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Abstract:
Purpose: This research aimed to study depression and factors
influencing depression such as functional ability, social support 
and the duration of diagnosis of Chronic Obstructive Pulmonary        
Disease (COPD).
Design: Correlational predictive design.
Methods: Sample consisted of 100 patients with COPD, admitted 
to medical wards with dyspnea.  Patients were aged sixty years or 
above and without a history of the previous chest diseases such 
as CA lung, active TB or other conditions causing symptoms 
of dyspnea. Patients in the sample were also required to be free 
from mechanical ventilation.  Data were analyzed using descriptive 
statistics and stepwise multiple regression analysis. 
Main findings: Findings revealed that 40% of the sample had 
depression; this could be categorized in to mild (29%), moderate 
(9%), and severe depression for 2 % of the sample. Many patients 
(49%) perceived moderate social support and high levels of 
emotional support but low level of information support.    
Furthermore, 57.6% had a functional ability rated at level 2-3 
which indicated an ability to perform independent daily activities.   
Duration of COPD diagnosis was in the range of 0.07-30 years  
( =5.36, SD = 5.22). Social support was the only significant predictor 
of depression (p< .0001).  Depression could not be predicted by 
functional ability and duration of COPD diagnosis (p = .62, and 
.60 consecutively).
Conclusion and recommendations: This study found that 
36.4% of the sample received a low level of information support, 
especially in regard to illness and self care. This finding suggests 
that benefits can be gained from nurses paying more attention 
to patient and family health education as a way of more effectively 
managing dyspnea symptoms which are a major cause of depression. 
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บทคัดย่อ
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อภาวะซึมเศร้า 
ได้แก่ ความสามารถในการท�าหน้าทีข่องร่างกาย การสนบัสนนุทางสงัคม 
และจ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นปอดอดุกัน้เรือ้รงั   
รูปแบบการวิจัย: การหาความสัมพันธ์เชิงพยากรณ์ 
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัอาย ุ60 ปีขึน้ไป 
ไม่มโีรคปอดอืน่ๆ เช่น มะเรง็ปอด วัณโรคระยะแพร่เชือ้ หรอืมโีรคอืน่ๆ ที่
มผีลท�าให้มอีาการหายใจล�าบาก ไม่ใช้เครือ่งช่วยหายใจ เข้ารบัการรกัษา
ในหอผูป่้วยอายกุรรม โรงพยาบาลระดบัทตุยิภมูแิห่งหนึง่ด้วยอาการหายใจ
ล�าบาก จ�านวน 100 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และ
ถดถอยพหคุณู 
ผลการวจิยั: พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 40 โดยมีภาวะ
ซึมเศร้าระดับเล็กน้อย ร้อยละ 29  ระดับปานกลาง ร้อยละ 9 และ
ระดบัรนุแรง ร้อยละ 2 ส่วนใหญ่รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 49) ความสามารถในท�าหน้าทีข่องร่างกาย อยูใ่นระดบั 
2-3 คอืสามารถท�ากจิวตัรประจ�าวนัด้วยตนเอง  ร้อยละ 57 จ�านวนปีที่
ได้รบัการวนิจิฉยัอยูร่ะหว่าง 0.07-30 ปี เฉลีย่ 5.36 (SD = 5.22) ปัจจยั
ที่ท�านายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส�าคัญคือการสนับสนุนทางสังคม            
(p< .0001) ปัจจยัทางด้าน ความสามารถในการท�าหน้าทีข่องร่างกาย 
จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั ไม่สามารถท�านาย
ภาวะซมึเศร้าได้ (p= .62 และ p= .60 ตามล�าดบั) 
สรปุและข้อเสนอแนะ: การศึกษาครั้งนี้พบว่า ร้อยละ 36.4 ได้รับการ
สนบัสนนุด้าน ข้อมลูข่าวสาร ในระดบัต�า่ โดยเฉพาะข้อมลูด้านการเจบ็ป่วย
และการดแูลตนเอง พยาบาลจงึควรให้การสนับสนนุด้านข้อมลูข่าวสารทัง้แก่
ผูป่้วยและญาตเิพิม่ขึน้ เพือ่ให้สามารถจดัการอาการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซ่ึงอาจท�าให้ภาวะซมึเศร้าลดลง 

ค�าส�าคญั: ปอดอดุกัน้เรือ้รงั ผูป่้วยสงูอาย ุภาวะซมึเศร้า ปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อภาวะซมึเศร้า
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นภาวะที่มีการอุดกั้นการ
ระบายอากาศ ท�าให้มอีากาศคัง่ในถุงลม การแลกเปลีย่นก๊าซ
เป็นไปได้ไม่ด ี ก่อให้เกดิอาการหายใจล�าบาก ในระยะเริม่ต้น
ของโรค อาการหายใจล�าบากยงัจะไม่รนุแรง ผูป่้วยอาจเกิด
หายใจล�าบากภายหลงัการออกก�าลงักายหนกัๆ หรอืขณะเกิด
ความเครียดทีรุ่นแรง แต่เมือ่โรคก้าวหน้าลกุลามมากขึน้ อาการ
อาจเกดิขึน้ได้แม้มกีจิกรรมเพยีงเลก็น้อย ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้
เรือ้รังจงึมคีะแนนคณุภาพชวีติต�า่กว่าผูป่้วยโรคเรือ้รงัอืน่ๆ1 อกี
ทัง้ต้องจ�ากดักจิกรรมหลายอย่าง รวมทัง้การมเีพศสมัพนัธ์ 
เน่ืองจากกลวัเกดิอาการหายใจล�าบาก และมอีาการอ่อนล้า 
ต้องพึง่พาผูอ้ืน่ ไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่กล้าแสดงความโกรธ 
เกบ็ซ่อนความรู้สกึไม่พอใจไว้ภายใน เพราะการแสดงอารมณ์
รนุแรงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ หงดุหงดิฉนุเฉยีว หรอืยินดี 
อาจไม่เป็นท่ียอมรับและท�าให้เหนือ่ยมากขึน้ ผูป่้วยจงึต้องอด
กลัน้ ระงบัความรูส้กึ บางคนกลายเป็นคนเฉยๆ ไม่แสดงความ
ยนิดยีนิร้าย ผูป่้วยจงึซมึเศร้าเพราะขาดอสิรภาพทีจ่ะแสดง
ความรูส้กึ2 ภาวะวติกกังวลและซมึเศร้า ท�าให้การท�าหน้าที่
ของร่างกายลดลง การรบัรูภ้าวะสขุภาพและความผาสกุเลวลง3 
 SRBI4, A Research form Specializing in Health 
Issues ได้ท�าการสมัภาษณ์ผูป่้วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั 573 ราย 
และแพทย์ผูด้แูลผูป่้วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั 203 ราย ระหว่าง
เดอืน สงิหาคม–พฤศจกิายน ค.ศ. 2000 พบว่า ร้อยละ 46 
มอีาการหายใจล�าบากเมือ่ท�างานบ้าน ร้อยละ 44  มอีาการ
หายใจล�าบากแม้ขณะแต่งตัว ครึง่หนึง่ของผูป่้วยมข้ีอจ�ากัดใน
การท�างาน และร้อยละ 53 มข้ีอจ�ากัดในการเข้าสงัคม ผูป่้วย
เหล่านีน้อกจากมข้ีอจ�ากดัทางกายแล้วยงัมปัีญหาทางด้านจติใจ
ด้วย ผูป่้วยรู้สกึทกุข์ทรมาน โดยร้อยละ 58 รายงานว่ามคีวาม
กลวัอย่างรนุแรงต่อการเกดิอาการหายใจล�าบาก ร้อยละ 47 
กล่าวว่าไม่กล้าวางแผนอนาคต ร้อยละ 66 คาดว่าอาการของ
ตนจะเลวลงเรือ่ยๆ  
       DeVito5 ได้ท�าการศกึษาเชงิคณุภาพถึงการรบัรูต่้อ
ประสบการณ์อาการหายใจล�าบาก ในผูป่้วย 96 ราย พบว่าผู้
ป่วยส่วนใหญ่จะมคีวามรูส้กึตืน่กลวัซึง่ถอืเป็นการตอบสนอง
แบบสากล โดยผูป่้วยมกัจะกล่าวว่า “มนัเป็นสิง่เลวร้ายทีส่ดุที่
น�าไปสูค่วามตาย” “เหมอืนกบัชวีติถงึจดุจบ ทกุสิง่ทกุอย่างจบ
สิน้ลง”ผูป่้วยบางรายรู้สกึว่าอาการหายใจล�าบากเป็นอาการที่
ไม่สามารถควบคมุได้ และขณะทีม่อีาการรนุแรงผูป่้วยบอกว่า
ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ ภาวะอารมณ์ทีพ่บได้บ่อยอกี

ประการหนึง่คือ ความรูส้กึสญูเสยีการมชีวีติ การมชีวีติหมาย
ถงึการมพีลงัทีจ่ะด�ารงชวีติ ในความหมายของคนทั่วไปจะ
เข้าใจว่า “คนที่ไม่สามารถหายใจได้คือคนตาย” การต้อง
ออกแรงในการหายใจ หรอืการมอีาการหายใจล�าบาก คอืการ
สญูเสยีการท�าหน้าทีท่ีส่�าคัญของชวิีต ผูป่้วยจะหลกีเลีย่งการ
ท�ากจิกรรมและอารมณ์ต่างๆ ทีค่าดว่าเป็นสาเหตกุ่อให้เกดิ
อาการหายใจล�าบาก หรอืท�าให้อาการหายใจล�าบากมมีากขึน้ 
 เนือ่งจากโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัมอีาการค่อยเป็นค่อย
ไประยะเวลาจากปลอดอาการจนเริ่มมีอาการรุนแรง อาจ
ยาวนานถงึ 25-30 ปี6 ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงักว่าจะมี
อาการกม็กัจะมอีายมุาก การศึกษาของ ดวงรตัน์ วฒันกจิไกร
เลศิ7 พบผูป่้วยมอีายมุากกว่า 60 ปี ร้อยละ 83.30 อายเุฉลีย่ 
65.53 ปี และการศกึษาของ  McCathie, Spence และTate8 
พบผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัมอีายเุฉลีย่ 73 ปี ซึง่ Wada และ
คณะ พบว่าผูส้งูอายใุนเอเชยีมภีาวะซมึเศร้าถงึร้อยละ 29 และ
พบว่าภาวะซมึเศร้ามคีวามสมัพนัธ์กบัความสามารถในการท�า
กจิวตัรประจ�าวนั และคณุภาพชวีติอย่างมนียัส�าคัญ9 อาการ
หายใจล�าบากเป็นอาการส�าคญัในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัท�าให้
ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัลดลง ซึง่จะท�าให้ผู้
ป่วยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายมุภีาวะซึมเศร้าเพิม่ข้ึน10 Moussas 
และคณะ11 กล่าวว่าอาการหายใจล�าบากอาจท�าให้ผูป่้วยปอด
อดุกัน้เรือ้รงัมภีาวะซึมเศร้ามากกว่าผูป่้วยเรือ้รงัทัว่ไปถงึ 2 เท่า 
 Gift และ McCrone1 ได้ท�าการศึกษาในผูป่้วยโรค
ปอดอดุกัน้เรือ้รงั 405 ราย พบว่าการไม่สามารถมกีจิกรรมตาม
ปกต ิซึง่อธบิายได้จากระยะเวลาทีต้่องนอนป่วยบนเตยีง หรอื
ไม่สามารถท�ากจิกรรมต่างๆ ทีเ่คยท�า มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะ
ซมึเศร้าอย่างมนียัส�าคญั และภาวะซมึเศร้ามคีวามสมัพนัธ์กบั
การแยก หรอืหย่าร้างของคูส่มรส   
 การศึกษาของ Forence Seung Kim และคณะ12 
ในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีเ่ป็นทหารผ่านศกึจ�านวน 43 ราย 
พบว่าความวิตกกงัวลและซมึเศร้ามผีลต่อการท�าหน้าทีข่อง
ร่างกาย (functional status) มากกว่าการรกัษา (medical 
burden) และความรนุแรงของโรค สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Ormel และคณะ3 ทีพ่บว่าภาวะซมึเศร้าท�าให้การท�าหน้าทีข่อง
ร่างกายเสยีไป (functional disability) การรบัรูภ้าวะสขุภาพ
แย่ลง ความผาสกุในชวีติลดลง มากกว่าผูป่้วยเรือ้รงัอืน่ๆ  
 ภาวะซมึเศร้าเป็นภาวะทีค่วามเพลดิเพลนิใจในสิง่
ต่างๆ ลดลง รูส้กึสะเทอืนใจ ร้องไห้ง่าย รูส้กึเบือ่หน่าย หดหู่ 
จิตใจห่อเหี่ยว ไม่มีความสุขสบายใจหรือสดชื่นเหมือนเดิม 
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หงุดหงดิง่าย นอนไม่หลบั เบือ่อาหาร เชือ่งช้า เฉือ่ยชา พดู
น้อย คดินาน อยูเ่ฉยๆ ได้นานๆ ความคดิเชือ่งช้าลง รูส้กึชวีติ
ตนเองไม่มีคุณค่า มีความคิดอยากตาย13  Lazarus และ 
Folkman14 กล่าวว่า ภาวะซมึเศร้าเป็นผลลพัธ์ของการปรบัตวั
ในทางลบเพือ่ตอบสนองต่อความเครยีด Gift และ Cahill15 ได้
ท�าการศกึษาในผูป่้วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั 6 ราย อายุเฉลีย่ 
64 ปี พบว่าระดบัคาร์บอนไดออกไซด์ คอร์ตซิอล และภาวะ
ซมึเศร้า จะเพิม่ขึน้เมือ่มอีาการรนุแรง แตกต่างจากขณะทีม่ี
อาการไม่รุนแรงอย่างมีนัยส�าคัญ Ng และคณะ10 จาก 
National University of Singapore ได้ท�าการศกึษาตดิตาม 
ผู้ป่วยปอดอดุกัน้เร้ือรัง ทีเ่ข้ารบัการรกัษาด้วยอาการหายใจ
ล�าบาก จ�านวน 376 ราย เป็นเวลา 1 ปี พบว่าผูป่้วยมภีาวะ
ซมึเศร้าถงึร้อยละ 44.4 และระหว่างทีต่ดิตาม พบว่าผูป่้วย
ร้อยละ 15.2 เสยีชวิีต และ ร้อยละ 53.7 กลบัเข้ารกัษาภายใน 
1 เดอืน อย่างน้อย 1 ครัง้ ภาวะซึมเศร้า ยงัมคีวามเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการเพิม่อตัราเสยีชวีติ นอกเหนอืจากความรนุแรง
ของโรคและปัจจยัอืน่ๆ นอกจากนียั้งพบว่าผูป่้วยทีม่ภีาวะซมึ
เศร้าอยูโ่รงพยาบาลนานกว่าผูท้ีไ่ม่มภีาวะซมึเศร้าอย่างมนียั
ส�าคัญ  
      ระยะเวลาในการเจ็บป่วยพบว่าสัมพันธ์กับภาวะ
อารมณ์ของผู้ป่วย  Moussas และคณะ11 ได้ท�าการศึกษา
ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลในผู้ป่วย โรคปอดเร้ือรัง
จ�านวน 132 ราย พบว่า ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาในการเจ็บป่วยอย่างมี
นัยส�าคัญ (r= .62 และ .29 p< .01) โดยผู้ป่วยปอดอุดก้ัน
เร้ือรัง และหอบหืดมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ป่วยวัณโรคอย่าง
มีนัยส�าคัญ (p< .01) 
       การสนบัสนนุทางสงัคมสามารถป้องกนัความรูส้กึไม่
แน่นอนในการเจบ็ป่วยได้ โดยช่วยสนบัสนนุในแง่ของการให้
ความหมายต่อเหตกุารณ์ เกิดกระบวนการรบัรูท้ีถู่กต้อง นอก
เหนือไปจากการสนับสนุนทางอารมณ์ การศึกษาของ 
McCathie และคณะ8 และ Ormel และคณะ3 ยืนยนัว่าการ
ได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมมผีลในทางบวกโดยท�าให้ความ
รูส้กึอ้างว้าง (loneliness) และภาวะซมึเศร้าลดลง และ การ
สนบัสนนุทางสงัคมในทางลบ (negative social support) ใน
ระดบัสงูมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าในระดบัสงูเช่นกนั 
Chen และ Narsavage16 ท�าการศกึษาในผูป่้วยโรคปอดอดุก้ัน
เรือ้รงัชาวไต้หวนัจ�านวน 145 ราย พบว่าผูป่้วยทีอ่ยู่ในเมอืง
ใหญ่รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมน้อย มภีาวะซึมเศร้าในระดับ

สงู และการท�าหน้าทีข่องร่างกาย (การท�ากจิวัตรประจ�าวัน) 
ลดลงมากกว่าผูป่้วยทีอ่ยูใ่นชนบท และการท�าหน้าทีท่ีล่ดลงของ
ร่างกายเป็นตัวท�านายการกลบัเข้ารบัการรกัษาในระยะเวลาอนั
สัน้หลงัจ�าหน่าย (early readmission) 
 การวิจัยครัง้น้ีใช้แนวคิดทฤษฎคีวามเครยีดและวิธี
การเผชญิความเครยีดของ Lazarus และ Folkman14 เป็น
แนวทางในการศึกษา 
 ความสามารถและพละก�าลงัในการปฏบิตักิจิวตัร
ประจ�าวนั ถอืเป็นแหล่งประโยชน์ในการเผชญิความเครยีด  
Lazarus & Folkman14 กล่าวว่าภาวะสขุภาพ และพลงัของ
บคุคล จะช่วยส่งเสรมิความพยายามในการจดัการกบั เหตกุารณ์
นัน้ๆ คนทีม่พีละก�าลงั จะช่วยให้เผชญิความเครยีดได้ด ีการ
ศกึษาของ Ng และคณะ17 ในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั พบว่า
ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัมคีวามสมัพนัธ์กบั
ภาวะซมึเศร้าอย่างมนียัส�าคญั
 ความรูส้กึไม่แน่นอนเป็นปัจจยัสถานการณ์เฉพาะ
หน้า (situational factor) การประเมินตัดสินสถานการณ์
ว่าเป็นความเครียดหรือไม่ เป็นความเครียดชนิดใด รุนแรง
มากน้อยเพียงใด ขึ้นกับปัจจัยเฉพาะหน้า14 ระยะเวลาใน
การเป็นโรค พบว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่แน่นอน 
การศกึษาของ Sexton และคณะ18 ในผูป่้วยหอบหดืพบว่า
ผูป่้วยทีม่รีะยะเวลาในการเป็นโรคยิง่นานจะยิง่มคีวามรูส้กึไม่
แน่นอนน้อยลง โดยให้เหตุผลว่าจะท�าให้มีความคุ้นเคยกบั
อาการของโรค ซึ่งต่างจากการศึกษาในผู้ป่วยปอดอุดกั้น
เรือ้รงั ทีย่ิง่เป็นโรคนานโรคจะมคีวามก้าวหน้าไปเรือ่ยๆ จะมี
อาการหายใจล�าบากบ่อยขึน้ คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกดิอาการขึน้
เมือ่ใด Small และGraydon19 ท�าการศึกษาในผูป่้วยปอดอดุกัน้
เรือ้รงัทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล พบว่าผูป่้วยนอกจาก
จะมคีวามรูส้กึไม่แน่นอนเกีย่วกบัการเกดิอาการหายใจล�าบาก
แล้ว ยงัมคีวามรูส้กึไม่แน่นอนในเรือ่งการจดัการภายในบ้าน 
การดแูลตนเอง  การวางแผนในอนาคต โดยเฉพาะในผูป่้วย
ทีเ่พิง่ได้รบัการรกัษาโดยใช้ออกซเิจนทีบ้่านระยะยาว ความ
รูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัภาวะ
เครยีดทางจติใจ (psychological stress) และอารมณ์ในทาง
ลบ (negative mood)20  
 แม้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวนัตก
จะมผีูศ้กึษาเกีย่วกบัภาวะซมึเศร้า และการสนบัสนนุทางสงัคม
ในผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัมาแล้ว แต่ในบรบิทของ ประเทศ
ทางตะวนัตก การสนบัสนนุทางสงัคมอาจมคีวามแตกต่างกับ
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บริบทของประเทศไทยเนื่องจากลักษณะครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดีย่ว ถกูหล่อหลอมให้พึง่พาตวัเอง ผูป่้วยทียั่งช่วย
เหลือตวัเองได้ และผูสู้งอายุมกัจะอยูต่ามล�าพงั ต้องพึง่พาตวั
เอง และใช้สวัสดิการที่รัฐจัดให้ ในสังคมไทยแม้ปัจจุบัน
โครงสร้างสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง ครอบครวัเด่ียวมมีากขึน้ ผู้
หญงิซึง่ถกูคาดหวงัให้เป็นผูด้แูลออกไปท�างานนอกบ้านมากขึน้ 
แต่ผู้ป่วยผูส้งูอายโุดยเฉพาะผูช้าย ยังคาดหวงัว่าบตุร ภรรยา 
จะต้องดแูลเมือ่ยามชรา และเจบ็ไข้ แตกต่างจากสงัคมตะวนั
ตก จงึควรมกีารศกึษาภาวะนีใ้นประเทศไทย ซึง่อาจจะได้ผล
ทีต่่างจากต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   เพ่ือศึกษา
 1. ภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั 
 2. อทิธพิลของปัจจยัต่างๆทีม่คีวามสมัพนัธ์กับภาวะ
ซมึเศร้าในผูป่้วยโรคปอดอดุก้ันเรือ้รงั ได้แก่ ความสามารถใน
การท�าหน้าท่ีของร่างกาย จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็น
โรคปอดอดุกัน้เร้ือรัง และการสนบัสนนุทางสงัคม    

สมมตุฐิำนกำรวจัิย
 ความสามารถในการท�าหน้าที่ของร ่างกาย  
จ�านวนปีท่ีได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั และ
การสนับสนุนทางสังคม สามารถท�านายภาวะซึมเศร้าได้ 

วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจัิยเชงิบรรยาย ประชากร
เป็นผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
และหญงิ โรงพยาบาลระดบัทตุยิภมูแิห่งหนึง่ กลุม่ตวัอย่าง
เป็นผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ไม่มีโรคปอดอื่นๆ เช่น มะเร็ง
ปอด วัณโรคระยะแพร่เชื้อ หรือมีโรคอื่นๆ ที่มีผลท�าให้มี
อาการหายใจล�าบาก ไม่ใช้เครือ่งช่วยหายใจ มอีายมุากกว่าหรอื
เท่ากับ 60 ปี เข้ารับการรักษาด้วยอาการหายใจล�าบาก 
ระหว่างเดือน ธ้นวาคม 2550–ตุลาคม 2551 จ�านวน 
100 ราย โดยการค�านวณ power analysis21 ส�าหรับสถิติ
สมัประสทิธิถ์ดถอยพหคุณู (multiple regression) ก�าหนดค่า 
power of test .80 ค่า  = .05 ขนาดอิทธิพลปานกลาง 
(moderate effect size) ได้กลุม่ตวัอย่าง 77 ราย ผูว้จัิยใช้
กลุม่ตวัอย่าง 100 ราย เพือ่ให้ผลการวจิยัสมบรูณ์ย่ิงขึน้ ผูว้จิยั
ให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผูท้ีม่ปัีญหาในการอ่าน

และเขยีน ไม่สามารถท�าแบบสอบถามด้วยตนเองผูว้จิยัเป็น 
ผูส้มัภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย
 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
เพศ อาย ุศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ การจ่ายค่ารักษาพยาบาล จ�านวนผู้ดูแล จ�านวน
สมาชกิในครอบครวั ระยะเวลาเป็นจ�านวนปีตัง้แต่ได้รบัการ
วนิจิฉยัโรคจนถงึปัจจบุนั จ�านวนครัง้ของการรบัการรกัษาด้วย
อาการหายใจล�าบากในห้องฉกุเฉนิ และหอผูป่้วยในรอบปีที่
ผ่านมา   
 2. แบบประเมนิความสามารถในการท�าหน้าทีข่อง
ร่างกาย ประเมินโดยใช้แบบวัดระดับความรุนแรงของ
โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง ของสมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐอเมริกาใน
ปี 1975 โดย Dudley22 แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ข้อ ให้
ผู้ป่วยเลือกเพียง 1 ข้อ ซึ่งตรงกับความสามารถของผู้ป่วย
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
 3.แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม ใช้แบบ
วัดการสนับสนุนทางสังคมของ บังอร เหลื่อมเจริญ23 สร้าง
ขึ้นตามแนวคิดของ Cobb ในปี ค.ศ.1976 และ Schaefer 
และคณะในปี ค.ศ.1981 ซ่ึงน�าไปใช้ในผูป่้วยผ่าตดักล่องเสยีง 
(laryngectomy) จ�านวน 60 ราย ได้ค่า Alpha Cronbach’s 
coefficient 0.93 แบบสอบถามมีทั้งหมด 25 ข้อ แบ่งเป็น
การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านการยอมรับ 
ยกย่อง และเห็นคุณค่าการสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุน
ด้านเงินทองส่ิงของ หรือการได้รับบริการ การคิดคะแนน มาก
ท่ีสุด เท่ากับ 5 คะแนน ไม่มีเลย เท่ากับ 1 คะแนน โดยมี
คะแนนรวมอยู่ในช่วง 25 ถึง 125 คะแนน คะแนนสูงหมาย
ถึงได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูงและได้แบ่ง
การสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 ระดับ คะแนนรวม 25-58 
หมายถึง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับน้อย คะแนน
รวม 59-82 หมายถึง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับ
ปานกลาง และคะแนนรวม 83-125 หมายถึง ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดับมาก
 4. แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย (Thai 
Geriatric Depression Scale-TGDS) สร้างโดย กลุ่ม
ฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง24 ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสาทวิทยา จิตเวชศาสตร์ แพทย์โรคผูส้งูอาย ุ พยาบาล
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จิตเวชศาสตร์ นักจิตวิทยา 29 คน จาก 14 สถาบันทั่ว
ประเทศไทย น�าไปใช้กบัประชากรอายุ 60-70 ปี จ�านวน 
274 คน ได้ค่า Alpha Cronbach’s coefficient 0.93 คะแนน
รวม 0-12 คะแนน  หมายถงึ ปกต ิ 3-18 คะแนน หมายถงึ 
มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย 19-24 คะแนน หมายถึง มีภาวะซึม
เศร้าปานกลาง  25-30 คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า
รุนแรง  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล และแบบประเมนิการ
สนบัสนนุทางสงัคม ได้ผ่านการตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเหมาะสมของเนือ้หา จากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 3 ท่าน 
และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ น�าเครือ่งมอืทัง้หมดไปหาความ
เทีย่ง แบบประเมนิการสนบัสนนุทางสงัคมได้ค่าความเทีย่ง .95 
และแบบวัดความเศร้าในผูส้งูอายขุองไทยได้ค่าความเทีย่ง .87
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
 โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติให้ด�าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลู และท�าการวจิยัจากคณะกรรมการพจิารณาการ
ศึกษาวิจัยในคนกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยพบผู้ป่วย 
แนะน�าตวัและชีแ้จงวตัถุประสงค์ของโครงการ ขัน้ตอนการวจิยั 
ประโยชน์ทีผู่ป่้วยจะได้รบัจากการวจิยั โดยเน้นให้ทราบว่าจะ
ตอบรบัหรอืปฏิเสธได้  ไม่ว่าผูป่้วยจะเข้าโครงการหรอืไม่       
ไม่เกีย่วข้องกบัการดแูลทีผู่ป่้วยได้รบัในหอผูป่้วย และถ้าตอบ
รบัเข้าโครงการแล้ว จะปฏเิสธหรอืออกจากโครงการเมือ่ใดก็ได้ 
โดยไม่มผีลต่อการดแูลรกัษาในโรงพยาบาลแห่งนี ้  และขอ
ความร่วมมอืในการเข้าร่วมโครงการวจัิย โดยค�านงึถึงสทิธิของ
ความเป็นบคุคลและการรกัษาความลบัของผูป่้วยทกุราย
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด�าเนนิการตามระเบยีบราชการ และสายการบงัคบั
บัญชา เพือ่ขอเข้าเกบ็ข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่าง พยาบาลในหอผู้
ป่วยเป็นผูแ้จ้งให้ผูป่้วยและญาตทิราบถึงโครงการวจิยั  และ
แจ้งให้ผูว้จิยัทราบถงึกลุม่ตวัอย่างทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ เก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล  แบบสอบถาม
ความสามารถในการท�าหน้าทีข่องร่างกาย  การสนบัสนนุทาง
สงัคม และความเศร้าในผูส้งูอายขุองไทย
 การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้ความถี่และ
ร้อยละ วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของคะแนน
ภาวะซมึเศร้า การสนบัสนนุทางสงัคม และวเิคราะห์อ�านาจ

การท�านายของ การสนบัสนนุทางสงัคม  ความสามารถใน
การท�าหน้าทีข่องร่างกาย จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั กบัภาวะซมึเศร้า โดยใช้สถติสิมัประสทิธิ์
ถดถอยพหคุณู

ผลกำรวิจัย 
 1.ข้อมลูส่วนบคุคลพบว่ากลุม่ตวัอย่างมอีายรุะหว่าง 
60 ถงึ 89 ปี (mean=71.61, SD=6.87) ร้อยละ 99 เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 97 นบัถอืศาสนาพทุธ ร้อยละ 78.8 จบการศกึษา
ชั้นประถมศึกษา รายได้อยู่ระหว่าง 200-50,000 บาท 
(mean=6803.33, SD=7941.62) ร้อยละ 62.62 มรีายได้เพยีง
พอ จ�านวนปีที่ได้รับการวินิจฉัยอยู่ระหว่าง 0-30 ปี 
(mean=5.15, SD=5.22) ร้อยละ 76.8 ของกลุม่ตวัอย่างเคย
เข้ารบัการรกัษาในห้องฉกุเฉนิ  จ�านวนครัง้ของการเข้ารบัการ
รกัษาในห้องฉกุเฉนิใน 1 ปีทีผ่่านมาโดยไม่นบัรวมครัง้นี ้ อยู่
ระหว่าง 0-30 ครัง้ (mean=3.9, SD=5.33) โดยระยะห่าง
จากการเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลครัง้สดุท้ายอยูร่ะหว่าง 
0-60 เดอืน (mean=4.67, SD=8.95) ร้อยละ 57.6 ไม่มโีรค
ร่วมและจ�านวนครัง้ของการเข้ารบัการรกัษาในห้องฉกุเฉนิไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า (r= .03, p= .78) 
 2. กลุม่ตวัอย่างมภีาวะซมึเศร้าร้อยละ 40 ซึง่แบ่ง
เป็น ระดบัเลก็น้อยร้อยละ 29 ระดบัปานกลางร้อยละ 9  และ
ซมึเศร้ารนุแรงร้อยละ 2  
 3. กลุม่ตวัอย่างมกีารสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั
มากร้อยละ 30 ปานกลางร้อยละ 49 และ น้อยร้อยละ 16 
โดยได้รบัการสนบัสนนุด้านอารมณ์มากทีส่ดุ (mean=16.57, 
SD=3.74) และด้านข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัโรค และการปฏบิตัิ
ตวัน้อยทีส่ดุ (mean=13.81, SD=4.27) 4. ความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันส่วนใหญ่ร้อยละ 31.3 อยู่ใน
ระดับ 3 รองลงมาร้อยละ 26.3 อยู่ในระดบั 2 
 5. การสนับสนุนทางสังคมสามารถท�านายภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยปอดอุดก้ันเร้ือรัง ได้ร้อยละ 24.9 (R2 = .249, 
p< .0001) ความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันจ�านวน
ปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั ไม่สามารถ
ท�านายภาวะซึมเศร้าได้ (p=.62 และ p=.60 ตามล�าดับ) 
(ตารางที ่2)
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ตารางท่ี 1 ค่าพิสัย ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการสนับสนุนทางสังคมในแต่ละด้าน

การสนับสนุนทางสังคม

พิสัยของคะแนนรวมในแต่ละด้าน

mean SDพิสัยของ

แบบสอบถาม

พิสัยของคะแนน

จริง

การสนับสนุนด้านอารมณ์ 5-25 5-23 16.57 3.74

การสนับสนุนด้านการยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่า 5-25 5-22 14.15 3.97

การสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 5-25 7-24 15.02 3.87

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 5-25 5-20 13.81 4.27

การสนับสนุนด้านเงินทอง สิ่งของ หรือการได้รับการ
บริการ 5-25 6-22 14.63 4.13

ตารางท่ี 2 ค่าสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหว่างตัวแปรอิสระกับภาวะซึมเศร้า

        ตัวทำานาย                                          R            R2             F             b          SEb            β            t     

                                                                           Change

การสนับสนุนทางสังคม                            0.499     0.249       32.501     0.187      0.033       0.499         5.701***

การสนับสนุนทางสังคม                                                           0.184      0.033       0.419         5.529***

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน   0.502     0.252       16.359     -0.297     0.462      -0.057        -0.642ns                                   

การสนับสนุนทางสังคม                                                            0.184      0.033       0.493         5.507***                      

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน                                      -0.320     0.467      -0.061        -0.686ns

จำานวนปีที่ได้รับการวินิจฉัย                  0.506     0.256       10.886      0.036      0.102       0.031         0.350ns

Constant (a) = 95.44, *** p<.0001

อภิปรำยผล
 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยปอดอุดก้ันเร้ือรัง
 การศกึษาครัง้นีพ้บว่ากลุม่ตวัอย่างมภีาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 40 ต�่ากว่าการศึกษาในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังทุก
กลุม่อายขุอง Ng และคณะ10 จาก National University of 
Singapore ซึง่พบว่าผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัมภีาวะซมึเศร้า
ถงึร้อยละ 44.4 และการศกึษาของ Moussas และคณะ11 
ท�าการศกึษาในโรงพยาบาลโรคปอด เมอืงเอเธนส์ ประเทศ
กรซี ในผูป่้วยทุกกลุม่อาย ุ พบผูป่้วยมภีาวะซมึเศร้าร้อยละ 

49.2 และจากการทบทวนวรรณกรรมของ Ng และคณะ17 พบ
ว่าอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้พบมากใน      
ผูป่้วยสงูอาย ุโดยให้เหตผุลว่า ผูส้งูอายมุกัขาดการปฏสิมัพนัธ์
กบัสงัคม มโีรคร่วมหลายโรค และความสามารถทางร่างกาย
ลดลง การศกึษาครัง้นีแ้ม้จะศกึษาในผูส้งูอายแุต่อตัราการ
เกดิต�า่กว่าการศกึษาอืน่ๆ ทีศ่กึษาในผูป่้วยทกุกลุม่อายทุัง้นี้
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79) อยู่ในระดับปานกลางถึง
มาก ต่างจากการศกึษาในประเทศแถบตะวนัตกทัง้นีอ้าจเป็น
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ไม่ทอดทิง้ให้อยูโ่ดดเดีย่ว ร้อยละ 65 มผีูด้แูลประจ�า ส่วน
ใหญ่เป็นภรรยา เนือ่งจากผูป่้วยเกอืบทัง้หมดเป็นชาย บทบาท
ในสงัคมไทยก�าหนดให้ผูห้ญงิต้องเป็นผูด้แูลสามแีละครอบครวั
ทัง้ในภาวะปกตแิละเจบ็ป่วย กลุม่ตวัอย่างรายหนึง่กล่าวว่า 
“ภรรยาท�าได้ทกุอย่าง ขีเ้ยีย่ว บ่นไม่เป็น” อย่างไรกต็ามการ
ขาดการสนับสนุนจากครอบครัวอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะ
ซมึเศร้าเพิม่ขึน้ได้ ผูป่้วยทีม่ภีาวะซมึเศร้ารนุแรงรายหนึง่กล่าว
ว่า “มีลูก 10 คน ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย รอวันตาย ท�ากินไม่
ได้ กลุ้มใจ ร้องไห้เป็นประจ�า ลูกสาวพูดว่าอยู่ไปท�าไม น่า
จะผกูคอตาย” กลุม่ตวัอย่างบางรายใช้ทรพัย์สนิเป็นตวัต่อรอง
ให้มคีนดแูล “เป็นครอบครวัใหญ่ ลกูอยูบ้่านเดยีวกนั ยงัไม่
แบ่งสมบัติ ลูกหลานต้องฟัง” ส�าหรับการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารโดยเฉพาะการได้รบัความรูแ้ละค�าแนะน�าเกีย่วกบัโรค
การปฏบิตัติวัทีเ่หมาะสมกบัโรค จากบคุลากรในทมีสขุภาพอยู่
ในระดบัน้อย ถงึน้อยทีส่ดุถงึร้อยละ 36.4  
 ความสามารถในการท�ากจิวตัรประจ�าวนัไม่สามารถ
ท�านายภาวะซึมเศร้าได้ ต่างจากการศึกษาของ Forence 
Seung Kim และคณะ12  ซึง่ศกึษาในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงัทกุ
กลุม่อาย ุ พบว่า ความวิตกกงัวลและภาวะซึมเศร้ามีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญกับ ความสามารถในการท�า
กิจวัตรประจ�าวัน และการศึกษาของ Ng และคณะ17 ใน
ผู้ป่วยปอดอุดก้ันเร้ือรังจ�านวน 189 ราย พบว่าภาวะซึมเศร้า 
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน  ภาวะ
สุขภาพ และความสามารถในการจัดการตนเอง ท้ังน้ีอาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีความ
สามารถในการท�าหน้าที่ของร่างกายอยู่ในระดับ 2-3 ซึ่ง
สามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ 
แม้จะไม่สามารถท�างานท่ีต้องใช้แรงกายได้ตามปกติเน่ืองจาก
เหน่ือยง่าย อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นผู้สูง
อายุท้ังหมด ร้อยละ 77 ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
เน่ืองจากเกษียณอายุ ชรา หรือมีสมาชิกในครอบครัวสืบทอด
กิจการ ดูแล และให้ค่าใช้จ่าย จึงอาจท�าให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มี
ภาวะซึมเศร้าแม้จะมีความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�า
วันลดลงหรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้
 จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
ไม่สามารถท�านายภาวะซมึเศร้าได้ ต่างจากการศกึษาของ 
Moussas และคณะ11 ที่ศึกษาในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุพบว่า
จ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะ
ซมึเศร้า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นีเ้ป็น

เพราะในสงัคมไทย บตุรหลานยอมรบัการดูแลผูส้งูอายุ ถือว่า
เป็นความกตญัญตู่อบพุการ ีในขณะสงัคมตะวนัตกผูส้งูอายตุ้อง
ดแูลตนเอง ผลการวิจยัทีไ่ด้จงึต่างกัน
 ในการศึกษาครั้งนี้พบผู ้ป ่วยร ้อยละ 77 มี
ประสบการณ์มาพบแพทย์ทีห้่องฉกุเฉนิ  ในจ�านวนนีร้้อยละ 
65 มาห้องฉกุเฉนิ 1-10 ครัง้ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา ร้อยละ 13 
มามากกว่า 10 ครัง้ กลุม่ตวัอย่างทีม่ามากทีส่ดุ มา 30 ครัง้ 
บางช่วงห่างกนัเพยีง 2 วนั อย่างไรกต็ามพบว่าจ�านวนครัง้
ของการมาพบแพทย์ทีห้่องฉกุเฉนิไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะซมึ
เศร้า (r=.03, p=.78) ต่างจากการศกึษาของ Quint และคณะ25 
ทีท่�าการศกึษาในประเทศองักฤษ พบว่าจ�านวนครัง้ของการ
เกดิอาการก�าเรบิมคีวามสมัพนัธ์กับภาวะซมึเศร้า  ส่วนหนึง่อาจ
เป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดไม่ได้จ่ายค่ารกัษาเอง โดยร้อย
ละ 71 ใช้สทิธบิตัรประกนัสขุภาพ ทีเ่หลอืทัง้หมดสามารถเบกิ
ค่ารกัษาจากต้นสงักดัได้ ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยหนึง่ทีท่�าให้ผูป่้วยไม่
เป็นกงัวลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล นอกจากน้ี
การมาห้องฉกุเฉนิท�าให้ผูป่้วยมคีวามมัน่ใจว่าอาการจะดขีึน้ 
และถ้าแพทย์อนญุาตให้นอนโรงพยาบาล จะพบว่าผูป่้วยส่วน
ใหญ่ไม่อยากออกจากโรงพยาบาลเมือ่อาการดีขึน้  โดยเฉพาะ
ในผูป่้วยท่ีมอีาการก�าเรบิบ่อยเนือ่งจากกลวัว่าเมือ่เกดิอาการ
หายใจล�าบาก จะมาโรงพยาบาลไม่ทนั และเป็นกังวลทีต้่อง
รบกวนสมาชกิในครอบครวัโดยเฉพาะบตุรหลาน  นอกจาก
นีก้ารเข้ารบัการรกัษาบ่อยครัง้ท�าให้ผูป่้วยคุน้เคยกบัแพทย์ 
พยาบาลและผู้ป่วยด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกนั  จงึอาจท�าให้จ�านวนครัง้ของการเกิดอาการก�าเรบิ
ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะซึมเศร้า    
 
 ความสัมพันธ์และอ�านาจการท�านายของการ
สนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการท�าหน้าที่ของ
ร่างกาย และจ�านวนปีทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคปอดอดุ
กัน้เรือ้รงั ต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั
 การสนบัสนนุทางสงัคมพบว่าสามารถท�านายภาวะ
ซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส�าคัญ สอดคล้องกับการศึกษาของ      
McCathie และคณะ8 และ Ormel และคณะ3 ดังได้กล่าวมา
แล้ว กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 71 อยูก่บัครอบครัว   
มสีถานภาพสมรสคู ่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 21) อยู่ 2 คน  กลุม่
ตวัอย่างเพยีงร้อยละ 4 ทีอ่ยูต่ามล�าพงั กลุม่ตัวอย่างได้รบัการ
สนับสนุนทางอารมณ์มากที่สุด โดยได้รับก�าลังใจ ดูแล     
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วิตกกังวล การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการ
หายใจล�าบาก ความทนทานต่อการออกก�าลังกาย อาการ
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ผูส้งูอาย ุอายอุยูร่ะหว่าง 60-89 ปี  ซึง่ส่วนใหญ่ของผูส้งูอายุ
จะยอมรับการเจ็บป่วย ความอ่อนล้า และสมรรถภาพทาง
กายลดลง โดยถอืเป็นเรือ่งของความชราภาพร่วมด้วย  กลุม่
ตวัอย่างหลายรายกล่าวว่า “แก่แล้วไม่มอีะไรดี” “เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เป็นเร่ืองธรรมดา” “แก่แล้วโรคภยัถามหาเป็นธรรมดา” 
หรอื “เป็นเรือ่งของเวรกรรม” โดยผูป่้วยร้อยละ 42.5 มโีรคร่วม 
ทีพ่บมากท่ีสดุคอืความดันโลหติสงู พบร้อยละ 8 รองลงมาคอื
หวัใจขาดเลอืดพบร้อยละ 6  ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด   

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
 1. เป็นแนวทางในการประเมนิภาวะซมึเศร้า เพือ่
น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวางแผนร่วมกับผูป่้วยและญาตใินการป้องกัน 
และลดการเกดิภาวะซมึเศร้าให้กับผูป่้วย
 2. เป็นแนวทางในการประเมนิการสนบัสนนุทาง
สังคมทุกด้านรวมทั้งด้านข้อมูลข่าวสารโดยประเมินความ
ต้องการข้อมลูท่ีจ�าเป็นในการจดัการตนเองเพือ่ป้องกนัอาการ
ก�าเริบ รวมท้ังสร้างแนวปฏบิตัเิพือ่ให้ความรูใ้นการป้องกนั
อาการก�าเรบิแก่ผูป่้วย

 
เอกสำรอ้ำงอิง
1.   Gift AG, McCrone SH. Depression of patients with 

COPD. Heart & Lung 1993; 22(4): 289-97.         
2.   สมพร บุษราทิจ. ปัญหาทางจิตใจ. ใน: สมชัย บวรกิตติ, 

นันทา มาระเนตร์, บรรณาธิการ. 
 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง. กรุงเทพฯ: อักษรสมัย: 2531. หน้า 380.  
3.   Ormel J, Kempen GI, Deeg DJ. Functioning, 

well-being, and health perception in late           
middle-aged and older people: comparing the 
effects of depressive symptoms and chronic medical 
conditions. J Am Geriatr Soc. 1998; 46: 39-48. 

4.   SRBI, research firm. Impact of COPD on quality of 
life. 2000. Available form: 

     URL: http://www.copd-duoneb.com/2-2.cfm 
 วันท่ีสืบค้น 14 พฤษภาคม 2551.
5.   De Vito AJ. Dyspnea durings hospitalizations for 

acute phase of illness as recalled by  patients. Heart 
& Lung 1990; 19(2): 186-91.

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศกึษาในครัง้ต่อไปควรศกึษาในปัจจยัอืน่ๆ 
ตามกรอบทฤษฎ ี Lazarus & Folkman เช่น การประเมนิ
สถานการณ์เกีย่วกบัภาวะสขุภาพ วธิกีารทีผู่ป่้วยใช้ในการ
เผชญิความเครยีด
 2. ศกึษาผลของโปรแกรมการส่งเสรมิการจดัการ
ตนเองเพือ่ลดการเกดิภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
ซ่ึงประกอบด้วยการให้ความรู ้และทกัษะในการดแูลตนเองเพือ่
ป้องกนัการเกดิอาการก�าเรบิ รวมทัง้การฝึกผ่อนคลายเพือ่ให้
เผชญิกบัความเครยีดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ



J Nurs Sci   Vol.28  No.2   Apr - Jun  2010

Journal of Nursing Science76

10.  Ng TP, Niti M, Tan Z, CaO K, Ong C, Eng P. 
Depressive symptoms and  chronic obstructive 
pulmonary disease: effect on mortality, hospital 
readmission, symptom burden, functional status, and 
quality of life. Arch intern med. 2007; 167(1): 60-7.             

11.  Moussas G, Tselebis A, Karkanias A, Stamouli D,        
Ilias I, Vassila-Demi K. A comparative study of 
anxiety and depression in patients with bronchial 
asthma, chronic obstructive pulmonary disease and 
tuberculosis in general hospital of chest diseases. 
Ann Gen Psychiatry 2008; 7(7): 1-4.

12.  Florence Seung Kim H, Kunik E, Molinari A , Hillman 
L, Lalani S, Orengo A, et al. Functional impairment 
in COPD patients: The impact of anxiety and 
depression. Psychosomatic  2000; 41: 465-71.

13.  มาโนช หล่อตระกูล และ มาโนชย์ สุคนิชน์.. จิตเวชศาสตร์ 
รามาธิบดี.(พิมพ์คร้ังท่ี 8).กรุงเทพ: สริชาญการพิมพ์; 2546.

14.  Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and 
coping.  New York: Springer Publishing; 1984.

15.  Gift AG, Cahill CA. Psychophysiologic aspect of 
dyspnea in COPD: A pilot study. Heart & Lung 
1990; 19(3): 252-7.

16.  Chen YJ, Narsavage GL. Factors related to chronic 
obstructive pulmonary disease  readmission in 
Taiwan. West J Nurs Res. 2006; 28(1):105-24.

17.  Ng TP, Niti M, Fones C, Yap KB, Tan WC.      
Co-morbid association of depression and COPD: 
A population-based study. Respir Med 2009; 103: 
895–901.

18.  Sexton  DL, Stephanie RN, Calcasola SL, 
Bottomley SR, Funk M. Adults’ experience with 
asthma and their reported uncertainty and coping 
strategies. Clin Nurse Spec. 1999; 13(1): 8-14.

19.  Small SP, Gradon JE. Uncertainty in hospitalized 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
Int J of Nurs Stud 1993; 30(3): 239-246.

20.  Mishel MH. Uncertainty in acute illness. Annu Rev 
Nurs Res. 1997; 15: 57-80.

21.  Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating 
and assessing evidence for nursing practice. 8th ed. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 616.

22.  Dudley D. Psychosocial concomitants to rehabilitation 
in chronic obstructive pulmonary disease Part l: 
Psychosocial and psychological consideration. Chest 
1980;79: 393-398.

23.  บังอร เหล่ือมเจริญ. (Bungorn Leumcharoen). Factors 
affecting the transitional process to holistic health 
of the largngectomees. A thesis submitted in partial 
fulfilment of the requirements for the degree of 
master of nursing science (Adult Nursing) Faculty of 
Graduate studies, Mahidol University; 2002.

24.  กลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมอง. แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ
ของไทย. สารศิริราช 2537; 46: 1-9.

25.  Quint JK, Baghai-Ravary R, Donalson GC, 
Wedzicha JA. Relationship between depression and 
exacerbations in COPD. Eur Respir J 2008; 32: 53-60.

          




