
ไฟโบรมัยอัลเจีย           

(Fibromyalgia) 

 “ไฟโบรมยัอลัเจีย”(Fibromyalgia) เป็นกลุม่อาการปวดเรือ้รัง โดยอาการปวดมกัจะกระจายหลายแหง่ ตามร่างกาย

โดยเฉพาะทีเ่ป็นต าแหนง่ ของกล้ามเนือ้ เส้นเอ็น และเนือ้เยื่อออ่นของร่างกาย บริเวณทีพ่บวา่มอีาการบอ่ยคือ ศีรษะ คอ บา่ 

และหลงั บางรายปวดทัง้ตวั นอกจากอาการปวดยงัอาจมีอาการร่วมอื่นๆได้หลายอาการ ได้แก่อาการออ่นเพลยี นอนหลบัไม่

สนิท สมาธิและความจ าถดถอย รวมถึงความเครียดและอารมณ์ซมึเศร้า ด้วย

การกระจายของต าแหนง่ทีม่ีอาการปวดและความหลากหลายของอาการร่วม 

บอ่ยครัง้ที่ผู้ ป่วยจะถกูสง่ตรวจหลายอยา่ง และบางครัง้อาจถกูเข้าใจวา่เป็น

โรคอื่นๆหลายโรคถ้าผลการตรวจขาดความแมน่ย า จากการส ารวจในประเทศ

สหรัฐอเมริกาพบวา่ ไฟโบรมยัอลัเจีย เป็นปัญหาสขุภาพท่ีพบบอ่ยประมาณ 

2% ของประชากรมีอาการเข้าได้กบัโรคนี ้ พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 8 

เทา่ พบมากในวยักลางคนอายรุะหวา่ง 35-60 ปี ความรุนแรงของโรคมีความ

แตกตา่งกนัในแตล่ะราย เช่น อาการปวดมตีัง้แตป่วดเลก็น้อยสามารถใช้ชีวิต

ได้อยา่งปกติถงึปวดอยา่งมาก บางรายปวดเหมือนกล้ามเนือ้อกัเสบทัง้ตวัและ

บัน่ทอนคณุภาพชีวติ สว่นอาการร่วมในแตล่ะรายก็มจี านวนและความรุนแรง

ที่แตกตา่ง ส าหรับการส ารวจในประชากรกรุงเทพมหานครเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 

พบวา่อบุตักิารณ์ของโรคไฟโบรมยัอลัเจียน้อยกวา่ที่พบในสหรัฐอเมริกา คือ

พบประมาณ 0.6%   

อะไรคือ สาเหตุของโรคนี ้

 

 

 

 

 

 

แตเ่ดมิเช่ือกนัวา่โรคนีเ้กิดขึน้เองโดยไมท่ราบสาเหต ุ ปัจจบุนัเช่ือวา่มกัจะเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนัชกัน าให้ระบบ

ประสาทสว่นกลาง คือสมองและไขสนัหลงัอยูใ่นสภาวะที่ไวกวา่ปกติ โดยเฉพาะสมองสว่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการรับรู้ความปวด 

ความคิด และอารมณ์ ซึง่มีทัง้สาเหตทุี่เป็นปัจจยัทางร่างกาย จิตใจ และสงัคมสิง่แวดล้อม กลา่วคอื 

ต าแหน่งที่มอีาการปวดซึ่งพบบ่อยใน

ไฟโบรมัยอัลเจีย 



1. ปัจจยัทางร่างกาย พบวา่ ผู้ทีม่ีประวตัิเคยประสบอบุตัเิหตรุนแรง 

โดยเฉพาะตอ่ระบบสมองและประสาทไขสนัหลงั เช่น อบุตัิเหตขุบัรถแล้วถกู

รถด้านหลงัชน ท าให้กระดกูก้านคอกระแทกจนเกิดการกระทยกระเทือนถงึ

ระบบสมองและ/หรือประสาทไขสนัหลงั  อีกรูปแบบของการบาดเจ็บท่ีพบบอ่ย

แตม่กัถกูมองข้าม คือ ผู้ที่ตรากตร างานมาเป็นเวลายาวนานร่างกายตกอยูใ่น

ภาวะเครียด มกีารสะสมการบาดเจ็บของเนือ้เยื่อทีละน้อยอยา่งตอ่เนื่องโดย

ไมรู้่ตวั ถือเป็นปัจจยัเร่ิมต้นท่ีส าคญัของการเกิดโรคไฟโบรมยัอลัเจีย   

 

2. ปัจจยัทางจิตใจ พบวา่ผู้ที่มีบคุลกิภาพ สมบรูณ์แบบ ความ

รับผิดชอบสงู ขีโ้มโห หงดุหงิดงา่ย เจ้าระเบียบ รู้สกึวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งขาดตก

บกพร่อง หรือย า้คิดย า้ท า จนท าให้รอบคอบมากเกินไปกลายเป็นหวาดระแวง

เมื่อมีปัญหาสขุภาพ น ามาซึง่ความเครียด มีโอกาสเสีย่งทีจ่ะเกิดภาวะไฟโบร

มยัอลัเจียได้งา่ยกวา่ประชากรทัว่ไปมาก  

3. ปัจจยัทางสงัคมและสิง่แวดล้อม ปัจจยันีม้ีความส าคญัเพราะน ามาไขข้อสงสยัได้ชดัเจนวา่ท าไม ไฟโบรมยัอลัเจีย 

จึงพบบอ่ยกวา่มากในคนเมืองเมือ่เทียบกบัชาวชนบท อธิบายได้ง่ายวา่วิถีชีวติคนเมืองมกัจะอยูใ่นสภาะเร่งรีบและแขง่ขนัทาง

เศรษฐกิจสงัคมสงูกวา่ ชัว่โมงท างานมากขึน้เวลาพกัผอ่นน้อยลง สง่ผลโยงไปถึงปัจจยัทางกายที่จ าเป็นต้องท างานมากกวา่

ด้วยความจ าเป็น รวมถงึปัจจยัทางจิตใจที่เคร่งเครียด ท าให้เกิดภาวะหรือกลุม่อาการท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัในช่ือ ออฟฟิศ ซินโดรม 

(Office Syndrome) ซึง่จดัอยูใ่นกลุม่เดยีวกบัโรคปวดกล้ามเนือ้มยัโอฟาสเช่ียล และไฟโบรมยัอลัเจีย   

 

 

 

  

 

 

นอกจากปัจจยักระตุ้นยงัมีข้อมลูที่ควรรู้ กลา่วคือ ไฟโบรมยัอลัเจีย เกิดร่วมกบับางโรคหรือบางภาวะได้บอ่ยกวา่ใน

คนปกติทัว่ไป หรืออาจกลา่วได้วา่บางภาวะหรือบางโรคเหลา่นีค้ือปัจจยักระตุ้น ที่ส าคญัได้แก่ เกิดร่วมกบัโรคไมเกรนได้ถึง 

22%, โรคปวดกล้ามเนือ้มยัโอฟาสเช่ียล20%, โรคไขข้ออกัเสบ 14%, โรควิตกกงัวล 32%, ผู้ที่มีบคุลกิภาพเจ้าระเบียบ ดือ้รัน้ 

ย า้คดิย า้ท า23%, และพบในผู้ทีม่ีโรคซมึเศร้า 15% 



ไฟโบรมัยอัลเจีย รักษาอย่างไร 

เนื่องจากความรู้เก่ียวกบัโรคไฟโบรมยัอลัเจียเป็นเร่ืองที่คอ่นข้างใหมแ่ละยงัอยูใ่นวงจ ากดั ความลา่ช้าในการวินจิฉยั

จึงยงัเป็นปัญหาที่พบได้ จากการส ารวจในประเทศไทยพบวา่กวา่ที่ผู้ ป่วยจะได้รับการวินจิฉยัวา่เป็นไฟโบรมยัอลัเจีย โดยเฉลีย่

มีอาการมาแล้วนานกวา่ 9 เดอืน โดยผู้ ป่วยมกัจะพบแพทย์มาแล้วหลายทา่นและอาจหลายสาขา จึงไมน่า่แปลกใจที่เหตกุาร

เช่นนีไ้ด้สร้างความสบัสน กงัวล หวาดกลวั และท้อแท้ให้กบัผู้ ป่วยหลายราย     

 แนวทางการรักษามีล าดบัขัน้ตอนส าคญัดงันี ้       

 สิง่แรกของการรักษาและถือวา่ส าคญัเหนืออ่ืนใดจึงเป็นเร่ืองการให้ความรู้และข้อมลูที่ถกูต้องเก่ียวกบัเร่ืองไฟโบร

มยัอลัเจียกบัผู้ ป่วย วา่อาการปวดของโรครักษาได้ง่าย สิง่ที่ท าให้ยุง่ยากคือความสบัสน กงัวล หวาดกลวั และท้อแท้ เบือ้งต้น

จึง            

 ล าดบัตอ่มาคือการรักษา โดยจะมุง่เน้นเฉพาะอาการส าคญั ที่พบบอ่ยคือ อาการปวด ปัญหาการนอนหลบั ความ

วิตกกงัวลและอารมณ์ซมึเศร้า ซึง่อาการทัง้สีท่ี่กลา่วมกัจะเกิดร่วมกนั ผู้ ป่วยบางรายรักษาด้วยยาอยา่งเดยีว บางรายรักษาโดย

ที่ไมใ่ช้ยาเลย ในขณะท่ีบางรายเป็นการรักษาร่วมกนัซึง่มกัจะได้ผลดีกวา่และสามารถลดปริมาณการใช้ยาได้  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

การรักษาด้วยยา          

 ก่อนลงมือรักษาจะต้องประเมินวา่อาการหลกัที่เป็นปัญหาส าคญัของผู้ ป่วยคืออะไร    

 ถ้าอาการปวดเป็นปัญหาหลกัอยา่งเดียว ผู้ ป่วยกลุม่นีส้ว่นใหญ่ยงัด ารงชีวิตได้ตามปกติ การรักษาคือ ยาแก้ปวด 

ปวดน้อยใช้ยาแก้ปวดสามญัประจ าบ้าน เช่น พาราเซตามอล (paracetamol) ถ้าปวดมากใช้ยาทรามาดอล (tramadol) ซงึ ่

เป็น ยากลมุ ่ มอร์ฟีนอยา่งออน่ และไมค่ว่รใช้ติดตอ่กนั เป็นเวลานาน ห้ามใช้ยากลุม่มอร์ฟีนอื่นๆและกลุม่สเตียรอยด์ เพราะ

มกัจะสร้างปัญหาเร่ืองติดยาและผลแทรกซ้อนในระยะยาว ส าหรับยาแก้ปวดกลุม่ทีต้่านการอกัเสบหรือมกัเรียกกนัทัว่ไปวา่ยา

กระดกูไมแ่นะน าถ้าต้องใช้นานเพราะได้ผลน้อยมากไมคุ่้มกบัปัญหาอาการแทรกซ้อนที่อาจตามมา ยกเว้นผู้ ป่วยมีอาการ

อกัเสบของเนือ้เยื่อร่วมอยูด้่วยก็อาจจ าเป็น        

ซึมเศร้า 

ท้อแท้ 

ปวดเรือ้รัง 

เครียด วิตก

กังวล 

การนอนหลับ

ผิดปกต ิ

อาการ

หลัก 



 ถ้าปัญหาหลกัคือ วิตกกงัวล การนอนหลบั มากกวา่อาการปวด ผู้ ป่วยกลุม่นีส้ว่นใหญ่ยงัสบัสนอยูก่บัอาการ ไมแ่นใ่จ

ในการวินิจฉยั มกัมีประวตัิรักษาหลายแหง่ การรักษาในกลุม่นีน้ิยมใช้ยากนัชกัรุ่นใหมฟั่งแล้วไมต้่องตกใจหรือสงสยัวา่รักษาผิด 

เพราะยากลุม่นี ้ เช่น กาบาเพนติน (gabapentin), พรีกาบาลนิ (pregabalin) มีคณุสมบตัิในการลดความไวของเซลล์สมอง

และประสาทไขสนัหลงั ช่วยลดอาการปวด ท าให้การนอนหลบัดีขึน้ และมีผลในการลดวติก กงัวล   

 ถ้าปัญหาหลกัคือ ซมึเศร้า สิน้หวงั และการนอนหลบั ผู้ ป่วยกลุม่นีบ้างรายไมส่ามารถท างานหรือด าเนินชีวิตได้

ตามปกติ การรักษาจึงต้องใช้ยาต้านเศร้า เพราะยากลุม่นีน้อกจากช่วยแก้ไขอาการหลกัแล้วหลายตวัมีคณุสมบตัิทางเคมใีน

การลดความไวของเซลล์ประสาทเช่นกนั ตวัอยา่งเช่น อะมิทริปไทรีน (amitriptyline), ดลูอ็กซิทีน (duloxetine), มิลนาซิพลาน

(milnacipran)           

 การรักษาที่ไม่ใช่ยา 

ที่มีข้อมลูชดัเจน คือ การออกก าลงักาย ซึง่มีผลดตีอ่หลายอาการ การออกก าลงักายมีหลายรูปแบบ เช่น  

 

ออกก าลงัแบบแอโรบิก ช่วยลดอาการออ่นเพลยี ท าให้ปัญหาการนอนหลบั

และสมรรถภาพร่างกายดีขึน้ แตต้่องเร่ิมทีละน้อยเพราะกล้ามเนือ้ไวตอ่การปวดยอก

    

 

 

การออกก าลงักายในสระน า้โดยเฉพาะน า้อุน่พบชดัเจนวา่ช่วยลดปัญหา

ปวดยอกกล้ามเนือ้จากการออกก าลงัได้ดี     

         

 

ส าหรับโยคะ ร ามวยจีน ชว่ยลดอาการปวดเมื่อย ความเครียดและเสริมสร้างสมาธิ 

ข้อเดน่ของการออกก าลงัคือ ฝึกปฏิบตัิได้เอง คา่ใช้จ่ายน้อย  

 

สว่นใหญ่ผู้ที่รักษาด้วยการออกก าลงักายอยา่งสม า่เสมอติดตอ่กนัเป็นเวลา 2-3 เดือน มกัจะเห็นการเปลีย่นแปลงซึง่

ชดัเจน   

 



            

 การนวด ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนือ้ ชว่ยให้ผอ่นคลายลดความเครียด นอนหลบัสบายขึน้ ถือเป็นการรักษาเสริมที่

สะดวกในการเข้าถึงส าหรับประเทศไทย         

 การฝังเข็ม ชว่ยลดอาการปวดและปัญหาการนอนหลบั       

 การฝึกสมาธิ ชว่ยลดอาการปวด และยงัให้ผลดีมากในการลดอาการเครียด สง่เสริมสมาธิในการท างาน ซึง่นบัวา่

สอดคล้องกบัวิถีชาวพทุธ  

ในมมุมองของผู้ ป่วยมกัจะพบวา่ การนวด การฝังเขม็ การฝึกโยคะ ร ามวยจีน และการฝึกสมาธิ มีผลดีกบัไฟโบร

มยัอลัเจีย และมีหลกัฐานสนบัสนนุจากการแพทย์แผนปัจจบุนัวา่เป็นการรักษาทางเลอืกหรือการรักษาเสริมที่มีประโยชน์ 

 จิตบ าบดั อาจมีความจ าเป็นในรายซึง่สญูเสยีสขุภาพจิต หรือผู้ที่มีปัญหาสขุภาพจิตอยูเ่ป็นพืน้ฐาน 

การรักษาตา่งๆที่กลา่วมานี ้ มีผลในการลดความไวของระบบประสาทสว่นกลางและชว่ยในการปรับสมดลุสารเคมใีน

น า้ไขสนัหลงัและโพรงสมองที่เก่ียวกบัอารมณ์และความปวด ด้วยกลไกที่แตกตา่งกนัประเด็นส าคญัคือ    

 ไมว่า่จะเป็นยาหรือการรักษาที่ไมใ่ช่ยาควรเร่ิมทีละน้อยเพื่อลดหรือปอ้งกนัผลข้างเคยีงจากยา เชน่ ง่วงนอน คลืน่ไส้

อาเจียน เวียนศีรษะ ใจสัน่ กระวนกระวาย และผลข้างเคียงของการรักษาที่ไมใ่ช่ยา เช่น อาการระบมจากการออกก าลงักาย 

การนวด หรือ ฝังเข็ม ตอ่มาจงึคอ่ยๆปรับให้เหมาะสมตามการตอบสนองหรือการเปลีย่นแปลงของอาการ   

     

 

นอกจากนีย้งัมีการรักษาใหม่ๆ  ที่มีการกลา่วถงึและเร่ิมมีหลกัฐานสนบัสนนุ 

ได้แก่ การกระตุ้นสมองด้วยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ (transcortical magnetic stimulation) 

เพื่อลดอาการตา่งๆ ของไฟโบรมยัอลัเจีย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาการปวดและอารมณ์

ซมึเศร้า แตเ่ป็นการรักษาที่คา่ใช้จ่ายสงูและผลระยะยาวยงัไมม่ีข้อมลูที่ชดัเจน 

 

ผลการรักษา          

 ปัจจบุนัความรู้และเข้าใจเก่ียวกบัเร่ือง ไฟโบรมยัอลัเจีย มมีากขึน้ ท าให้ผลการรักษาได้ผลดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แตต้่อง

อาศยัความร่วมมือและความมานะอดทนจากทัง้ผู้ ป่วยและแพทย์ เพราะสว่นใหญ่การเปลีย่นแปลงของการด าเนินโรคจะ

เป็นไปอยา่งช้าๆ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ผลการรักษาโรคนีก็้ไมแ่ตกตา่งจากกรณีของโรคไมเกรน ถ้าปรับยาได้

เหมาะสม ผู้ ป่วยเรียนรู้ที่จะหลกีเลีย่งหรือรับมือกบัปัจจยักระตุ้นตา่งๆได้อยา่งดี มีการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ อาการก็

สงบและอยูไ่ด้อยา่งปกติสขุ หลายรายสามารถหยดุยาได้ ส าหรับไฟโบรมยัอลัเจียพบวา่เมื่อติดตามผลการรักษาเป็นเวลา 2 ปี 

สามารถท าให้โรคสงบหรือไมม่ีอาการได้ถึง 24%, ดีขึน้จนอาการและความรุนแรงลดลงถึงระดบัท่ีไมเ่ข้าขา่ยวา่เป็นไฟโบรมยัอลั

เจียแล้วถึง 47%, และมีเพียง 10-25% ที่ยงัมีอาการรุนแรงจนไมส่ามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ซึง่มกัจะเป็นกลุม่ที่มีปัญหา

สขุภาพจิตร่วมอยูด้่วย  



ข้อควรรู้ 

1. อาการปวดของไฟโบรมัยอลัเจีย รักษาง่าย       

 2. ความวติกกังวล ความกลัว ความสับสน และความใจร้อน ตลอดจนความท้อแท้ของผู้ป่วยไฟโบร

มัยอัลเจียมักจะ กลายเป็นปัญหาที่รักษายากกว่าอาการปวดของตัวโรคเอง     

 3. สาเหตุส าคัญของความล้มเหลวในการรักษา คือ        

 3.1 ความกลวั วิตกกังวล ไม่มั่นใจและไม่เข้าใจในอาการต่างๆ ดังกล่าว  และ    

 3.2 ขาดการออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งถอืว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ส าคัญกว่าการรักษาด้วยยา 

เพราะนอกจากมีผลในการรักษาอาการอ่อนเพลียของไฟโบรมัยอัลเจีย ยงัมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายทั่วไป และเป็น

การเสริมสร้างความม่ันใจที่ดทีี่สุด  

 


