โรคกล้ ามเนือ้ อ่ อนแรง (Myasthenia Gravis)
โรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (Myasthenia Gravis; MG) เป็ นโรคภูมิค้ มุ กันผิดปกติไปทําลายตัวรับ
สัญญาณประสาทที่อยู่บนกล้ ามเนื ้อของตัวเองทําให้ เกิดอาการกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง เนื่องจากไม่
สามารถรับสัญญาณประสาทที่กระตุ้นให้ กล้ ามเนื ้อหดตัวได้ หากกล้ ามเนื ้อเปลือกตาอ่อนแรงจะ
ทําให้ เกิดหนังตาตก หากกล้ ามเนื ้อตาที่ช่วยในการกลอกตาผิดปกติจะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมองเห็นภาพ
ซ้ อน อาการหนังตาตกและเห็นภาพซ้ อนจะรุ นแรงไม่เท่ากันในระหว่างวัน อาการจะแย่ลงในตอน
เย็นหรื อเมื่อผู้ป่วยอ่อนเพลีย
กายวิภาค
ในการเคลื่อนไหวกล้ ามเนื ้อแต่ละมัด สมองต้ องส่งสัญญาณประสาทไปตามเส้ นประสาท และจะ
เกิดการกระตุ้นการหลัง่ สารสื่อประสาทที่บริเวณรอยต่อระหว่างเส้ นประสาทและกล้ ามเนื ้อ สารสื่อ
ประสาทนี ้จะไปส่งสัญญาณที่ตวั รับสัญญาณบริเวณกล้ ามเนื ้อแต่ละมัดเพื่อให้ กล้ ามเนื ้อเกิดการ
หดตัว ผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) เมื่อปลายประสาทเกิดการหลัง่ สารสื่อประสาทออกมา
จะไม่สามารถส่งสัญญาณสู่ตวั รับบนกล้ ามเนื ้อได้ เนื่องจากร่างกายได้ สร้ างแอนติบอดีมาขัดขวาง
และทําลายตัวรับสัญญาณบนกล้ ามเนื ้อไป การออกแรงซํ ้าๆของกล้ ามเนื ้อมัดนั ้นๆจะทําให้ อาการ
อ่อนแรงเพิม่ มากขึ ้น ดังนั ้นกล้ ามเนื ้อที่ทํางานมาก, ทํางานต่อเนื่องตลอดเวลาก็จะแสดงอาการได้
บ่อย เช่น กล้ ามเนื ้อเปลือกตา (ทําให้ เกิดอาการหนังตาตก) และกล้ ามเนื ้อตา (ทําให้ เกิดตาเหล่
เห็นภาพซ้ อน) อย่างไรก็ดีกล้ ามเนื ้อทุกส่วนในร่างกายสามารถเกิดความผิดปกติจากโรคกล้ ามเนื ้อ
อ่อนแรง (MG) ได้ ทั ้งหมด

พยาธิสภาพ
ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุของความผิดปกติของระบบภูมิค้ มุ กันที่ไปทําลายตัวรับ
สัญญาณบนกล้ ามเนื ้อได้ อย่างชัดเจน ผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) อาจพบความผิดปกติ
และโรคจากภูมิค้ มุ กันตัวเองชนิดอื่นๆร่วมด้ วยได้ เช่น โรคตาจากไทรอยด์ (Thyroid
orbitopathy) โรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) จะสามารถดีขึ ้นได้ เองแล้ วอาจกลับเป็ นซํ ้าได้ อีก
คล้ ายกับโรคภูมิค้ มุ กันตัวเองชนิดอื่นๆ เมื่อเวลาผ่านไปการดําเนินโรคจะต่างกันไปในแต่ละบุคคล
บางรายอาการจะดีขึ ้นได้ แต่ในผู้ป่วยบางกลุ่มอาการอาจจะคงอยู่หลายปี หรื อตลอดไป
อาการ
อาการที่พบบ่อยที่สดุ ของโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) คือ อาการอ่อนแรงของกล้ ามเนื ้อที่ช่วยยก
เปลือกตาและกล้ ามเนื ้อตา ทําให้ เกิดหนังตาตกและเห็นภาพซ้ อน แต่อาจเกิดความผิดปกติของ
กล้ ามเนื ้อส่วนอื่นของร่างกายได้ เช่น กล้ ามเนื ้อที่ช่วยในการกลืนและการหายใจ ดังนั ้นอาการที่
สําคัญและต้ องได้ รับการดูแลอย่างเร่งด่วน คืออาการหายใจผิดปกติและกลืนลําบาก โรคกล้ ามเนื ้อ
อ่อนแรงนี ้ไม่ทําให้ เกิดอาการชาหรื อเจ็บปวด หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดร่วมด้ วยควรต้ องได้ รับ
การสืบค้ นสาเหตุอื่นๆต่อไป
อาการแสดง
อาการแสดงที่ตรวจพบโดยจักษุแพทย์ได้ บ่อยที่สดุ คือ หนังตาตก และตาเหล่ การกลอกตาผิดปกติ
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) นี ้จะวินิจฉัยได้ ยาก ผู้ป่วยบางรายอาจมีความผิดปกติ
ของการกลอกตานํามาก่อนการวินิจฉัยได้ นานเป็ นปี โดยที่ผลการตรวจร่างกายในการพบแพทย์
ครัง้ ก่อนปกติได้

การวินิจฉัย
โรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) จะสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้ โดยการตัดชิ ้นเนื ้อของกล้ ามเนื ้อไป
ตรวจแล้ วพบว่ามีปริมาณของตัวรับสัญญาณประสาทบนกล้ ามเนื ้อลดลง แต่ในผู้ป่วยส่วนใหญ่
แล้ วมักสามารถให้ การวินิจฉัยได้ โดยไม่ต้องอาศัยการตัดชิ ้นเนื ้อ การตรวจเลือดสามารถช่วยในการ
วินิจฉัยได้ แต่พบว่าประมาณ 50 % ของผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) ที่มีอาการเฉพาะที่ตา
จะไม่พบความผิดปกติของผลเลือด ดังนั ้นการตรวจพบผลเลือดปกติจงึ ไม่สามารถตัดการ
วินิจฉัยโรคนี ้ออกไปได้ การตรวจด้ วยวิธีฉีดสารเทนซิลอน (Tensilon มีฤทธิ์ลดการกําจัดสารสื่อ
ประสาทที่รอยต่อระหว่างเส้ นประสาทและกล้ ามเนื ้อ) เข้ าไปสู่เส้ นเลือดดําจะพบว่าผู้ป่วยโรค
กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) มีอาการกล้ ามเนื ้ออ่อนแรงดีขึ ้นอย่างชัดเจนทันที เช่น ตรวจพบหนังตา
ยกขึ ้นได้ ปกติหรื อกลอกตาได้ ปกติทนั ทีหลังฉีดยาจะช่วยในการยืนยันการวินิจฉัย แต่อาจแปล
ผลได้ ยากในผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง การตรวจด้ วยนํ ้าแข็ง (Ice test) หรื อการนอนหลับพัก
(Sleep test) อาจช่วยในการวินิจฉัยได้ หากผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงดีขึ ้นชัดเจนหลังนอนพักหรื อ
หลังใช้ นํ ้าแข็งในการตรวจ วิธีสดุ ท้ ายที่ช่วยในการวินิจฉัยได้ อย่างละเอียดและมีความไวสูง คือ การ
ตรวจการนํากระแสประสาทจากเส้ นประสาทสู่กล้ ามเนื ้อ (Electromyogram; EMG) แต่วิธีนี ้ต้ อง
อาศัยอุปกรณ์ที่มีความยุ่งยากจึงใช้ ในการตรวจไม่บ่อยนัก
การพยากรณ์ โรค
โรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) คล้ ายกับโรคภูมิค้ มุ กันตัวเองผิดปกติ (autoimmune conditions)
ทัว่ ไปที่อาจมีอาการเพิม่ ขึ ้นและสามารถดีขึ ้นได้ เอง อาการอาจรุนแรงขึ ้นจากการกระตุ้นด้ วยการใช้
ยาปฎิชีวนะและยาบางกลุ่ม ดังนั ้นผู้ป่วยควรแจ้ งแพทย์ที่ทําการรักษาทุกครัง้ ว่าตนเองป่ วยเป็ นโรค
กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG)

การรั กษา
โรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) สามารถรักษาได้ ด้วยยาที่มีฤทธิ์ลดการทําลายสารสื่อประสาทที่
บริเวณรอยต่อระหว่างเส้ นประสาทและกล้ ามเนื ้อ เพื่อช่วยลดอาการกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง แต่อาจ
ได้ ผลลดอาการหนังตาตกและภาพซ้ อนได้ ไม่ดีนกั ยาอยู่ในรูปยาเม็ดสําหรับรับประทาน การ
ผ่าตัดต่อมไทมัสอาจมีประโยชน์ในผู้ป่วยบางราย ดังนั ้นผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) ควร
ได้ รับการตรวจหาภาวะต่อมไทมัสโตผิดปกติด้วยการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทรวงอก (CT chest)
การใช้ ยาสเตียรอยด์หรื อยากลุ่มอื่นๆสามารถช่วยลดอาการกล้ ามเนื ้ออ่อนแรงได้ แต่มกั จําเป็ นต้ อง
ใช้ ยาติดต่อกันเป็ นเวลานาน ดังนั ้นผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินประโยชน์ที่จะได้ รับ
เปรี ยบเทียบกับผลข้ างเคียงจากยาก่อนตัดสินใจเริ่มยาเสมอ
คําถามที่พบบ่ อย
ทําไมถึงเป็ นโรคกล้ามเนื ้ออ่อนแรง (MG)
ในปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคภูมิค้ มุ กันตัวเอง รวมถึงโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG)
อย่างแน่ชดั มีการตั ้งสมมติฐานว่าการกระตุ้นด้ วยสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก เช่น ไวรัส อาจเป็ น
สาเหตุให้ ระบบภูมิค้ มุ กันของตัวเองไปทําลายตัวรับสัญญาณประสาทที่กล้ ามเนื ้อได้
มี การรักษาทีห่ ายขาดสําหรับโรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง (MG) หรื อไม่
ในปั จจุบนั ยังไม่มีการรักษาที่หายขาดสําหรับโรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) การรักษาด้ วยยาจะ
สามารถช่วยเพิม่ การทํางานของกล้ ามเนื ้อได้ แต่จําเป็ นต้ องได้ รับการปรับขนาดยาเป็ นระยะๆตาม
ระดับความรุนแรงของโรคที่เปลี่ยนไป ยากลุ่มที่มีผลต่อระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายพบว่ามี
ประโยชน์ในการรักษาโรคนี ้ด้ วย

ผูป้ ่ วยมี โอกาสทีจ่ ะเกิ ดภาวะกล้ามเนือ้ อ่อนแรงบริ เวณอืน่ ๆนอกจากกล้ามเนื ้อตามากแค่ไหน
โรคกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง (MG) มีแนวโน้ มที่จะมีผลกระทบต่อกล้ ามเนื ้อบางกลุ่มโดยเฉพาะ ได้ แก่
กล้ ามเนื ้อเปลือกตา และกล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการกลอกตา หากผู้ป่วยมีเพียงอาการที่ตาโดยไม่มีการ
อ่อนแรงของกล้ ามเนื ้ออื่นๆทัว่ ตัวเป็ นเวลาเกิน 2 ปี ผู้ป่วยรายนั ้นจะมีโอกาสเกิดการอ่อนแรงของ
กล้ ามเนื ้ออื่นๆนอกเหนือจากกล้ ามเนื ้อที่ตาน้ อยมาก แต่อย่างไรก็ดีผ้ ปู ่ วยควรรี บแจ้ งให้ แพทย์
ทราบทันทีหากเริ่มมีอาการเหนื่อย หายใจไม่สะดวกหรื อกลืนลําบากภายหลัง

