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ABSTRACT  
Objectives:  To compare serum total vitamin D (25(OH) D) 
levels and plasma magnesium levels between patients with 
fibromyalgia syndrome (FMS) and age and sex matched normal 
control population. 
Study design:  Age and sex matched cross-sectional study 
Setting:  Out patients of Department of Rehabil itation 
Medicine, Faculty of Medicine Siriraj hospital 
Subjects:  A total of 40 FMS patients diagnosed by the ACR 
2010 criteria and 40 age and sex matched normal controls 
(mean age = 45 years, 36 females and 4 males in each groups) 
from August to October 2014. All participants had no underlying 
disease and did not take any medication, vitamin D or 
magnesium supplement influencing the laboratory results. 
Methods:  Participants’ blood was collected for total serum 
vitamin D and plasma magnesium levels. The results were 
compared between each group.
Results:  The mean value of serum total serum vitamin D 
concentration in FMS group was 0.5 (SD 0.1) ng/mL higher 
than normal controls (mean 24.6 (SD 7.5) and 24.1 (SD 8.5) 
ng/mL, respectively, p=0.813). The mean value of plasma 
magnesium levels was 0.1 (SD 0.02) mg/dL higher in 
fibromyalgia group than control [mean 2.1 (SD 0.18) and 2.0 
(SD 0.16) mg/dL, respectively, p=0.108). 
Conclusion:  There was no statistically significant difference 
in mean total serum vitamin D and plasma magnesium levels 
between fibromyalgia and control group.  
Keywords:  fibromyalgia, vitamin D, magnesium 
 
J Thai Rehabil Med 2016; 26(3): 83-90

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์:  เปรียบเทียบระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมใน
เลือดผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจีย(fibromyalgia,FMS)กับคนปกติ

กลุ่มที่มีอายุใกล้เคียงกันและเพศเดียวกัน

รูปแบบการวิจัย:การศึกษาเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง

กลุ่มตัวอย่างที่อายุใกล้เคียงกันและเพศเดียวกัน

สถานที่ทำการวิจัย:แผนกผู้ป่วยนอกภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยFMSที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์

ACR2010และคนปกติกลุ่มละ40คนมีอายุใกล้เคียงกัน

และอัตราส่วนของเพศเดียวกัน(อายุเฉลี่ย45ปีแต่ละกลุ่มมี

เพศหญิง36คนเพศชาย4คน)ที่มารับการรักษาระหว่างเดือน

สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2557ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่มีโรคประจำตัว

หรือกินยาที่มีผลต่อระดับวิตามินดีและแมกนีเซียม

วิธีการศึกษา:เก็บตัวอย่างเลือดของกลุ่มประชากรเพื่อตรวจ

และเปรียบเทียบระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมในเลือดระหว่าง

กลุ่มผู้ป่วยFMSและกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษา:กลุ่มผู้ป่วยFMSมีระดับวิตามินดีและแมกนีเซียม

ในเลือดสูงกว่าในกลุ่มคนปกติเล็กน้อยคือ0.5±1.0นก./มล.

และ0.1±0.02มก./ดล.ตามลำดับแต่ไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม(ค่าเฉลี่ยวิตามินดีในเลือด

24.6±7.5นก./มล.และ24.1±8.5นก./มล.,p=0.813และ

ค่าเฉลี่ยแมกนีเซียมในเลือด2.1±0.18มก./ดล.และ2.0±0.16

มก./ดล.,p=0.108)

สรุป:ไม่พบความแตกต่างกันทางนัยสำคัญทางสถิติของระดับ

วิตามินดีในเซรั่มและแมกนีเซียมในพลาสมาระหว่างผู้ป่วย

ไฟโบรมัยอัลเจียกับคนปกติ

คำสำคัญ:ไฟโบรมัยอัลเจีย,วิตามินดี,แมกนีเซียม
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บทนำ
 ไฟโบรมัยอัลเจีย(1)(fibromyalgia,FMS)หมายถึงกลุ่ม

อาการปวดเรื้อรังที่มีอาการกระจายทั่วร่างกาย(chronic
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widespreadpain)เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและมักมีอาการร่วม

เช่นอ่อนเพลียซึมเศร้าวิตกกังวลความผิดปกติในการนอน

หลับปวดไมเกรนณัฐวุฒิอิทธิพงศธรและคณะได้ศึกษา

ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าพบความชุกของโรคนี้ในกลุ่มคนไข้

ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ3.4(2)สาเหตุของFMSยังไม่แน่ชัดเชื่อว่า

มีหลายเหตุปัจจัยที่น่าจะเป็นสาเหตุร่วมกัน(3)ได้แก่พันธุกรรม

ปัจจัยที่ก่ออาการปวดจากส่วนปลาย(peripheralpain

generator)ปัจจัยทางจิตใจและสังคมซึ่งชักนำให้ระบบ

ประสาทส่วนกลางมีความไวต่อตัวกระตุ้นมากกว่าปกติ(central

sensitization)

 ปัจจุบันนิยมใช้เกณฑ์การวินิจฉัยโรคFMSที่มีการปรับปรุง

ครั้ งสุดท้าย(ค.ศ.2010)ของAmericanCol legeof

Rheumatology(ACR2010)(4)ซึ่งประกอบด้วยดัชนีการ

กระจายอาการปวดทั่วร่างกาย(widespreadpainindex

(WPI)>7และคะแนนความรุนแรงของอาการ(symptom

severity(SS)scalescore)>5หรือWPIอยู่ในช่วง3–6

ร่วมกับSS>9โดยที่มีอาการในระดับใกล้เคียงนี้มาอย่างน้อย

3เดือนและไม่มีภาวะผิดปกติอื่นใดที่จะอธิบายอาการเหล่านี้

การวินิจฉัยแยกโรคที่สำคัญ(5)มีหลายโรคหรือกลุ่มอาการ

รวมถึงภาวะร่างกายขาดวิตามินดี(vitaminDdeficiency)หรือ

ขาดแมกนีเซียม(magnesiumdeficiency)ซึ่งมีอาการคือปวด

ตามร่างกายอ่อนเพลียและอาจมีการสูญเสียกระบวนการ

การรับรู้(cognitivedysfunction)ได้

 วิตามินดี(6)เป็นวิตามินในกลุ่มที่ละลายในไขมันมีสารออก

ฤทธิ์ที่สำคัญคือคือ1-alpha,25(OH)2D3ซึ่งจัดเป็นฮอร์โมนที่

สำคัญร่างกายที่มีภาวะขาดวิตามินดีจะมีอาการและอาการ

แสดงได้ในหลายระบบรวมถึงระบบกล้ามเนื้อและกระดูกมัก

พบร่วมกับโรคกระดูกพรุนและในผู้ป่วยบางกลุ่มจะมีอาการ

ปวดตามกล้ามเนื้อได้ในปัจจุบันจึงมีการนำเอาวิตามินดีมาใช้

ในการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตลอดจนโรคอื่นๆเช่น

โรคไตโรคสะเก็ดเงินโรคมะเร็งบางชนิดและโรคไฟโบรมัย-

อัลเจียซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบของการรักษาร่วม

 ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใช้ค่าปกติเซรั่มวิตามินดีคือ30-

150นก./มล.สุกรีสุนทราภาและคณะ(7)ทำการตรวจระดับ

วิตามินดีทั้งหมดในหญิงวัยหมดประจำเดือน98รายพบว่า

ร้อยละ25.3มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า30นก./มล.ส่วน

การศึกษาระดับวิตามินดีทั้งหมดในเลือดของทหารที่สุขภาพ

แข็งแรงในจังหวัดพะเยาจำนวน158รายนิลรัตน์วรรณศิลป์

และคณะพบว่าร้อยละ22.8มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่า

30นก./มล.(8)จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าแม้ประเทศที่มีแสงแดด

ปริมาณมากก็ยังพบคนปกติที่แข็งแรงดีมีภาวะวิตามินดีไม่

เพียงพออยู่มากอาจเป็นผลจากพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการโดน

แดดด้วยเกรงว่าผิวจะไม่สวยกลัวการแก่เร็วกลัวการเป็นมะเร็ง

ผิวหนังเป็นต้น

 ในต่างประเทศAbokryshaและคณะ(9)พบว่าผู้ป่วยหญิง

ไฟโบรมัยอัลเจียจำนวน30คนมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำ

มากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.76±1.46นก./มล.และไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่มที่แต่งชุดคลุมตาม

ประเพณีกับกลุ่มที่ไม่ได้แต่งชุดคลุมส่วนBhattyและคณะ(10)

ในประเทศปากีสถานศึกษาผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจียเพศหญิง40

รายพบว่าระดับวิตามินดีในเลือดของผู้ป่วยต่ำค่าเฉลี่ยเท่ากับ

17.41±5.497นก./มล.ทั้งสองการศึกษานี้มีจำนวนผู้ป่วยน้อย

และไม่มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไปจึงไม่สามารถ

สรุปได้ว่าผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจียมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำ

เสมอ

 แมกนีเซียม(11,12)เป็นเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการปริมาณ

น้อย(traceelements)แต่มีความสำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดย

ร้อยละ60-70พบในกระดูกส่วนที่เหลืออีกร้อยละ30พบ

ในเนื้อเยื่ออ่อนเช่นกล้ามเนื้อสมองเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและ

ของเหลวในร่างกายโดยทำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ที่สำคัญของ

เอ็นไซม์ไม่น้อยกว่า300ชนิดในร่างกายเกี่ยวข้องกับการ

สังเคราะห์โปรตีนต่างๆดังนั้นภาวะที่ร่างกายขาดแมกนีเซียม

จึงมีอาการแสดงได้ในหลายระบบโดยทำให้เกิดอาการปวด

กล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อกระตุกได้

 ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิกคณะแพทย-

ศาสตร์ศิริราชพยาบาลตรวจวัดระดับแมกนีเซียมในเลือดโดย

ถือว่าระดับแมกนีเซียมในพลาสมา1.8-2.5มก./ดล.เป็นระดับ

ปกติในต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีภาวะแมกนีเซียม

ต่ำมักเป็นผู้ป่วยวิกฤตนิลรัตน์วรรณศิลป์และคณะ(13)ได้ศึกษา

ระดับแมกนีเซียมในเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี

เทียบกับคนปกติพบว่ากลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดแดงโคโรนารีมี

จำนวนผู้ที่มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำในสูงกว่ากลุ่มควบคุม

แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในประเทศตุรกีMatthanaและ

คณะ(14)ได้ศึกษาระดับสังกะสีแมกนีเซียมและเซเลเนียมใน

เลือดผู้ป่วยFMSเทียบกับคนปกติพบว่ามีระดับสังกะสีและ

แมกนีเซียมในเลือดต่ำลงในผู้ป่วยFMSอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ

 เนื่องจากข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนแต่ปัจจุบันมีการให้ยาวิตามินดี

และแมกนีเซียมเสริมในกลุ่มผู้ป่วยFMSและปวดกระดูกและ

กล้ามเนื้อที่ไม่จำเพาะ(non-specificmusculoskeletalpain)

จำนวนไม่น้อยประกอบกับไม่เคยมีการศึกษาผู้ป่วยFMSใน

ประเทศไทยมาก่อนดังนั้นทางคณะผู้วิจัยทำจึงสนใจศึกษา

ระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมในเลือดของผู้ป่วยFMSเปรียบ

เทียบกับคนปกติซึ่งมีลักษณะทางภูมิประเทศการดำรงชีวิต
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การแต่งกายอาหารและลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจที่

แตกต่างจากประเทศว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติหรือไม่อย่างไรและเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการ

ตัดสินใจรักษาโรคFMSด้วยวิตามินดีและแมกนีเซียมและ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีวัดความเจ็บปวดกับระดับ

วิตามินดีในเซรั่มและแมกนีเซียมในพลาสมา


วิธีการศึกษา

กลุ่มประชากร

 ผู้ป่วยอายุ18-65ปีที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก

ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลศิริราช

 เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มผู้ป่วยคือได้รับการวินิจฉัยFMS

ตามเกณฑ์ACR2010และกลุ่มควบคุมคือผู้ที่ไม่ได้เป็นโรค

FMSที่มีเพศและอายุเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกลุ่มผู้ป่วย

 เกณฑ์การคัดออกได้แก่1)รับประทานวิตามินดีเสริมขนาด

มากกว่า15มก./วันหรือเทียบเท่ากับวิตามินดีมากกว่าหรือ

เท่ากับ600IU(รวมถึงวิตามินรวม)หรือแมกนีเซียมเสริมขนาด

มากกว่าหรือเท่ากับ300มก./วันมาก่อนหรือรับประทานยา

ที่ทำให้มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกว่าปกติเช่นยากันชักยา

ละลายลิ่มเลือดrifampicinสเตียรอยด์หรือยาที่ทำให้มีระดับ

แมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติเช่นยาขับปัสสาวะยากลุ่ม

protonpumpinhibitorติดต่อกันมากกว่า5ปี(15)digitalisและ

ยาเคมีบำบัด2)สภาวะนอนติดเตียงไม่สามารถเดินและช่วย

เหลือตัวเองนอกบ้านเป็นประจำ3)นักกีฬากลางแจ้งที่ฝึกซ้อม

อย่างสม่ำเสมอ4)เคยได้รับการวินิจฉัยหรือกำลังวินิจฉัยแยก

โรคที่ทำให้มีวิตามินดีหรือแมกนีเซียมในเลือดต่ำมาก่อนได้แก่

seronegativesystemiclupuserythematosus(SLEor

Lupus)ภาวะอักเสบทั่วร่างกายอื่นๆกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ

และเนื้อเยื่อพังผืด(myofascialpainsyndrome)ภาวะขาด

วิตามินดีภาวะขาดแมกนีเซียมโรคติดเชื้อจากตัวหมัดโรคไต

โรคตับพิษสุราเรื้อรังภาวะขาดฮอร์โมนพาราไธรอยด์ชนิด

ปฐมภูมิมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลมัยอิโลมาและกลุ่ม

อาการผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย

(malabsorptiondisease)
หมายเหตุการคำนวณจำนวนประชากรอ้างอิงจากการศึกษาของ

Matthana(ค.ศ.2001)(14)ที่พบผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจียมีภาวะขาดวิตามินดี

เท่ากับร้อยละ61และจากข้อมูลของสุกรีสุนทราภา(ค.ศ.2001)(7)พบว่า

คนปกติมีภาวะขาดวิตามินดีเท่ากับร้อยละ11.3และจากการศึกษาของ

OmerFSและคณะ(ค.ศ.2008)(16)พบว่าผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจียมีค่าเฉลี่ย

ระดับแมกนีเซียมในเลือดเท่ากับ1.8มิลลิโมลต่อลิตร(SD=0.4)และใน

คนปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ1.5มิลลิโมลต่อลิตร(SD=0.5)เมื่อกำหนดระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ0.05และอำนาจการทดสอบเท่ากับ80คำนวณขนาด

ตัวอย่างเพื่อให้ตอบคำถามงานวิจัยได้ครอบคลุมและสำรองความไม่

ครบถ้วนข้อมูลอีกร้อยละ20จึงได้จำนวนประชากรในงานวิจัยนี้กลุ่มละ

40ราย

 โครงการได้นี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนคณะแพทย-

ศาสตร์ศิริราชพยาบาลหมายเลข741/2556(EC2)และได้รับการอนุมัติ

ทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล


ขั้นตอนการวิจัย

1. แบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการเป็น

 2กลุ่มคือกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจีย(FMS)และกลุ่มควบคุม

2. บันทึกข้อมูลทั่วไปได้แก่อายุเพศน้ำหนักความสูง

 คำนวณดัชนีมวลกาย(bodymassindex,BMI)

 ระดับการศึกษาลักษณะการทำงานและที่อยู่อาศัย

 ระยะเวลาการโดนแสงแดดในชีวิตประจำวันเป็น

 จำนวนชั่วโมง

3. กลุ่มFMSบันทึกคะแนนความเจ็บปวด(numeric

 painratingscale)โดยความปวดมากที่สุดเท่ากับ

 10และไม่ปวดเลยเท่ากับ0

4. เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับวิตามินดีในเซรั่มและ

 แมกนีเซียมในพลาสมาแคลเซียมฟอสเฟตตรวจนับ

 เม็ดเลือดการทำงานของตับและไตและฮอร์โมน

 พาราไธรอยด์

5. หากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากการเก็บตัวอย่าง

 เลือดเช่นเลือดไหลไม่หยุดเป็นก้อนเลือดใต้ผิวหนัง

 ฯลฯแพทย์พยาบาลจะให้การรักษาตามมาตรฐาน

 การดูแลผู้ป่วยและบันทึกเหตุการณ์ไว้ในแบบบันทึก

 งานวิจัย


การวิเคราะห์ทางสถิติ

 ใช้โปรแกรมSPSS15.0โดยใช้Fisherextracttestและ

Pearsonchi-squaretestวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นตัวแปร

จัดกลุ่มคือเพศระดับการศึกษาลักษณะการทำงานและที่อยู่

อาศัยระยะเวลาการโดนแสงแดดในชีวิตประจำวันและใช้

Independentt-testหรือMann-WhitneyUtestวิเคราะห์

ตัวแปรต่อเนื่องคืออายุน้ำหนักความสูงคำนวณดัชนีมวลกาย

คะแนนความเจ็บปวดและผลทางห้องปฏิบัติการคือค่าเฉลี่ย

วิตามินดีในเซรั่มและแมกนีเซียมในพลาสมาซึ่งเป็นผลการ

เปรียบเทียบหลักรวมทั้งแคลเซียมฟอสเฟตการตรวจนับเม็ด

เลือดอย่างสมบูรณ์การทำงานของตับและไตและฮอร์โมน

พาราไธรอยด์โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่0.05


ผลการศึกษา

 ผู้ร่วมวิจัยกลุ่มละ40คนเป็นเพศหญิงกลุ่มละ36คนและ

เพศชายกลุ่มละ4คนมีอายุเฉลี่ย45.9ปีและ45.5ปีตาม

ลำดับข้อมูลเบื้องต้นและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของทั้ง2

กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันตามนัยสำคัญทางสถิติ(ตารางที่1

และ2)เมื่อเปรียบเทียบค่าวิตามินดีในเซรั่มและค่าแมกนีเซียม
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ในพลาสมาระหว่างกลุ่มFMSและกลุ่มควบคุมพบว่ากลุ่ม

FMSมีค่าเฉลี่ยระดับวิตามินดีในเซรั่มและแมกนีเซียมใน

พลาสมาสูงกว่ากลุ่มควบคุมเล็กน้อยคือ0.5±1.0นก./มล.และ

0.1±0.02มก./ดล.ตามลำดับแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ(ตารางที่3)ทั้งนี้กลุ่มFMSพบผู้ที่ขาดวิตามินดี

ร้อยละ32.5ส่วนกลุ่มควบคุมพบร้อยละ42.5และมีภาวะขาด

แมกนีเซียมในกลุ่มควบคุมอยู่ที่ร้อยละ2.5แต่ไม่พบในกลุ่ม

FMSเลย(ตารางที่4และ5)

ตารางที่
1ข้อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจียและกลุ่มควบคุม

1ค่าเฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน),2ร้อยละ,



เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2559; 26(3) -87-

ตารางที่
2ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจียและกลุ่มควบคุม

1ค่าเฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน),†ใช้IndependentT-test,2ค่ามัธยฐาน(ค่าต่ำสุด,ค่าสูงสุด),#ใช้Mann-WhitneyUtestเพื่อนำมาคำนวณหาค่า
p-value

ตารางที่
3ระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมในเลือดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจียและกลุ่มควบคุม

#n=39,แสดงค่าเป็นค่าเฉลี่ย(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
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ตารางที่
5ร้อยละระดับแมกนีเซียมในเลือดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจียและกลุ่มควบคุม

ตารางที่
4ร้อยละของระดับวิตามินดีในเลือดเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจียและกลุ่มควบคุม

 เมื่อนำระดับวิตามินดีในเซรั่มมาหาความสัมพันธ์กับค่า

ดัชนีความเจ็บปวด(แผนภูมิที่1)พบว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

แบบผกผันในระดับเล็กน้อย(ค่าR=-0.169)แต่ไม่มีนัยสำคัญ

ทางสถิติ(p=0.298)และเมื่อเทียบกับผลระดับแมกนีเซียม

ในพลาสมา(แผนภูมิที่2)พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางผกผัน

ระดับปานกลาง(R=-0.376)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(p=0.018)

 การศึกษาครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงคือรอยช้ำในบริเวณ

ที่เจาะเลือด2คนในกลุ่มควบคุมและมีอาการวิงเวียนศีรษะ

เนื่องจากการงดน้ำงดอาหาร1คนในกลุ่มไฟโบรมัยอัลเจีย

ทำให้เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจเพียงวิตามินดีเท่านั้นไม่

สามารถเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจระดับแมกนีเซียมและผล

ทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานอื่นๆซึ่งใช้ชนิดของหลอดเก็บ

ตัวอย่างเลือดต่างกันได้

แผนภูมิที่
1ความสัมพันธ์ของระดับวิตามินดีในเลือดกับคะแนนความเจ็บปวด
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บทวิจารณ์

 การศึกษานี้พบว่าไม่มีความแตกต่างกันตามนัยสำคัญทาง

สถิติเมื่อเปรียบเทียบระดับวิตามินดีในเซรั่มและแมกนีเซียมใน

พลาสมาระหว่างผู้ป่วยFMSและคนปกติจากผลการวิเคราะห์

พบว่าทั้งสองกลุ่มมีร้อยละของผู้ที่มีระดับพลาสมาวิตามินดี

ปกติเท่ากันคือ20แต่ร้อยละของภาวะขาดวิตามินดีในกลุ่ม

FMSกลับมีน้อยกว่ากลุ่มควบคุม(ร้อยละ32.5ในกลุ่มFMS

และร้อยละ42.5ในกลุ่มควบคุม)แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ซึ่งต่างจากการศึกษาของAbokryshaและคณะ(9)ในประเทศ

ซาอุดิอาระเบียและของBhattyและคณะ(10)ในประเทศ

ปากีสถานที่พบว่าระดับวิตามินดีต่ำในผู้ป่วยFMS

 ก่อนการศึกษาคณะผู้วิจัยได้คำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่

อาจเกี่ยวข้องได้แก่ระดับการศึกษากล่าวคือผู้ที่มีการศึกษา

ระดับสูงมักมีความกังวลกับการรับแสงแดดและให้ความสำคัญ

กับการทาสารกันแดดมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยผู้ที่อาศัย

อยู่ในเมืองที่มีตึกสูงมากและทำงานอยู่ในอาคารเป็นหลักมัก

ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอจึงทำให้พบอุบัติการณ์ของผู้ที่มีระดับ

วิตามินดีในเลือดต่ำแต่การวิจัยครั้งนี้ไม่พบว่าปัจจัยเหล่านี้

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองกลุ่มดังนั้นระดับ

วิตามินดีไม่น่าเป็นสาเหตุของFMSส่วนการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างคะแนนความเจ็บปวดกับระดับวิตามินดีใน

เลือดในกลุ่มFMS(แผนภูมิที่1)พบว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

แบบผกผันในระดับเล็กน้อยกล่าวคือเมื่อระดับวิตามินดีต่ำลง

คะแนนความเจ็บปวดสูงขึ้นแต่ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติ

(p=0.298)

 จากการศึกษาในประเทศตุรกีโดยOmerและคณะ(16)พบว่า

ผู้ป่วยFMSมีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำลงเมื่อเทียบกับคน

ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ไม่มีการควบคุมปัจจัยด้าน

อาหารยาและไม่ได้ระบุโรคประจำตัวของผู้ป่วยซึ่งอาจส่งผล

ต่อการแปลผลได้ส่วนการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มFMSมี

ระดับแมกนีเซียมในพลาสมาสูงกว่ากลุ่มคนปกติเล็กน้อย

(0.1±0.02มก./ดล)แบบไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแต่ผู้ป่วย

ไฟโบรมัยอัลเจียมีความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความเจ็บปวด

และแมกนีเซียมในพลาสมา(แผนภูมิที่2)ไปในทางผกผัน

ระดับปานกลาง(R=-0.376)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(p=0.018)ดังนั้นการให้แมกนีเซียมอาจมีประโยชน์ในกลุ่ม

ดังกล่าว

 มีข้อสังเกตว่าระดับแมกนีเซียมในเซรั่มหรือพลาสมาไม่

สามารถบอกระดับแมกนีเซียมในร่างกายได้อย่างแท้จริง(11)

เนื่องจากในร่างกายมนุษย์ร้อยละ99ของแมกนีเซียมอยู่ใน

เซลล์และพบในเซรั่มหรือพลาสมาเพียงร้อยละ1เท่านั้นการ

ตรวจระดับแมกนีเซียมในร่างกายที่แม่นยำที่สุดคือการตรวจ

ระดับแมกนีเซียมในเม็ดเลือดแดง(erythrocyte-Mg)ซึ่งมี

ราคาแพงและทำได้ยากปัจจุบันการตรวจระดับแมกนีเซียมใน

พลาสมาจึงเป็นการตรวจมาตรฐานดังที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ส่วน

การตรวจวัดระดับแมกนีเซียมในเม็ดเลือดแดงจึงมีข้อบ่งชี้เมื่อ

ผู้ป่วยมีระดับแมกนีเซียมในพลาสมาปกติและสงสัยภาวะขาด

แมกนีเซียมอย่างไรก็ตามFMSเป็นโรคที่มักมีหลายเหตุปัจจัย

ดังนั้นการศึกษาเฉพาะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งการแปลผลนัยทาง

สถิติอาจเป็นเรื่องที่ชี้ชัดได้ยากกว่ากรณีทั่วไปควรนำการตรวจ

แผนภูมิที่
2ความสัมพันธ์ของระดับแมกนีเซียมในเลือดกับคะแนนความเจ็บปวด
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ระดับแมกนีเซียมในเม็ดเลือดแดงที่สามารถตรวจได้แม่นยำ

มากกว่าแมกนีเซียมในพลาสมามาใช้ในงานวิจัยในอนาคต

 สรุปไม่พบความแตกต่างกันทางนัยสำคัญทางสถิติของ

ระดับวิตามินดีในเซรั่มและแมกนีเซียมในพลาสมาระหว่างผู้ป่วย

ไฟโบรมัยอัลเจียกับคนปกติแต่พบว่าระดับแมกนีเซียมใน

พลาสมามีความสัมพันธ์ผกผันกับดัชนีคะแนนความเจ็บปวด

ของผู้ป่วยไฟโบรมัยอัลเจียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
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