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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี กลุม
ตัวอยางคือวัยรุนโรคเอสแอลอีอายุ 10 - 19 ป ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 102 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามอาการปวดและแบบสอบถามคุณภาพชีวิต วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบ
กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี (r -.29, p < .01) อาการปวดมีความสัมพันธรายดานกับคุณภาพชีวิต ดังนี้ ดาน
สุขภาพทั่วไป (r -.37, p < .01) ดานกิจวัตรประจําวัน (r -.37, p < .01) และดานอารมณ (r -.25, p < .01) พยาบาลควร
มีการจัดการลดอาการปวดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
ABSTRACT
The descriptive research aimed to study the relations between pain and quality of life in
adolescents with SLE. The sample consisted of 102 adolescents with SLE, aged 10 -19 years, who were
follow - up at the outpatient department in tertiary hospital in Northeastern regional of Thailand. Data
were collected with pain questionnaires and quality of life questionnaires, Data were analyzed by using
descriptive statistics and correlational coefficients. Results showed the pain has significant negative
correlative in the quality in adolescents with SLE (r = -.29, p < .01) and 3 domains: physical health (r =
-.37, p < .01) daily activities (r = -.37, p < .01) emotional health (r = - .57, p < .01). Nurse should manage
to pain for increase quality of life.

คําสําคัญ: ปวด วัยรุนโรคเอสแอลอี คุณภาพชีวิต
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บทนํา
โรคเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus; SLE) มีแนวโนมการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นในเด็กอายุตํา่ กวา 19
ป (Harry et al., 2018; Frances et al., 2017) โดยรอยละ 20 ของผูปวยโรคเอสแอลอีท้ังหมดเปนวัยรุน (Aggarwal &
Srivastava, 2015) ซึ่งพบไดสูงกวาในเด็กวัยอื่น 5 -10 เทานับเปนอุบัติการณที่สูงขึ้น (Chiewthanakul et al., 2012)
เกิดจากความผิดปกติของระบบอิมมูนที่จําเนื้อเยื่อของตนเองไมไดสงผลใหภูมิตานทานทําลายตนเอง (autoantibody)
เกิดการอักเสบเรื้อรังตามอวัยวะทั่วรางกาย (Harry et al., 2018) อาการแสดงทางระบบขอ กระดูก และกลามเนื้อทําใหมี
อาการปวดขอ เคลื่อนไหวลําบาก (Olesinska et al., 2018) ปวดเมื่อยกลามเนื้อ (lupus myositis) ออนแรง ปวด
กระดูกจากภาวะกระดูกตาย (avascular necrosis) อาการทางขอในวัยรุนพบไดมากถึงรอยละ 74 – 90 โดยมีอาการปวด
ขอ ขออักเสบบริเวณนิ้วมือ ขอมือ ขอศอก หัวไหล หัวเขา และขอเทาบางครั้งทําใหเกิดอาการขอเสื่อมไดแตไมพบอาการ
ผิดรูปของขอซึ่งแตกตางจากโรคขอรูมาตอยดในผูปวยที่อายุนอยสามารถพบอาการ ischemic necrosis บริเวณกระดูกที่
ตองรองรับน้ําหนักเชน กระดูกตนขา ( head of femurs) และ กระดูกหัวเขา (tibial plateaus) กระดูกบาง และกระดูก
พรุน (osteopenia and osteoporosis) (ศิริรัตน, 2556; สุโรจน, 2557; Levy & Kamphuis, 2012) อาการปวดเกิดได
ทั้งจากพยาธิสภาพของโรคและยาที่ใชรักษา เชน muscle-myopathy จากการรับประทานยาสเตียรอยด และยาตาน
มาลาเรีย เปนตน (ศิริรัตน, 2556; วรวิทย, 2557; สุโรจน, 2557; Levy & Kamphuis, 2012) อาการปวดเปนความรูสึก
ไมสุขสบาย ไมนาพึงพอใจ เปนประสบการณที่ไมพึงประสงคทั้งทางดานประสาทสัมผัส (รางกาย) และอารมณ (ความรูสึก)
ที่มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ (Williams, 2016) สัมพันธกับอาการกําเริบของโรคเนื่องจากมีการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อพบไดมากถึงรอยละ 90 (Olesinska et al., 2018) รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวยมีผลกระทบตอ
ดานรางกายและจิตใจ การจัดการอาการปวดมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอตอสามารถทํางานไดและเพื่อปองกันทุพพลภาพ
เนื่องจากอาการปวดสามารถทําใหผูปวยมีการเดินที่ผิดปกติจากการการหดเกร็งของกลามเนื้อและสงผลใหเกิดอาจปวดขอ
ที่บริเวณอื่นๆ ตามมาเนื่องจาก ตําแหนง และการรองรับของขอตอที่เปลี่ยนไป อาการปวดเรื้อรังอาจสงผลกระทบตอการ
ทําหนาที่ทางกาย ความรูสึก ความสัมพันธทางสังคม รวมทั้งสงผลตอคุณภาพการนอนหลับ ทําใหเกิดอาการออนลาได
หรือทําใหมีภาวะความเครียดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยได (Levy & Kamphuis, 2012)
คุณภาพชีวิตในวัยรุนโรคเอสแอลอี หมายถึง การที่วัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถยอมรับ ปรับตัวจากการเจ็บปวย
และจัดการอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นได รักษาการทําหนาที่ดานรางกาย จิตใจ สังคม และ สามารถดูแลตนเองไดทั้งใน
ภาวะสุขภาพดีและการเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม ทั้งในภาวะที่โรคดําเนินของรุนแรงและในภาวะสงบ สามารถวัดไดจาก
การทําหนาที่ 8 ดาน ไดแก 1. ดานสุขภาพทั่วไป 2. ดานกิจวัตรประจําวัน 3. ดานครอบครัว 4. ดานการดูแลรักษา 5. ดาน
อารมณ 6. ดานสังคม 7. ดานโรงเรียน 8. ดานการเงิน (อนิรุธ, 2551 ) Lenze et al. (1997) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตเปน
ผลลัพธท่ีเกิดจากการที่วัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถจัดการอาการที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อวัยรุนโรค
เอสแอลอีมีอาการปวด และไมสามารถจัดการอาการปวดใหดีขึ้นได ยอมสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลงไปดวย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมายังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอ
สแอลอีวามีผลกระทบรุนแรงกับคุณภาพชีวิตของผูปวยมากนอยเพียงใด อาการกําเริบในระบบกระดูกและขออาจสงผลทํา
ให ค วามสามารถในการทํ า กิ จ กรรมประจํ า วั น ของผู ป ว ยลดลง ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนในศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อาการปวดว า มี
ความสัมพันธคุณภาพชีวิตในวัยรุนโรคเอสแอลอี เพื่อใหมีองคความรูพื้นฐานและเปนหลักฐานเชิงประจักษ สามารถนําไป
ออกแบบกิจกรรมการพยาบาล และสงเสริมใหวัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถจัดการอาการปวดไดอยางเหมาะสม เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของวัยรุนโรคเอสแอลอีในระยะยาวตอไป
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี
สมมติฐานการวิจัย
อาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีอาการไมพึงประสงคของเลนซ และคณะ (1997) เปนทฤษฎีทางการพยาบาลระดับกลาง ( middle rang
nursing theory) ไดอธิบายถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตออาการ (influencing factors) ประกอบดวย ปจจัยดานสรีรวิทยา
(physiologic factors) ดานจิตใจ (psychological factors) และดานสถานการณ (situational factors) ซึ่งปจจัยทั้ง 3
ดานนี้มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีอิทธิพลตอการเกิดอาการสามารถประเมินได 4 มิติ คือ ความรุนแรง (intensity)
เวลา (timing) ความทุกขทรมาน (distress) และคุณภาพของอาการ (quality) ผลที่ตามมาของการเกิดอาการจะสงผลตอ
ความสามารถในการทําหนาที่ ความสามารถในการทํากิจกรรม
คุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี
(performance factor)
1. ดานสุขภาพทั่วไป
2. ดานกิจวัตรประจําวัน
3. ดานครอบครัว
4. ดานการรักษา
5. ดานอารมณ
6. ดานสังคม
7. ดานโรงเรียน
8. ดานการเงิน

อาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอี

กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบพรรณนาเชิงหาความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตวัยรุนโรคเอสแอลอี ณ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive study) ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จาก
กลุมตัวอยางจํานวน 102 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเปนวัยรุนที่ปวยดวยโรคเอสแอลอี อายุตั้งแต 10 -19 ป
บริบูรณ ที่เขามารับการรักษาที่หองตรวจผูปวยนอกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอสแอลอีทั้งเพศหญิง และเพศชาย มีอายุตั้งแต 10 – 19 ป
ที่มารับการตรวจที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุมตัวอยางจํานวน 102 คน คํานวณไดจากสูตร (อรุณ, 2558)
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จากสูตรคํานวณกลุมตัวอยางได 92.42 คน และ ผูวิจัยไดจํานวนกลุมตัวอยางอีก 10 % เพื่อปองกันการสูญหาย
ของขอมูลและกลุมตัวอยางจากเกณฑคัดออก ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน 102 คน
เกณฑการคัดเลือกเขา (inclusion criteria)
1. กลุมตัวอยางคือวัยรุนโรคเอสแอลอีอายุ 10 - 19 ปที่ไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทยแผนปจจุบันวาเปนโรค
เอสแอลอี ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอสแอลอีมาแลวอยางนอย 6 เดือน (Salehi, 2015)
3. ผูปวยสามารถอาน เขียน และฟงภาษาไทยไดอยางเขาใจ
4. ผูปวยสมัครใจในการเขารวมการศึกษา และผูปกครองเต็มใจให ผูปวยเขารวมการศึกษา
เกณฑการคัดเลือกออก (exclusion criteria)
1. โรคเอสแอลอีอยูในระยะกําเริบรุนแรง
เกณฑการถอนตัวผูเขารวมการวิจัย (withdrawal criteria)
1. อาการของโรคกําเริบในขณะที่เขารวมโครงการวิจัย
2. ผูปวยหรือผูดูแลขอถอนตัวออกระหวางดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
1) แบบประเมินความปวดจํานวน 10 ขอ ซึ่งดัดแปลงมาจาก BPI brief pain inventory (BPI) ที่เคยมีการ
นํามาใชในการประเมินอาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอี (สุพัฒนา, 2553) สามารถตอบดวยตนเอง (self - report)
แบงเปน 2 สวน คือสวนที่ 1 เปนแบบประเมิน visual analog scale จํานวน 2 ขอ เปน เสนตรงแนวนอนที่มีความยาว
10 เซนติเมตร เริ่มตนที่ 0 สิ้นสุดปลายเสนที่ 10 เปนการวัดในมิติของความ รุนแรง (Intensity) การแปลผล 0 หมายถึงไม
มีความรูสึกปวด 10 หมายถึง มีระดับความปวดมาก และสวนที่ 2 เปนคําถามใหเลือกตอบเกี่ยวกับอาการปวดตามการรับรู
ของวัยรุนโรคเอสแอลอี ครอบคลุมมิติเวลา (Timing) คุณภาพ (Quality) ความทุกขทรมาน (Distress) และวิธีการแกไข
อาการปวด จํานวน 8 ขอ
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2) แบบประเมินคุณภาพชีวิตจํานวน 66 ขอ พัฒนามาจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเด็ก รุนที่ 4 (PedsQLTM
4.0) โดยอนิรุธ (2551) โดยวัดคุณภาพชีวิตวัยรุนโรคเอสแอลอี 8 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพทั่วไป จํานวน 10 ขอ 2) ดาน
กิจวัตรประจําวัน จํานวน 10 ขอ 3) ดานครอบครัว จํานวน 4 ขอ 4) ดานการรักษาโรค จํานวน 13 ขอ 5) ดานอารมณ
จํานวน 9 ขอ 6) ดานสังคม จํานวน 10 ขอ 7) ดานโรงเรียน จํานวน 7 ขอ และ 8) ดานการเงิน จํานวน 3 ขอ ขอคําถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คะแนนอยูในชวง 0 – 264 คะแนน ลักษณะคําถามเปนคําถามดาน
ลบ เมื่อปรับคะแนนแลวจึงใชการแปลผลดังนี้ คะแนนคุณภาพชีวิตมาก หมายถึงมีระดับคุณภาพชีวิตดี คะแนนนอย
หมายถึงคุณภาพชีวิตไมดี แบบสอบถามคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอีเปนแบบสอบถาม ที่ยังไมมีคาคะแนนที่เปนจุดตัด
ของระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงแปลผลโดยใช x� +1SD และ x� - 1SD เพื่อแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ คือ
คุณภาพชีวิตอยูในระดับดี คือ ผูที่มีคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอีมากกวา คะแนนเฉลี่ยของ
แบบวัดบวกสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน QOL > (x�+ 1 SD)
คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง คือ ผูที่มีคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอีอยูระหวางคะแนน
เฉลี่ยของแบบวัดรวมกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยของ แบบวัดลบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (x�- 1 SD) และ
(x�+ 1 SD)
คุณภาพชีวิตอยูในระดับไมดี คือ ผูที่มีคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอี นอยกวาคะแนนเฉลี่ย
ของแบบวัดลบกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน QOL < (x�- 1 SD)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คนไดแก กุมารแพทยโรคไต 2 คน,
อาจารยสาขาการพยาบาลเด็ก 1 คน และพยาบาลวิชาชีพชํานาญการหอผูปวยเด็ก 1 คน ไดคา content validity index
(CVI) ดังนี้ แบบสอบถามปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอีเทากับ 0.95 และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเทากับ 0.97 นําเครื่องมือ
วิจัยไปทดลองใชในวัยรุนโรคเอสแอลอีที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบบประเมินความปวดเปน VAS
จึงไมไดหาความเชื่อมั่น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยางจากเวชระเบียน
จากนั้นขอความรวมมือจากพยาบาล และเจาหนาที่แผนกผูปวยนอก ในการติดตอกลุมตัวอยางและสอบถามความสมัครใจ
ในการเขารวมเปนอาสาสมัครโครงการวิจัย จากนั้นผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางในเวลา 10.00 – 14.00 น. เพื่อแนะนําตัว
ชี้แจงวัตถุประสงค และประโยชนของการทําวิจัย พรอมทั้งอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามการวิจัย ผูปวยที่ยินยอมเขารวม
เปนอาสาสมัครในการศึกษาครั้งนี้จะไดเซ็นใบยินยอมไวเปนหลักฐาน หากอายุต่ํากวา 18 ป จะตองไดรับความยินยอมจาก
ผูปกครองโดยชอบธรรม ขณะตอบแบบสอบถามหากอาสาสมัครตองการความชวยเหลือในการอานแบบสอบถาม หรื
ซักถามขอสงสัย ผูวิจัยยินดีใหความชวยเหลือตลอดการตอบแบบสอบถามแลวเสร็จ ซึ่งใชเวลาประมาณ 30 – 45 นาที
และสามารถพักรับประทานอาหารวางระหวางทําแบบสอบถามไดโดยผูวิจัยไดจัดเตรียมไวสําหรับอาสาสมัครทุกคน เมื่อ
อาสาสมัครกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและกลาวขอบคุณอาสาสมัคร
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
โครงการวิ จั ย ได ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
(HE621101) และกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยโรงพยาบาลขอนแกน (KEMOU62014) อาสาสมัครที่เขารวม
โครงการวิจัยจะไดรับฟงคําชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัยการเขารวม และผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการ
เขารวมโครงการวิจัยแกอาสาสมัครและผูปกครอง การเขารวมเปนไปดวยความสมัครใจ การปฏิเสธหรือยกเลิกการเขารวม
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โครงการวิจัยไมมีผลกระทบตอการรักษาโรคของผูปวย การนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมผูที่อานผลการวิจัย
จะไมสามารถรูวาผูปวยเขารวมเปนอาสาสมัครในการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไป และคะแนนคุณภาพชีวิตใชการวิเคราะห ดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางอาการปวด กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี
โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยเปนไปตาม
ขอตกลงเบื้องตน ไดแก ขอมูลของทั้ง 2 ตัวแปรมีระดับการวัดแบบตอเนื่อง (interval scale) ขึ้นไป ทดสอบการแจกแจง
ปกติดวยสถิติ Kolmogorov – Smirnov Test พบวาตัวแปรมีการแจกแจงปกติ
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของวัยรุนโรคเอสแอลอี
วัยรุนโรคเอสแอลอีจํานวน 102 คน อายุเฉลี่ย 14.85 ป (SD = 2.41) อายุต่ําสุด 10 ป อายุสูงสุด 19 ป ชวงอายุ
ที่มากที่สุดคือ 14 – 16 ปรอยละ 44.10 (47 คน) ซึ่งอยูในชวงวัยรุนตอนกลาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 83.30 (85
คน) สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากับ 1:5 (17:85)
สวนที่ 2 ลักษณะอาการปวด
อาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอีมีการนําเสนอเปน 4 ดาน คือ ความรุนแรง (intensity) เวลา (timing), ระดับ
ความทุกขทรมาน (distress) และคุณภาพ (quality) ของอาการตามทฤษฎีอาการไมพึงประสงค (Lenz & Pugh, 2008;
Lenz et al., 1997) ดังนี้
1. ระดับความรุนแรงของอาการปวด (intensity) แบงระดับความรุนแรงของอาการปวดเปน 2 ชวงเวลา คือ
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา และอาการปวดในปจจุบัน ดังนี้
ในชวง 1 เดือนที่ผานมาคะแนนเฉลี่ย = 3.33 (SD 2.90) ความรุนแรงของอาการปวดระดับปานกลางมากที่สุด
รอยละ 36.30 (37 คน) รองลงมาคือไมมีอาการปวดเลย รอยละ 52.90 (54 คน) มีอาการปวดระดับเล็กนอย รอยละ
24.50 (25 คน) และปวดมากรอยละ 12.70 (13 คน) ตามลําดับ
อาการปวดในปจจุบันคะแนนเฉลี่ย = .89 (SD = 1.45) ไมมีอาการเลยมากที่สุด รอยละ 52.90 (54 คน) มี
อาการปวดระดับเล็กนอย รอยละ 41.20 (42 คน) และมีอาการปวดปานกลาง รอยละ 5.90 (6 คน)
สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางอาการปวด กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี
จากการศึ ก ษาความสัม พัน ธ ระหว างอาการไม พึง ประสงคคุ ณภาพชี วิต ของวั ยรุ นโรคเอสแอลอี โ ดยใชสถิติ
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น (Pearson’s product moment correlation coefficient) พบว า อาการปวดมี
ความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของวัยรุนโรคเอสแอลอีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( r = -.29, p< .01) เมื่อ
วิเคราะหรายดานพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพทั่วไป ( r = -.37, p< .01) ดาน
กิจวัตรประจําวัน ( r = -.37) ดานอารมณ ( r = -.25, p< .01) และดานสังคม ( r = -.18, p< .05) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ รายละเอียด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี (n = 102)
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
1. อาการปวด
1
2. คุณภาพชีวิตโดยรวม
-.29**
1
3. ดานสุขภาพทั่วไป
-.37**
.67**
1
4. ดานกิจวัตรประจําวัน
-.37**
.68**
.50**
1
5. ดานครอบครัว
-.098
.69**
.30**
.43**
1
6. ดานการรักษา
-.14
.82**
.44**
.45**
.58**
1
7. ดานอารมณ
-.25**
.77**
.42**
.43**
.42**
.66**
8. ดานสังคม
-.18*
.79**
.42**
.52**
.52**
.56**
9. ดานโรงเรียน
-.15
.81**
.46**
.43**
.56**
.59**
10. ดานการเงิน
-.07
.57**
.19*
.23**
.57**
.47**
**correlation is significant at the 0.01
*correlation is significant at the 0.05

289

7

1
.49**
.56**
.32**

8

1
.68**
.40**

9

1
.54**

10

1

MMP24-8
การอภิปรายผลการวิจัย มี 2 สวนคือ
1. ลักษณะอาการปวด
อาการปวดในปจจุบันวัยรุนโรคเอสแอลไมมีอาการเลยมากที่สุด รอยละ 52.90 รองลงมีอาการปวดระดับ
เล็กนอย อาจเนื่องมาจากสวนใหญอาการของโรคอยูในระยะสงบ สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดเกี่ยวกับการรับประทาน
ยาตามแพทยสั่ง การมาพบแพทยและหลีกเลีย่ งปจจัยกระตุน ของโรคไดอยางเหมาะสม (ทรงศิริ, 2554; วิยะดา และคณะ,
2559; Hurwitz et al, 2014) ในการศึกษาครั้งนี้พบวายาที่วัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญไดรับเปนยากดภูมิคุมกัน และ
ยาสเตียรอยดท่ีใชรักษาในระยะตอเนื่อง (remission) ทําใหสามารถลดอาการปวดและอาการอักเสบของเนื้อเยื่อไดดี
(สุโรจน, 2556) เวลาที่เกิดอาการปวดสวนใหญคือเวลาเชา (06.00 – 0.9.00 น.) ระยะเวลาปวดในแตละครั้งมากที่สุด
คือมากกวา 1 ชั่วโมง มีผลกระทบ (distress) ดานรางกายมากที่สุด เชน การเคลื่อนไหว บริเวณที่มีอาการปวดมากที่สุด
คือขอเขา/ขอเทา ลักษณะของการปวดคือปวดตุบๆ มากที่สุดจะเห็นไดวาอาการปวดที่เกิดขึ้นรบกวนการเคลื่อนไหวและ
การทํากิจกรรมในชวงเชาซึ่งเปนชวงเวลาที่ตองทํากิจวัตรประจําวันและเตรียมความพรอมในการเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ
ถึงแมอาการปวดจะไมรุนแรง แตก็ทําใหวัยรุนโรคเอสแอลอีรูสึกวามีอาการรบกวนอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสงผล
กระทบตอดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งการมีสมาธิจดจอในการเรียนหนังสือดวย การจัดการอาการปวดพบวาวัยรุนนิยม
ใชบรรเทาความปวดและ ไดผลดีที่สุดคือการนวด รองลงมาคือ นอนพักผอน
2. ความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตวัยรุนโรคเอสแอลอี
ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตโดยรวม (r = -.29, p < .01) วัยรุนโรค
เอสแอลอีในชวง 1 เดือนที่ผานมา สวนใหญมีอาการปวดในระดับเล็กนอย ระดับปานกลาง และไมมีอาการปวดในจํานวน
ที่ใกลเคียงกัน มีผูปวยเพียงรอยละ 12.70 (13 คน) มีอาการปวดในระดับปวดมาก แมวาในปจจุบันจะไมมีอาการปวด
รอยละ 52.90 (54 คน) แตมีอาการปวดเล็กนอยสูงถึงรอยละ 41.20 (42 คน) และอาการปวดปานกลางรอยละ 5.90 (6
คน) แตกตางจากการศึกษาของสุพัฒนา (2553) ที่พบวาอาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญมีอาการในระดับปาน
กลางมากที่สุดอาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญมีอายุอยูในชวงวัยรุนตอนตน และมีอาการแสดง
ของโรคหลายระบบ พบอาการแสดงมากถึง 5-8 อาการ และระบบที่แสดงอาการมากเปนอันดับสองคือระบบขอ อธิบาย
ไดวาการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในวัยรุนโรคเอสแอลอีที่อยูในระยะสงบ และสวนใหญไดรับยาสเตียรอยดจึงทําใหระดับ
อาการปวดไมรุนแรง รวมทั้งอายุของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้สวนใหญอยูในวัยรุนตอนกลางจึงสามารถอดทนตอ
อาการเจ็บปวดและสามารถควบคุมการแสดงออกตออาการเจ็บปวดไดดีกวาวัยรุนตอนตน โดยธรรมชาติของโรคเอสแอล
อีผูปวยมักมีอาการปวดจากกระดูกและกลามเนื้ อเกิดการอัก เสบ ในวัยรุนโรคเอสแอลอีพบอาการแสดงทางระบบ
กลามเนื้อกระดูกถึงรอยละ 74-90 (Stichweh, Arce & Pascual, 2004; Morgan, Watson, McCann & Beresford,
2013; Olesinska & Saletra, 2018) และยังพบวาอาการปวดมีความสัมพันธกับการกําเริบรุนแรงของโรคจากอาการทาง
ระบบกลามเนื้อและกระดูกสูงถึงรอยละ 82 (Watson, Leone & Pilkington, 2012) หากไมสามารถจัดการอาการปวด
ไดอยางเหมาะสม จะกลายเปนอาการปวดที่เรื้อรังและลุกลามรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสงผลใหวัยรุนโรคเอสแอลอีไดรับความ
ทุกขทรมานจากอาการปวดที่เกิดขึ้น และมีขอจํากัดดานรางกาย ทําใหความสามารถในการทําหนาที่และการมีกิจกรรม
ตางๆ ลดลง ตองพึ่งพาผูอื่นในการชวยเหลือกิจกรรม จึงทําใหอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุน
โรคเอสแอลอี สอดคลองกับการศึกษาของ สิริกาญจน และคณะ (2558) ที่ศึกษาในผูปวยโรคเอสแอลอีที่มีอายุ 18 ป ขึ้น
ไปพบวาอาการปวดขอ และปวดศีรษะมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเอสแอลอี แมจะศึกษาในกลุม
ตัวอยางที่มีวัยแตกตางกัน แตผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเอ
สแอลอีทั้งในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี 4
ดาน คือ ดานสุขภาพทั่วไป ดานกิจวัตรประจําวัน ดานอารมณ และดานสังคม ดังนี้
ผลการวิจัยพบวา อาการปวดมีค วามสัมพันธท างลบกับ คุณภาพชีวิตของวัยรุน โรคเอสแอลอี ดา นสุขภาพ
ทั่วไป (r = -.37, p < .01) วัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญมีอาการปวดบริเวณขอเขา/ขอเทารอยละ 35.30 (36 คน) ถึงแม
จะมีอาการปวดในปจจุบันอยูในระดับเล็กนอยมากที่สุด แตก็พบวาวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญมีระยะเวลาตั้งแตเริ่มมี
อาการปวดจนถึงหายปวดแตละครั้งนาน 30-60 นาทีรอยละ 33.30 (34 คน) สวนใหญอาการปวดมีผลกระทบตอดาน
รางกายมากที่สุดรอยละ 38.30 (39 คน) ทําใหเกิดความรูสึกไมสุขสบาย การเคลื่อนไหวรางกายลําบากเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินชีวิตประจําวัน อาจสงผลใหแบบแผนการนอนหลับผิดปกติ และความอยากอาหารลดลง (Stichweh et al.,
2004) อาการปวดเปนหนึ่งในอาการที่พบไดบอยในโรคเอสแอลอีเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคทําใหมีการอักเสบเรื้อรัง
ของเนื้อเยื่อทั่วรางกาย วัยรุนที่มาดวยอาการขออักเสบเปนขอบงชี้วามีการดําเนินของโรคที่รุนแรง (สุโรจน, 2557)
สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภลักษณ และพรพรรณ (2550) ที่พบวาความรุนแรงโรคมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพ
ชีวิตผูปวยโรคเอสแอลอี ถึงแมอาการปวดจะอยูในระดับปวดเล็กนอยแตก็ทําใหคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีลดลง
ได
ผลการวิ จั ย พบว า อาการปวดมีค วามสัมพั น ธ ท างลบกั บ คุณภาพชี วิ ต ของวั ยรุ น โรคเอสแอลอี ด า นกิ จ วัตร
ประจําวัน (r = -.37, p < .01) วัยรุนเปนวัยที่สามารถพึ่งพาตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันและทํากิจกรรมตางๆได
เมื่อเจ็บปวยดวยโรคเอสแอลอีทําใหมีการอักเสบของเนื้อเยื่อภายในรางกาย ทําใหการเคลื่อนไหวลําบาก สวนใหญมี
อาการปวดในชวงเชาเวลา 06.00 – 09.00 น. รอยละ 23.60 (24 คน) ซึ่งเปนชวงเวลาที่ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสวนตัว
ถึงแมวัยรุนสวนใหญจะสามารถชวยเหลือกิจกรรมตนเองไดแตก็ยังรูสึกวาตนเองไมสุขสบายจากอาการปวด และไมอยาก
เคลื่อนไหวรางกาย ดังนั้นวัยรุนสวนใหญจึงเลือกที่จะนอนพักผอนแทนการทํากิจกรรมตางๆ รอยละ 26.50 (27 คน) รอง
จากการนวดรอยละ 27.50 (28 คน) สอดคลองกับการศึกษาของพรจิตต และคณะ (2555) พบวาผูปวยโรค เอสแอลอีที่มี
อาการปวดจะทําใหการทําหนาที่ และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของบุคคลลดลง
ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีดานอารมณ (r =
-.25, p < .01) อาการปวดในปจจุบันของวัยรุนโรคเอสแอลอีพบวาไมมีอาการปวดเลยมากที่สุด รอยละ 52.90 (54 คน)
เนื่อ งจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้มีอ าการของโรคเอสแอลอีอยูใ นระยะสงบ และมีอายุเฉลี่ยเทากับ 14.85 ป
สวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนกลางรอยละ 44.10 (45 คน) จึงอธิบายไดวาวัยรุนในชวงนี้มีพัฒนาการทางสติปญญาที่ดีขึ้น
ทําใหสามารถยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได มีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจที่มั่นคงมากขึ้น
สามารถยับยั้งชั่งใจและควบคุมการแสดงออกทางอารมณไดมากกวาในวัยเด็กที่ผานมา อยางไรก็ตามอาการปวดที่เกิดจาก
การเจ็บปวยดวยโรคเอสแอลอีนอกจากจะมีผลกระทบตอดานรางกายแลว ยังสงผลกระทบตอดานจิตใจของวัยรุนโรคเอ
สแอลอีอยางมากพบ 2 ใน 3 ของผูปวยโรคเอสแอลอีไดรับผลกระทบทางอารมณ (Olesinska & Saletra, 2018) สงผล
ใหอารมณแปรปรวน หงุดหงิดงาย มีพฤติกรรมกาวราว รุนแรง ถึงแมวาอาการปวดในปจจุบันของวัยรุนโรคเอสแอลอีสวน
ใหญอยูในระดับไมมีอาการปวดเลยรอยละ 52.90 (54 คน) แตก็มีจํานวนใกลเคียงกันกับระดับปวดเล็กนอยรอยละ 41.20
(42 คน) และระดับปวดปานกลางรอยละ 5.90 (6 คน) จึงทําใหวัยรุนโรคเอสแอลอีไดรับผลกระทบทางดานอารมณและ
จิตใจรอยละ 5.90 (6 คน) สอดคลองกับการศึกษาของวิยะดา และคณะ (2559) ที่พบวาวัยรุนโรคเอสแอลอีเมื่อเกิด
อารมณโกรธจะไมสามารถควบคุมอารมณตนเองใหสงบลงได อาจมีพฤติกรรมเสี่ยง หรืออาจซึมเศราจนแยกตัวออกจาก
สังคม และอาจรุนแรงถึงมีความคิดอยากฆาตัวตายได (สุพัฒนา, 2557; Horwitz, Hill & King, 2011) หากไมสามารถ
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จัดการอาการปวดไดอยางมีประสิทธิภาพอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง และประสิทธิภาพในการรักษาทํา
ใหคุณภาพชีวิตลดลง
ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีดานสังคม (r = -.18,
p < .05) วัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญไมมีอาการปวดเลยรอยละ 52.90 (54 คน) แตก็มีอาการปวดเล็กนอยรอ ยละ
41.20 (42 คน) และปวดปานกลางรอยละ 5.90 (6 คน) อาการปวดสงผลกระทบตอดานรางกายของวัยรุนโรคเอสแอลอี
มากที่สุดรอยละ 38.30 (39 คน) ธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยที่คนหาตัวตนที่แทจริงของตนเอง มีความใกลชิดกับเพื่อนวัย
เดียวกันและใหความสําคัญกับเพื่อนมากกวาพอแม (wallerstein, 1995) เมื่อเจ็บปวยดวยโรคเอสแอลอีทําใหตองดูแล
สุขภาพของตนเองเปนพิเศษทําใหมีขอจํากัดในการทํากิจกรรมหลายอยาง และไมสามารถทําในสิ่งที่เพื่อนวัยเดียวกัน
สามารถทําได จึงทําใหวัยรุนโรคเอสแอลอีรูสึกวาตนเองแตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ และอาจสงผลทําใหวัยรุนแยกตัวและ
มีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ลดลง
ผลการวิจัยพบวาอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานครอบครัว (r = -.09, p < .01) ดานการ
รักษา (r = -.14, p < .01) ดานโรงเรียน (r = -.15, p < .01) และดานการเงิน (r = -.07, p < .01) วัยรุนโรคเอสแอลอี
สวนใหญไมมีอาการปวดเลยรอยละ 26.50 (27 คน) สามารถอธิบายผลการวิจัยได ดังนี้
ดานครอบครอบพบวาผูที่ใหการดูแลใกลชิดมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มเจ็บปวยคือบิดารวมกับมารดามากที่สุด
รอยละ 58.80 (60 คน) สัมพันธภาพในครอบครัวเอาใจใสซ่ึงกันและกันดีมากที่สุดรอยละ 98.04 (100 คน) ทําใหวัยรุน
โรคเอสแอลอีไดรับการเอาใจใสดูแลจากครอบครัวเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของทรงศิริ (2554) จึงทําใหอาการ
ปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานครอบครัว
ดานการรักษาเนื่องจากกลุมตัวอยางในการศึกษาครัง้ นี้อาการของโรคอยูใ นระยะสงบ รักษาดวยการรับประทาน
ยาเพียงอยางเดียว จํานวนยาที่รับประทาน 3 – 4 ชนิดมากที่สุดรอยละ 48.03 (49) ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาวัยรุนโรค
เอสแอลอี ที่ ไ ด รั บ ยาเคมี รว มกั บ การรับ ประทานยา เนื่ อ งจากสามารถดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองและจัด การเรื่อ งการ
รั บ ประทานยาได อ ย า งเหมาะสม สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของวิ ย ะดา และคณะ (2559) จึ ง ทํ า ให อ าการปวดไม มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานรักษา
ดานโรงเรียนพบวาวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญกําลังศึกษารอยละ 85.30 (87 คน) ศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุดรอยละ 43.68 (38 คน) สามารถไปโรงเรียน และเขารวมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได
ตามปกติเหมือนกับวัยรุนคนอื่นๆ เนื่องจากวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญรักษาดวยการรับประทานยาเพรดนิโซโลนรอยละ
95.90 (97 คน) ทําใหสามารถลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อและควบคุมอาการปวดไดดี (ขันทอง, 2556; วิยะดา และคณะ,
2559) จึงทําใหอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานโรงเรียน
ดานการเงินพบวาครอบครัววัยรุนโรคเอสแอลอีมีรายไดสวนใหญอยูในชวง 10,000 – 20,000 บาท รอยละ
46.10 (47 คน) ความเพียงพอของรายไดมีพอใชแตไมเหลือเก็บมากที่สุดรอยละ 50.00 (51 คน) คาใชจายในการรักษา
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหประชาชนคนไทยทุกคนใชสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถวนหนารักษาฟรี (วิโรจน, วรณัน,
วริศา, วลัยพร และแอนนมิลส, 2561) รวมทั้งสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ และแหลงประโยชนตางๆ ที่สนับสนุนในการ
ดูแลสุขภาพได จึงทําใหอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการเงินสอดคลองกับผลการศึกษาที่ผา นมาของ
ทรงศิริ (2554) และวิยะดา และคณะ (2559) ที่พบวาปจจัยดานรายไดของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
วัยรุนโรคเอสแอลอี แตอยางไรก็ตามการเดินทางมาพบแพทยในแตละครั้งครอบครัวยอมตองเสียคาใชจาย เชน คารถ
คาอาหาร คาที่พัก รวมทั้งทําใหผูดูแลขาดรายไดเนื่องจากตองพาผูปวยมาพบแพทยที่โรงพยาบาล เนื่องจากวัยรุนโรคเอ
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สแอลอีไมไดเปนคนรับผิดชอบคาใชจายตางๆ จึงไมทราบวาครอบครัวมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเจ็บปวยของตนเอง
จึงทําใหรับรูวาอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการเงิน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรมีเกี่ยวกับการประเมินอาการ และอาการแสดงในผูปวยโรคเอสแอลอีทุกครั้งที่ผูปวยมารับบริการตรวจ
ตามนัดเนื่องจากอาการ และอาการแสดงมีความสัมพันธกับการกําเริบรุนแรงของโรคมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
รักษาและคุณภาพชีวิตของผูปวย
2. บุคลากรทางสุขภาพควรคํานึงเสมอวาวัยรุนโรคเอสแอลอี มีอาการรบกวนจากการเจ็บปวย และการรักษาที่
ไดรับ แมจะไมแสดงออกชัดเจนจนสามารถสังเกตหรือประเมินไดก็ควรใหกําลังใจและเขาใจในการแสดงออกของผูปวย
และใหการพยาบาลแบบเปนองครวม
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับอาการปวดในระยะตางๆ ของการเจ็บปวยในวัยรุนโรคเอสแอลอี
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการอาการปวด และพัฒนาโปรแกรมจัดการอาการไมพึงประสงคอื่น ๆ เพื่อเปน
แนวทางใหวัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถเลือกใชวิธีการจัดการอาการปวดไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยวิจัยและฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน มหาวิทยาลัยขอนแกนที่
สนับสนุนทุนวิจัยบางสวนในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.สุทิน ชนะบุญ ที่ใหคําปรึกษาการคํานวณกลุม
ตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูล
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