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ABSTRACT

บทคัดยอ

Objectives: To study the prevalence of fibromyalgia (FM) in

วัตถุประสงค: ศึกษาความชุกของโรคไฟโบรมัยอัลเจีย (FM) ในผูป ว ยกลุม
อาการปวดกลามเนื้อมัยโอฟาสเชี่ยลเรื้อรัง (MPS)
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา
สถานที่ทําการวิจัย: คลินิกผูปวยนอก ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูโรง
พยาบาลศิริราช
กลุมประชากร: ผูปวยอายุ 20-60 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน MPS
มานานกวา 3 เดือน ซึ่งเขารับการรักษาระหวางกันยายน 2555 ถึง
กันยายน 2556 จํานวน 70 ราย
วิธกี ารศึกษา: ซักประวัตแิ ละสัมภาษณผปู ว ย MPS ดวยเครือ่ งมือคัด
กรองเพือ่ วินจิ ฉัย FM ตามเกณฑของ ACR 2010 ทีไ่ ดรบั การแปลเปน
ภาษาไทย รวมถึงปจจัยทีอ่ าจมีผลตอการดําเนินโรค
ผลการศึกษา: ในผูปวย 70 ราย พบความชุกของ FM 18 ราย คิดเปน
รอยละ 25.7 (95% CI: 16.9%-37.0%) พบวาตําแหนงอาการปวดที่
พบบอยที่สุดมีความแตกตางกันโดย กลุมที่มี FM รวมดวยพบอาการ
ปวดที่บริเวณคอ (รอยละ 50) ในขณะที่กลุม MPS อยางเดียว ปวดบา
ขางใดขางหนึ่ง (รอยละ 51.9) ความเครียดเปนปจจัยกระตุนที่ทําให
อาการปวดรุนแรงมากขึ้นในกลุมที่มี FM รวมดวย ตางกับกลุม MPS
อยางเดียวอยางมีนัยสําคัญคือ (12/18 และ 14/52, p= 0.003) ทั้งนี้
ไมพบความแตกตางเรื่อง อายุ เพศ ระยะเวลาอาการปวด และความ
รุนแรงของอาการปวดโดยรวมระหวางทั้งสองกลุม
สรุป: พบความชุกของโรคไฟโบรมัยอัลเจียในผูปวยกลุมอาการปวด
กลามเนื้อมัยโอฟาสเชี่ยลเรื้อรังรอยละ 25.7
คําสําคัญ: โรคไฟโบรมัยอัลเจีย กลุมอาการปวดกลามเนื้อมัยโอฟาสเชี่ยลเรื้อรัง ความชุก
เวชศาสตรฟนฟูสาร 2560; 27(2): 71-76.

chronic myofascial pain syndrome (MPS) patients.
Study design: Descriptive study
Setting: Outpatient clinic, Physical Medicine and Rehabilitation

Department, Siriraj hospital.
Subjects: Seventy patients, aged 20-60 years who were
diagnosed with MPS more than 3 months, and visited between
september 2012 to september 2013.
Methods: All the subjects were face-to-face interviewed with a
screening tool for the diagnosis of FM based on the ACR 2010
criteria validated and translated into Thai version. Including factors that might influence the course of the disease were also
reviewed.
Results: Eighteenth out of 70 patients of chronic MPS (25.7%)
fulfilled the criteria of FM (95% Confidence Interval: 16.9%
- 37.0%). The most common site of pain found in those with
FM was neck (50%) whereas in those without FM was either
side of shoulder (51.9%). Stress as an aggravating factor was
found more in those with FM than in those without FM (12/18
and 14/52, p=0.003). No statistical significance in age, sex, pain
duration and average pain severity between these two groups.
Conclusion: The prevalence of fibromyalgia in patient with
chronic myofascial pain syndrome was 25.7%.
Keywords: fibromyalgia, chronic myofascial pain syndrome,

prevalence
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สาเหตุของ FM ยังไมมีหลักฐานที่ชัดเจน เชื่อกันทั่วไปวาเปนกรณี
ของหลายปจจัยรวมกัน (multifactor) ผูปวยแตละคนนั้นมักจะมี
ปจจัยแตกตางกันแตผลรวมทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงของกระบวนการ
การรับรูอ าการปวดในระบบประสาทสวนกลางมีความไวมากขึน้ (central sensitization) ปจจัยตาง ๆ ที่มีการกลาวถึง ไดแก ปจจัยทาง
พันธุกรรมและปจจัยกระตุน ไดแก การติดเชื้อไดแก Parvovirus,
Epstein-Barr virus, Lyme disease, Q fever ประวัตปิ ระสบอุบตั เิ หตุ
ไดแก อุบัติเหตุทางรถยนต มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมนไดแก ภาวะ
ฮอรโมนไทรอยดต่ํา ยาบางกลุมหรือวัคซีนบางชนิด ภาวะความเครียด
ความบีบคั้นทางจิตใจ การไดพบเหตุการณรายแรง และกลุมโรคความ
ปวดบริเวณสวนปลาย (peripheral pain generator) เปนตน(7) และ
การศึกษารวบรวมขอมูลพบวา MTrP พบไดบอ ยในผูป ว ยโรค FM และ
จัดเปน peripheral pain generator ที่อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการของอาการปวดในระบบประสาทสวน
กลางที่มีความไวมากขึ้น(8-11) จากการศึกษาของ Affaitati G. และคณะ
พบวา การรักษา MTrP ที่พบรวมในผูปวยโรค FM ไมเพียงแตทําให
ความรุนแรงของอาการปวดเฉพาะที่ลดลงยังทําใหระดับความรุนแรง
ของอาการปวดในตําแหนงสวนอื่น ๆ ของรางกายลดลง รวมทั้งความ
ทนตอการปวด (pain threshold) เพิ่มขึ้นดวย(12)
FM และ chronic MPS จึงเปนกลุม อาการปวดเรือ้ รังทีอ่ าจมีอาการ
ทางคลินิกคลายกันแตกลไกการเกิดพยาธิสภาพและการรักษารวมถึง
การพยากรณโรคตางกันอยางมาก เนือ่ งจากความสัมพันธระหวาง FM
กับ MPS นับวายังขาดขอมูลที่ชัดเจน เพื่อเปนการเพิ่มเติมฐานขอมูล
และประโยชนในการรักษาที่ครอบคลุม ผูทําการวิจัยจึงมีความสนใจ
ในการคนหาความชุกและศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผูปวยโรค FM
ที่ไดรับการวินิจฉัยโดยเกณฑการวินิจฉัยดวย The ACR 2010 criteria
กับผูปวยในผูปวยกลุมอาการ chronic MPS

บทนํา
อาการปวดเปนปญหาสุขภาพที่พบไดบอยในทางเวชปฏิบัติและที่
นับวาเปนปญหาสําคัญอันหนึ่ง คือ อาการปวดเรื้อรังซึ่งโรคปวดกลาม
เนื้อไฟโบรมัยอัลเจีย (fibromyalgia, FM) และกลุมอาการปวดกลาม
เนื้อมัยโอฟาสเชี่ยล (myofascial pain syndrome, MPS) ถือวาเปน
โรคที่พบไดเปนอันดับตน ๆ ของปญหานี้
MPS คือกลุม อาการปวดทีม่ ลี กั ษณะปวดราว (referred pain) และ/
หรืออาการปวดระบบประสาทออโตโนมิก (autonomic symptoms)
ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง (regional pain) อาการตาง ๆ เกิด
จากจุดที่เรียกวา myofascial trigger point (MTrP) ซึ่งเปนจุดที่ไวตอ
การกระตุนซึ่งอยูสวนปลาย (peripheral sensitization) โดยเปนจุดที่
มีขนาดเล็ก มีความไวสูง (hypersensitive area) มักเกิดรวมกันหลาย
จุดจนอาจคลําไดเปนกอน (nodule) หรือเปนลํากลามเนื้อที่แข็งตึง
(taut band)(1) ความชุกของ MPS นี้มีความแตกตางกันไปในแตละการ
สํารวจ เชน ในคลินิกออรโธปดิกสทั่วไปพบรอยละ 21 สวนในคลินิก
เวชปฏิบัติทั่วไปพบรอยละ 30 จากการศึกษาของ Borg-Stein J และ
Simons DG(1)
FM เปนโรคทีม่ คี วามเรือ้ รังและการกระจายของอาการปวดหลาย
แหงตามตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย ลักษณะดังกลาวเปนคุณสมบัตเิ ดน
ทางคลินิก จากการศึกษาในประชากรทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกา
พบความชุกของโรค FM ประมาณรอยละ 2 เพศหญิงพบบอยกวา
เพศชายในอัตราสวน 7:1(2) และพบวาเปนโรคที่สงผลตอความสามารถ
ในการทํางานและคุณภาพชีวิตของผูปวยอยางมาก(3)
FM กับ MPS นอกจากอาจมีอาการคลายคลึงกัน ยังเปนสองกลุม
อาการปวดที่พบรวมกันไดบอย(4) จากการศึกษาของ Cakit และคณะ
พบวาประมาณรอยละ 23.6 ของกลุมผูปวย MPS บริเวณคอเขาไดกับ
FM ตามเกณฑการวินิจฉัยของ The ACR 1990 criteria(5)
ที่ผานมาขอมูลสวนใหญทเ่ี กีย่ วของกับ FM ไดจากการศึกษาทีต่ ง้ั
อยูบ นพืน้ ฐานของเกณฑการวินิจฉัยดวย The American College of
Rheumatology diagnostic criteria 1990 (The ACR 1990 criteria) คือมีอาการปวดเรือ้ รังกระจายตามตําแหนงสวนตาง ๆ ของรางกาย
(chronic widespread pain) นานกวา 3 เดือน รวมกับตรวจพบจุดกด
เจ็บ (tender point) อยางนอย 11 จุดใน 18 จุดตามตําแหนงที่กําหนด
โดยอาศัยแรงกดดวยน้ําหนักประมาณ 4 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
ตอมาพบปญหาตาง ๆ ในการใชเกณฑนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
นาเชือ่ ถือในการตรวจจุดกดเจ็บ สมาคมกลุม โรคขอประเทศอเมริกานัน้
จึงไดปรับเปลี่ยนเกณฑการวินิจฉัยใหมโดยเผยแพรออกมาเมื่อป ค.ศ.
2010 (The American College of Rheumatology diagnostic
criteria 2010: The ACR 2010criteria) ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยาง
มากที่สําคัญคือไมมีการตรวจหาจุดกดเจ็บอยูในเกณฑ แตไดนําดัชนี
การกระจายอาการปวดทัว่ รางกาย อาการเหนือ่ ยลา ความรูส กึ ไมสดชืน่
เมือ่ ตื่นนอน ความทรงจําและสมาธิบกพรองและอาการรวมอื่น ๆ มา
ประกอบการวินิจฉัยสําหรับประเทศไทยไดมีการแปลและจัดทําเปน
เครื่องมือในการคัดกรองสําหรับการตรวจวินิจฉัยโรค FM เปนภาษา
ไทยซึ่งมีความไว (รอยละ 85.37) และความจําเพาะ (รอยละ 87.50)(6)
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วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
ผูปวยอายุ 20-60 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน MPS ตามเกณฑ
ที่ดัดแปลงของ Simon และคณะ, 1990 มานานกวา 3 เดือน ซึ่งเขารับ
การรักษาระหวางกันยายน 2555 ถึงกันยายน 2556
เกณฑการวินิจฉัย MPS (ดัดแปลงจาก Simon และคณะ, 1990)
เกณฑหลัก (major criteria)
1. มีอาการปวดบริเวณใดบริเวณหนึง่ ของรางกาย (regional pain)
2. มีอาการปวดหรือการเปลี่ยนแปลงของความรูสึกในบริเวณที่
ควรจะมีปวดราวตามแบบแผนของ MTrP
3. ในกลามเนื้อมัดที่อยูไมลึกนักสามารถคลําได taut band
4. ในความยาวของ taut band จะตองมีจุดที่กดเจ็บที่สุดชัดเจน
5. เมื่อทําการวัดพิสัยการเคลื่อนไหวจะมีการลดลง
เกณฑรอง (minor criteria)
1. สามารถกระตุน ใหเกิดอาการปวดหรือความรูส กึ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปไดดวยการกดที่จุดปวดนี้
2. สามารถกระตุนใหเกิด local twitch response ไดดวยการ
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แทงเข็มหรือคลึงในแนวตั้งฉากกับ taut band ตรงตําแหนงที่มีจุดปวด
3. การบริหารยืดกลามเนือ้ หรือฉีดยาทีจ่ ดุ ปวดจะทําใหอาการปวด
ลดลงได
*การวินิจฉัย MPS ตองประกอบดวยทุกกรณีของ major criteria
รวมกับอยางนอยหนึ่งกรณีของ minor criteria
เกณฑการคัดเขา
• ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน MPS ตามเกณฑการวินิจฉัย
และที่ไดรับการดัดแปลงของ Simon และคณะ, 1990 ซึ่งเปนเกณฑที่
ใชในทางปฏิบัติและมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเทียบกับหัวขออื่น
• ผูปวยมีอาการมานานกวา 3 เดือน
• อายุอยูในชวงระหวาง 20-60 ป
• ยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
เกณฑการคัดออก
• มีประวัติกลุมโรคขออักเสบตาง ๆ เชน rheumatoid arthritis,
ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus, sjogren’s
syndrome, polymyalgia rheumatic เปนตน
• มีประวัติกลุมโรค inflammatory myositis เชน polymyositis, dermatomyositis, other connective tissue disease, metabolic myopathy เปนตน
• มีประวัติโรคความผิดปกติของฮอรโมน เชน hypothyroidism,
hyperparathyroidism, cushing’s syndrome, diabetes mellitus
เปนตน
• มีประวัติเปนโรคปลอกประสาทอักเสบ multiple sclerosis,
โรคกลามเนื้อออนแรง myasthenia gravis เปนตน
• มีประวัติโรคมะเร็ง
• มีประวัติโรคติดเชื้อ ไดแก viral hepatitis C เปนตน
• มีประวัติโรค osteomalacia
• ตั้งครรภ

o ซักประวัติผูปวยตามแบบบันทึกขอมูลในสวนขอมูล
พื้นฐานของผูเขารวมวิจัยคือ ขอมูลอาการปวดไดแก รูปแบบลักษณะ
ของอาการปวด และปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระตุนและลดอาการ ดวยแบบ
บันทึกขอมูลทีม่ กี ารประเมินโดยตนเอง (self assessment) แบบคําถาม
ปลายเปด (open end)
o ซักประวัตผิ ปู ว ยดวยเครือ่ งมือวินจิ ฉัยโรค fibromyalgia
(The ACR 2010 criteria) ที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทย
o เจาะเลือดสงตรวจวินจิ ฉัยทางหองปฏิบตั กิ ารทีอ่ าจพิจารณา
เมือ่ มีลกั ษณะอาการทางคลินกิ ทีส่ งสัยหรือมีสง่ิ ชีน้ าํ เพือ่ วินจิ ฉัยแยกโรค
ตาง ๆ ไดแกการเจาะเลือดเพือ่ ตรวจหาความสมบูรณของเลือด (CBC),
c-reactive protein, ฮอรโมนไทรอยดในเลือด (TFT), การทํางานของ
ตับ (LFT), ESR, CPK
o บันทึกขอมูลที่ไดในแบบบันทึกขอมูล
• การเขารวมครั้งที่ 2
o บอกผลจากการสงตรวจวินจิ ฉัยทางหองปฏิบตั กิ ารสรุป
ผลการวินิจฉัยใหรักษาและใหคําแนะนํา
การวิเคราะหทางสถิติ
คํานวณขนาดตัวอยางเทากับ 70 ราย คาดวาความชุกทีร่ ะดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 10% อางอิงจาก
การศึกษาเรื่อง co-morbidity of fibromyalgia and cervical myofascial pain syndrome โดย Cakit และคณะ(5)
ขอมูลพื้นฐาน ไดแก อายุ และขอมูลอาการปวดไดแก ระยะเวลา
อาการปวดความรุนแรงของอาการปวดแสดงผลเปน คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ โรคประจําตัว และขอมูลอาการปวด
ไดแก ตําแหนงแรกเริ่มที่มีอาการปวดปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระตุนและ
ลดอาการแสดงผลเปนจํานวน
เปรียบเทียบขอมูลพื้นฐาน ขอมูลอาการปวด ปจจัยตาง ๆ ระหวาง
กลุมที่ไดรับการวินิจฉัย FM กับกลุมที่ไมไดรับการวินิจฉัยโรค FM โดย
ใชสถิติ independent t-test Chi-square test และ Fisher exact
test โดยใหคา p-value<0.05 มีนัยสําคัญทางสถิติ
การคํานวณคาทางสถิติใชโปรแกรม PASW statistics (SPSS)
version 18.0
หมายเหตุ การศึกษานี้ไดผานการพิจารณาในการทําวิจัยจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล และไดรับการอนุมัติใหดําเนินการได ตามรหัส
โครงการวิจัย 272/2555 (EC1)

วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ
แบบบันทึกขอมูลสําหรับผูปวยจํานวน 70 ราย แบบบันทึกขอมูล
ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. ขอมูลพื้นฐานและขอมูลอาการปวดของผูเขารวมวิจัย
2. เครื่องมือวินิจฉัยโรค fibromyalgia (The ACR 2010 criteria)
ที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทย(6)
ขั้นตอนการวิจัย
1. เชิญชวนผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน MPS ตามเกณฑการ
วินิจฉัยที่ไดรับการดัดแปลงของ Simon et al. 1990 มานานกวา 3
เดือน และเปนไปตามเกณฑคัดเขา
2. ผูปวยไดรับการชี้แจงและลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมกอนเขารวมงานวิจัย
3. ผูปวยลงชื่อยินยอมเขารวมงานวิจัย
4. เขารวมงานวิจัยทั้งหมดจํานวน 2 ครั้ง
• การเขารวมครั้งที่ 1

ผลการศึกษา
ผูปวย MPS ที่เขารวมงานวิจัยทั้งหมด 70 ราย ในการศึกษานี้มี
อายุระหวาง 24-59 ป (เฉลี่ย 42.4±10.9 ป) เปนหญิง 59 ราย และ
ชาย 11 ราย ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ (ตารางที่ 1) พบความชุกโรค FM
18 ราย คิดเปนรอยละ 25.7 (95% Confidence Interval = รอยละ
16.9-37.0) สวนที่เหลือ 52 ราย เปนกลุม MPS อยางเดียว ระหวาง
-73-
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กลุมผูปวย MPS ที่พบ FM รวมกับกลุมที่เปน MPS อยางเดียว ไมพบ
ความแตกตางทางสถิติในเรื่องอายุ (42.8±9.9 ป และ 42.3±11.2 ป,
p=0.451) อัตราสวนของเพศ (หญิง:ชาย 15:3 และ 44:8, p=1.000)
รวมถึงโรคประจําตัวตาง ๆ
เกีย่ วกับลักษณะทางคลินกิ ดังแสดงในตารางที่ 2 ไมพบความแตก
ตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลาที่มีอาการปวด (4.8±3.5
ป และ 3.6±3.4 ป, p=0.230) ความรุนแรงของอาการปวดโดยรวมที่
วัดดวย VAS score (6.5±2.4 และ 5.5±2.1, p=0.094) ชวงปวดมาก
ที่สุด (8.3±1.8 และ 7.5±1.9, p=0.117) ยกเวนชวงปวดนอยที่สุดซึ่ง
กลุมที่ไมพบ FM รวมดวยมีอาการนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ (3.8±2.1
และ 2.8±1.6, p=0.045) ทั้งสองกลุมมีตําแหนงของอาการปวดที่พบ
บอยสุดตางกัน คือกลุมที่พบ FM รวม 9 ใน 18 ราย หรือรอยละ 50.0
คอเปนตําแหนงซึ่งพบอาการบอยที่สุด สวนกลุม MPS อยางเดียวบา
ขวาหรือซายเปนตําแหนงที่พบอาการปวดบอยที่สุด คือ 27 ใน 52 ราย
(รอยละ 51.9) และกลุมที่มี FMS รวมพบปวดบานอยกวาชัดเจน คือ 2

ใน 18 ราย หรือรอยละ 11.1 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p=0.002)
สําหรับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความรุนแรงของอาการปวดดังแสดง
ในตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมพบวามีเพียงความเครียด
เปนปจจัยที่ทําใหอาการตาง ๆ รุนแรงมากขึ้น (12 ใน 18 ราย กับ 14
ใน 52 ราย, p=0.003) และไมมีความเครียดทําใหอาการลดลง (11 ใน
18 ราย กับ 12 ใน 52 ราย, p=0.003) ไดบอยกวาอยางมีนัยสําคัญใน
กลุมที่มี FM รวม

บทวิจารณ
MPS และ FM เรื้อรังเปนปญหาสุขภาพที่มีอาการทางคลินิกคลาย
กันได แตแตกตางกันในเรื่องกลไกพยาธิสภาพ การรักษาและการ
พยากรณโรค ความสําคัญทางคลินิกอีกอยางคือ MPS พบรวมกับ FM
ได(4) ดังการศึกษาของ Cakit และคณะ(5) ในผูปวย MPS ที่ปวดคอพบ
วารอยละ 23.7 มี FM รวมดวย และการศึกษาของ Gerwin RD(13) ใน
ผูปวย FM พบ MTrP ถึงรอยละ 72

Table 1. Basic information of the myofascial pain syndrome (MPS) patients, compared between those with and without fibromy-

algia syndrome (FM).
Total (n=70)

MPS + FM (n=18)

MPS
(n=52)

p-value

42.4 (10.9)

42.3 (11.2)

42.3 (11.7)

0.451

Female : male2

59:11

15:3

44:8

1.000

Underlying disease2
- HT
- DLP
- Migraine
- C-spondylosis
- L-spondylosis
- HNP, Cervical part
- HNP, Lumbar part
- OA knee
- Allergic rhinitis
- Epilepsy
- Dyspepsia
- MDD

5
3
6
1
1
1
2
1
8
1
1
1

1
0
3
1
1
0
0
0
4
1
0
0

4
3
3
0
0
1
2
1
4
0
1
1

1.000
0.564
0.172
0.257
0.257
1.000
1.000
1.000
0.190
1.000
1.000
1.000

Age
Mean (SD)1
Sex

HT, hypertension; DLP, dyslipidemia; HNP, herniated nucleus pulposus; OA, osteoarthritis; MDD. major depressive disorder
1
independent t-test, 2Fisher exact test.
Table 2. Pain information of the myofascial pain syndrome (MPS) patients, compared between those with and without fibromyalgia syndrome (FM)

MPS + FM (n=18)
In general
Severity of pain (VAS score)

*,1

6.5 (2.4)

Position of pain
- neck
- Shoulder girdle
- Lower arm
- Upper back
- Lower back
- Can not definite

Most

MPS (n=52)
Least

8.3 (1.8) 3.8 (2.1)

In general
5.5 (2.1)

Most

p-value

Least

7.5 (1.9) 2.8 (1.6)

In general

Most

Least

0.094

0.117

0.045

2

Pain duration (year)*,1

9
2
0
4
2
1
4.8±3.5

*Mean (SD), 1 independent t-test, 2 Fisher exact test
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14
27
1
4
5
1

0.072
0.002
1.000
0.190
1.000
0.451

3.6±3.4

0.230

Table 3. The comparison of factors that influence the severity of pain between MPS patients with and without FM.

Factors

MPS + FM (n=18)

MPS (n=52)

p-value

16
12
12
3
0
1
2

38
30
14
10
3
1
8

0.209
0.503
0.003
1.000
0.564
0.451
1.000

17
11
5
6
0
1
0

41
12
7
10
10
4
3

0.166
0.003
0.274
0.328
0.054
1.000
0.564

Aggravating factors
- Working
- Repetitive activities
- Stress
- Carrying heavy loads
- Older
- Neck flick / whiplash injury
- Not defined
1

Relieving factors2
- Rest
- No stress
- Exercise
- Massage
- Muscle stretching
- Dry needling
- Pain understanding and coping
1,2

Fisher exact test

จากการศึกษาในผูปวย chronic MPS จํานวน 70 ราย ครั้งนี้พบวา
มีความชุกของโรค FM 18 ราย (รอยละ 25.7) เมือ่ เปรียบเทียบระหวาง
กลุม MPS ที่มี FM รวม และกลุมที่เปน MPS อยางเดียวคือ 52 ราย
(รอยละ 74.3) ในทางสถิติทั้งสองกลุมไมพบความแตกตางกันในเรื่อง
อายุเฉลี่ย ระยะเวลาที่มีอาการ และเพศหญิงพบบอยกวาเพศชาย
ประมาณ 5 เทาเหมือนกัน
ในเรื่องความรุนแรงของอาการปวดโดยทั่วไป FM เปนโรคที่มี
ความรุนแรงของอาการปวดมาก(14) เมื่อเกิดรวมกับโรคอื่นจะทําใหโรค
เหลานัน้ มีความรุนแรงมากขึน้ สามารถนํามาอธิบายขอมูลทีพ่ บวาอาการ
ปวดในชวงที่นอยที่สุดในกลุม MPS ที่พบ FM รวมมีความรุนแรงกวาที่
พบในกลุมที่เปน MPS อยางเดียวอยางมีนัยสําคัญได สวนความรุนแรง
อาการปวดโดยรวม และชวงที่ปวดมากที่สุด ถึงแมจะสูงกวาแตไมมีนัย
สําคัญนั้นอาจเปนเรื่องจํานวนผูปวยที่ศึกษาที่ไมมากพอ
สําหรับตําแหนงปวดทีพ่ บบอยทีส่ ดุ พบวาแตกตางกัน คือกลุม MPS
อยางเดียวเปนตําแหนงบาขางใดขางหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับหลาย
รายงานที่พบวา MTrP ที่พบบอยที่สุดอยูในกลามเนื้อบา คือ trapezius(15-19) ในขณะที่กลุม MPS ที่พบ FMS รวมพบปวดคอบอยที่สุดซึ่ง
อาจเปนผลมาจาก FM ที่เกิดรวม เนื่องจากอาการปวดตามแนวแกน
กลางลําตัวคืออาการเดนของ FM(20) ซึ่งมีความสําคัญในทางคลินิก ให
พึงระลึกวาตําแหนงของ MPS เปนปจจัยหนึ่งตอโอกาสที่อาจจะพบ
FM รวม
นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความรุนแรงของอาการ
ตาง ๆ ของผูปวยในการศึกษานี้ไมพบวามีความแตกตางระหวางกลุม
ยกเวนความเครียด และไมมีความเครียดเปนปจจัยที่ทําใหอาการ
รุนแรงขึ้นและลดลงตามลําดับในกลุมที่พบ FM รวมดวย บอยกวากลุม
ที่พบ MPS อยางเดียวอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอธิบายไดจากที่ทั้ง MPS
และ FM มีความเครียด เปนปจจัยกระตุนเชนเดียวกัน(10, 17) อยางไร
ก็ตามขอมูลเกี่ยวกับความเครียดของการวิจัยนี้เปนเพียงการสอบถาม
อยางเรียบงาย ควรไดมีการศึกษาโดยอาศัยการประเมินดวยเครื่องมือ

ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีรายละเอียดตอไป
สรุป จากการศึกษานี้พบความชุกของโรค FM ในผูปวย MPS เรื้อรัง
รอยละ 25.7 ซึ่งเปนจํานวนที่ไมนอย จึงมีความสําคัญทางคลินิก โดย
เฉพาะการรักษาที่เหมาะสมและครบถวน ในดานลักษณะประชากรไม
พบความแตกตางระหวางกลุมที่พบ FM รวมดวย และกลุม MPS อยาง
เดียว แตพบความแตกตางเรื่องลักษณะอาการทางคลินิก คือ ตําแหนง
อาการปวดที่พบบอยที่สุด โดยกลุม MPS ที่พบ FM รวมดวยมีปวด
คอ ในขณะที่กลุม MPS อยางเดียวพบปวดบาขางใดขางหนึ่งบอยที่สุด
และพบวาความเครียดเปนปจจัยซึ่งมีผลตอความรุนแรงของอาการ
อยางมีนัยสําคัญในกลุมที่พบ FM รวมดวย
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