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Abstract: 
Purpose: This study examined the presence of depressive symptoms 
in adults with asthma and the predictive power of three variables: 
perceived severity, social support and uncertainty in illness.
Design: Descriptive study.
Methods: The sample comprised 85 asthmatic patients with no respiratory  
complications who attended the Out-Patient Department of the Chest 
Disease Institute in the province of Nonthaburi from April-June, 2009. 
Data collection was conducted by inquiry about patients’ personal 
information and history of illness, the Asthma Severity Assessment 
Questionnaire, the Multi-dimensional Scale of Perceived Social Support, 
the Mishel Uncertainty Inventory Scale, and the Center of Epidemiology 
Depression Scale. Data were analyzed using descriptive statistics to 
determine percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Correlation, 
and Multiple Linear Regression.
Main findings: The results revealed the majority of the subjects had 
no depression (89.6%) (Mean =5.04, S.D. = 5.36).  There were                     
non-significant relationships found between perceived severity and 
uncertainty in illness (r = .177, p> .05), and social support and uncertainty 
in illness (r= - .175, p> .05). However, a significantly positive relationship 
was found between uncertainty in illness and depression among adults 
with asthma (r = .404, p< .05). A stepwise multiple linear regression 
analysis revealed that uncertainty in illness was able to predict the  
depression of adults with asthma in approximately 16.3 percent of the 
sample, at p< .05 (R2 = .163).
Conclusion and recommendations: Research findings suggest that 
uncertainty in illness should be assessed in order to provide proper 
nursing care. The provision of suitable information about self-care can 
then be used to decrease uncertainty in illness and reduce depression 
in asthmatic patients.
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บทคดัย่อ : 
วตัถปุระสงค์: เพือ่ศกึษาภาวะซมึเศร้าและอทิธพิลของปัจจยัด้านการรบัรู้
ความรนุแรงของโรค และการสนบัสนนุทางสงัคม ต่อความรูส้กึไม่แน่นอน
ในความเจบ็ป่วยในผูป่้วยโรคหดื และอทิธพิลของความรูส้กึไม่แน่นอนใน
ความเจบ็ป่วย ต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดื 
รปูแบบการวจิยั: การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิบรรยาย 
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยโรคหดื เข้ารบัการรกัษาทีห่น่วย
ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันโรคทรวงอก 
จงัหวดันนทบรุ ีจ�านวน 85 ราย ระหว่างเดอืนเมษายน – เดอืนมถินุายน 
2552 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
ประเมนิความรนุแรงของโรค แบบวดัความช่วยเหลอืทางสงัคมแบบพหมุติิ 
แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย และแบบสอบถาม
ภาวะซมึเศร้า วเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุ
ผลการวจิยั: พบว่ากลุม่ตวัอย่างร้อยละ 89.6 ไม่มภีาวะซมึเศร้า (Mean = 
5.04, S.D. = 5.36) การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค และการสนบัสนนุทาง
สงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย (r = 
.177, r = -.175 ตามล�าดบั, p > .05)  ความรูส้กึไม่แน่นอนในความ
เจบ็ป่วยมคีวามสมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยโรคหดือย่างมนัียส�าคัญ
ทางสถติ ิ(r = .404, p < .05) และความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย
สามารถท�านายภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดืได้ ร้อยละ 16.3 อย่างมนียั
ส�าคญัทางสถติ ิ(R2 = .163, p < .05)  
สรปุและข้อเสนอแนะ: ควรมกีารประเมนิความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 
เพือ่ให้การพยาบาลและให้ข้อมลูเกีย่วกบัการดแูลตนเองเพือ่ช่วยลดความ
รูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย และลดภาวะซมึเศร้า

ค�าส�าคญั: โรคหดื ภาวะซมึเศร้า ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย 
การสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภำวะซึมเศร้ำในผู้ป่วยโรคหืด *
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