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แก้ปัญหาอาการปวดที่ซับซ้อน
ในการรักษาโรคบางครั้ง แพทย์จะพบกับปัญหาที่ผปู ้ ่ วยมีอาการเกี่ยวกับการปวด
เช่นปวดที่ใดที่หนึ่งโดยหาสาเหตุไม่ได้ เป็ นความลึกลับที่อยูเ่ หนือคาอธิบาย การรักษาก็ทาได้
เพียงรักษาอาการ บางครั้งพบผูป้ ่ วยที่มีอาการชาลามลงไปที่ขา ดูคล้ายมีปัญหาที่กระดูกสันหลัง
แต่กไ็ ม่ใช่ การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการก็ไม่มีอะไรผิดปกติ การส่ งต่อเพื่อหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะทางก็ไม่ช่วยให้ดีข้ ึน อาการอาจจะเป็ นหายๆอยูเ่ ป็ นปี ๆ ผูป้ ่ วยเหล่านี้ในที่สุดก็เข้าๆออกๆ
โรงพยาบาลหรื อคลินิกนอกเวลา ซึ่งทั้งแพทย์ผรู ้ ักษาและผูป้ ่ วยต่างก็ไม่สบายใจด้วยกันทั้งสอง
ฝ่ าย
ในเอกสารนี้ เราจะมาพิจารณากันถึงลักษณะลึกลับที่เราเรี ยกว่า อาการปวด
กล้ามเนื้อและพังผืด (Myofascial pain) และดูวา่ เราจะทาอะไรได้บา้ ง
อาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
ลักษณะอาการที่เรี ยกว่าการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด ( กล้ามเนื้อคือ “Myo-“ และ
พังผืดคือ “ Fascia-“ ที่หุม้ กล้ามเนื้อ ) นั้น เกิดกับผูค้ นเป็ นจานวนมาก เฉพาะอย่างยิง่ จะเพิ่ม
จานวนขึ้นอย่างมากเมื่ออายุเกิน 40 ปี แม้ในปัจจุบนั เราก็ยงั ไม่ทราบรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับ
อาการนี้ เพียงแต่ทราบกลไกบางอย่างของการเกิดอาการ และเราจะทาอะไรเพื่อแก้ปัญหาได้บา้ ง
โดยทัว่ ไปแล้ว เราจะสามารถคลาหาหรื อค้นพบจุดปวดในบริ เวณกล้ามเนื้อได้
ค่อนข้างชัดเจน จุดเหล่านี้ อาจเกิดกับกล้ามเนื้อมัดเดียว แต่ที่พบบ่อยคือเกิดกับกล้ามเนื้อหลาย
มัด จุดเหล่านี้คือจุดที่เป็ นชะนวนของอาการปวด (Trigger point) ซึ่งจะขอเรี ยกสั้นๆว่า “จุด
ปวด” จุดปวดนี้สามารถคลาพบเป็ นก้อนเล็กหรื อใหญ่อยูภ่ ายในกล้ามเนื้อ บางครั้งก็เป็ นลาแข็ง
รู ้สึกคล้ายเป็ นเส้นเอ็น
อย่างไรก็ดี ผูป้ ่ วยอาจจะไม่ทราบว่าตนเองมีจุดดังกล่าว จนกระทัง่ ผูร้ ักษาคลาพบ
ซึ่งผูป้ ่ วยจะแสดงอาการปวดมากและทันที
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ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งคือ อาการปวดอาจจะเกิดขึ้นในตาแหน่งที่อยู่
ห่างไกลจากจุดที่เป็ นชะนวนก็ได้ เราเรี ยกอาการเช่นนั้นว่าอาการปวด “ร้าว” (Referred pain)
ที่มาจากจุดที่เป็ นต้นตอ ตัวอย่างเช่น จุดปวดที่อยูใ่ นบริ เวณกล้ามเนื้อเฉี ยงด้านหน้าของคอข้าง
ใดข้างหนึ่งอาจจะทาให้เกิดอาการปวดอย่างรุ นแรงที่ขมับหรื อที่เหนือตาข้างเดียวกันก็ได้
เราพบว่า จุดปวดที่กล้ามเนื้อบางแห่งสามารถทาให้เกิดอาการปวดร้าวไปถึงแขน
ขา หรื อ ชาที่บริ เวณมือ บางครั้งก็ทาให้เกิดอาการวิงเวียน ส่ วนจุดปวดที่อยูท่ ี่กล้ามเนื้อบริ เวณ
ก้นสามาถทาให้เกิดอาการเหมือนหมอนรองกระดูกเคลื่อนก็ได้
อาการปวดร้ าว
จากผลงานของ Dr. Janet Travell, แพทย์ประจาตัวประธานาธิบดี John F.
Kenndy, ผูซ้ ่ ึงได้ศึกษาเรื่ องนี้มาไม่นอ้ ยกว่า 40 ปี และได้เขียนหนังสื อไว้เมื่ออายุ 90 ปี ได้คน้ พบ
ว่า จุดปวดที่กล้ามเนื้อเหล่านี้ อาจทาให้เกิดอาการปวดที่ร้าวไปที่อื่นเช่นที่กล้ามเนื้อหรื อเกิด
อาการปวดหัว รวมทั้งปวดอื่นๆ เช่น








ปวดหน้าอก
ปวดบั้นเอว คล้ายอาการปวดประสาทบริ เวณกระเบนเหน็บ (Sciatica)
ปวดเชิงกราน
ปวดข้อ เคลื่อนไหวไม่สะดวก
ปวดโพรงกระดูกไซนัส
ปวดกราม

ส่ วนการกระตุน้ จุดปวดที่กล้ามเนื้อหน้าท้องอาจทาให้เกิดอาการปวดภายในท้อง
ที่ทาให้เข้าใจผิดว่า เป็ นโรคของถุงน้ าดี โรคตับ หรื อ ลาไส้มีปัญหาก็ได้ เมื่อเกิดความเข้าใจผิด ก็
ทาให้การรักษา รวมทั้งการสั่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการคลาดเคลื่อนไปด้วย ทั้งหมดทาให้
เสี ยเวลา เกิดภาระทางการเงินกับทั้งผูป้ ่ วยและภาครัฐโดยไม่จาเป็ น โดยที่ปัญหาก็ยงั คงอยู่ ไม่ได้
หายไป
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มีตวั อย่างไม่นอ้ ยที่ผปู ้ ่ วยมาด้วยอาการเจ็บบริ เวณหน้าอกอย่างฉุกเฉิน ผูป้ ่ วย
เหล่านั้นเกือบทั้งหมดคิดว่าตนกาลังเป็ นโรคหัวใจกาเริ บ (Heart attack) แต่ในความเป็ นจริ ง
พบว่า หลายคนมีจุดปวดอยูท่ ี่กล้ามเนื้อบริ เวณหน้าอก (เช่นที่กล้ามเนื้อ Pectoralis หรื อ Serratus
anterior) อย่างไรก็ดี ผูป้ ่ วยเหล่านี้มกั จะได้รับการวินิฉยั ว่ากระดูกอ่อนบริ เวณซี่โครงด้านหน้า
อักเสบ (Costochondritis)
จุดปวดกับอาการปวดหัว
อาการปวดหัวเรื้ อรังที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อตึง (Chronic tension headache) รวมทั้ง
อาการปวดหัวไมเกรน (Migraines) เป็ นโรคที่ทา้ ทายการรักษาและคาอธิบายมาตลอด แม้วา่ เรา
จะมีความเข้าใจหลายอย่างในปัจจุบนั แต่เราก็ยงั ไม่กระจ่างว่าทาไมอาการนี้จึงเกิดกับคนบางคน
และทาไมจึงเกิดขึ้นในบางช่วงของชีวติ
สิ่ งที่เราทราบก็คือ อาการปวดหัวทั้งสองแบบนี้ แม้จะดูเหมือนเป็ นคนละเรื่ อง แต่
เกิดจากกระบวนการเดียวกัน (หรื อคนละเรื่ องเดียวกัน) ดังนั้น จึงมักจะพบได้ในคนเดียวกัน มี
การศึกษาจานวนมากที่แสดงว่าการรักษาจุดปวดที่อยูใ่ นบริ เวณกล้ามเนื้อหัวไหล่บนด้านหลัง
(Trapezius) หรื อกล้ามเนื้อคอด้านหน้า (Sternocleidomastoid) หรื อกล้ามเนื้อที่ขมับ ( Temporal)
จะช่วยลดความรุ นแรงของอาการปวดหัวไมเกรนรวมทั้งอาการปวดหัวเรื้ อรังจากกล้ามเนื้อตึง
และผูท้ ี่มีจุดปวดที่กล้ามเนื้อจะมีอาการปวดรุ นแรงกว่า และเป็ นนานกว่าผูท้ ี่ไม่มีจุดปวด
ส่ วนยาที่ใช้รักษาอาการทั้งสองออกฤทธิโดยเพิ่มระดับความทนต่ออาการปวดให้
สู งขึ้น (หรื อทาให้ความไวต่ออาการปวดลดลง)
ยังมีอีกจุดปวดที่พบบ่อยอีกแห่งคือที่กล้ามเนื้อบริ เวณต้นคอด้านหลังตรงฐาน
ของกระโหลกศรี ษะ (Suboccipital muscle) จุดนี้อาจทาให้มีอาการปวดหัวที่รุนแรงและเรื้ อรัง
ส่ วนสาเหตุที่พบบ่อยคือ การทางานกับคอมพิวเตอร์ในท่าก้มหน้า (สังคมก้ม
หน้า) ที่ทาให้กล้ามเนื้อคอด้านหลังตึงเครี ยดเป็ นเวลานาน ในที่สุดจะทาให้กล้ามเนื้อขนาดเล็ก
บริ เวณนั้นเสี ยหาย ทาให้เกิดจุดปวด และเกิดอาการปวดร้าวในที่สุด
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คนบางคนมีธรรมชาติที่ศรี ษะงุม้ ไปข้างหน้า คนเหล่านี้ พบว่ามีไม่นอ้ ยที่เกิด
อาการปวดหัวเรื้ อรังจากกล้ามเนื้อบริ เวณคอที่ตึงเครี ยดตลอดเวลา
ร่ างกาย “จา” อาการปวดได้ (Pain memories)
สาหรับผูท้ ี่ไม่คุน้ เคยกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประสาท อาจจะนึกไม่ออกว่าการ
กระตุน้ จุดปวดในที่ๆห่างจากบริ เวณศรี ษะสามารถทาให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้ แต่เรื่ องนี้
เป็ นความจริ ง เนื่องจากความปวดมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกันอย่างกว้างขวางภายในไขสันหลัง
และศูนย์ประสาทที่อยูเ่ หนือกว่า ศูนย์ ฯเหล่านี้ สามารถ “เรี ยนรู ้” อาการเจ็บหรื อปวดแล้วบันทึก
ไว้ในหน่วยความจา หลังจากนั้น แม้จะได้รับสัญญาณแต่เพียงเล็กน้อย ศูนย์ฯก็จะทางานสร้าง
ความรู ้สึกเจ็บปวดให้ได้ครั้งแล้วตรั้งเล่า
ดังนั้น ถ้าจะลบความรู ้สึกปวด เราต้องหยุดสัญญาณที่เกิดขึ้น ถ้าทาได้ ความรู ้สึก
ปวดก็จะค่อยๆถูกลบออกไป
เช่นในกรณี ของการปวดหัวไมเกรนหรื อกล้ามเนื้อตึง เราทราบว่าเกิดจากระบบ
ประสาท Trigeminovascular ในสมองที่ไว (Hypersensitive) ต่อการตอบรับสัญญาณที่มาจาก
บริ เวณหน้า คอ หัว และตา มากเกินไป ระบบประสาทชุดนี้มีหน้าที่ปรับปริ มาณเลือดที่ไปเลี้ยง
บริ เวณหน้าและในสมอง โดยทัว่ ไปแล้ว ความไวเกินพอดีจะเกิดขึ้นกับระบบประสาทซีกใดซีก
หนึ่ง (ซ้ายหรื อขวา) จึงทาให้อาการปวดแบบไมเกรนออกมามีลกั ษณะเป็ นการปวดข้างเดียว
แต่อะไรทาให้เกิดอาการปวดไมเกรน ?
เราเชื่อว่าสาเหตุจากการมีสาร กลูตาเมท จานวนมากสะสมอยูร่ อบๆเซลล์
ประสาทที่ความคุมอาการปวด เราทราบว่าผูท้ ี่เป็ นไมเกรนมีสารกลูตาเมทในระดับสู งในน้ าไข
สันหลัง ทั้งในเวลาที่มีอาการไมเกรนและเมื่ออาการทุเลาลง ระดับนี้จะสู งกว่าในคนที่ไม่ได้เป็ น
ไมเกรน และเราทราบว่าการลดระดับกลูตาเมทจะป้ องกันการเกิดไมเกรนได้
ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของไมเกรนคือเกิดคลื่นที่สลับกันระหว่างความไวเกิน
พอดีของเซลล์ประสาท ตามด้วยความไวต่า ความผิดปกติน้ ี เกิดจากการทางานของเซลล์
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ประสาทที่รับรู ้สารกลูตาเมทมีความไวเกินปกติ กลูตาเมทมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ
ในทุกขั้นตอนของการเกิดไมเกรน รวมถึงการบันทึกความจาเกี่ยวกับการปวด
กลูตาเมทไม่เพียงแต่กระตุน้ ให้เกิดอาการปวดหัว แต่ยงั รวมถึงทาให้อาการปวด
มีความรุ นแรง ยาวนาน และดื้อต่อการรักษาด้วย
เมื่ออาหารสาเร็จรู ปทุกวันนี้มีการใช้สารปรุ งรสประเภทกลูตาเมทกันอย่าง
แพร่ หลาย จึงไม่น่าแปลกที่โรคปวดหัวจะกลายเป็ นปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งของสังคม
Nitric oxide ทาให้ เกิดกระบวนการทีน่ าไปสู่ การปวดหัว
ยังมีสารอีกตัวหนึ่ง คือ Nitric oxide ที่สามารถทาให้เกิดอาการปวดแบบไมเกรน
หรื อกล้ามเนื้อตึงได้ รวมทั้งทาให้อาการปวดรุ นแรงและยาวนาน ซึ่งในที่สุดจะทาให้เซลล์
ประสาทเสื่ อม
แต่ความเชื่อมโยงของสาร Glutamate และ Nitric oxide คืออะไร ?
ในร่ างกาย สารทั้งสองถูกควบคุมโดยเซลล์ชนิดหนึ่งในสมอง (Satellite cell) เมื่อ
เซลล์ชนิดนี้ถูกกระตุน้ ก็จะปลดปล่อยสารทั้งสองออกมาเป็ นจานวนมาก
และสิ่ งที่กระตุน้ การทางานของเซลล์น้ ีท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ก็คือ การอักเสบ
นอกจากนี้ สาร Glutamate สามารถกระตุน้ จุดปวดที่มีอยูต่ ามกล้ามเนื้อต่างๆ
โดยตรงเนื่องจากกล้ามเนื้อมี receptor สาหรับสารนี้อยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ
จุดปวดถูกกระตุ้นอย่ างไร ?
ลองนึกภาพไฟฟ้าชอร์ตแล้วเกิดการระเบิด ลักษณะเดียวกันนี้เกิดกับจุดปวดเมื่อมี
การชอร์ตเกิดขึ้น สิ่ งที่ทาให้เกิดการชอร์ตที่พบบ่อยๆมีเช่น การนอนผิดท่าที่ทาให้หวั ถูกกดอยู่
เป็ นเวลานานในท่าใดท่าหนึ่ง หรื อการตั้งหัวในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็ นเวลานาน (ดู
จอคอมพิวเตอร์) การออกกาลังอย่างหนักโดยไม่วอร์มก่อน การยืดกล้ามเนื้ออย่างแรง เหล่านี้
เป็ นตัวอย่างของการกระตุน้ จุดปวด ซึ่งจะมีมากขึ้นตามลาดับเมื่ออายุมากขึ้น
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จากการศึกษาพบว่า ผูม้ ีอาการปวดไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งจะเป็ นพวกที่ได้รับ
วิตามินประเภทละลายในน้ าไม่เพียงพอ วิตามินเหล่านี้ได้แก่ วิตามิน C, B1, B2, B3, B6, B12
และ Folate ส่ วนการขาดธาตุเหล็ก แม้จะไม่ถึงขั้นโลหิตจางก็สามารถทาให้อาการปวดเป็ นมาก
ได้ วิตามิน B6 จะช่วยลดระดับของ Glutamate ในเลือดและในสมอง ส่ วนวิตามิน B1, B2, B 12,
folate ทั้งหมดช่วยป้องกันพิษจากสาร Glutamate
สิ่ งที่กระตุน้ จุดปวดที่สาคัญอย่างหนึ่งคือการมีสภาวะน้ าตาลในเลือดต่า
โดยเฉพาะเมื่อหลังอาหารซึ่งจะพบได้บ่อย เนื่องจากสังคมปัจจุบนั บริ โภคธัญพืช แป้งและ
น้ าตาลในปริ มาณมาก อาการปวดหัวจากสาเหตุดงั กล่าวอาจรุ นแรง รวมทั้งไม่ตอบสนองต่อยา
แก้ปวดที่ซ้ือหาและใช้กนั เป็ นประจา เช่น Aspirin หรื อ Ibuprofen ส่ วนใหญ่จึงต้องรอให้อาการ
ปวดหายไปเองซึ่งอาจจะใช้เวลา 1 วันหรื อกว่านั้น
สภาวะน้ าตาลในเลือดต่าจะทาให้เซลล์ภูมิคุม้ กัน เช่น Microglia หรื อ
Macrophage ปลดปล่อยปริ มาณ Glutamate ออกมามาก ยังผลให้เกิดอาการปวดเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งกระตุน้ ให้เกิดการอักเสบด้วย
ที่น่าสนใจคือ สารประเภท Flavonoids หลายตัวมีคุณสมบัติลดน้ าตาลในเลือด
อย่างแรง จึงอาจจะมีผลข้างเคียงทาให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรน สารเหล่านี้รวมทั้ง quercetin,
resveratrol, โสม และ ขิง ด้วยเหตุผลเช่นนี้ จึงควรรับประทานสารเหล่านี้พร้อมอาหาร จะช่วย
ลดผลเสี ยดังกล่าวได้
นอกจากสาร Flavonoids แล้ว ยังมีกรดอมิโนอีกหลายตัวที่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกัน เช่น
 Tyrosine
 Tryptophan
 Aspartate
 Glutamine
 Leucine
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 Lysine
 Valine
เครี่ องดื่มโปรตีนบางทีกท็ าให้น้ าตาลในเลือดต่าและทาให้เกิดอาการปวดหัว
อย่างแรง ส่ วนไขมันโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว เช่น เนย น้ ามันถัว่ ลิสง สามารถช่วยลดอัตราการดูด
ซึมน้ าตาลหรื ออาหารแป้งที่ผา่ นกระบวนการทาให้ยอ่ ยง่ายได้
ในทางตรงกันข้าม ไขมันที่ผา่ นกระบวนการเติมออกซิเจน หรื อน้ ามันประเภทไม่
อิ่มตัว (Polyunsaturated oils) จะชักนาให้เกิดสภาวะการอักเสบภายในกล้ามเนื้อ กระตุน้ การ
ทางานของจุดปวดพร้อมทั้งกระตุน้ การปลดปล่อยสาร Glutamate
การบริ โภคอาหารที่ประกอบด้วยผักมาก แต่เนื้อสัตว์นอ้ ย จะช่วยลดระดับ
Glutamate รวมทั้ง ลดการทางานของจุดปวดในกล้ามเนื้อได้
สาหรับแร่ ธาตุกม็ ี ฟลูออไรด์, อลูมิเนียม รวมทั้งเหล็กในปริ มาณที่มากเกินไป
ต่างก็ทาให้การอักเสบรุ นแรงขึ้น รวมทั้งไปกระตุน้ จุดปวดในกล้ามเนื้อได้
สุ ดท้ายคือ ความเครี ยด การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเหล่านี้ เป็ นตัวกระตุน้ จุด
ปวดได้ท้ งั สิ้ น วิธีแก้ที่ดีคือ ทาสมาธิ สวดมนต์เป็ นประจา
สารประกอบทีช่ ่ วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด
กล้ามเนื้อเป็ นอวัยวะที่ทางานมากที่สุดในร่ างกาย รองจากสมองและหัวใจ ด้วย
เหตุน้ ี กล้ามเนื้อจึงต้องการ Coenzyme เช่น วิตามินบีต่างๆ วิตามิน ซี รวมทั้งแร่ ธาตุต่างๆใน
ปริ มาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทางาน
ส่ วนแคลเซียมในปริ มาณที่มากเกินไป จะกระตุน้ จุดปวดในกล้ามเนื้อ และ
ปลดปล่อยสาร Glutamate ทาให้เกิดอาการปวดหัว ส่ วนสาร Flavonoids มีประโยชน์ แต่คนบาง
คนที่มีสภาวะน้ าตาลต่าอาจจะเกิดปวดหัว จึงควรรับประทานสารพวกนี้ไปพร้อมอาหาร
อาหารเสริ มบางอย่างเช่น Phosphatidylcholine หรื อ Choline จะทาให้อาการปวด
รุ นแรงขึ้นเนื่องจากเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
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Curcumin เป็ นส่ วนประกอบของพืชตระกูลขิง มีผลลดระดับน้ าตาล
ปานกลาง แต่ช่วยรักษากล้ามเนื้อที่เสี ยหาย เพิม่ ระดับการทางานของกล้ามเนื้อ และช่วยลดการ
อักเสบ ลดพิษจาก Glutamate และ Nitric oxide ส่ วนการบริ โภคต้องบริ โภคพร้อมอาหาร
 Resveratrol เป็ นสาร Flavonoids ที่สกัดจากเปลือกผลองุ่น นอกจากนี้ จะ
พบได้ในถัว่ ลิสง (ซึ่งมีปริ มาณ Glutamate สู งด้วย) สารนี้ช่วยลดการทางานของ Enzyme ที่ใช้
ผลิต Nitric oxide สามารถทาให้น้ าตาลในเลือดต่า จึงควรบริ โภคพร้อมอาหาร โดยเฉพาะมื้อ
กลางวัน
 R-Lipoic acid เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ทรงพลัง
ในปริ มาณการบริ โภคที่เหมาะสม จะช่วยลดน้ าตาลในเลือด ถ้ารับประทานสม่าเสมอ จะช่วยลด
การเกิดและความรุ นแรงของอาการปวดหัวไมเกรน ควรรับประทานพร้อมอาหาร
 Riboflavin-5-phosphate เป็ นรู ปแบบหนึ่งของวิตามิน B 2 เมื่อ
รับประทานในปริ มาณที่เหมาะสม จะช่วยลดการเกิดและความรุ นแรงของอาการปวดหัวไม
เกรนได้ นอกจากนี้ ยังช่วยการทางานของเซลล์ ช่วยสร้างพลังงาน และลดการอักเสบ
 Pyridoxal-5-phosphate เป็ นรู ปแบบหนึ่งของวิตามิน B 6 ซึ่ งมีพิษน้อย
กว่า และเซลล์ของร่ างกายใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า รับประทานเวลาใดก็ได้
 Bacopa (พรมมี) แม้จะยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติลดอาการปวด
หัวไมเกรน แต่สมุนไพรนี้น่าจะมีประโยชน์เพราะจะช่วยลดการอักเสบ รวมทั้งเพิ่มสารที่
ร่ างกายใช้ในการซ่อมแซมสมอง (BDNF)
 Gastrodin มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับพรมมี
 Vitamin D 3 มีคุณสมบัติลดระดับ Nitric oxide ในบริ เวณประสาทที่
เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวไมเกรน ทาให้อาการปวดลดลง
 Magnesium malate การขาดแมกนีเซี ยมที่ยงั ไม่แสดงอาการเป็ นปั ญหาที่
พบบ่อย ยาหลายชนิด โดยเฉพาะยาที่ใช้กบั โรคหัวใจ และยาคุมกาเนิด สามารถทาให้ขาดแมกนิ
เซียมได้ การบริ โภคผักในปริ มาณน้อยก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง




เหล็ก (Carbonyl) การขาดเหล็กจะทาให้อาการปวดจากกล้ามเนื้อและ

พังผืดรุ นแรงขึ้นแม้บุคคลนั้นจะไม่แสดงสัญญาณของโลหิตจาง ทั้งนี้ เนื่องจากร่ างกายต้อง

9

สะสมเหล็กไว้ และกล้ามเนื้อต้องใช้เหล็กมาก ถ้าบริ โภคเหล็กไม่เพียงพอ หรื อมีการเสี ยเลือด
คราวละเล็กน้อย ก็สามารถทาให้เหล็กที่สะสมไว้ร่อยหรอลง ทาให้อ่อนเพลีย และจุดปวด
ทางานมากขึ้น

