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ABSTRACT
 
Mental Health of Pat ients with Myofascial Pain 
Syndrome  
Somnuk T. 
*Department of Rehabilitation Medicine, Police General 
Hospital  
Objective: To investigate mental health and associated 
factors in patients with myofascial pain syndrome (MPS). 
Study design: Cross-sectional descriptive study
Setting: Rehabilitation Medicine out-patient clinic, Police 
General Hospital
Subjects: One hundred and forty eight patients with MPS 
who attended at Rehabilitation out-patient clinic, Police 
General Hospital.
Methods: Patients were asked to complete 2 
questionnaires, a demographic record form and the 
General Health Questionnaire (GHQ-28), Thai version. 
The GHQ-28 score equal or more than 6 indicated mental 
disorder.
Results: There were 58 patients (39.19%) who had the 
GHQ-28 score equal or more than 6, indicating mental 
disorder. Those with mental disorder experienced that 
pain affected their works and daily activity functions. 
The effect of pain that interfered daily activity functions 
(including housework and exercise) was the only factor 
that related with mental disorder (p<0.05).
Conclusion: The prevalence of mental disorder, 
determined by the GHQ-28, among MPS patients was 
39.19%. Limitation of daily activities (including housework 
and exercise) by pain was the only factor relating with 
mental disorder
Keywords: mental health, myofascial pain syndrome, 
prevalence
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพจิตของผูปวยกลุมอาการ 

ปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยลและวิเคราะหหา 
ความสัมพันธระหวางปญหาสุขภาพจิตกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ 
และผลกระทบของอาการปวดตอการทำงานและการดำเนิน 
ชีวิตประจำวัน 
รปูแบบการวจิยั: การศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

สถานที่ทำการวิจัย: กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาล 
ตำรวจ 
กลุมประชากร: ผูปวยนอกที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนกลุมอาการ 
ปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล จำนวน 148 ราย 
วิธีการศึกษา: คัดกรองภาวะสุขภาพจิตโดยใหผูปวยตอบแบบ 

สอบถาม GHQ-28 ฉบบัภาษาไทยดวยตนเอง หาความชกุปญหา 

สุขภาพจิตและความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ของผูปวยกับ 
ปญหาสุขภาพจิต 
ผลการศึกษา: รอยละ 39.19 ของผูปวยมีปญหาสุขภาพจิต เมื่อ 

เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ไมมีปญหาสุขภาพจิตกับกลุมที่มี 
ปญหาพบวาปจจัยที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.05) คอืผลกระทบของอาการปวดตอการทำกจิวตัรประจำวนั 
รวมการทำงานบานและการออกกำลังกาย (p = 0.009) และผล
กระทบของอาการปวดตออาชีพหรือการทำงาน (p=0.010) 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพจิตมีเพียงปจจัยเดียว
คือผลกระทบของอาการปวดตอการทำกิจวัตรประจำวันรวม 

การทำงานบานและการออกกำลังกาย (p < 0.05) 
สรุป : ผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาส 
เชี่ยล มีความชุกของปญหาสุขภาพจิตเทากับรอยละ 39.19 และ 
ปญหาสุขภาพจิตสัมพันธกับผลกระทบของอาการปวดตอการ

ทำกิจวัตรประจำวันรวมการทำงานบานและการออกกำลังกาย  
คำสำคัญ: สุขภาพจิต กลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืด 
มัยโอฟาสเชี่ยล ความชุก 
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บทนำ 
 กลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล 

(myofascial pain syndrome, MPS) หมายถงึกลุมอาการปวดราว 
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(referred pain) และ/หรืออาการของระบบประสาทอัตโนมัติ 
(autonomic symptoms) อันเนื่องมาจาก myofascial trigger 

point(s) (TrP) ของกลามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโดยจำกัดอยูบริเวณ 
หนึ่งบริเวณใด (regional pain) ของรางกาย ถาอาการตาง ๆ 
ดำเนินอยางตอเนื่องหรือเกิดซ้ำอยางสม่ำเสมอเปนเวลามาก 
กวา 3 เดือน เรียกวา chronic MPS(1) 

 จากรายงานการศึกษา พบวา ผูปวยในคลินิกออรโธปดิกส 

ทั่วไปมีความชุกของ MPS ประมาณรอยละ 21 ในคลินิกเวชปฏิบัติ 
ทั่วไปพบประมาณรอยละ 30 และความชุกของ MPS อาจสูงถึง 
รอยละ 85-93 ในศูนยเฉพาะทางรักษาอาการปวดหรือคลินิก 
ระงับปวด(2) รายงานการศึกษาระบาดวิทยาในประเทศไทย 
พบ MPS ไดถึง รอยละ 36 ของกลุมผูปวยที่มีอาการปวดของ 
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ(3) นอกจากอาการปวดเรื้อรังแลว 
ยังพบวาผูปวยมีภาวะวิตกกังวลและซึมเศราไดสูงโดยเฉพาะ 
ในกลุมผูปวยเพศหญิง(4) 
 จากสถิติของกลุมงานเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลตำรวจ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2550-2552 พบวา โรคอันดับแรก คือ MPS โดย 
ผูปวยสวนใหญมีอาการปวดเรื้อรังหรือเปน ๆ หาย ๆ บางรายมี
อาการเครียด วิตกกังวล นอนไมหลับ หรือซึมเศรารวมดวย 
อยางชัดเจน แตสวนใหญไมมีอาการทางสุขภาพจิตที่ชัดเจน 
วินิจฉัยไดยาก จากการศึกษาของตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ(5) 

พบวา ปญหาสุขภาพจิตถูกวินิจฉัยโดยแพทยประมาณรอยละ 
18  ซึ่งเปนความชุกที่ต่ำกวาการคัดกรองโดยแบบสอบถาม 
สุขภาพทั่วไป (General Health Questionnaire-28, GHQ-28) 
ซึ่งพบไดถึงรอยละ 57 โดยรอยละ 44 เปนผูปวยที่มีปญหา 
สุขภาพจิตแอบแฝง (hidden mental disorder) หมายความวา
การคัดกรองโดย GHQ-28 ทำใหสามารถคนพบปญหาสุขภาพ
จิตไดมากกวาการตรวจวินิจฉัยโดยแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 
 ผูวิจัยจึงมีความสงสัยวาผูปวยที่มีอาการปวดเรื้อรังจาก 

MPS ซึ่งพบบอยในคลินิกเวชกรรมฟนฟูนั้นอาจมีปญหาสุขภาพ 
จิตแอบแฝง ดังนั้น จึงสมควรศึกษาปญหาสุขภาพจิตของผูปวย 
กลุมนี้ เพื่อใหการบำบัดรักษาผูปวยกลุมนี้ไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อ 

ศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาสุขภาพจิตของผูปวยกับ 
ปจจัยแวดลอมตาง ๆและผลกระทบของอาการปวดตอการ 
ทำงานเพื่อชวยใหสามารถวางแผนการดูแลรักษาผูปวยกลุมนี้ 

ไดโดยถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับความเปนจริง 
 
วิธีการศึกษา 

กลุมประชากร ผูปวยนอกที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน MPS ที่มา 
รับการรักษาที่คลินิกเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต 
1 เดือนขึ้นไป จำนวนทั้งหมด 148 ราย  

เกณฑคัดเขา  
-   มีอาการปวดอยางนอย 3 เดือน 
-   สามารถอานและเขียนหนังสือได  

-   ยินยอมเขารวมการวิจัย 
เกณฑคัดออก 
 มีอาการปวดจากมะเร็ง (cancer pain) 
 มีอาการปวดประสาท (neuropathic pain) 
 มีความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
 
เครื่องมือ 
 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลและผลกระทบของอาการ 
ปวด จำนวน 12 ขอ 
 แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (General health questionnaire) 
GHQ-28 ฉบับภาษาไทย(6) แปลโดย ธนานิลชัยโกวิทยและ 
คณะ(7) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชสำรวจหาปญหาสุขภาพจิตใน 
ประชากรไทยทั่วไปที่ไดมาตรฐานและใชคัดกรองปญหาสำคัญ 
2 ประการคือการไมสามารถดำเนินชีวิตในดานตาง ๆ ไดอยาง
ปกติสุขตามที่ควรจะเปน และการมีปญหาที่ทำใหเกิดความ 
ทุกขใจ โดยเนนปญหาที่ผิดไปจากสภาวะปกติของบุคคลนั้น ๆ
 อนึ่ง แบบสอบถาม GHQ-28 มีความไว (sensitivity) รอยละ 
81.3 ความจำเพาะ (specificity) รอยละ 88.2 และมีความเชื่อ
ถือได (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.90 โดยมีคำถามรวม 
28 ขอ คะแนนเต็มทั้งหมด 28 คะแนน ใชจุดตัดคะแนนที่ 5/6 

(คะแนนรวมมากกวา 5 คะ แนนขึ้นไปถือวามีปญหาสุขภาพจิต) 
ทั้งนี้แบงแบบสอบถาม GHQ-28 ไดเปน 4 กลุมยอย (sub-
scaled GHQ) คือ อาการทางกาย (somatic symptoms) 

อาการวิตกกังวลและการนอนไมหลับ (anxiety and insomnia) 
ความบกพรองทางสังคม (social dysfunction) และอาการซึม 
เศราที่รุนแรง (severe depression)  
ขั้นตอนการทำวิจัย  
 1. เสนอโครงรางวิจัยผานความเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยขององคกรแพทย โรงพยาบาลตำรวจ 

 2. ใหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย อธิบายการตอบแบบสอบถาม 
และใหคำยืนยันในการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ เพื่อขอคำ 
ยินยอมเขารวมวิจัยจากผูปวย 
 3. คัดเลือกผูปวยตามเกณฑการคัดเขา-คัดออก 

 4. ใหผูปวยตอบแบบสอบถามทั้ง 2 สวนดวยตนเอง โดยตอบ 

ตามความรูสึกที่ใกลเคียงกับปจจุบัน หรือในชวงสองถึงสาม 
สัปดาหที่ผานมาใหมากที่สุด ทั้งนี้ไมรวมปญหาที่เคยมีในอดีต 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Stata version 11 serial No. 40110519743 
 ใชสถิติวิเคราะหแบบบรรยาย ขอมูลทั่วไป นำเสนอในรูป 
ตารางแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาสุขภาพจิต กับปจจัยที่ 

เกี่ยวของ โดยใชสถิติ multiple logistic regression และผลการ 
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ทดสอบถือวามีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อคา p < 0.05 และคำนวณ 
คา odds ratio (OR) และ 95% confidence interval (95%CI) 
เพื่อประเมินปจจัยที่มีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพจิต 
  
ผลการศึกษา 
 ผูปวย MPS จำนวน 148 ราย เปนเพศชาย 31 ราย หญิง 
117 ราย (ตารางที่ 1) อายุเฉลี่ย 48.6 ป อายุต่ำสุด 23 ป 
สูงสุด 76 ป ผูปวยรอยละ 59.5 มีโรคประจำตัว สวนใหญ 
(รอยละ 51.4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 40.5 
มีอาชีพรับราชการ  รอยละ 41.2 มีรายไดตนเองมากกวา 
20,000 บาทตอเดือน และรอยละ 77.7 มีรายไดเพียงพอกับการ 
ใชจาย (ตารางที่1) 
 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มปวดจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 
23.86 เดือน (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 25.60 เดือน) ต่ำสุด 3 
เดือน สูงสุด 120 เดือน หนึ่งในสามมีอาการปวดรุนแรงมากขึ้น 
เมื่อนั่ง ยืน เดินหรือขับรถนาน และอีกหนึ่งในสามมีอาการปวด 
รุนแรงขึ้นเมื่อมีความเครียด วิตกกังวลหรือชวงที่มีงานมากหรือ 
งานเรงดวน รอยละ 55.4 มีอาการปวดที่ทำใหการทำงานและ 
การทำกิจวัตรประจำวันรวมทั้งการทำงานบานและการออก 
กำลังกายของผูปวยลดความคลองแคลวหรือมีประสิทธิภาพ 
นอยลง (ตารางที่ 2) 
 จากจำนวนผูปวย 148 ราย พบวาผูปวย 58 ราย (เปนชาย 
11 ราย หญิง 47 ราย) มีปญหาสุขภาพจิต คิดเปนคาความชุก 
เทากับรอยละ 39.19  เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ไมมี 
ปญหาสุขภาพจิตกับกลุมที่มีปญหาพบวาปจจัยที่แตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  คือ ผลกระทบของอาการปวดตอ 
อาชีพหรือการทำงาน  และการทำกิจวัตรประจำวันรวมทั้งการ
ทำงานบานและการออกกำลังกาย (p = 0.010 และ 0.009 
ตามลำดับ)  สวนรายได  ความเพียงพอของรายไดกับการใช 
จาย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.243  
และ 0.100 ตามลำดับ) (ตารางที่ 3, 4 และ 5) 
 เมื่อนำปจจัยที่มีความสัมพันธเบื้องตน (p<0.20) มาวิเคราะห 
ถดถอยพหุโลจิสติกพบวาปจจัยที่มีผลตอการเกิดปญหาสุขภาพ 
จิตมีเพียงปจจัยเดียวคือ ผลกระทบของอาการปวดตอการทำ 
กิจวัตรประจำวันรวมทั้งงานบานและการออกกำลังกาย โดยเมื่อ 
เปรียบเทียบกับกลุมที่สามารถทำกิจวัตรประจำวันรวมทั้งงาน
บานและการออกกำลังกายไดตามปกติเหมือนเดิมทุกอยาง 
พบวากลุมที่สามารถทำกิจวัตรประจำวันรวมทั้งงานบานและ 
การออกกำลังกายไดคลองแคลวนอยลงหรือมีประสิทธิภาพ 
นอยลง มีปญหาสุขภาพจิตเปน 3.07เทา (95% CI: 1.06-8.87) 
กลุมที่ตองลดจำนวนหรือเวลาในการทำกิจกรรมตาง ๆ ลง มี 
ปญหาสุขภาพจิตเปน 5.7 เทา (95% CI: 1.52-17.58)  และกลุม 
ที่ไมสามารถทำกิจวัตรประจำวันบางอยางได ปญหาสุขภาพ 
จิตเปน 11.2 เทา (95% CI: 2.13-58.94) ของกลุมที่ทำไดปกติ  
ตามลำดับ ดังตารางที่ 6 

เพศ ชาย 31 (21.0)  
 หญิง 117 (79.1)  
อายุ (ป) 16 – 30 8 (5.4)  
 31 – 45 49 (33.1)  
 46– 60 73 (49.3)  
 >60 18 (12.2)  
สถานภาพสมรส โสด 47 (31.8)  
 คู 84 (56.8)  
 หมาย/ หยา/แยก 17 (11.5)  
มีโรคประจำตัว  88 (59.5)  
การศึกษา ประถมศึกษา 13 (8.8)  
                   มัธยมศึกษา 22 (14.9)  
                  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 14 (9.5)  
                  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 76 (51.4)   
                  อื่น ๆ 23 (15.5)  
อาชีพปจจุบัน รับราชการ 60 (40.5) 
                  พนักงานองคกร/เอกชน 36 (24.3)  
                  นักธุรกิจ/คาขาย 45 (27.3)  
                  รับจางทั่วไป 11 (7.4)  
                  ไมไดประกอบอาชีพ 11 (7.4)  
                  อื่น ๆ 20 (13.5)  
รายไดตนเอง/ เดือน (บาท) < 5,000 20 (13.5) 
 5,000 – 10,000   14 (9.5)  
 10,000 – 15,000  24 (16.2)  
 15,000 – 20,000 29 (19.6)  
 > 20,000 61 (41.2)  
รายไดเพียงพอกับการใชจาย  115 (77.7) 
 

                        ขอมูลทั่วไป (n=148)                    จำนวนราย (รอยละ) 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละจำแนกตามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 2 แสดงกิจกรรมที่สัมพันธกับอาการปวดและผลกระทบของอาการปวด 

                          ขอมูล                         จำนวนราย (รอยละ) 
กิจกรรมที่ทำใหอาการปวดรุนแรงมากขึ้น  
• ยกของหนัก/ แบกหาม 29 (19.6)  
• นั่ง, ยืน, เดินหรือขับรถนาน 53 (35.8)  
• ความเครียด หรือวิตกกังวล  
 หรือชวงที่มีงานมาก/งานเรงดวน 55 (37.2)  
• อื่น ๆ 11 (7.4)  
ผลกระทบของอาการปวดตออาชีพหรือการทำงานที่สรางรายได  
• ทำไดตามปกติเหมือนเดิมทุกอยาง 45 (30.4)  
• ทำงานไดคลองแคลวนอยลง 
 หรือมีประสิทธิภาพนอยลง 82 (55.4)  
• ตองเปลี่ยนงานอาชีพหรือตำแหนงที่เคยทำ 2 (1.4)  
• ยังไมสามารถกลับไปทำงานได 6 (4.1)  
• ปจจุบันไมไดทำงานแลว 13 (8.8)  
ผลกระทบของอาการปวดตอการทำกิจวัตรประจำวัน 
รวมทั้ง งานบานและการออกกำลังกาย  
• ทำไดตามปกติเหมือนเดิมทุกอยาง 29 (19.6)  
• ทำไดคลองแคลวนอยลงหรือมีประสิทธิภาพนอยลง 82 (55.4)  
• ตองลดจำนวนหรือเวลาในการทำกิจกรรมตาง ๆ ลง 27 (18.2)  
• ไมสามารถทำกิจวัตรประจำวันบางอยางได 10 (6.8)  
 



J Thai Rehabil Med 2011; 21(1) -4-

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลทั่วไประหวางกลุมที่ไมมีปญหา 

สุขภาพจิตและกลุมที่มีปญหาสุขภาพจิต 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีอาการปวดระหวางกลุมที่

ไมมีปญหาสุขภาพจิตกับกลุมที่มีปญหาสุขภาพจิต 

                                          ปญหาสุขภาพจิต 

      ขอมูลทั่วไป (n=148)          จำนวน (รอยละ)           p-value 

                                     ไมมี (n=90)      มี (n=58) 

เพศ    0.635 

 ชาย 20 (22.2) 11 (19.0) 

 หญิง 70 (77.8) 47 (81.0) 

อายุ (ป) 

 16 – 30 4 (4.4) 4 (6.9) 

 31 – 45 32 (35.6) 17 (29.3) 

 46– 60 44 (48.9) 29 (50.0) 

 >60 10 (11.1) 8 (13.8) 

อายุเฉลี่ย (ป): คาเฉลี่ย 48.58 48.72 0.766 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (10.12) (11.29) 

สถานภาพสมรส   0.592 

 โสด 31 ( 34.4) 16 (27.6) 

 คู 48 (53.3) 36 (62.1) 

 หมาย/ หยา/แยก 11 (12.2) 6 (10.3) 

มีโรคประจำตัว 49 (54.4) 39(67.2) 0.122 
การศึกษา   0.460 
 ประถมศึกษา 5 (5.6)  8 (13.8) 
 มัธยมศึกษา 13 (14.4) 9 (15.5) 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา 8 (8.9) 6 (10.3) 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 50 (55.6) 26 (44.8) 
 อื่น ๆ 14 (15.6)  9 (15.5)  
อาชีพปจจุบัน   0.603 
 รับราชการ 39 (43.3) 21 (36.20 
 พนักงานองคกร/เอกชน 21 (23.3) 15 (25.9) 
 นักธุรกิจ/คาขาย 8 (8.9) 2 (3.5) 
 รับจางทั่วไป 5 (5.6) 6 (10.3) 
 ไมไดประกอบอาชีพ 6 (6.7) 5 (8.6) 
 อื่น ๆ 11 (12.2) 9 (15.5)  
รายไดตนเอง/ เดือน (บาท)   0.243 

 < 5,000   12 (13.3) 8 (13.8) 

 5,000 – 10,000   5 (5.6) 9 (15.5) 
 10,000 – 15,000  14 (15.6) 10 (17.2) 
 15,000 – 20,000 21 (23.3) 8 (13.8) 

 > 20,000 38 (42.2) 23 (39.7) 

รายไดเพียงพอกับการใชจาย 74 (82.2) 41 (70.7) 0.100 
 

วิจารณ 

 จากผลการศึกษาผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อ 
พังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล ที่มารับบริการที่กลุมงานเวชศาสตรฟนฟู 
โรงพยาบาลตำรวจ โดยอาศัยแบบสอบถาม GHQ-28 ฉบับ 
ภาษาไทย พบวา รอยละ 39.19 มีปญหาสุขภาพจิต เมื่อเปรียบ 
เทียบคาความชุกที่ไดนี้กับรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพจิต 

ของกลุมประชากรตาง ๆ ในประเทศไทยแลว พบวามีคาความ 

ชุกที่ไดคอนขางใกลเคียงกันคือ พบคาความชุกของปญหา 

สุขภาพจิตอยูในชวงรอยละ 19.1 ถึงรอยละ 57(5,8,9,10)   

 เปนที่นาสังเกตวา กลุมผูปวยที่ศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปน 

เพศหญิง อายุอยูในชวงวัยทำงาน จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อาชีพรับราชการและ/หรือเปนพนักงานองคกร ซึ่งลักษณะงาน

ที่ทำมักเปนงานที่ไมตองใชแรง แตตองอยูในทาเดิมนาน ๆ ซึ่ง 

คลายกบัทีเ่คยรายงานโดย อานนท พงศธรกลุพานชิและคณะ(3) 

ที่พบวา MPS เกิดกับเพศหญิงไดบอยกวาเพศชาย ในอัตรา 

2.4 ตอ 1 ชวงอายุที่พบคือ 31-60 ป และกลุมที่ทำงานเบาม ี

โอกาสเสีย่งตอการเกดิ MPS ไดบอยกวากลุมทีท่ำงานหนกั(11)   

 เมื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ พบวาผลกระทบของอาการปวดตอ

อาชีพหรือการทำงาน และตอการทำกิจวัตรประจำวันซึ่งรวม 

ทั้งงานบานและการออกกำลังกาย มีความแตกตางอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหวางกลุมที่มีปญหาสุขภาพจิต 

กับกลุมที่ไมมีปญหา แตเมื่อนำปจจัยทั้งสองนี้มาวิเคราะหแบบ 

ถดถอยพหุโลจิสติก พบวามีเพียงผลกระทบของอาการปวดตอ

การทำกจิวตัรประจำวนัซึง่รวมทัง้งานบานและการออกกำลงักาย 

เทานั้นที่มีความสัมพันธกับปญหาสุขภาพจิตอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ที่พบวามากกวา 

รอยละ 50 ของผูปวยอาการปวดเรื้อรังมีผลกระทบตอชีวิต 

ประจำวัน(12)   

 จากการศึกษาผูปวยปวดระบบกลามเนื้อและกระดูกเรื้อรัง 

ในตางประเทศ(13,14) พบวาผูปวยที่มีอาการปวดรวมกับอาการ 

วิตกกังวลและซึมเศราหรือปญหาสุขภาพจิตมีผลตอการทำงาน 

หรือการหยุดงานอยางมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะในตาง 

ประเทศเมื่อเจ็บปวยจากการทำงานลูกจางมีสิทธิไดรับเงิน 

ทดแทนจึงทำใหเกิดการหยุดหรือขาดงานมาก แตสำหรับ 

ประเทศไทยนั้นยังไมมีรายงานการจายเงินทดแทนในกรณี 

     ขอมูลทั่วไป            ปญหาสุขภาพจิต : จำนวน       p-value 

                                            (รอยละ) 

                                 ไมมี (n= 90)       มี (n=58) 

 ระยะเวลาที่มีอาการปวด (เดือน) 

 3-6 30 (33.3) 20 (34.5) 

 7-12 17 (18.9) 13 (22.4)  

 13-36 28 (31.1) 16 (27.6) 

 37-60 8 (8.9) 5 (8.6) 

 > 60 7 (7.8)  4 (6.9)  
 

 คาเฉลี่ยระยะเวลาเฉลี่ยที่มีอาการปวด (เดือน) 

  23.94 23.72     0.981 

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (24.55) (27.38) 
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบกิจกรรมที่สัมพันธกับอาการปวดและผลกระทบของอาการปวดระหวางกลุมที่ไมมีปญหาสุขภาพจิตกับกลุมที่มีปญหา 
สุขภาพจิต 

ตารางที่ 6 ผูปวยกลุมอาการปวดกลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล ที่มีปญหาสุขภาพจิต วิเคราะหแบบ 

ถดถอยพหุโลจิสติก(multivariate analysis) ตามระดับผลกระทบของอาการปวดตอการทำกิจวัตรประจำวัน 

ปวดเรื้อรัง อนึ่ง กลุมผูปวยในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปน 
ผูหญิงที่ตองทำงานนอกบานและในขณะเดียวกันยังตองทำงาน 
บานทั่วไปดวย ดังนั้น เมื่อมีอาการปวด จึงทำใหทำงานบานหลัง 
เลิกงานไดไมเต็มที่ และอาจสงผลใหเกิดภาวะความเครียด วิตก 
กังวลหรือปญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ มากขึ้นได 
 เคยมีรายงานหนึ่งระบุวารอยละ 89.3 ของผูปวย MFS มี 
ภาวะวิตกกังวล รอยละ 22.9 มีภาวะซึมเศรา และรอยละ 4.8 

มีภาวะซึมเศรารุนแรง(4) สวน Velly และคณะ พบวา ผูปวย 
MPS มีภาวะวิตกกังวล 5.12 เทา และมีภาวะซึมเศราเปน 3.51 

เทาของผูที่ไมเปน MPS และผูหญิงมีโอกาสที่จะเกิด MPS ชนิด 
เรื้อรังไดมากกวาผูชายถึง 3 เทา(15) แตเมื่อดูในรายละเอียดของ
คำตอบของกลุมที่มีปญหาสุขภาพจิตในการศึกษาครั้งนี้ พบวา

                                  ข้อมูลทั่วไป                                  ปัญหาสุขภาพจิต : จำนวน (ร้อยละ)                          p-value

                                                                                   ไม่มี (n= 90)                    มี (n=58) 

กิจกรรมที่ทำให้อาการปวดรุนแรงมากขึ้น   0.609

 ยกของหนัก/ แบกหาม 18 (20.0) 11 (19.0)  

 นั่ง, ยืน, เดินหรือขับรถนาน 34 (37.8) 19 (32.8)  

 ความเครียด หรือวิตกกังวล หรือช่วงที่มีงานมาก/เร่งด่วน 30 (33.3) 25 (43.1)  

 อื่น ๆ 8 (8.9) 3 (5.2)  

ผลกระทบของอาการปวดต่ออาชีพหรือการทำงานที่สร้างรายได้   0.010*

 ทำได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง 36 (40.0) 11 (19.0)  

 ทำงานได้คล่องแคล่วน้อยลงหรือมีประสิทธิภาพน้อยลง 45 (50.0) 37 (63.8)  

 ต้องเปลี่ยนงานอาชีพหรือตำแหน่งที่เคยทำ 1 (1.1) 1 (1.7) 

 ยังไม่สามารถกลับไปทำงานได้ 2 (2.2) 4 (6.9)  

 ปัจจุบันไม่ได้ทำงานแล้ว 6 (6.7) 7 (12.1) 

ผลกระทบของอาการปวดต่อการทำกิจวัตรประจำวันรวมทั้งงาน

บ้านและการออกกำลังกาย   0.009*

 ทำได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง 24 (26.7) 5 (8.6)  

 ทำได้คล่องแคล่วน้อยลงหรือมีประสิทธิภาพน้อยลง 50 (55.6) 32 (55.2)  

 ต้องลดจำนวนหรือเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆลง 13 (14.4) 14 (24.1)  
 ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างได้ 3 (3.3) 7 (12.1)  

สวนใหญมีคะแนนอาการทางกายและความบกพรองทางสังคม 
สูงมากกวาอาการวิตกกังวล และมีสวนนอยที่มีอาการซึมเศรา 

อาจเปนเพราะ MPS นั้นบางครั้งมีอาการใกลเคียงกับกลุม 
อาการปวดอยางอื่น จึงทำใหผูรักษาใหการวินิจฉัยหรือประเมิน
ปญหาของผูปวยผิดพลาดหรือไมครบถวน และขาดแผนการ 
รักษาที่เหมาะสม ผูปวยมักรูสึกวาตนเองไมไดรับการวินิจฉัย 
หรือไดรับคำอธิบายเกี่ยวกับอาการหรือโรคที่ตนเองเปนอยาง 

ชัดเจนเพียงพอ หรือรูสึกวาอาการปวดที่เปนอยูรุนแรงหรือหนัก
กวาที่แพทยคิด(16) แพทยควรตระหนักวา MPS อาจเปนอาการ 
ที่แสดงออกถึงการมีภาวะความเครียดทางจิตใจเกิดขึ้น   
 การที่ผูปวยพยายามหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบางอยาง 

เพราะกลวัหรอืกงัวลวา ถาทำตอไปจะทำใหอาการปวดเปนมาก



J Thai Rehabil Med 2011; 21(1) -6-

ขึน้ (pain-related fear and avoidance)(17)  แตเมื่อผูปวยหยุด 

งานอาการก็ไมดีขึ้นเทาที่ควร ผูปวยจึงขาดความมั่นใจ สูญเสีย 
ความภาคภูมิใจหรือภาพพจนที่ดีในตัวเอง (self- esteem, 

self-image)(11) และมักมีปฏิกิริยาจากคนในครอบครัว ผูรวม 
งานและนายจางในทางลบเกิดขึ้น กอใหเกิดบรรยากาศที่ไมดี
ทั้งในบานและที่ทำงานตามมา ดังนั้น การดูแลรักษาผูปวย 
MPS นอกจากการบำบดัอาการปวดซึง่เปนเรือ่งทางกายแลว ทมี 

ผูรกัษาตองใหความสำคัญกับปญหาสุขภาพจิตและผลกระทบ 
ตอความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผูปวยดวย เพื่อ 
สงเสริมใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการหลบเลี่ยงเพราะ 
สูญเสียความมั่นใจใหมาเปนพฤติกรรมที่จะสามารถอยูรวมกับ 
อาการปวดไดอยางเหมาะสม และดำเนินชีวิตในสังคมไดอยาง 
มีความสุข  
 สรุปการศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูปวยกลุมอาการปวด 
กลามเนื้อและเยื่อพังผืดมัยโอฟาสเชี่ยล โดยใชแบบสอบถาม 

สุขภาพทั่วไป GHQ-28 ฉบับภาษาไทย พบความชุกของปญหา 
สุขภาพจิตเทากับรอยละ 39.19 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ 
ปญหาสุขภาพจิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติมีเพียงปจจัยเดียว
คือผลกระทบของอาการปวดตอการทำกิจวัตรประจำวันรวม 
ทั้งงานบานและการออกกำลังกาย ดังนั้น ทีมผูรักษาควรให 
ความสำคัญกับปญหาสุขภาพจิตและผลกระทบตอความ 

สามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผูปวยดวย เพื่อใหผูปวย 
สามารถอยูรวมกับอาการปวดไดโดยไมเปนอุปสรรคตอการ 
ดำเนินชีวิตประจำวัน 
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