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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี กลุม

ตัวอยางคือวัยรุนโรคเอสแอลอีอายุ 10 - 19 ป ท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 102 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามอาการปวดและแบบสอบถามคุณภาพชีวิต วิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบ

กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี (r -.29, p < .01) อาการปวดมีความสัมพันธรายดานกับคุณภาพชีวิต ดังน้ี ดาน

สุขภาพท่ัวไป (r -.37, p < .01) ดานกิจวัตรประจําวัน (r -.37, p < .01) และดานอารมณ (r -.25, p < .01) พยาบาลควร

มีการจัดการลดอาการปวดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

 

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.  
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Keywords: Pain, Adolescents with SLE, Quality of life 

*นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

**ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

***รองศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

283



   MMP24-2 

 

บทนํา 

 โรคเอสแอลอี (systemic lupus erythematosus; SLE) มีแนวโนมการเกิดโรคเพ่ิมสูงข้ึนในเด็กอายุต่ํากวา 19 

ป (Harry et al., 2018; Frances et al., 2017) โดยรอยละ 20 ของผูปวยโรคเอสแอลอีท้ังหมดเปนวัยรุน (Aggarwal & 

Srivastava, 2015) ซึ่งพบไดสูงกวาในเด็กวัยอ่ืน 5 -10 เทานับเปนอุบัติการณท่ีสูงข้ึน (Chiewthanakul et al., 2012) 

เกิดจากความผิดปกติของระบบอิมมูนท่ีจําเน้ือเยื่อของตนเองไมไดสงผลใหภูมิตานทานทําลายตนเอง (autoantibody) 

เกิดการอักเสบเรื้อรังตามอวัยวะท่ัวรางกาย (Harry et al., 2018) อาการแสดงทางระบบขอ กระดูก และกลามเน้ือทําใหมี

อาการปวดขอ เคลื่อนไหวลําบาก (Olesinska et al., 2018) ปวดเมื่อยกลามเน้ือ (lupus myositis)  ออนแรง ปวด

กระดูกจากภาวะกระดูกตาย (avascular necrosis) อาการทางขอในวัยรุนพบไดมากถึงรอยละ 74 – 90 โดยมีอาการปวด

ขอ ขออักเสบบริเวณน้ิวมือ ขอมือ ขอศอก หัวไหล หัวเขา และขอเทาบางครั้งทําใหเกิดอาการขอเสื่อมไดแตไมพบอาการ

ผิดรูปของขอซึ่งแตกตางจากโรคขอรูมาตอยดในผูปวยท่ีอายุนอยสามารถพบอาการ ischemic necrosis บริเวณกระดูกท่ี

ตองรองรับนํ้าหนักเชน กระดูกตนขา ( head of femurs) และ กระดูกหัวเขา (tibial plateaus) กระดูกบาง และกระดูก

พรุน (osteopenia and osteoporosis) (ศิริรัตน, 2556; สุโรจน, 2557; Levy & Kamphuis, 2012) อาการปวดเกิดได

ท้ังจากพยาธิสภาพของโรคและยาท่ีใชรักษา เชน muscle-myopathy จากการรับประทานยาสเตียรอยด และยาตาน

มาลาเรีย เปนตน (ศิริรัตน, 2556; วรวิทย, 2557; สุโรจน, 2557; Levy & Kamphuis, 2012) อาการปวดเปนความรูสึก

ไมสุขสบาย ไมนาพึงพอใจ เปนประสบการณท่ีไมพึงประสงคท้ังทางดานประสาทสัมผัส (รางกาย) และอารมณ (ความรูสึก) 

ท่ีมีความสัมพันธกับการบาดเจ็บของเน้ือเยื่อ (Williams, 2016) สัมพันธกับอาการกําเริบของโรคเน่ืองจากมีการอักเสบ

ของเน้ือเยื่อพบไดมากถึงรอยละ 90 (Olesinska et al., 2018) รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวันของผูปวยมีผลกระทบตอ

ดานรางกายและจิตใจ การจัดการอาการปวดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอตอสามารถทํางานไดและเพ่ือปองกันทุพพลภาพ

เน่ืองจากอาการปวดสามารถทําใหผูปวยมีการเดินท่ีผิดปกติจากการการหดเกร็งของกลามเน้ือและสงผลใหเกิดอาจปวดขอ

ท่ีบริเวณอ่ืนๆ ตามมาเน่ืองจาก ตําแหนง และการรองรบัของขอตอท่ีเปลี่ยนไป อาการปวดเรื้อรังอาจสงผลกระทบตอการ

ทําหนาท่ีทางกาย ความรูสึก ความสัมพันธทางสังคม รวมท้ังสงผลตอคุณภาพการนอนหลับ  ทําใหเกิดอาการออนลาได 

หรือทําใหมีภาวะความเครียดเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ียังทําใหเกิดภาวะซึมเศราในผูปวยได (Levy & Kamphuis, 2012) 

คุณภาพชีวิตในวัยรุนโรคเอสแอลอี หมายถึง การท่ีวัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถยอมรับ ปรับตัวจากการเจ็บปวย 

และจัดการอาการไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนได รักษาการทําหนาท่ีดานรางกาย จิตใจ สังคม และ สามารถดูแลตนเองไดท้ังใน

ภาวะสุขภาพดีและการเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม ท้ังในภาวะท่ีโรคดําเนินของรุนแรงและในภาวะสงบ สามารถวัดไดจาก

การทําหนาท่ี 8 ดาน ไดแก 1. ดานสุขภาพท่ัวไป 2. ดานกิจวัตรประจําวัน 3. ดานครอบครัว 4. ดานการดูแลรักษา 5. ดาน

อารมณ 6. ดานสังคม 7. ดานโรงเรียน 8. ดานการเงิน (อนิรุธ, 2551 ) Lenze et al. (1997) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตเปน

ผลลัพธท่ีเกิดจากการท่ีวัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถจัดการอาการท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเมื่อวัยรุนโรค      

เอสแอลอีมีอาการปวด และไมสามารถจัดการอาการปวดใหดีข้ึนได ยอมสงผลใหคุณภาพชีวิตลดลงไปดวย 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมายังไมพบการศึกษาเก่ียวกับอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอ

สแอลอีวามีผลกระทบรุนแรงกับคุณภาพชีวิตของผูปวยมากนอยเพียงใด อาการกําเริบในระบบกระดูกและขออาจสงผลทํา

ใหความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันของผูปวยลดลง ดังน้ันผูวิจัยจึงสนในศึกษาเก่ียวกับอาการปวดวามี

ความสัมพันธคุณภาพชีวิตในวัยรุนโรคเอสแอลอี เพ่ือใหมีองคความรูพ้ืนฐานและเปนหลักฐานเชิงประจักษ สามารถนําไป

ออกแบบกิจกรรมการพยาบาล และสงเสริมใหวัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถจัดการอาการปวดไดอยางเหมาะสม เพ่ือ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของวัยรุนโรคเอสแอลอีในระยะยาวตอไป 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย   

เพ่ือศึกษาความสมัพันธระหวางอาการปวดกับคณุภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

อาการปวดมีความสมัพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทฤษฎีอาการไมพึงประสงคของเลนซ และคณะ (1997) เปนทฤษฎีทางการพยาบาลระดับกลาง ( middle rang 

nursing  theory) ไดอธิบายถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออาการ (influencing factors) ประกอบดวย ปจจัยดานสรีรวิทยา 

(physiologic factors) ดานจิตใจ (psychological factors) และดานสถานการณ (situational factors) ซึ่งปจจัยท้ัง 3 

ดานน้ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีอิทธิพลตอการเกิดอาการสามารถประเมินได 4 มิติ คือ ความรุนแรง (intensity) 

เวลา (timing) ความทุกขทรมาน (distress) และคุณภาพของอาการ (quality) ผลท่ีตามมาของการเกิดอาการจะสงผลตอ

ความสามารถในการทําหนาท่ี ความสามารถในการทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบพรรณนาเชิงหาความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตวัยรุนโรคเอสแอลอี ณ 

ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional descriptive study) ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จาก

กลุมตัวอยางจํานวน 102 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเปนวัยรุนท่ีปวยดวยโรคเอสแอลอี อายุตั้งแต 10 -19 ป

บริบูรณ ท่ีเขามารับการรักษาท่ีหองตรวจผูปวยนอกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอสแอลอีท้ังเพศหญิง และเพศชาย มีอายุตั้งแต 10 – 19 ป 

ท่ีมารับการตรวจท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กลุมตัวอยางจํานวน 102 คน คํานวณไดจากสูตร (อรุณ, 2558) 

 

อาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอี 

 

 

 

คุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี 

(performance factor) 

1. ดานสุขภาพท่ัวไป  

2. ดานกิจวัตรประจําวัน  

3. ดานครอบครัว   

4. ดานการรักษา  

5. ดานอารมณ   

6. ดานสังคม   

7. ดานโรงเรียน   

8. ดานการเงิน  
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จากสูตรคํานวณกลุมตวัอยางได 92.42  คน และ ผูวิจัยไดจํานวนกลุมตัวอยางอีก 10 % เพ่ือปองกันการสูญหาย 

ของขอมูลและกลุมตัวอยางจากเกณฑคัดออก ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งน้ีมีจํานวน 102 คน 

เกณฑการคัดเลือกเขา (inclusion criteria)  

  1. กลุมตัวอยางคือวัยรุนโรคเอสแอลอีอายุ 10 - 19 ปท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคจากแพทยแผนปจจุบันวาเปนโรค

เอสแอลอี ท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเอสแอลอีมาแลวอยางนอย 6 เดือน  (Salehi, 2015)    

3. ผูปวยสามารถอาน เขียน และฟงภาษาไทยไดอยางเขาใจ  

4. ผูปวยสมัครใจในการเขารวมการศึกษา และผูปกครองเต็มใจให ผูปวยเขารวมการศึกษา  

เกณฑการคัดเลือกออก (exclusion criteria)  

1.  โรคเอสแอลอีอยูในระยะกําเริบรุนแรง 

เกณฑการถอนตัวผูเขารวมการวิจัย (withdrawal criteria) 

1. อาการของโรคกําเริบในขณะท่ีเขารวมโครงการวิจัย  

2. ผูปวยหรือผูดูแลขอถอนตัวออกระหวางดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

1) แบบประเมินความปวดจํานวน 10 ขอ ซึ่งดัดแปลงมาจาก BPI brief pain  inventory (BPI) ท่ีเคยมีการ 

นํามาใชในการประเมินอาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอี (สุพัฒนา, 2553) สามารถตอบดวยตนเอง (self - report) 

แบงเปน 2 สวน คือสวนท่ี 1 เปนแบบประเมิน visual analog scale จํานวน 2 ขอ เปน เสนตรงแนวนอนท่ีมีความยาว 

10 เซนติเมตร เริ่มตนท่ี 0 สิ้นสุดปลายเสนท่ี 10 เปนการวัดในมิติของความ รุนแรง (Intensity) การแปลผล 0 หมายถึงไม

มีความรูสึกปวด 10 หมายถึง มีระดับความปวดมาก และสวนท่ี 2 เปนคําถามใหเลือกตอบเก่ียวกับอาการปวดตามการรบัรู

ของวัยรุนโรคเอสแอลอี ครอบคลุมมิติเวลา (Timing) คุณภาพ (Quality) ความทุกขทรมาน (Distress) และวิธีการแกไข

อาการปวด จํานวน 8 ขอ   
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2) แบบประเมินคุณภาพชีวิตจํานวน 66 ขอ พัฒนามาจากแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเด็ก รุนท่ี 4 (PedsQLTM 

4.0) โดยอนิรุธ (2551) โดยวัดคุณภาพชีวิตวัยรุนโรคเอสแอลอี 8 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพท่ัวไป 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 เมื่อปรับคะแนนแลวจึงใชการแปลผลดังน้ี คะแนนคุณภาพชีวิตมาก หมายถึงมีระดับคุณภาพชีวิตดี คะแนนนอย

หมายถึงคุณภาพชีวิตไมด ี แบบสอบถามคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอีเปนแบบสอบถาม ท่ียังไมมีคาคะแนนท่ีเปนจุดตัด

ของระดับคุณภาพชีวิต ดังน้ันจึงแปลผลโดยใช x� +1SD และ x� - 1SD เพ่ือแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ คือ  

คุณภาพชีวิตอยูในระดับดี คือ ผูท่ีมีคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอีมากกวา คะแนนเฉลี่ยของ

แบบวัดบวกสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน QOL > (x �+ 1 SD) 

คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง คือ ผูท่ีมีคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอีอยูระหวางคะแนน

เฉลี่ยของแบบวัดรวมกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยของ แบบวัดลบสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (x�- 1 SD) และ 

(x�+ 1 SD) 

คุณภาพชีวิตอยูในระดับไมดี คือ ผูท่ีมีคะแนนของแบบวัดคุณภาพชีวิตเด็กโรคเอสแอลอี นอยกวาคะแนนเฉลี่ย

ของแบบวัดลบกับสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน QOL < (x�- 1 SD) 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 4 คนไดแก กุมารแพทยโรคไต 2 คน, 

อาจารยสาขาการพยาบาลเดก็ 1 คน และพยาบาลวิชาชีพชํานาญการหอผูปวยเด็ก 1 คน ไดคา content  validity index 

(CVI) ดังน้ี แบบสอบถามปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอีเทากับ 0.95 และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเทากับ 0.97 นําเครื่องมือ

วิจัยไปทดลองใชในวัยรุนโรคเอสแอลอีท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบบประเมินความปวดเปน VAS 

จึงไมไดหาความเช่ือมั่น  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยางจากเวชระเบียน 

จากน้ันขอความรวมมือจากพยาบาล และเจาหนาท่ีแผนกผูปวยนอก ในการติดตอกลุมตัวอยางและสอบถามความสมัครใจ

ในการเขารวมเปนอาสาสมัครโครงการวิจัย จากน้ันผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางในเวลา 10.00 – 14.00 น. เพ่ือแนะนําตัว 

ช้ีแจงวัตถุประสงค และประโยชนของการทําวิจัย พรอมท้ังอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามการวิจัย ผูปวยท่ียินยอมเขารวม

เปนอาสาสมัครในการศึกษาครั้งน้ีจะไดเซ็นใบยินยอมไวเปนหลักฐาน หากอายุต่ํากวา 18 ป จะตองไดรับความยินยอมจาก

ผูปกครองโดยชอบธรรม ขณะตอบแบบสอบถามหากอาสาสมัครตองการความชวยเหลือในการอานแบบสอบถาม หรื

ซักถามขอสงสัย ผูวิจัยยินดีใหความชวยเหลือตลอดการตอบแบบสอบถามแลวเสร็จ ซึ่งใชเวลาประมาณ 30 – 45 นาที 

และสามารถพักรับประทานอาหารวางระหวางทําแบบสอบถามไดโดยผูวิจัยไดจัดเตรียมไวสําหรับอาสาสมัครทุกคน เมื่อ

อาสาสมัครกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและกลาวขอบคุณอาสาสมัคร 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

โครงการวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(HE621101) และกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยโรงพยาบาลขอนแกน (KEMOU62014) อาสาสมัครท่ีเขารวม

โครงการวิจัยจะไดรับฟงคําช้ีแจงเก่ียวกับวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัยการเขารวม และผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการ

เขารวมโครงการวิจัยแกอาสาสมัครและผูปกครอง การเขารวมเปนไปดวยความสมัครใจ การปฏิเสธหรือยกเลิกการเขารวม
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โครงการวิจัยไมมีผลกระทบตอการรักษาโรคของผูปวย การนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมผูท่ีอานผลการวิจัย

จะไมสามารถรูวาผูปวยเขารวมเปนอาสาสมัครในการวิจัยครั้งน้ี 

การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ัวไป และคะแนนคุณภาพชีวิตใชการวิเคราะห ดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางอาการปวด กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี

โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยเปนไปตาม

ขอตกลงเบ้ืองตน ไดแก ขอมูลของท้ัง 2 ตัวแปรมีระดับการวัดแบบตอเน่ือง (interval scale) ข้ึนไป ทดสอบการแจกแจง

ปกติดวยสถิติ Kolmogorov – Smirnov Test  พบวาตัวแปรมีการแจกแจงปกต ิ

 

ผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของวัยรุนโรคเอสแอลอี  

วัยรุนโรคเอสแอลอีจํานวน 102 คน อายุเฉลี่ย 14.85 ป (SD = 2.41) อายุต่ําสุด 10 ป อายุสูงสุด 19 ป ชวงอายุ

ท่ีมากท่ีสุดคือ 14 – 16 ปรอยละ 44.10 (47 คน) ซึ่งอยูในชวงวัยรุนตอนกลาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 83.30 (85 

คน) สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากับ 1:5 (17:85)  

สวนท่ี 2 ลักษณะอาการปวด 

อาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอีมีการนําเสนอเปน 4 ดาน คือ ความรุนแรง (intensity) เวลา (timing), ระดับ

ความทุกขทรมาน (distress) และคุณภาพ (quality) ของอาการตามทฤษฎีอาการไมพึงประสงค (Lenz & Pugh, 2008; 

Lenz et al., 1997)  ดังน้ี 

1. ระดับความรุนแรงของอาการปวด (intensity) แบงระดับความรุนแรงของอาการปวดเปน 2 ชวงเวลา คือ 

ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา และอาการปวดในปจจุบัน ดังน้ี 

ในชวง 1 เดือนท่ีผานมาคะแนนเฉลี่ย = 3.33 (SD  2.90) ความรุนแรงของอาการปวดระดับปานกลางมากท่ีสุด 

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) ไมมีอาการเลยมากท่ีสุด รอยละ 52.90 (54 คน) มี

อาการปวดระดับเล็กนอย รอยละ 41.20 (42 คน) และมีอาการปวดปานกลาง รอยละ 5.90 (6 คน) 

สวนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางอาการปวด กับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี  

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอาการไมพึงประสงคคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีโดยใชสถิติ

สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ เ พียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  พบวาอาการปวดมี

ความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตโดยรวมของวัยรุนโรคเอสแอลอีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( r = -.29, p< .01) เมื่อ

วิเคราะหรายดานพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพท่ัวไป ( r = -.37,  p< .01) ดาน

กิจวัตรประจําวัน ( r = -.37) ดานอารมณ ( r = -.25, p< .01) และดานสังคม ( r = -.18, p< .05)  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  รายละเอียด ดังตารางท่ี 1  
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         ตารางท่ี 1 คาสัมประสิทธสหสมัพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี  (n = 102) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. อาการปวด 1          

2. คุณภาพชีวิตโดยรวม  -.29** 1         

3. ดานสุขภาพท่ัวไป -.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** 1    

8. ดานสังคม -.18* .79** .42** .52** .52** .56** .49** 1   

9. ดานโรงเรียน -.15 .81** .46** .43** .56** .59** .56** .68** 1  

10. ดานการเงิน -.07 .57** .19* .23** .57** .47** .32** .40** .54** 1 

**correlation is significant at the 0.01  

*correlation is significant at the 0.05 
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การอภิปรายผลการวิจัย  มี 2 สวนคือ  

1. ลักษณะอาการปวด 

อาการปวดในปจจุบันวัยรุนโรคเอสแอลไมมีอาการเลยมากท่ีสุด รอยละ 52.90 รองลงมีอาการปวดระดับ

เล็กนอย อาจเน่ืองมาจากสวนใหญอาการของโรคอยูในระยะสงบ สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดเก่ียวกับการรับประทาน

ยาตามแพทยสั่ง การมาพบแพทยและหลีกเลีย่งปจจัยกระตุนของโรคไดอยางเหมาะสม (ทรงศิริ, 2554; วิยะดา และคณะ, 

2559; Hurwitz et al, 2014) ในการศึกษาครั้งน้ีพบวายาท่ีวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญไดรับเปนยากดภูมิคุมกัน และ

ยาสเตียรอยดท่ีใชรักษาในระยะตอเน่ือง (remission) ทําใหสามารถลดอาการปวดและอาการอักเสบของเน้ือเยื่อไดดี 

(สุโรจน, 2556) เวลาท่ีเกิดอาการปวดสวนใหญคือเวลาเชา (06.00 –  0.9.00 น.) ระยะเวลาปวดในแตละครั้งมากท่ีสุด

คือมากกวา 1 ช่ัวโมง มีผลกระทบ (distress) ดานรางกายมากท่ีสุด เชน การเคลื่อนไหว บริเวณท่ีมีอาการปวดมากท่ีสุด 

คือขอเขา/ขอเทา ลักษณะของการปวดคือปวดตุบๆ มากท่ีสุดจะเห็นไดวาอาการปวดท่ีเกิดข้ึนรบกวนการเคลื่อนไหวและ

การทํากิจกรรมในชวงเชาซึ่งเปนชวงเวลาท่ีตองทํากิจวัตรประจําวันและเตรียมความพรอมในการเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

ถึงแมอาการปวดจะไมรุนแรง แตก็ทําใหวัยรุนโรคเอสแอลอีรูสึกวามีอาการรบกวนอยูตลอดเวลา นอกจากน้ียังสงผล

กระทบตอดานรางกายและจิตใจ รวมท้ังการมีสมาธิจดจอในการเรียนหนังสือดวย การจัดการอาการปวดพบวาวัยรุนนิยม

ใชบรรเทาความปวดและ ไดผลดีท่ีสุดคือการนวด รองลงมาคือ นอนพักผอน 

2. ความสัมพันธระหวางอาการปวดกับคุณภาพชีวิตวัยรุนโรคเอสแอลอี 

ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตโดยรวม (r = -.29, p < .01) วัยรุนโรค

เอสแอลอีในชวง 1 เดือนท่ีผานมา 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) ท่ีพบวาอาการปวดในวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญมีอาการในระดับปาน

กลางมากท่ีสุดอาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาสวนใหญมีอายุอยูในชวงวัยรุนตอนตน และมีอาการแสดง

ของโรคหลายระบบ พบอาการแสดงมากถึง 5-8 อาการ และระบบท่ีแสดงอาการมากเปนอันดับสองคือระบบขอ อธิบาย

ไดวาการวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะในวัยรุนโรคเอสแอลอีท่ีอยูในระยะสงบ และสวนใหญไดรับยาสเตียรอยดจึงทําใหระดับ

อาการปวดไมรุนแรง รวมท้ังอายุของกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาครั้งน้ีสวนใหญอยูในวัยรุนตอนกลางจึงสามารถอดทนตอ

อาการเจ็บปวดและสามารถควบคุมการแสดงออกตออาการเจ็บปวดไดดีกวาวัยรุนตอนตน โดยธรรมชาติของโรคเอสแอล

อีผูปวยมักมีอาการปวดจากกระดูกและกลามเน้ือเกิดการอักเสบ ในวัยรุนโรคเอสแอลอีพบอาการแสดงทางระบบ

กลามเน้ือกระดูกถึงรอยละ 74-90 (Stichweh, Arce & Pascual, 2004; Morgan, Watson, McCann & Beresford, 

2013; Olesinska & Saletra, 2018) และยังพบวาอาการปวดมีความสัมพันธกับการกําเริบรุนแรงของโรคจากอาการทาง

ระบบกลามเน้ือและกระดูกสงูถึงรอยละ 82 (Watson, Leone & Pilkington, 2012) หากไมสามารถจัดการอาการปวด

ไดอยางเหมาะสม จะกลายเปนอาการปวดท่ีเรื้อรังและลุกลามรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหวัยรุนโรคเอสแอลอีไดรับความ

ทุกขทรมานจากอาการปวดท่ีเกิดข้ึน และมีขอจํากัดดานรางกาย ทําใหความสามารถในการทําหนาท่ีและการมีกิจกรรม

ตางๆ ลดลง ตองพ่ึงพาผูอ่ืนในการชวยเหลือกิจกรรม จึงทําใหอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุน

โรคเอสแอลอี สอดคลองกับการศึกษาของ สิริกาญจน และคณะ (2558) ท่ีศึกษาในผูปวยโรคเอสแอลอีท่ีมีอายุ 18 ป ข้ึน

ไปพบวาอาการปวดขอ และปวดศีรษะมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเอสแอลอี แมจะศึกษาในกลุม

ตัวอยางท่ีมีวัยแตกตางกัน แตผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเอ

สแอลอีท้ังในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ 
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี 4 

ดาน คือ ดานสุขภาพท่ัวไป ดานกิจวัตรประจําวัน ดานอารมณ และดานสังคม ดังน้ี 

ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี ดานสุขภาพ

ท่ัวไป (r = -.37, p < .01) วัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญมีอาการปวดบริเวณขอเขา/ขอเทารอยละ 35.30 (36 คน) ถึงแม

จะมีอาการปวดในปจจุบันอยูในระดับเล็กนอยมากท่ีสุด แตก็พบวาวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญมีระยะเวลาตั้งแตเริ่มมี

อาการปวดจนถึงหายปวดแตละครั้งนาน 30-60 นาทีรอยละ 33.30 (34 คน) สวนใหญอาการปวดมีผลกระทบตอดาน

รางกายมากท่ีสุดรอยละ 38.30 (39 คน) ทําใหเกิดความรูสึกไมสุขสบาย การเคลื่อนไหวรางกายลําบากเปนอุปสรรคตอ

การดําเนินชีวิตประจําวัน อาจสงผลใหแบบแผนการนอนหลับผิดปกติ และความอยากอาหารลดลง (Stichweh et al., 

2004) อาการปวดเปนหน่ึงในอาการท่ีพบไดบอยในโรคเอสแอลอีเน่ืองจากพยาธิสภาพของโรคทําใหมีการอักเสบเรื้อรัง

ของเน้ือเยื่อท่ัวรางกาย วัยรุนท่ีมาดวยอาการขออักเสบเปนขอบงช้ีวามีการดําเนินของโรคท่ีรุนแรง (สุโรจน, 2557) 

สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภลักษณ และพรพรรณ (2550) ท่ีพบวาความรุนแรงโรคมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพ

ชีวิตผูปวยโรคเอสแอลอี ถึงแมอาการปวดจะอยูในระดับปวดเล็กนอยแตก็ทําใหคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีลดลง

ได 

ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอี ดานกิจวัตร

ประจําวัน (r = -.37, p <  .01) วัยรุนเปนวัยท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันและทํากิจกรรมตางๆได 

เมื่อเจ็บปวยดวยโรคเอสแอลอีทําใหมีการอักเสบของเน้ือเยื่อภายในรางกาย ทําใหการเคลื่อนไหวลําบาก สวนใหญมี

อาการปวดในชวงเชาเวลา 06.00 – 09.00 น. รอยละ 23.60 (24 คน) ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสวนตัว 

ถึงแมวัยรุนสวนใหญจะสามารถชวยเหลือกิจกรรมตนเองไดแตก็ยังรูสึกวาตนเองไมสุขสบายจากอาการปวด และไมอยาก

เคลื่อนไหวรางกาย ดังน้ันวัยรุนสวนใหญจึงเลือกท่ีจะนอนพักผอนแทนการทํากิจกรรมตางๆ รอยละ 26.50 (27 คน) รอง

จากการนวดรอยละ 27.50 (28 คน) สอดคลองกับการศึกษาของพรจิตต และคณะ (2555) พบวาผูปวยโรค เอสแอลอีท่ีมี

อาการปวดจะทําใหการทําหนาท่ี และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของบุคคลลดลง 

ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีดานอารมณ (r = 

-.25, p < .01) อาการปวดในปจจุบันของวัยรุนโรคเอสแอลอีพบวาไมมีอาการปวดเลยมากท่ีสุด รอยละ 52.90 (54 คน) 

เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้มีอาการของโรคเอสแอลอีอยูในระยะสงบ และมีอายุเฉลี่ยเทากับ 14.85 ป 

สวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนกลางรอยละ 44.10 (45 คน) จึงอธิบายไดวาวัยรุนในชวงน้ีมีพัฒนาการทางสติปญญาท่ีดีข้ึน 

ทําใหสามารถยอมรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได มีพัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจท่ีมั่นคงมากข้ึน

สามารถยับยั้งช่ังใจและควบคุมการแสดงออกทางอารมณไดมากกวาในวัยเดก็ท่ีผานมา อยางไรก็ตามอาการปวดท่ีเกิดจาก

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) ท่ีพบวาวัยรุนโรคเอสแอลอีเมื่อเกิด

อารมณโกรธจะไมสามารถควบคุมอารมณตนเองใหสงบลงได อาจมีพฤติกรรมเสี่ยง หรืออาจซึมเศราจนแยกตัวออกจาก

สังคม และอาจรุนแรงถึงมีความคิดอยากฆาตัวตายได (สุพัฒนา,  2557; Horwitz, Hill & King, 2011) หากไมสามารถ
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จัดการอาการปวดไดอยางมีประสิทธิภาพอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการดแูลตนเอง และประสิทธิภาพในการรักษาทํา

ใหคุณภาพชีวิตลดลง 

ผลการวิจัยพบวาอาการปวดมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของวัยรุนโรคเอสแอลอีดานสังคม (r = -.18, 

p < .05) วัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญไมมีอาการปวดเลยรอยละ 52.90 (54 คน) แตก็มีอาการปวดเล็กนอยรอยละ 

41.20 (42 คน) และปวดปานกลางรอยละ 5.90 (6 คน) อาการปวดสงผลกระทบตอดานรางกายของวัยรุนโรคเอสแอลอี

มากท่ีสุดรอยละ 38.30 (39 คน) ธรรมชาติของวัยรุนเปนวัยท่ีคนหาตัวตนท่ีแทจริงของตนเอง มีความใกลชิดกับเพ่ือนวัย

เดียวกันและใหความสําคัญกับเพ่ือนมากกวาพอแม (wallerstein, 1995) เมื่อเจ็บปวยดวยโรคเอสแอลอีทําใหตองดูแล

สุขภาพของตนเองเปนพิเศษทําใหมีขอจํากัดในการทํากิจกรรมหลายอยาง และไมสามารถทําในสิ่งท่ีเพ่ือนวัยเดียวกัน

สามารถทําได  จึงทําใหวัยรุนโรคเอสแอลอีรูสึกวาตนเองแตกตางจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ และอาจสงผลทําใหวัยรุนแยกตัวและ

มีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ 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 ดังน้ี 

ดานครอบครอบพบวาผูที่ใหการดูแลใกลชิดมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มเจ็บปวยคือบิดารวมกับมารดามากท่ีสุด

รอยละ 58.80 (60 คน) สัมพันธภาพในครอบครัวเอาใจใสซึ่งกันและกันดีมากท่ีสุดรอยละ 98.04 (100 คน) ทําใหวัยรุน

โรคเอสแอลอีไดรับการเอาใจใสดูแลจากครอบครัวเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของทรงศิริ (2554) จึงทําใหอาการ

ปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานครอบครัว  

ดานการรักษาเน่ืองจากกลุมตัวอยางในการศึกษาครัง้น้ีอาการของโรคอยูในระยะสงบ รักษาดวยการรับประทาน

ยาเพียงอยางเดียว จํานวนยาท่ีรับประทาน 3 – 4 ชนิดมากท่ีสุดรอยละ 48.03 (49) ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาวัยรุนโรค

เอสแอลอีท่ีไดรับยาเคมีรวมกับการรับประทานยา เน่ืองจากสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและจัดการเรื่องการ

รับประทานยาไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของวิยะดา และคณะ (2559) จึงทําใหอาการปวดไมมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานรักษา   

ดานโรงเรียนพบวาวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญกําลังศึกษารอยละ 85.30 (87 คน) ศึกษาอยูในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุดรอยละ 43.68 (38 คน) สามารถไปโรงเรียน และเขารวมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนได

ตามปกติเหมือนกับวัยรุนคนอ่ืนๆ เน่ืองจากวัยรุนโรคเอสแอลอีสวนใหญรักษาดวยการรับประทานยาเพรดนิโซโลนรอยละ 

95.90 (97 คน) ทําใหสามารถลดอาการอักเสบของเน้ือเยื่อและควบคุมอาการปวดไดดี (ขันทอง, 2556; วิยะดา และคณะ, 

2559) จึงทําใหอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานโรงเรียน   

ดานการเงินพบวาครอบครัววัยรุนโรคเอสแอลอีมีรายไดสวนใหญอยูในชวง 10,000 – 20,000 บาท รอยละ 

46.10 (47 คน) ความเพียงพอของรายไดมีพอใชแตไมเหลือเก็บมากท่ีสุดรอยละ 50.00 (51 คน) คาใชจายในการรักษา

ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหประชาชนคนไทยทุกคนใชสิทธ์ิหลักประกันสุขภาพถวนหนารักษาฟรี (วิโรจน, วรณัน, 

วริศา, วลัยพร และแอนนมิลส, 2561) รวมท้ังสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ และแหลงประโยชนตางๆ ท่ีสนับสนุนในการ

ดูแลสุขภาพได จึงทําใหอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการเงินสอดคลองกับผลการศึกษาท่ีผานมาของ

ทรงศิริ (2554) และวิยะดา และคณะ (2559) ท่ีพบวาปจจัยดานรายไดของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

วัยรุนโรคเอสแอลอี แตอยางไรก็ตามการเดินทางมาพบแพทยในแตละครั้งครอบครัวยอมตองเสียคาใชจาย เชน คารถ 

คาอาหาร คาท่ีพัก รวมท้ังทําใหผูดูแลขาดรายไดเน่ืองจากตองพาผูปวยมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล เน่ืองจากวัยรุนโรคเอ
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สแอลอีไมไดเปนคนรับผิดชอบคาใชจายตางๆ จึงไมทราบวาครอบครัวมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึนจากการเจ็บปวยของตนเอง

จึงทําใหรับรูวาอาการปวดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานการเงิน 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรมีเก่ียวกับการประเมินอาการ และอาการแสดงในผูปวยโรคเอสแอลอีทุกครั้งท่ีผูปวยมารับบริการตรวจ

ตามนัดเน่ืองจากอาการ และอาการแสดงมีความสัมพันธกับการกําเริบรุนแรงของโรคมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการ

รักษาและคุณภาพชีวิตของผูปวย 

2.  บุคลากรทางสุขภาพควรคํานึงเสมอวาวัยรุนโรคเอสแอลอี มีอาการรบกวนจากการเจ็บปวย และการรักษาท่ี

ไดรับ แมจะไมแสดงออกชัดเจนจนสามารถสังเกตหรือประเมินไดก็ควรใหกําลังใจและเขาใจในการแสดงออกของผูปวย 

และใหการพยาบาลแบบเปนองครวม 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเก่ียวกับอาการปวดในระยะตางๆ ของการเจ็บปวยในวัยรุนโรคเอสแอลอี 

2.  ควรศึกษาเก่ียวกับการจัดการอาการปวด และพัฒนาโปรแกรมจัดการอาการไมพึงประสงคอ่ืน ๆ เพ่ือเปน

แนวทางใหวัยรุนโรคเอสแอลอีสามารถเลือกใชวิธีการจัดการอาการปวดไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูล 
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