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FAQ

รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Myasthenia Gravis

 คําถาม : การวินิจฉัยโรค myasthenia 

gravis (MG) มีความจําเปนตองสงตรวจ elec-

trodiagnosis และ acetylcholine receptor 

antibody หรือไม

 คําตอบ : การวินิจฉัยโรค MG นั้น ใน

ทางปฏิบัติแพทยจะใชขอมูลลักษณะทางคลินิก

ที่เปนลักษณะของโรค neuromuscular junc-

tion (NMJ) สวน post synaptic มีลักษณะ 

fl uctuation และ fatigue คือ ลักษณะความผิด

ปกติทางระบบประสาทที่เปนๆ หายๆ ในชวงเวลา

ของวัน ดีในตอนเชา ทรุดลงชวงบาย และอาการ

ทรุดลงหลังจากทํากิจกรรมเปนระยะเวลาหนึ่ง 

เมื่อพักอาการดีขึ้น ตรวจรางกายพบอาการออน

แรงสวน proximal muscle weakness, pto-

sis, deep tendon refl ex ปกติ ไมพบอาการชา 

  แพทยจะทําการตรวจหาลักษณะจําเพาะ

ของ NMJ เชน enhanced ptosis, fatiga-

bility test เปนตน รวมกับการทดสอบดวย 

prostigmine test ซึ่งใหผลการทดสอบใน

เกณฑดี (ความไวมากกวารอยละ 90) นอกจาก

นี้อาจใชการประเมินดูการตอบสนองตอการ

รักษาดวยยา mestinon ก็เปนอีกวิธีหนึ่งกรณี

ไมสามารถทดสอบ prostigmine test ได

  การสงตรวจ electrodiagnosis นั้นมีขอ

จํากัด คือ ไมสามารถทําไดอยางกวางขวาง และมี

ความไว ความจําเพาะไมสูง สวนการตรวจ ace-

tylcholine receptor antibody นั้นย่ิงสงตรวจ

ไดจํากัดมาก ๆ ทําไดเฉพาะในศูนยการรักษาโรค

ใหญๆ เทานั้น และมีความไวไมสูงเชนเดียวกัน 

แตก็มีประโยชนในกรณีที่สงสัย MG มาก แตการ

รักษาก็ไมไดผล การตรวจพบ acetylcholine 

receptor antibody นัน้ก็สามารถยนืยันไดวาเปน

โรค MG จริง

 คําถาม : การรักษาผูปวย MG นั้น ควรเริ่ม

การใชยา mestinon ขนาดใด

 คําตอบ : การเริ่มรักษาดวยยา mestinon 

นั้น ควรเริ่มดวยขนาดตํ่ากอนเสมอ เชน 1 เม็ด 

สองหรือสามเวลาหลังอาหาร เพราะตองระวังผล

แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได เชน ปวดทอง ทอง

เสีย เปนลมได ผูปวยบางรายอาจตอบสนองดีกับ

ยาเพียง 2-3 เม็ดตอวัน ถาอาการตอบสนองไมดี 
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ผูปวยยังมีอาการออนแรง ก็คอยๆ เพิ่มขนาดยา

ภายหลังได

 คําถาม : ขนาดยา mestinon ที่ใชรักษา

สูงสุดจํานวนเทาใดตอวัน

 คําตอบ : ยา mestinon นั้นมีขนาดท่ีใช

แตกตางกันในแตละบุคคล ตองดูจากการตอบ

สนองวาอาการดขีึน้มากนอยเพยีงใด และมอีาการ

แทรกซอนจากการใชยาหรอืไม ขนาดทีใ่ชในผูปวย 

ocular MG นัน้ สวนใหญใชขนาดไมสงู เพยีง 3-4 

เมด็กเ็พยีงพอ กรณผีูปวย generalized MG อาจ

จําเปนตองใชขนาดสูงถึง 6-12 เม็ด ขึ้นกับอาการ

และการตอบสนองตอการรักษา ขนาดสูงสุดอาจ

สูงถึง 16-24 เม็ด แตพบนอยมากที่จําเปนตองใช

ขนาดสูงมากเทานี้ ตองพึงระวังผลแทรกซอนดวย

เสมอ

 คาํถาม :การใชยาสเตยีรอยดในผูปวย MG 

มีขอบงชี้เม่ือใด

 คําตอบ :ขอบงชี้การใชยาสเตียรอยด แบง

เปนในผูปวย ocular MG และ generalized MG 

ดังนี้

 Ocular MG ใชเมื่อผูปวยไมตอบสนองตอ

การใชยา mestinon 3-4 เมด็ตอวัน โดยใหยารวม

กัน พบวาไดผลดี แพทยผูเชี่ยวชาญบางสถาบัน

แนะนําใหใชยา mestinon รวมกับสเตียรอยด 

เชน prednisolone ขนาดตํ่าประมาณ 15 mg ตอ

วันรวมกับ mestinon 3-4 เม็ดตอวัน ก็ทําใหผู

ปวย ocular MG ตอบสนองดีตอการรักษา สวน 

generalized MG จะเริ่มใชยาสเตียรอยดก็ตอ

เมื่อไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา mestinon 

ขนาดสงู หรือไมผาตดั thymectomy หรอืกรณไีม

ตอบสนองตอการผาตัด thymectomy จึงจําเปน

ตองใชยาสเตียรอยดรวมดวย

 การใชยาสเตยีรอยดนัน้ตองระมดัระวงัการ

เกดิภาวะ steroid crisis คอื ผูปวยจะมอีาการออน

แรง ระบบการหายใจลมเหลว การใชสเตยีรอยดจงึ

ตองเริ่มขนาดตํ่าๆ กอนเสมอ

 คําถาม : ขอบงขี้การทํา thymectomy ใน

ผูปวย generalized MG

 คําตอบ : ผูปวย generalized MG อายุ

นอยกวา 60 ปที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา 

mestinon ขนาดสูง (มากกวา 6 เม็ดขึ้นไป) ควร

ทํา thymectomy ทุกราย ผูปวย MG ที่มีประวัติ 

respiratory failure ผูปวย MG with thymoma 

ควรทํา thymectomy เพื่อหวังหายขาดจากโรค 

 คําถาม : ขอบงชี้การใชยา immunosup-

pressive drug กรณีใด

 คําตอบ :ขอบงช้ีการใชยา immunosup-

pressive drug ไดแก ผูปวย generalized 

MG ที่ไมตอบสนองตอการรักษาดวยการผาตัด 

thymectomy หรือตัดสินใจวาจะไมทําการผาตัด 

thymectomy ในผูปวย generalised MG 


