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โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (Myasthenia Gravis) 

โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (Myasthenia Gravis; MG) เป็นโรคภมิูคุ้มกนัผิดปกติไปทําลายตวัรับ

สญัญาณประสาทท่ีอยู่บนกล้ามเนือ้ของตวัเองทําให้เกิดอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรง เน่ืองจากไม่

สามารถรับสญัญาณประสาทท่ีกระตุ้นให้กล้ามเนือ้หดตวัได้ หากกล้ามเนือ้เปลือกตาอ่อนแรงจะ

ทําให้เกิดหนงัตาตก หากกล้ามเนือ้ตาท่ีช่วยในการกลอกตาผิดปกติจะทําให้ผู้ ป่วยมองเห็นภาพ

ซ้อน อาการหนงัตาตกและเห็นภาพซ้อนจะรุนแรงไม่เท่ากนัในระหว่างวนั อาการจะแย่ลงในตอน

เย็นหรือเม่ือผู้ ป่วยอ่อนเพลีย 

กายวิภาค 

ในการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้แต่ละมดั สมองต้องส่งสญัญาณประสาทไปตามเส้นประสาท และจะ

เกิดการกระตุ้นการหลัง่สารส่ือประสาทท่ีบริเวณรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนือ้ สารส่ือ

ประสาทนีจ้ะไปส่งสญัญาณท่ีตวัรับสญัญาณบริเวณกล้ามเนือ้แต่ละมดัเพ่ือให้กล้ามเนือ้เกิดการ

หดตวั ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) เม่ือปลายประสาทเกิดการหลัง่สารส่ือประสาทออกมา

จะไม่สามารถส่งสญัญาณสู่ตวัรับบนกล้ามเนือ้ได้ เน่ืองจากร่างกายได้สร้างแอนติบอดีมาขดัขวาง

และทําลายตวัรับสญัญาณบนกล้ามเนือ้ไป การออกแรงซํา้ๆของกล้ามเนือ้มดันัน้ๆจะทําให้อาการ

อ่อนแรงเพิม่มากขึน้ ดงันัน้กล้ามเนือ้ท่ีทํางานมาก, ทํางานต่อเน่ืองตลอดเวลาก็จะแสดงอาการได้

บ่อย เช่น กล้ามเนือ้เปลือกตา (ทําให้เกิดอาการหนงัตาตก) และกล้ามเนือ้ตา (ทําให้เกิดตาเหล่ 

เห็นภาพซ้อน) อย่างไรก็ดีกล้ามเนือ้ทกุส่วนในร่างกายสามารถเกิดความผิดปกติจากโรคกล้ามเนือ้

อ่อนแรง (MG) ได้ทัง้หมด 

 



พยาธิสภาพ 

ในปัจจบุนัยงัไม่สามารถอธิบายสาเหตขุองความผิดปกติของระบบภมิูคุ้มกนัท่ีไปทําลายตวัรับ

สญัญาณบนกล้ามเนือ้ได้อย่างชดัเจน ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) อาจพบความผิดปกติ

และโรคจากภมิูคุ้มกนัตวัเองชนิดอ่ืนๆร่วมด้วยได้ เช่น โรคตาจากไทรอยด์ (Thyroid 

orbitopathy) โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) จะสามารถดีขึน้ได้เองแล้วอาจกลบัเป็นซํา้ได้อีก

คล้ายกบัโรคภมิูคุ้มกนัตวัเองชนิดอ่ืนๆ เม่ือเวลาผ่านไปการดําเนินโรคจะต่างกนัไปในแต่ละบคุคล 

บางรายอาการจะดีขึน้ได้ แต่ในผู้ ป่วยบางกลุ่มอาการอาจจะคงอยู่หลายปีหรือตลอดไป 

 

อาการ 

อาการท่ีพบบ่อยท่ีสดุของโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) คือ อาการอ่อนแรงของกล้ามเนือ้ท่ีช่วยยก

เปลือกตาและกล้ามเนือ้ตา ทําให้เกิดหนงัตาตกและเห็นภาพซ้อน แต่อาจเกิดความผิดปกติของ

กล้ามเนือ้ส่วนอ่ืนของร่างกายได้ เช่น กล้ามเนือ้ท่ีช่วยในการกลืนและการหายใจ ดงันัน้อาการท่ี

สําคญัและต้องได้รับการดแูลอย่างเร่งด่วน คืออาการหายใจผิดปกติและกลืนลําบาก โรคกล้ามเนือ้

อ่อนแรงนีไ้ม่ทําให้เกิดอาการชาหรือเจ็บปวด หากผู้ ป่วยมีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยควรต้องได้รับ

การสืบค้นสาเหตอ่ืุนๆต่อไป  

 

อาการแสดง 

อาการแสดงท่ีตรวจพบโดยจกัษุแพทย์ได้บ่อยท่ีสดุ คือ หนงัตาตก และตาเหล่ การกลอกตาผิดปกติ

ในกลุ่มผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) นีจ้ะวินิจฉยัได้ยาก ผู้ ป่วยบางรายอาจมีความผิดปกติ

ของการกลอกตานํามาก่อนการวินิจฉยัได้นานเป็นปี โดยท่ีผลการตรวจร่างกายในการพบแพทย์

ครัง้ก่อนปกติได้ 

 



การวนิิจฉัย 

โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) จะสามารถยืนยนัการวินิจฉยัได้โดยการตดัชิน้เนือ้ของกล้ามเนือ้ไป

ตรวจแล้วพบว่ามีปริมาณของตวัรับสญัญาณประสาทบนกล้ามเนือ้ลดลง แต่ในผู้ ป่วยส่วนใหญ่

แล้วมกัสามารถให้การวินิจฉยัได้โดยไม่ต้องอาศยัการตดัชิน้เนือ้ การตรวจเลือดสามารถช่วยในการ

วินิจฉยัได้ แต่พบว่าประมาณ 50 % ของผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) ท่ีมีอาการเฉพาะท่ีตา

จะไม่พบความผิดปกติของผลเลือด ดงันัน้การตรวจพบผลเลือดปกติจงึไม่สามารถตดัการ

วินิจฉยัโรคนีอ้อกไปได้ การตรวจด้วยวิธีฉีดสารเทนซลิอน (Tensilon มีฤทธ์ิลดการกําจดัสารส่ือ

ประสาทท่ีรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนือ้) เข้าไปสู่เส้นเลือดดําจะพบว่าผู้ ป่วยโรค

กล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) มีอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรงดีขึน้อย่างชดัเจนทนัที เช่น ตรวจพบหนงัตา

ยกขึน้ได้ปกติหรือกลอกตาได้ปกติทนัทีหลงัฉีดยาจะช่วยในการยืนยนัการวินิจฉยั แต่อาจแปล

ผลได้ยากในผู้ ป่วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง การตรวจด้วยนํา้แข็ง (Ice test) หรือการนอนหลบัพกั 

(Sleep test) อาจช่วยในการวินิจฉยัได้ หากผู้ ป่วยมีอาการอ่อนแรงดีขึน้ชดัเจนหลงันอนพกัหรือ

หลงัใช้นํา้แข็งในการตรวจ วิธีสดุท้ายท่ีช่วยในการวินิจฉยัได้อย่างละเอียดและมีความไวสงู คือ การ

ตรวจการนํากระแสประสาทจากเส้นประสาทสู่กล้ามเนือ้ (Electromyogram; EMG) แต่วิธีนีต้้อง

อาศยัอปุกรณ์ท่ีมีความยุ่งยากจงึใช้ในการตรวจไม่บ่อยนกั 

 

การพยากรณ์โรค 

โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) คล้ายกบัโรคภมิูคุ้มกนัตวัเองผิดปกติ (autoimmune conditions)

ทัว่ไปท่ีอาจมีอาการเพิม่ขึน้และสามารถดีขึน้ได้เอง อาการอาจรุนแรงขึน้จากการกระตุ้นด้วยการใช้

ยาปฎิชีวนะและยาบางกลุ่ม ดงันัน้ผู้ ป่วยควรแจ้งแพทย์ท่ีทําการรักษาทกุครัง้ว่าตนเองป่วยเป็นโรค

กล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) 

 

 



การรักษา 

โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) สามารถรักษาได้ด้วยยาท่ีมีฤทธ์ิลดการทําลายสารส่ือประสาทท่ี

บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนือ้ เพ่ือช่วยลดอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรง แต่อาจ

ได้ผลลดอาการหนงัตาตกและภาพซ้อนได้ไม่ดีนกั  ยาอยู่ในรูปยาเม็ดสําหรับรับประทาน การ

ผ่าตดัต่อมไทมสัอาจมีประโยชน์ในผู้ ป่วยบางราย ดงันัน้ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) ควร

ได้รับการตรวจหาภาวะต่อมไทมสัโตผิดปกติด้วยการเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ทรวงอก (CT chest) 

การใช้ยาสเตียรอยด์หรือยากลุ่มอ่ืนๆสามารถช่วยลดอาการกล้ามเนือ้อ่อนแรงได้ แต่มกัจําเป็นต้อง

ใช้ยาติดต่อกนัเป็นเวลานาน ดงันัน้ผู้ ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพ่ือประเมินประโยชน์ท่ีจะได้รับ

เปรียบเทียบกบัผลข้างเคียงจากยาก่อนตดัสินใจเร่ิมยาเสมอ 

 

คาํถามที่พบบ่อย 

ทําไมถึงเป็นโรคกลา้มเนื้ออ่อนแรง (MG) 

ในปัจจบุนัยงัไม่ทราบสาเหตขุองการเกิดโรคภมิูคุ้มกนัตวัเอง รวมถึงโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) 

อย่างแน่ชดั มีการตัง้สมมติฐานว่าการกระตุ้นด้วยสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก เช่น ไวรัส อาจเป็น

สาเหตใุห้ระบบภมิูคุ้มกนัของตวัเองไปทําลายตวัรับสญัญาณประสาทท่ีกล้ามเนือ้ได้ 

 

มีการรักษาทีห่ายขาดสําหรับโรคกลา้มเนือ้อ่อนแรง (MG) หรือไม่ 

ในปัจจบุนัยงัไม่มีการรักษาท่ีหายขาดสําหรับโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) การรักษาด้วยยาจะ

สามารถช่วยเพิม่การทํางานของกล้ามเนือ้ได้ แต่จําเป็นต้องได้รับการปรับขนาดยาเป็นระยะๆตาม

ระดบัความรุนแรงของโรคท่ีเปล่ียนไป ยากลุ่มท่ีมีผลต่อระบบภมิูคุ้มกนัของร่างกายพบว่ามี

ประโยชน์ในการรักษาโรคนีด้้วย 

 



ผูป่้วยมีโอกาสทีจ่ะเกิดภาวะกลา้มเนือ้อ่อนแรงบริเวณอืน่ๆนอกจากกลา้มเนื้อตามากแค่ไหน 

โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง (MG) มีแนวโน้มท่ีจะมีผลกระทบต่อกล้ามเนือ้บางกลุ่มโดยเฉพาะ ได้แก่ 

กล้ามเนือ้เปลือกตา และกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการกลอกตา หากผู้ ป่วยมีเพียงอาการท่ีตาโดยไม่มีการ

อ่อนแรงของกล้ามเนือ้อ่ืนๆทัว่ตวัเป็นเวลาเกิน 2 ปี ผู้ ป่วยรายนัน้จะมีโอกาสเกิดการอ่อนแรงของ

กล้ามเนือ้อ่ืนๆนอกเหนือจากกล้ามเนือ้ท่ีตาน้อยมาก แต่อย่างไรก็ดีผู้ ป่วยควรรีบแจ้งให้แพทย์

ทราบทนัทีหากเร่ิมมีอาการเหน่ือย หายใจไม่สะดวกหรือกลืนลําบากภายหลงั 

 

 


