ไฟโบรมัยอัลเจีย
(Fibromyalgia)
“ไฟโบรมัยอัลเจีย”(Fibromyalgia) เป็ นกลุม่ อาการปวดเรื อ้ รัง โดยอาการปวดมักจะกระจายหลายแหง่ ตามร่างกาย
โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นตาแหน่ง ของกล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็น และเนื ้อเยื่ออ่อนของร่างกาย บริ เวณทีพ่ บว่ามีอาการบ่อยคือ ศีรษะ คอ บ่า
และหลัง บางรายปวดทังตั
้ ว นอกจากอาการปวดยังอาจมีอาการร่วมอื่นๆได้ หลายอาการ ได้ แก่อาการอ่อนเพลีย นอนหลับไม่
สนิท สมาธิและความจาถดถอย รวมถึงความเครี ยดและอารมณ์ซมึ เศร้ า ด้ วย
การกระจายของตาแหน่งทีม่ ีอาการปวดและความหลากหลายของอาการร่วม
บ่อยครัง้ ที่ผ้ ปู ่ วยจะถูกส่งตรวจหลายอย่าง และบางครัง้ อาจถูกเข้ าใจว่าเป็ น
โรคอื่นๆหลายโรคถ้ าผลการตรวจขาดความแม่นยา จากการสารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาพบว่า ไฟโบรมัยอัลเจีย เป็ นปั ญหาสุขภาพที่พบบ่อยประมาณ
2% ของประชากรมีอาการเข้ าได้ กบั โรคนี ้ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 8
เท่า พบมากในวัยกลางคนอายุระหว่าง 35-60 ปี ความรุนแรงของโรคมีความ
แตกต่างกันในแต่ละราย เช่น อาการปวดมีตงแต่
ั ้ ปวดเล็กน้ อยสามารถใช้ ชีวิต
ได้ อย่างปกติถงึ ปวดอย่างมาก บางรายปวดเหมือนกล้ ามเนื ้ออักเสบทังตั
้ วและ
บัน่ ทอนคุณภาพชีวติ ส่วนอาการร่วมในแต่ละรายก็มจี านวนและความรุนแรง
ตาแหน่ งที่มอี าการปวดซึ่งพบบ่ อยใน
ที่แตกต่าง สาหรับการสารวจในประชากรกรุงเทพมหานครเมื่อ ปี พ.ศ. 2554
ไฟโบรมัยอัลเจีย
พบว่าอุบตั กิ ารณ์ของโรคไฟโบรมัยอัลเจียน้ อยกว่าที่พบในสหรัฐอเมริ กา คือ
พบประมาณ 0.6%
อะไรคือ สาเหตุของโรคนี ้

แต่เดิมเชื่อกันว่าโรคนี ้เกิดขึ ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ปั จจุบนั เชื่อว่ามักจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันชักนาให้ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง คือสมองและไขสันหลังอยูใ่ นสภาวะที่ไวกว่าปกติ โดยเฉพาะสมองส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการรับรู้ความปวด
ความคิด และอารมณ์ ซึง่ มีทงสาเหตุ
ั้
ที่เป็ นปั จจัยทางร่างกาย จิตใจ และสังคมสิง่ แวดล้ อม กล่าวคือ

1. ปั จจัยทางร่างกาย พบว่า ผู้ทมี่ ีประวัติเคยประสบอุบตั เิ หตรุนแรง
โดยเฉพาะต่อระบบสมองและประสาทไขสันหลัง เช่น อุบตั ิเหตุขบั รถแล้ วถูก
รถด้ านหลังชน ทาให้ กระดูกก้ านคอกระแทกจนเกิดการกระทยกระเทือนถึง
ระบบสมองและ/หรื อประสาทไขสันหลัง อีกรูปแบบของการบาดเจ็บที่พบบ่อย
แต่มกั ถูกมองข้ าม คือ ผู้ที่ตรากตรางานมาเป็ นเวลายาวนานร่างกายตกอยูใ่ น
ภาวะเครี ยด มีการสะสมการบาดเจ็บของเนื ้อเยื่อทีละน้ อยอย่างต่อเนื่องโดย
ไม่ร้ ูตวั ถือเป็ นปัจจัยเริ่ มต้ นที่สาคัญของการเกิดโรคไฟโบรมัยอัลเจีย
2. ปั จจัยทางจิตใจ พบว่าผู้ที่มีบคุ ลิกภาพ สมบูรณ์แบบ ความ
รับผิดชอบสูง ขี ้โมโห หงุดหงิดง่าย เจ้ าระเบียบ รู้สกึ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างขาดตก
บกพร่อง หรื อย ้าคิดย ้าทา จนทาให้ รอบคอบมากเกินไปกลายเป็ นหวาดระแวง
เมื่อมีปัญหาสุขภาพ นามาซึง่ ความเครี ยด มีโอกาสเสีย่ งทีจ่ ะเกิดภาวะไฟโบร
มัยอัลเจียได้ งา่ ยกว่าประชากรทัว่ ไปมาก
3. ปั จจัยทางสังคมและสิง่ แวดล้ อม ปั จจัยนี ้มีความสาคัญเพราะนามาไขข้ อสงสัยได้ ชดั เจนว่าทาไม ไฟโบรมัยอัลเจีย
จึงพบบ่อยกว่ามากในคนเมืองเมือ่ เทียบกับชาวชนบท อธิบายได้ ง่ายว่าวิถีชีวติ คนเมืองมักจะอยูใ่ นสภาะเร่งรี บและแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสังคมสูงกว่า ชัว่ โมงทางานมากขึ ้นเวลาพักผ่อนน้ อยลง ส่งผลโยงไปถึงปั จจัยทางกายที่จาเป็ นต้ องทางานมากกว่า
ด้ วยความจาเป็ น รวมถึงปั จจัยทางจิตใจที่เคร่งเครี ยด ทาให้ เกิดภาวะหรื อกลุม่ อาการที่คนทัว่ ไปรู้จกั กันในชื่อ ออฟฟิ ศ ซินโดรม
(Office Syndrome) ซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ เดียวกับโรคปวดกล้ ามเนื ้อมัยโอฟาสเชี่ยล และไฟโบรมัยอัลเจีย

นอกจากปั จจัยกระตุ้นยังมีข้อมูลที่ควรรู้ กล่าวคือ ไฟโบรมัยอัลเจีย เกิดร่วมกับบางโรคหรื อบางภาวะได้ บอ่ ยกว่าใน
คนปกติทวั่ ไป หรื ออาจกล่าวได้ วา่ บางภาวะหรื อบางโรคเหล่านี ้คือปั จจัยกระตุ้น ที่สาคัญได้ แก่ เกิดร่วมกับโรคไมเกรนได้ ถึง
22%, โรคปวดกล้ ามเนื ้อมัยโอฟาสเชี่ยล20%, โรคไขข้ ออักเสบ 14%, โรควิตกกังวล 32%, ผู้ที่มีบคุ ลิกภาพเจ้ าระเบียบ ดื ้อรัน้
ย ้าคิดย ้าทา23%, และพบในผู้ทมี่ ีโรคซึมเศร้ า 15%

ไฟโบรมัยอัลเจีย รักษาอย่ างไร
เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับโรคไฟโบรมัยอัลเจียเป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างใหม่และยังอยูใ่ นวงจากัด ความล่าช้ าในการวินจิ ฉัย
จึงยังเป็ นปั ญหาที่พบได้ จากการสารวจในประเทศไทยพบว่ากว่าที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับการวินจิ ฉัยว่าเป็ นไฟโบรมัยอัลเจีย โดยเฉลีย่
มีอาการมาแล้ วนานกว่า 9 เดือน โดยผู้ป่วยมักจะพบแพทย์มาแล้ วหลายท่านและอาจหลายสาขา จึงไม่นา่ แปลกใจที่เหตุการ
เช่นนี ้ได้ สร้ างความสับสน กังวล หวาดกลัว และท้ อแท้ ให้ กบั ผู้ป่วยหลายราย
แนวทางการรักษามีลาดับขันตอนส
้
าคัญดังนี ้
สิง่ แรกของการรักษาและถือว่าสาคัญเหนืออื่นใดจึงเป็ นเรื่ องการให้ ความรู้และข้ อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับเรื่ องไฟโบร
มัยอัลเจียกับผู้ป่วย ว่าอาการปวดของโรครักษาได้ ง่าย สิง่ ที่ทาให้ ยงุ่ ยากคือความสับสน กังวล หวาดกลัว และท้ อแท้ เบื ้องต้ น
จึง
ลาดับต่อมาคือการรักษา โดยจะมุง่ เน้ นเฉพาะอาการสาคัญ ที่พบบ่อยคือ อาการปวด ปั ญหาการนอนหลับ ความ
วิตกกังวลและอารมณ์ซมึ เศร้ า ซึง่ อาการทังสี
้ ท่ ี่กล่าวมักจะเกิดร่วมกัน ผู้ป่วยบางรายรักษาด้ วยยาอย่างเดียว บางรายรักษาโดย
ที่ไม่ใช้ ยาเลย ในขณะที่บางรายเป็ นการรักษาร่วมกันซึง่ มักจะได้ ผลดีกว่าและสามารถลดปริ มาณการใช้ ยาได้

ปวดเรือ้ รัง
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การนอนหลับ
ผิดปกติ
การรักษาด้ วยยา
ก่อนลงมือรักษาจะต้ องประเมินว่าอาการหลักที่เป็ นปั ญหาสาคัญของผู้ป่วยคืออะไร
ถ้ าอาการปวดเป็ นปั ญหาหลักอย่างเดียว ผู้ป่วยกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ยงั ดารงชีวิตได้ ตามปกติ การรักษาคือ ยาแก้ ปวด
ปวดน้ อยใช้ ยาแก้ ปวดสามัญประจาบ้ าน เช่น พาราเซตามอล (paracetamol) ถ้ าปวดมากใช้ ยาทรามาดอล (tramadol) ซงึ่
เป็ น ยากลมุ่ มอร์ ฟีนอย่างออ่น และไม่คว่ รใช้ ติดต่อกัน เป็ นเวลานาน ห้ ามใช้ ยากลุม่ มอร์ ฟีนอื่นๆและกลุม่ สเตียรอยด์ เพราะ
มักจะสร้ างปั ญหาเรื่ องติดยาและผลแทรกซ้ อนในระยะยาว สาหรับยาแก้ ปวดกลุม่ ทีต่ ้ านการอักเสบหรื อมักเรี ยกกันทัว่ ไปว่ายา
กระดูกไม่แนะนาถ้ าต้ องใช้ นานเพราะได้ ผลน้ อยมากไม่ค้ มุ กับปัญหาอาการแทรกซ้ อนที่อาจตามมา
ยกเว้ นผู้ป่วยมีอาการ
อักเสบของเนื ้อเยื่อร่วมอยูด่ ้ วยก็อาจจาเป็ น

ถ้ าปั ญหาหลักคือ วิตกกังวล การนอนหลับ มากกว่าอาการปวด ผู้ป่วยกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ยงั สับสนอยูก่ บั อาการ ไม่แน่ใจ
ในการวินิจฉัย มักมีประวัติรักษาหลายแห่ง การรักษาในกลุม่ นี ้นิยมใช้ ยากันชักรุ่นใหม่ฟังแล้ วไม่ต้องตกใจหรื อสงสัยว่ารักษาผิด
เพราะยากลุม่ นี ้ เช่น กาบาเพนติน (gabapentin), พรี กาบาลิน (pregabalin) มีคณ
ุ สมบัติในการลดความไวของเซลล์สมอง
และประสาทไขสันหลัง ช่วยลดอาการปวด ทาให้ การนอนหลับดีขึ ้น และมีผลในการลดวิตก กังวล
ถ้ าปั ญหาหลักคือ ซึมเศร้ า สิ ้นหวัง และการนอนหลับ ผู้ป่วยกลุม่ นี ้บางรายไม่สามารถทางานหรื อดาเนินชีวิตได้
ตามปกติ การรักษาจึงต้ องใช้ ยาต้ านเศร้ า เพราะยากลุม่ นี ้นอกจากช่วยแก้ ไขอาการหลักแล้ วหลายตัวมีคณ
ุ สมบัติทางเคมีใน
การลดความไวของเซลล์ประสาทเช่นกัน ตัวอย่างเช่น อะมิทริ ปไทรี น (amitriptyline), ดูลอ็ กซิทีน (duloxetine), มิลนาซิพลาน
(milnacipran)
การรักษาที่ไม่ ใช่ ยา
ที่มีข้อมูลชัดเจน คือ การออกกาลังกาย ซึง่ มีผลดีตอ่ หลายอาการ การออกกาลังกายมีหลายรูปแบบ เช่น

ออกกาลังแบบแอโรบิก ช่วยลดอาการอ่อนเพลีย ทาให้ ปัญหาการนอนหลับ
และสมรรถภาพร่างกายดีขึ ้น แต่ต้องเริ่ มทีละน้ อยเพราะกล้ ามเนื ้อไวต่อการปวดยอก

การออกกาลังกายในสระน ้าโดยเฉพาะน ้าอุน่ พบชัดเจนว่าช่วยลดปั ญหา
ปวดยอกกล้ ามเนื ้อจากการออกกาลังได้ ดี

สาหรับโยคะ รามวยจีน ช่วยลดอาการปวดเมื่อย ความเครี ยดและเสริ มสร้ างสมาธิ
ข้ อเด่นของการออกกาลังคือ ฝึ กปฏิบตั ิได้ เอง ค่าใช้ จ่ายน้ อย

ส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่รักษาด้ วยการออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอติดต่อกันเป็ นเวลา 2-3 เดือน มักจะเห็นการเปลีย่ นแปลงซึง่
ชัดเจน

การนวด ช่วยลดอาการปวดกล้ ามเนื ้อ ช่วยให้ ผอ่ นคลายลดความเครี ยด นอนหลับสบายขึ ้น ถือเป็ นการรักษาเสริ มที่
สะดวกในการเข้ าถึงสาหรับประเทศไทย
การฝังเข็ม ช่วยลดอาการปวดและปั ญหาการนอนหลับ
การฝึ กสมาธิ ช่วยลดอาการปวด และยังให้ ผลดีมากในการลดอาการเครี ยด ส่งเสริ มสมาธิในการทางาน ซึง่ นับว่า
สอดคล้ องกับวิถีชาวพุทธ
ในมุมมองของผู้ป่วยมักจะพบว่า การนวด การฝังเข็ม การฝึ กโยคะ รามวยจีน และการฝึ กสมาธิ มีผลดีกบั ไฟโบร
มัยอัลเจีย และมีหลักฐานสนับสนุนจากการแพทย์แผนปัจจุบนั ว่าเป็ นการรักษาทางเลือกหรื อการรักษาเสริ มที่มีประโยชน์
จิตบาบัด อาจมีความจาเป็ นในรายซึง่ สูญเสียสุขภาพจิต หรื อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอยูเ่ ป็ นพื ้นฐาน
การรักษาต่างๆที่กล่าวมานี ้ มีผลในการลดความไวของระบบประสาทส่วนกลางและช่วยในการปรับสมดุลสารเคมีใน
น ้าไขสันหลังและโพรงสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์และความปวด ด้ วยกลไกที่แตกต่างกันประเด็นสาคัญคือ
ไม่วา่ จะเป็ นยาหรื อการรักษาที่ไม่ใช่ยาควรเริ่ มทีละน้ อยเพื่อลดหรือป้องกันผลข้ างเคียงจากยา เช่น ง่วงนอน คลืน่ ไส้
อาเจียน เวียนศีรษะ ใจสัน่ กระวนกระวาย และผลข้ างเคียงของการรักษาที่ไม่ใช่ยา เช่น อาการระบมจากการออกกาลังกาย
การนวด หรื อ ฝังเข็ม ต่อมาจึงค่อยๆปรับให้ เหมาะสมตามการตอบสนองหรื อการเปลีย่ นแปลงของอาการ

นอกจากนี ้ยังมีการรักษาใหม่ๆ ที่มีการกล่าวถึงและเริ่ มมีหลักฐานสนับสนุน
ได้ แก่ การกระตุ้นสมองด้ วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (transcortical magnetic stimulation)
เพื่อลดอาการต่างๆ ของไฟโบรมัยอัลเจีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาการปวดและอารมณ์
ซึมเศร้ า แต่เป็ นการรักษาที่คา่ ใช้ จ่ายสูงและผลระยะยาวยังไม่มีข้อมูลที่ชดั เจน

ผลการรักษา
ปั จจุบนั ความรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ อง ไฟโบรมัยอัลเจีย มีมากขึ ้น ทาให้ ผลการรักษาได้ ผลดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ต้อง
อาศัยความร่วมมือและความมานะอดทนจากทังผู
้ ้ ป่วยและแพทย์
เพราะส่วนใหญ่การเปลีย่ นแปลงของการดาเนินโรคจะ
เป็ นไปอย่างช้ าๆ ถ้ าจะเปรี ยบเทียบให้ เข้ าใจง่าย ผลการรักษาโรคนี ้ก็ไม่แตกต่างจากกรณีของโรคไมเกรน ถ้ าปรับยาได้
เหมาะสม ผู้ป่วยเรี ยนรู้ที่จะหลีกเลีย่ งหรื อรับมือกับปัจจัยกระตุ้นต่างๆได้ อย่างดี มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ อาการก็
สงบและอยูไ่ ด้ อย่างปกติสขุ หลายรายสามารถหยุดยาได้ สาหรับไฟโบรมัยอัลเจียพบว่าเมื่อติดตามผลการรักษาเป็ นเวลา 2 ปี
สามารถทาให้ โรคสงบหรื อไม่มีอาการได้ ถึง 24%, ดีขึ ้นจนอาการและความรุนแรงลดลงถึงระดับที่ไม่เข้ าข่ายว่าเป็ นไฟโบรมัยอัล
เจียแล้ วถึง 47%, และมีเพียง 10-25% ที่ยงั มีอาการรุนแรงจนไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ ตามปกติ ซึง่ มักจะเป็ นกลุม่ ที่มีปัญหา
สุขภาพจิตร่วมอยูด่ ้ วย

ข้ อควรรู้
1. อาการปวดของไฟโบรมัยอัลเจีย รักษาง่ าย
2. ความวิตกกังวล ความกลัว ความสับสน และความใจร้ อน ตลอดจนความท้ อแท้ ของผู้ป่วยไฟโบร
มัยอัลเจียมักจะ กลายเป็ นปั ญหาที่รักษายากกว่ าอาการปวดของตัวโรคเอง
3. สาเหตุสาคัญของความล้ มเหลวในการรักษา คือ
3.1 ความกลัว วิตกกังวล ไม่ ม่ นั ใจและไม่ เข้ าใจในอาการต่ างๆ ดังกล่ าว และ
3.2 ขาดการออกกาลังกายอย่ างสม่าเสมอ ซึ่งถือว่ ามีความสาคัญอย่ างยิ่ง สาคัญกว่ าการรักษาด้ วยยา
เพราะนอกจากมีผลในการรักษาอาการอ่ อนเพลียของไฟโบรมัยอัลเจีย ยังมีผลดีต่อสุขภาพร่ างกายทั่วไป และเป็ น
การเสริมสร้ างความมั่นใจที่ดที ่ สี ุด

