปลีย่นเปน็	prednis-

olone	ขนาด	60	มก.	ต่อวัน	การให้ยาขนาดสูงใน

กรณนีีไ้มต่อ้งกลวัอาการผูป้ว่ยจะทรดุลง	เนือ่งจาก

ผู้ป่วยได้ใส่ท่อหายใจและเครื่องช่วยหายใจแล้ว

	 3.	 ควรเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนจากยา	 ste-

roid	 เช่น	 ระดับนำ้าตาลในเลือดสูง	 เลือดออกใน

กระเพาะอาหาร	การติดเชื้อ	strongyloid	และเชื้อ

อื่นๆ	 รวมทั้ง	 steroid	myopathy	 กระดูกพรุน	

ความดันโลหิตสูง

 การใช้ยา azathioprine มีข้อแนะนำาดังนี้

	 1.	 พิจารณาตามข้อบ่ งชี้ ข้ างต้นอย่ าง

เคร่งครัด	 โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อลด

ผลแทรกซ้อนของ	 steroid	 โดยการลดขนาดยา	

steroid	ลง

	 2.	 การให้ยาควรค่อยๆ	 เริ่มขนาด	50	มก.	

ต่อวัน	(1	เม็ดวันละครั้ง)	และปรับเพิ่มขึ้นเป็น	100	

มก.	และ	150	มก.	ตามลำาดับ	ทุกๆ	2-4	สัปดาห์

	 3.	 การประเมินผลของยา	 azathioprine	

ต้องรอระยะเวลานานประมาณ	6-12	 เดือน	จึงไม่

ควรใช้ควบคุมโรคในระยะแรก

	 4.	 ควรเฝ้าระวังผลแทรกซ้อนของยา	aza-

thioprine	ซึ่งพบบ่อย	ได้แก่	การกดไขกระดูกก่อ

ให้เกิด	neutropenia	และ	LFT	ผิดปกติจากการ

ทำาลายเซลล์ตับ	จึงควรตรวจ	CBC	และ	LFT	เป็น

ระยะๆ	โดยเฉพาะชว่งแรก	ผลแทรกซอ้นทีอ่าจพบ

ได้เมื่อเริ่มให้ยาคือการแพ้ยา

	 ยากดภมูคิุม้กนัอืน่ๆ	ทีใ่ชไ้ดผ้ล	เชน่	cyclo-

sporine,	cyclophosphamide,	methotrexate	

และ	mycophenolate	mofetil	 ข้อที่ควรทราบ

เกี่ยวกับการใช้กดภูมิคุ้มกันคือห้ามใช้ในหญิงตั้ง

ครรภ์

	 	 2.4	 การรักษาด้วย	 plasmapheresis	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัด	Ach	R-Ab	ออกจาก

รา่งกาย	ขอ้บง่ชีเ้มือ่ผูป้ว่ยเกดิ	myasthenic	crisis	

	 	 2.5	 การรักษาด้วย	 intravenous	 im-

munoglobulin	 (IVIg)	 วัตถุประสงค์และข้อบ่ง

ชี้	 เช่น	 เดียวกับ	 plasmapheresis	 ซึ่งสะดวก

และได้ผลดีกว่า	 ข้อเสียคือ	ค่าใช้จ่ายสูงประมาณ	 

300,000	บาท

	 3.	 Myasthenic	 crisis	คือภาวะที่ผู้ป่วย	

MG	มภีาวะหายใจลม้เหลว	ซึง่เกดิจากโรคทีร่นุแรง

และส่วนใหญ่มีสิ่งกระตุ้นคือ	 การติดเชื้อ	 โดย

เฉพาะการตดิเชือ้ทีป่อด	ผูป้ว่ยจะมอีาการออ่นแรง

ของกล้ามเนื้อการกลืน	 กระบังลมและกล้ามเนื้อ

ทรวงอกที่ทำาหน้าที่การหายใจทำาให้ผู้ป่วยหายใจ

ตื้นเร็ว	 เสมหะมากเนื่องจากไอไม่ออก	และต่อมา

หายใจไม่เพียงพอ	 เกิดการหายใจล้มเหลวต้องใส่

ท่อหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ	ซึ่งภาวะ	my-

asthenic	crisis	คลา้ยคลงึกบัภาวะ	cholinergic	

crisis	 ซึ่งเกิดจากได้ยา	mestinon	มากเกิน	 ซึ่ง

อาการตา่งๆ	ใกลเ้คยีงกนัมาก	มลีกัษณะทางคลนิกิ

ที่แตกต่างกันคือ	ผู้ป่วย	cholinergic	crisis	ต้อง

มีประวัติการใช้ยา	mestinon	ชัดเจน	ขนาดสูง	รู

มา่นตาเลก็	มอีาการกลา้มเนือ้เตน้กระตกุ	(fasicu-
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lation)	 ท้องเสีย	 ส่วนอาการเสมหะ	นำ้าลายมาก

ไม่สามารถใช้แยก	 2	ภาวะดังกล่าวได้	 การรักษา

คือการใส่ท่อช่วยหายใจ	 เครื่องช่วยหายใจและถ้า

ไม่แน่ใจในการแยก	 2	ภาวะดังกล่าว	 ให้หยุดยา	

mestinon	ไวก้อ่น	เพราะอยา่งไรกต็ามผูป้ว่ยไดร้บั

การรกัษาดว้ยเครือ่งชว่ยหายใจ	ทีส่ำาคญัคอืตอ้งหา

ปัจจัยกระตุ้น	 และรีบให้การรักษาปัจจัยกระตุ้น	

การรกัษาอืน่ๆ	ถา้อยูใ่นโรงพยาบาลทีส่ามารถใหย้า	

IVIg	หรือ	plasmapheresis	ได้	ก็เป็นการรักษาที่

ได้ประโยชน์

	 4.	 ผูป้ว่ย	MG	ในบางสถานการณ	์เชน่	ยาที่

ควรระวงัในการใชเ้พราะอาจกอ่ใหเ้กดิอาการทีแ่ย่

ลงเมื่อได้รับยาดังกล่าว	รายละเอียดดังตารางที่	1	

อีกภาวะหนึ่งที่พบในผู้ป่วย	MG	คือการตั้งครรภ	์

พบว่าผู้ป่วย	MG	สามารถตั้งครรภ์ได้ถ้าไม่ได้รับ

ยากดภูมิคุ้มกัน	 เมื่อตั้งครรภ์ผู้ป่วยอาจมีอาการ

ดีขึ้น	 เลวลงหรือคงเดิมก็ได้	 ยาที่ผู้ป่วยได้รับคือ	

mestinon	อาจสง่ผลกระตุน้ใหม้ดลกูมกีารบบีตวั	

และอาจคลอดกอ่นกำาหนดได	้สว่น	prednisolone	

สามารถให้ได้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์	 การคลอดนั้น

สามารถทำาได้ตามปกติและให้นมบุตรได้	 ทารก

ที่คลอดออกมาบางรายอาจเกิดอาการอ่อนแรง

ชั่วคราวไม่เกิน	 2	สัปดาห์	 (transient	neonatal	

myasthenia)	ดงันัน้ควรตอ้งมกีารวางแผนในการ

ดูแลเด็กที่คลอดออกมาด้วย

ตารางที่ 1	แสดงยาที่มีผลทำาให้ผู้ป่วย	MG	มีอาการทรุดลง

Anti-infective Agents Cardiovascular Agents Other Agents

Aminoglycosides Acebutolol hydrochloride Chloroquine

Ampicillin		 Oxyprenolol	hydrochloride Corticosteroids	

Ciprofloxacin			 Practolol d-penicillamine	

Erythromycin Procainamde hydrochloride Interferon	a	(INF-a)

Imipenem	 Propafenone	hydrochloride	 Mydriatics 

Kanamycin			 Propranolol	hydrochloride Phenytoin sodium

 Quinidine 

Timolol	maletate

Trihexyphenidyl	 hydrochlo-

ride 

Verapamil	hydrochloride Trimethadione
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	 แนวทางการรักษาผู้ป่วย	MG	แบ่งผู้ป่วย

เป็น	3	กลุ่ม	คือ

	 1.	 Ocular	MG			2.		Generalized	MG		

และ		3.		Myasthenia	crisis

	 การรักษาผู้ป่วย	ocular	MG	มักต้องได้ยา	

mestinon	 1-3	 เม็ดร่วมกับ	 predniselone	 15	

มก/วัน	 	 ข้อผิดพลาดที่พบคือการใช้	mestinon	

ขนาดสูงโดยไม่ได้ให้ร่วมกับ	prednisolone	หรือ

การให้	predniselone	ขนาดสูงเกิน		จนเกิดภาวะ

แทรกซ้อน	 	 ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ตอบสนองต่อ

การรักษาเลย		ก็อาจหยุดยาเพราะถ้าให้ยาก็ไม่ได้

ประโยชน์		แต่มีผลแทรกซ้อนจากการรักษา

	 การรักษา	 generalized	MG	กรณีความ

รุนแรงระดับ	 	Osserman	 	 grade	 IIa	 	 มักจะ

ตอบสนองดีต่อ	mestinon	 	 ไม่ค่อยจำาเป็นต้อง

ให้	 steroid	หรือ	 immunosuppressive	 drug		

และไม่จำาเป็นต้องทำา	 thymectomy	 	ทุกรายให้

พิจารณาเป็นรายๆ	 	 เช่น	 	 ต้องใช้ยา	mestinon	

ขนาดสูง	 	 และตอบสนองไม่ค่อยดีการให้ยา	 im-

munosuppressive	drug		ควรพิจารณาหลังจาก

ผ่าตัด	thymectomy	แล้ว		1		ปี		แต่อาการไม่ดีขึ้น		

ไม่สามารถลดขนาดยา	mestinon	ลงได้			ไม่ควร

ให้ก่อนการทำา	thymetomy

	 การแยกระหว่าง	myasthenia	 crisis	กับ	

cholinergic	 crisis	 คือการหยุดยา	mestinon	

และ	on	respirator		ถ้าเป็น	cholinergic	crisis	

อาการก็จะดีขึ้น	 	 ไม่แนะนำาให้ฉีด	prostignaine	

แล้วประเมินว่าดีขึ้นหรือไม่	 ถ้าดีขึ้นวินิจฉัยเป็น		

myasthenia	 crisis	 เพราะการทดสอบอาจให้

ผลลบได้บ่อยใน	myasthenia	 crisis	 ที่รุนแรง	

จึงทำาให้แปรผลผิดได้	ผู้ป่วยที่เป็น	myasthenia	

crisis	ส่วนใหญ่จะมีภาวะติดเชื้อเป็นตัวกระตุ้นที่

สำาคัญ	ได้แก่	pneumonia	ช่วงแรกของการรักษา

นั้นคือการให้	antibiotic	และคงขนาดยา	mesti-

non	เท่าเดิมไว้ก่อน		ถึงแม้อาการจะยังไม่ดี		ยังไม่

จำาเป็นตัองเพิ่มขนาดยา	mestinon	ให้รักษาภาวะ	

pneumonia	ให้ดีก่อน		เมื่อ	pneumonia	ดีแล้ว		

แต่ยังไม่สามารถ	wean	 respirator	 ได้	 จึงค่อย

ปรบัยา	mestinon		หรอืรว่มกบัการใหย้า		steroid	

หรือ	IVIg	หรือ	plasmapheresis	

การแนะนำา 
	 การแนะนำาโรคลกัษณะการดำาเนนิโรค		และ

การรักษาเป็นสิ่งที่สำาคัญข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

คือการแนะนำาวิธีการรักษาด้วย	 thymectomy		

เพราะผู้ป่วยจะเข้าใจว่าเมื่อผ่าตัดจะหายขาด	 ซึ่ง

จรงิๆ	แลว้การตอบสนองตอ่การทำา	thymectomy	 

รอ้ยละ	50	ตอบสนองดหียดุยา	mestinon	ได	้	รอ้ย

ละ	25-30	สามารถลดยาลงได้	ร้อยละ	25	-30	ไม่

ตอบสนองต่อการผ่าตัด

	 ผูป้ว่ย	MG	อาจมอีาการรนุแรงมากขึน้ชว่งมี

รอบเดือน	หรือมีปัจจัยกระตุ้นผู้ป่วยสามารถปรับ

เพิ่มยา	mestinon	ได้ตามอาการ		ก็จะทำาให้ผู้ป่วย

มีอาการดีขึ้นแต่ต้องบอกด้วยว่าขนาดยาแค่ไหน

ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย	 	 เช่นถ้าเพิ่มขนาดแล้วมี

อาการปวดท้อง	ถ่ายเหลว		มีกล้ามเพื่อกระตุก		ก็

ไม่ควรเพิ่มยาอีก
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สรุป
	 แพทย์ควรต้องคิดถึงโรค	MG	 ในผู้ป่วยที่

มีอาการ	ptosis,	dysphagia	หรือ	motor	weak-

ness	 	 ที่มีลักษณะ	 	 fatigue	 และ	 fluctuation		

ของอาการ	การวินิจฉัยสามารถทำาได้ง่ายโดยการ

ทำา	 bedside	 เช่น	 enhanced	ptosis,	 ice	 test	

หรือ	 fatigueability	 test	 	 ไม่ควรทำา	 barium	

swallowing	 ในผู้ป่วยที่มี	 	 dysphagia	 ร่วมกับ

อาการสำาลัก
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