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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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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคหืดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่พบได้มาก
ทีส่ดุโรคหนึง่ในผูใ้หญ่ พบความชกุของโรคหดืในผูป่้วยทัว่โลก
ร้อยละ 5 หรือประมาณ 300 ล้านคนทั่วโลก และยังเป็น
โรคเร้ือรัง 1 ใน 4 ของโรคเรือ้รงัทีพ่บมากในผูป่้วยผูใ้หญ่1,2  
ส�าหรับประเทศไทยพบความชกุของผูป่้วยโรคหดื ร้อยละ 4.8 
ในปี พ.ศ. 2538 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2541 
และจ�านวนผู้ป่วยนอกโรคหืดที่มารับบริการที่สถาบันโรค
ทรวงอก จงัหวดันนทบรุ ี5,020 ราย ในปี พ.ศ. 2547 เพิม่
ขึน้เป็น 5,453 ราย ในปี พ.ศ. 25503 
 โรคหืดท�าให้เกดิการอกัเสบเรือ้รงัของหลอดลม เกดิ
การอดุกัน้ของการระบายอากาศ และการสญูเสยีการท�างาน
ของปอด ท�าให้ผูป่้วยหายใจมเีสยีงวีด้ หายใจล�าบาก ไอเรือ้รงั 
และหลอดลมจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่มา
กระตุน้ให้เกดิอาการของโรค4,5 และอาการของโรคสามารถ
ส่งผลกระทบต่อผูป่้วยในด้านต่างๆ ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ 
สงัคม และเศรษฐกจิได้ทัง้ในระยะทีม่อีาการไม่รนุแรงและมี
อาการรุนแรง โดยผูป่้วยทีม่อีาการไม่รนุแรงเมือ่มอีาการหรอื
มาตรวจรักษาอาจท�าให้เกดิการขาดงานและมผีลกระทบด้าน
เศรษฐกจิได้  ส่วนผูป่้วยทีม่รีะดบัความรนุแรงของโรคเพิม่ขึน้
ท�าให้ผูป่้วยมคีวามต้องการในการใช้ยารกัษาอาการหอบหดื
เพิม่ขึน้ การมาตรวจท่ีแผนกฉกุเฉนิบ่อยขึน้ และมกีารท�างาน
ของปอด (lung function) ลดลง ส่งผลกระทบด้านการท�า
หน้าท่ีต่างๆ (functioning) ของผูป่้วย เช่น สญูเสยีหน้าทีก่าร
ท�างานของร่างกาย ด้านจิตใจพบว่า ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ควบคมุโรคได้อย่างมปีระสทิธภิาพสามารถท�าให้เกดิภาวะซมึเศร้า 
ความวิตกกงัวล และการท�าหน้าทีต่่างๆ บกพร่องไป (functional 
impairment)6,7,8

 ภาวะซมึเศร้าทีเ่กดิขึน้ในผูป่้วยโรคหดื พบได้ร้อยละ 
18.1 ถือเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อจิตใจและก่อให้เกิดผล 
กระทบด้านต่างๆ แก่ผูป่้วยโรคหดืทีม่ภีาวะซมึเศร้าเกดิขึน้ได้
มากกว่าผูป่้วยโรคหดืทีไ่ม่มภีาวะซึมเศร้าเกดิขึน้ เช่น ท�าให้
ผูป่้วยมกีารควบคมุโรคอย่างไม่มปีระสทิธิภาพ มารกัษาทีห้่อง
ฉกุเฉนิและเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลบ่อยครัง้ขึน้ ไม่ให้
ความร่วมมอืในการรกัษา ผูป่้วยมอีาการรนุแรงเพิม่ขึน้ท�าให้
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมลดลง และสูญเสียค่า
รกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้7,8,9 

 ภาวะซมึเศร้าทีพ่บในผูป่้วยโรคหดืเกดิขึน้เนือ่งจาก
โรคหดืไม่สามารถคาดเดาและทราบได้ว่าจะมอีาการรนุแรง
เกดิขึน้เมือ่ใด ทีใ่ด มคีวามรนุแรงเพยีงใด และใช้เวลาเท่าใด10 

ผูป่้วยจงึไม่สามารถท�านายได้ว่าความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้นัน้จะ
ส่งผลกระทบต่างๆ ต่อตนมากน้อยเพยีงใด ท�าให้มคีวามรูส้กึ
ไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย (uncertainty in illness) ของ
ตนเองเกดิขึน้11 เช่นเดยีวกบัทฤษฎคีวามรูส้กึไม่แน่นอนใน
ความเจบ็ป่วยของมเิชล (Mishel)12 กล่าวว่า เมือ่บคุคลมคีวาม
รู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยเกิดขึ้นจะมีการประเมิน    
(appraisal) ความรูส้กึนัน้เป็นอนัตรายคกุคามต่อตนเอง จะ
ใช้วธิกีารเผชญิกบัความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยหรอื
ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ (coping) เพือ่จดัการกบัความรูส้กึนี้ 
ถ้าผูป่้วยใช้วธิกีารเผชญิปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพจะมกีาร
ปรับตัว (adaptive) อย่างเหมาะสมเกดิขึน้ เช่น มผีลกระทบ
ด้านจติใจลดลง (psychological distress) แต่ถ้าใช้วธิกีาร
เผชญิปัญหาอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ เช่น ใช้วธิกีารหลกีเลีย่ง 
(avoidance) จะท�าให้มีการปรับตัวอย่างไม่เหมาะสม    
(maladaptive) และเกดิผลลพัธ์ทีไ่ม่ด ี(poorer outcome) 
เช่น ภาวะซมึเศร้า ความวติกกงัวล ผลกระทบด้านจติใจเพิม่ขึน้ 
(psychological distress) การตดัสนิใจทีไ่ม่ด ี(poor adjustment) 
เป็นต้น ดงันัน้ภาวะซมึเศร้าทีพ่บในโรคหดืจงึเป็นภาวะทีเ่กดิ
จากผูป่้วยรูส้กึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของตนเอง มวิีธกีาร
เผชญิปัญหาอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ และปรบัตวัไม่เหมาะสม13,14  

ในส่วนของปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัความรูส้กึไม่แน่นอนในความ
เจ็บป่วยพบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรค (perceived 
severity) มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่แน่นอนในความ
เจบ็ป่วย โดยผูป่้วยทีม่อีาการรนุแรงมาก ไม่ชดัเจน เปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ท�าให้ผู้ป่วยเกิดความคลุมเครือ ไม่สามารถ
ท�าความเข้าใจและให้ความหมายของอาการตนเองได้  จะ
ส่งผลให้เกดิความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยเพิม่ขึน้12,21 
ส่วนการสนบัสนนุทางสงัคม (Social support) ทีผู่ป่้วยได้รบั
มผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อมในการลดความรูส้กึไม่แน่นอนใน
ความเจบ็ป่วยลง โดยช่วยให้ผูป่้วยเข้าใจความเจบ็ป่วยของ
ตนเองได้ชดัเจนขึน้ และช่วยส่งเสรมิให้ผูป่้วยรบัรูว่้าตนเองมี
คณุค่าสามารถเผชญิกบัภาวะเครยีดและเกดิการปรบัตวัอย่าง
เหมาะสมตามมา11,12 ซึง่ปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อความรูส้กึไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วยสามารถส่งผลต่อการเกิดภาวะ
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ซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหืดได้เช่นกนั แต่การศกึษาภาวะซมึเศร้า 
ส่วนใหญ่มกัศกึษาในต่างประเทศทีมี่บรบิทแตกต่างจากสงัคมไทย 
จึงไม่สามารถน�าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้ ส่วนใน
ประเทศไทยมักศึกษาเก่ียวกับการรักษาและดูแลตนเอง       
ไม่ได้ศกึษาเกีย่วกบัภาวะซมึเศร้า ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา
ภาวะซมึเศร้าและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วย
โรคหดื เพือ่น�าผลการวจิยัทีไ่ด้มาเป็นแนวทางให้การพยาบาล
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันและลดการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
โรคหืดต่อไป

วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั  เพือ่ศกึษา
 1. ภาวะซมึเศร้าของผูป่้วยโรคหดื
 2. อทิธพิลของปัจจยัด้านการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค 
และการสนบัสนนุทางสงัคม ต่อความรูส้กึไม่แน่นอนในความ
เจบ็ป่วยในผูป่้วยโรคหดื
 3. อทิธพิลของความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 
ต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดื

วธิดี�ำเนนิงำนวจิยั
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิบรรยาย ประชากร
คอื ผู้ป่วยโรคหืด ท่ีมารบับรกิารทีแ่ผนกผูป่้วยนอก สถาบนัโรค
ทรวงอก จงัหวดันนทบรุ ีกลุม่ตวัอย่างคอื ผูป่้วยโรคหดืมอีายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหืดจาก
อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ โดยใช้อาการทางคลินิก 
และอาการทางคลินิกร่วมกับการตรวจสมรรถภาพปอดเป็น
เกณฑ์การวนิจิฉยั ได้รบัการรกัษาด้วยยาเพือ่ควบคมุอาการ
ของโรค และไม่มโีรคแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ เก็บข้อมลู
ระหว่างเดอืนเมษายน – มถุินายน พ.ศ. 2552  ค�านวณกลุม่
ตวัอย่างจาก power analysis15 โดยก�าหนด effect size 
ขนาดปานกลาง (.13)  power of test  = 0.8  ได้กลุม่
ตวัอย่างจ�านวน 77 ราย และได้มกีารค�านวณกลุม่ตวัอย่าง
เพิม่อกีร้อยละ 10  เพ่ือทดแทนกลุม่ตวัอย่างทีต่อบข้อมลูไม่ครบ
ถ้วน ดงันัน้จงึได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ จ�านวน 85 ราย และท�าการ
สุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Convenience Sampling)

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ประกอบด้วยแบบสอบถาม ทัง้หมด 5 ส่วน ซึง่

ผ่านการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุิ
จ�านวน 5 ท่าน หลงัจากปรบัแก้ไขแล้วน�ามาทดสอบความ
เทีย่งของเครือ่งมอืโดยใช้สถติสิมัประสทิธ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถามอยูร่ะหว่าง .71 - .89
 ส่วนที ่1 แบบสอบถามลกัษณะพืน้ฐานส่วนบคุคลและ
ประวัตคิวามเจ็บป่วยของผูป่้วยโรคหดื ประกอบด้วย  อาย ุ เพศ 
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชพี รายได้ ความ
เพยีงพอของรายได้ สทิธิก์ารรกัษาพยาบาล บคุคลทีอ่าศยัอยูด้่วย 
ระยะเวลาของการเจบ็ป่วย จ�านวนครัง้ทีม่าแผนกฉกุเฉนิและมา
โรงพยาบาลในรอบปีทีผ่่านมาจากอาการหายใจหอบเหนือ่ย 
จ�านวนวนัทีข่าดงานในปีทีผ่่านมาจากอาการหอบเหนื่อยที่
รุนแรง ประวัติการใช้เครื่องช่วยหายใจจากอาการหอบ  
บคุคลทีด่แูลเมือ่มอีาการก�าเรบิ สิง่กระตุน้ทีท่�าให้อาการรนุแรง 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรุนแรงของโรค 
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ประเมินความรุนแรงของโรคตาม
ลกัษณะโรค ของ Peepratoom, B16 และส่วนที ่ 2 แบบ
ประเมนิการรบัรูค้วามรนุแรงของของโรค ผูว้จิยัพฒันาขึน้มา
จากการทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้องและยดึตามหลกัเกณฑ์ของ
สมาคมอรุเวชช์ไทย17 และเกณฑ์ของ GINA (Global initiative 
for asthma)18 แบ่งได้ 4 ระดบั คือ ไม่มคีวามรนุแรง รนุแรง
น้อย รนุแรงปานกลาง  และรนุแรงมาก  เกณฑ์ให้คะแนน คือ 
1 2 3 และ 4 คะแนน ตามล�าดบั
 ส่วนที ่3  แบบวัดความช่วยเหลอืทางสงัคมแบบพหุ
มติ ิ(Multidimentional Scale of Perceived Social Support: 
MSPSS) ถกูพฒันาขึน้มาจาก Zimet,  Dahlem, Zimet, & 
Farley ในปี ค.ศ 198819 และการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้วดั
ความช่วยเหลอืทางสงัคมแบบพหมุติ ิฉบบัทีท่�าการแปลและ
แปลย้อนกลับเป็นภาษาไทย โดย Boonyamalik, P.20 
คะแนนรวมมค่ีาระหว่าง 12-84 คะแนน คะแนนรวมทัง้หมด
สงู หมายถงึ ได้รบัแรงสนับสนุนทางสงัคมสงู โดยระดบัต�า่ คือ 
56 – 62 คะแนน ระดบัปานกลาง คือ 63 – 69  คะแนน 
และระดบัสงู คอื มากกว่า 70 คะแนน
 ส่วนที ่4  แบบสอบถามความรูส้กึไม่แน่นอนในความ
เจบ็ป่วย (Mishel Uncertainty Inventory Scale: MUIS) เป็น
แบบวัดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยฉบับปรับปรุง 
(Mishel Uncertainty Inventory Scale: MUIS)21 ซึง่แปลเป็น
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ภาษาไทยโดย Pichayamongkol, P22 และผูว้จิยัดัดแปลงให้
เหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คะแนนรวมมค่ีา
ระหว่าง 32 - 160  คะแนน  คะแนนรวมทัง้หมดสงู หมาย
ถงึ มคีวามรู้สกึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยมาก  และคะแนน
รวมด้านใดมาก แสดงว่าผูป่้วยมคีวามรูส้กึไม่แน่นอนในความ
เจ็บป่วยด้านนัน้สงู โดยระดบัน้อย คอื 61 – 71 คะแนน ระดบั
ปานกลาง คอื 72 – 82   คะแนน  และระดบัสงู คอื มากกว่า 
83 คะแนน
 ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามภาวะซมึเศร้า (Center of 
Epidemiologic Scale Depression: CES-D) ซึง่พฒันาและ
ปรบัปรงุโดย Radloff 23 การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ใช้แบบสอบถาม
ภาวะซมึเศร้าฉบบัทีม่กีารพฒันาเพือ่ให้ได้ค่าคะแนนทีเ่หมาะ
สมส�าหรับวดัภาวะซมึเศร้าในคนไทยโดยวไิล  คปุต์นริตัศิยักุล 
และพนม  เกตมุาน 24 คะแนนรวมมค่ีาระหว่าง 0-60  คะแนน  
โดยคะแนนรวมทัง้หมดถ้ามากกว่าหรอืเท่ากบั 19 คะแนน 
ถอืว่ามภีาวะซมึเศร้า  และค่าคะแนนทีส่งูแสดงว่ามีภาวะซึมเศร้าสงู

 การพทิกัษ์สิทธิกลุม่ตวัอย่าง
 โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคนของสถาบนัโรคทรวงอก หมายเลข 
047 และมหาวทิยาลยัมหดิล หมายเลข IRB 2009/028.2403 
ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการศกึษา และการพทิกัษ์สทิธิ์
ของกลุม่ตวัอย่าง เมือ่กลุม่ตวัอย่างยนิยอมเข้าร่วมวจิยัจะต้อง
ลงนามในใบลงนามยนิยอมเข้าร่วมการวจัิย โดยกลุม่ตวัอย่าง
สามารถปฏิเสธและถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเม่ือหากไม่
สะดวกหรอืไม่พร้อมจะตอบ โดยไม่มผีลใดๆ ต่อการรกัษา    
การพยาบาล และการบรกิารทางสขุภาพ

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เมือ่ได้รบัอนมุตัติามระบบสายการบงัคบับญัชาของ
หน่วยงานทีจ่ะเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จัิยท�าการตรวจสอบและ
คดัเลอืกและค�านวณกลุม่ตวัอย่างโรคหดืตามเกณฑ์ทีก่�าหนด 
และเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยให้กลุม่ตวัอย่างตอบ
แบบสอบถามซึง่ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

 การวเิคราะห์ข้อมลู 
 ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล และ
ตวัแปรทกุตวัทีศ่กึษา ส่วนอทิธพิลของการรบัรูค้วามรนุแรง
ของโรค และการสนบัสนนุทางสงัคม ต่อความรูส้กึไม่แน่นอน
ในความเจ็บป่วย และอิทธิพลของความรู้สึกไม่แน่นอนใน
ความเจบ็ป่วย  ต่อภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดืโดยวเิคราะห์
โดยใช้สถติถิดถอยพห ุ(Multiple regression)

ผลกำรวิจัย
 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ตวัอย่าง
จ�านวนทัง้สิน้ 85 ราย เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 63.5  มอีายุ
มากกว่า 45 ปี ร้อยละ 82 (ช่วงอายอุยูร่ะหว่าง 81-26 ปี 
อายุเฉลี่ย 57.4 ปี) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.6  
สถานภาพการสมรสคู่ ร้อยละ 76.5 ศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ร้อยละ 51.8 ประกอบอาชพีงานบ้าน ร้อยละ 36.5 รายได้
อยูร่ะหว่าง 10,000-30,000  บาท/เดอืน ร้อยละ 74.1 กลุม่
ตวัอย่างมรีายได้เพยีงพอในการใช้จ่าย ร้อยละ 95.3 ใช้สทิธิ์
การรักษาพยาบาลโดยการเบิกจากต้นสังกัดซ่ึงเป็นหน่วย
ราชการ ร้อยละ 48.2  อาศยัอยูก่บัคูส่มรสและบตุร ร้อยละ 60.0 
 มรีะยะเวลาการเจบ็ป่วยเป็นโรคหดืเฉลีย่ 5.7 ปี 
โดยอยูร่ะหว่าง 1 – 5 ปี  ร้อยละ 49.4 ในรอบ 1 ปีทีผ่่าน
ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินหรือคลินิก 
(ร้อยละ 66) ไม่เคยเข้าพกัรกัษาในโรงพยาบาล (ร้อยละ 
90.6) ไม่เคยขาดงาน (ร้อยละ 90.6) และไม่เคยมปีระวตักิาร
ใช้เครือ่งช่วยหายใจจากอาการหอบเหนือ่ยทีร่นุแรงจากโรคหดื 
(ร้อยละ 97.6) ได้รับการดูแลจากคู่สมรสและบุตรเมื่อมี
อาการเหนือ่ยหอบ ร้อยละ 49.4 รบัทราบถงึสิง่กระตุน้ที่
ท�าให้มอีาการของโรคหดื ร้อยละ 100 สิง่กระตุน้ทีท่�าให้
กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการของโรคหืด คือ การ
เปลีย่นแปลงของอากาศ ควนับหุรี ่ และฝุน่ละอองจากการ
ท�างาน (ร้อยละ 72.9, 50.6 และ 45.9 ตามล�าดบั) และมี
ความรนุแรงของโรคในระดบัรนุแรงน้อย ร้อยละ 53.0 กลุม่
ตวัอย่างทัง้หมดได้รบัการวนิจิฉยัเป็นโรคหดืจากแพทย์ โดยใช้
เกณฑ์การวนิจิฉยัเฉพาะอาการทางคลนิกิร้อยละ 45.9 ใช้การ
วินิจฉัยด้วยอาการทางคลินิกร่วมกับการตรวจสมรรถภาพ
ปอดร้อยละ 54.1 และร้อยละ 29.4 มค่ีาการตรวจสมรรถภาพปอด 
(FEV1) มากกว่าหรอืเท่ากบั 80 % ของค่าคาดคะเน
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 กลุม่ตวัอย่างมกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรคในระดบั
ทีม่คีวามรนุแรงปานกลาง ร้อยละ 45.9  ได้รบัแรงสนบัสนนุ
ทางสงัคมอยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 70.6 โดยได้รบัจากครอบครวั
มากทีส่ดุ คอื ร้อยละ 42.7 และมคีวามรูส้กึไม่แน่นอนใน
ความเจบ็ป่วยอยูใ่นระดบัน้อย ร้อยละ 47.0 โดยมคีวามรูส้กึ
ไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยด้านการไม่สามารถท�านายการเจบ็
ป่วย การรักษาและผลของการรกัษา มากทีส่ดุ (Mean = 2.40; 
S.D. = 0.46)
 2. ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหืด กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนของภาวะซมึเศร้าอยูร่ะหว่าง 0 -19 คะแนน และ
ส่วนใหญ่พบว่าไม่มภีาวะซมึเศร้า (ร้อยละ 89.6)
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา และ
อทิธพิลของตวัแปรทีศ่กึษา จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม พบว่า การสนบัสนนุทาง
สังคมและการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคหืดอย่าง
ไม่มนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r =  - .175,  r = .177  ตามล�าดบั,  
p  >  .05)  รายละเอยีดดงัตารางที ่1

 ความรู ้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยมีความ
สมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดือย่างมนียัส�าคญัทาง
สถติ ิ(r = .404, p < .05) และมีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส�าคญั
ทางสถติสิงูสดุ
 การรบัรูค้วามรนุแรงของโรค  และการสนบัสนนุ
ทางสงัคม  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความรูส้กึไม่แน่นอนในความ
เจบ็ป่วยในผูป่้วยโรคหดื ดงันัน้ตวัแปรอสิระทัง้ 2 ตวันีจึ้งไม่
สามารถท�านายความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยในผูป่้วย
โรคหืดได้

 ความรู ้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยมีความ
สมัพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดื และสามารถอธบิาย
ความผนัแปรหรอืท�านายภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยโรคหดืได้ใน
ระดบัสงูสดุและมนียัส�าคญัทางสถติ ิ คอื ร้อยละ 16.3 (R2  = 
.163), p < .05  แล้วเมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยปรบั
มาตรฐานพบว่า ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย มค่ีา
สัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน (Beta) เท่ากับ .404 
รายละเอยีดดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2   ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เชงิพหรุะหว่างตัวแปรอสิระ (ตวัแปรท�านาย): ความรูส้กึ ไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย   
       และตวัแปรตาม: ภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยโรคหดื โดยใช้การวเิคราะห์ถดถอยแบบขัน้ตอน (Stepwise   
    regression) (n = 85)

ตวัแปรท�านาย R R2 R2

Change
F

Change
B

Std. 
Error Beta t p

ความรู้สึกไม่
แน่นอนในความ
เจ็บป่วย 

.404 .163 .163 16.175 .318 .079 .404 4.022 < .001

ค่าคงท่ี = 1.295 

ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) ระหว่างการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค การสนบัสนนุทางสงัคม ความรูส้กึไม่  
   แน่นอนในความเจบ็ป่วย และภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดื 

ตวัแปร 1 2 3
1. การรบัรูค้วามรุนแรงของโรค 1.00
2. การสนบัสนนุทางสงัคม     .029ns 1.00
3. ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย     .177ns   -.175ns 1.00

 ns หมายถงึ ไม่มนียัส�าคญัทางสถติิ 
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กำรอภิปรำยผล
 การรับรู้ความรนุแรงของโรคในกลุม่ตวัอย่างพบใน
ระดบัปานกลาง  อาจเนือ่งมาจากกลุม่ตวัอย่างมรีะยะเวลา
ในการเจบ็ป่วยน้อย คอือยูร่ะหว่าง 1-5 ปี ระยะของโรคยงั
อยู่ในระยะเริ่มแรก ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างติดตามการ
รักษาต่อเนื่อง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงการท�ากิจวัตร
ประจ�าวันเพียงเล็กน้อยเม่ือมีอาการก�าเริบ ได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมในระดบัสงู  โดยได้รบัจากครอบครวัมาก
ทีส่ดุ อาจเนือ่งจากผูป่้วยส่วนใหญ่อาศยัอยูช่านเมอืง ซ่ึงยงั
มีความเป็นชนบทและให้ความช่วยเหลอืต่อกนัอย่างด ีมกีาร
การเอือ้เฟ้ือแบ่งปันต่อกนั สมาชกิในครอบครวัมกัอาศยัอยู่
ในบรเิวณเดยีวกนัจงึท�าให้สามารถพบปะพดูคยุกันอย่างใกล้ชดิ 
และส่วนใหญ่อาศยัอยูก่บัครอบครวั จงึท�าให้ได้รบัการดแูล
และได้รบัการสนบัสนนุด้านจติใจจากครอบครวั รวมทัง้ได้
รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ด้าน
การได้รบัข้อมลูการรกัษาทีเ่ป็นประโยชน์แก่ตน 
 ความรู้สกึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยพบในระดับน้อย 
และพบความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยด้านการไม่
สามารถท�านายการเจบ็ป่วย การรกัษาและผลของการรกัษา
ได้มากท่ีสุด อาจเนื่องจากโรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่
หายขาด ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดอาการก�าเรบิขึน้เมือ่ใด 
ยาวนานแค่ไหน และมคีวามรนุแรงเพยีงใด ผูป่้วยไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าตนเองจะมอีาการก�าเรบิขึน้มาเมือ่ใดและจะมี
ผลลพัธ์เป็นอย่างไร แม้ผูป่้วยจะตดิตามการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง
ได้รบัข้อมลูการรกัษาสม�า่เสมอ และดูแลสขุภาพตนเองอย่างดี 
จึงท�าให้มีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยเกิดขึ้น10,25 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ  Pichayamongkol, P22 ที่
พบความรู้สกึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยด้านการไม่สามารถ
ท�านายการเจบ็ป่วย  การรกัษาและผลของการรกัษาได้สงูทีส่ดุ 
เน่ืองจากกลุม่ตวัอย่างเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัซึง่ธรรมชาตขิอง
โรคไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีอาการก�าเริบขึ้นมาเมื่อใด 
อาการของโรคเปลี่ยนแปลงตลอด จึงท�าให้มีความรู้สึกไม่
แน่นอนในความเจบ็ป่วยเกดิขึน้ได้
 ภาวะซมึเศร้าทีพ่บในกลุม่ตวัอย่าง มเีพยีงส่วนน้อย
เท่านัน้ (ร้อยละ 10.6) แตกต่างจากการศกึษาของ Solis, 
Khan, & Brown26 ทีพ่บว่าผูป่้วยมภีาวะซมึเศร้าเกิดขึน้หลงั
จากเป็นโรคหดื มร้ีอยละ 62 ส่วนใหญ่อายนุ้อยและอยู่ในวยั

แรงงาน โดยมอีายเุฉลีย่ 28.8 ปี และเกดิขึน้หลงัจากทีผู่ป่้วย
ได้รบัผลกระทบจากการมข้ีอจ�ากดัและสญูเสยีความสามารถ
ในการท�ากจิกรรมต่างๆ จากการเจบ็ป่วยด้วยโรคหดื และการ
ส�ารวจขององค์การอนามยัโลกในกลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงัจ�านวน 
245,404 ราย ทีพ่บว่าผูป่้วยโรคหดืมภีาวะซมึเศร้า ได้ถงึร้อยละ 
18.19 โดยภาวะซึมเศร้าทีพ่บเพยีงส่วนน้อยในการศึกษาครัง้น้ี
อาจเนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ท�างาน ได้รบัการดแูล
เอาใจใส่จากครอบครวั มคีวามรนุแรงของโรคหดืระดบัน้อย  มี
การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคในระดบัปานกลาง ไม่เคยเข้ารบั
การรกัษาทีแ่ผนกฉกุเฉนิ ไม่เคยขาดงาน และไม่เคยมปีระวตัิ
ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยอาการหายใจล�าบากจากโรคหืด 
สามารถดแูลตนเองและด�าเนนิกจิวตัรประจ�าต่างๆ ด้วยตนเองได้ 
และสามารถเข้าสงัคมได้ตามปกต ิ จงึท�าให้พบภาวะซมึเศร้า
ในผูป่้วยได้เพยีงส่วนน้อย27 
 การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย (r  =  .177 , p > .05) 
อาจเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างมีการดูแลตนเองอย่างสม�่าเสมอ 
ตดิตามการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง และส่วนใหญ่ไม่เคยมปีระวตัิ
เข้ารบัการรกัษาทีห้่องฉกุเฉนิหรอืเคยใช้เครือ่งช่วยหายใจด้วย
อาการทีร่นุแรงจากโรคหดื จงึท�าให้ผูป่้วยรบัรูค้วามรนุแรงของ
อาการตนเอง เป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เสมอจนมคีวามคุน้เคย  
มกีารรกัษาดแูลทีไ่ม่ซบัซ้อน และมรีปูแบบของอาการเหมอืน
เดมิ จงึท�าให้การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วย
 การสนบัสนนุทางสงัคมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
รู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย (r = -.175,  p > .05)  อาจ
เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างมกีารเจบ็ป่วยเป็นโรคเรือ้รงัทีไ่ม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ อาการของโรคเปลี่ยนแปลงบ่อย               
ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าตนเองจะมีอาการรุนแรงขึ้นเมื่อไร 
แม้ว่าบางครัง้ผูป่้วยจะดแูลตนเองอย่างดกีต็าม ดงันัน้ผูป่้วยจงึ
ไม่สามารถให้ความหมายในความเจ็บป่วยของตนเองได้        
ไม่สามารถคาดเดาถงึผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิตามมาได้ จงึท�าให้มี
ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยเกดิขึน้10 และส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยด้านการไม่สามารถ
ท�านายการเจ็บป่วย การรักษาและผลของการรักษา       
(unpredictable) มากที่สุด แม้กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการ
สนับสนุนทางสงัคมด้านจิตใจอย่างเพยีงพอจากครอบครวั เพือ่น 



J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Oct- Dec  2010

Journal of Nursing Science 113

และบคุคลใกล้ชดิ และได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมด้านการ
ได้รับข้อมูลการรักษาและดูแลตนเองจากบุคลากรทางการ
แพทย์เมือ่เกดิการเจบ็ป่วยก็ตาม  ก็ไม่สามารถลดความรูส้กึไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากอาการของโรคที่
เปลีย่นแปลงบ่อยและไม่สามารถคาดเดาผลลพัธ์ทีเ่กิดตามมาได้  
 ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยมคีวามสมัพนัธ์
กบัภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดื (r = .404, p < .05) โดย
ท�าให้ผูป่้วยมคีวามรู้สกึหงดุหงดิง่าย นอนไม่หลบั เบือ่อาหาร 
ไม่มคีวามสขุ และรูส้กึท้อทอยในชวีติ  เนือ่งจากความรูส้กึไม่
แน่นอนในความเจบ็ป่วยจะเกิดขึน้เมือ่บคุคลไม่สามารถก�าหนด
หรอืให้ความหมายของเหตกุารณ์ความเจบ็ป่วยของตน ไม่
สามารถตดัสนิความเจบ็ป่วยของตน ไม่สามารถท�านายผลลพัธ์
ทีเ่กดิจากความเจบ็ป่วยนัน้ๆ ได้ 12, 21, 11 ผูป่้วยจะไม่ทราบว่า
ตนเองจะเกดิอาการรนุแรง (attack) ขึน้เมือ่ใด รนุแรงเพยีงใด 
จงึไม่สามารถคาดเดาความเจ็บป่วยของตนเองได้ จนท�าให้ผูป่้วย
โรคหืดมคีวามรูส้กึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยเกดิขึน้10 และ
ความรูส้กึท่ีเกดิขึน้นีจ้ะถกูประเมนิตดัสนิ (appraisal) ว่าเป็น
อันตรายต่อตนเองและมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกต่อภาวะซมึเศร้า 
ยิง่มคีวามรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยมากขึน้เท่าใด การ
ประเมนิตดัสนิว่าเป็นอนัตรายต่อตนกย็ิง่มากขึน้เท่านัน้ และ
ท�าให้เกดิภาวะซมึเศร้าตามมาได้มากขึน้เช่นกนั28 สอดคล้อง
กบัการศกึษาของอรพนิ แก้วเกตมุณี29 ทีพ่บว่าความรูส้กึไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมเผชญิความเครยีดด้านการหลกีเลีย่ง ซึง่เป็นวธิกีาร
เผชญิความเครียดท่ีไม่มปีระสทิธภิาพท�าให้เกดิการปรบัตวัที่
ไม่เหมาะสม จนก่อให้เกดิภาวะซมึเศร้าตามมาได้  และการ
ศกึษาของ Kang28 และ Lien, Lin, Kuo, & Chen30  ทีพ่บว่า 
ความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้มคีวามสมัพนัธ์
กบัการเกดิภาวะซมึเศร้าและความวติกกงัวล 
 พบว่า ความรู ้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 
สามารถท�านายภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดืได้ ร้อยละ 16.3 
(p < .05) สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Kang31 และ Kang 28 
ทีพ่บว่าการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค และความรูส้กึไม่แน่นอน
ในความเจบ็ป่วยสามารถอธบิายความผนัแปรของภาวะซมึ
เศร้าได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ อาจเนือ่งจากผูป่้วยทีร่บัรู้
อาการของโรคท่ีรุนแรงจะมุง่ให้ความสนใจแต่อาการ ของตน 

จนไม่สามารถเข้าใจอาการและการรกัษาของตนเองได้ จงึ
ท�าให้มคีวามรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยเกดิขึน้ และกลุม่
ตัวอย่างเป็นโรคเรื้อรังที่มีอาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
อาการของโรคที่รุนแรงมากจะยิ่งมีความถี่ของอาการมาก 
และไม่สามารถควบคมุโรคได้ จงึท�าให้ผูป่้วยไม่สามารถคาดเดา
ได้ว่าตนเองจะมอีาการเกดิขึน้เมือ่ไร และจะหายไปเมือ่ใด 
ท�าให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยเกิดขึ้น 
และตดัสนิความรูส้กึเหล่านัน้ว่าเป็นอนัตราย คกุคามความ
ผาสกุของตนเอง ก่อให้เกดิผลกระทบด้านต่างๆ แก่ตนได้ ถ้า
ผูป่้วยใช้วิธกีารเผชญิกบัความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย
ทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ จะท�าให้มกีารปรบัตวัอย่างไม่เหมาะสม     
(maladaptive) และเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี (poorer outcome) 
เช่น มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ ยิ่งมีความรู้สึกไม่แน่นอนใน
ความเจ็บป่วยมากข้ึนเท่าใด การประเมินตัดสินว่าเป็น
อันตรายต่อตนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และท�าให้เกิดภาวะซึม
เศร้าตามมาได้มากข้ึนเช่นกัน ดังน้ันการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจอาการและการรักษาของตน
อย่างดี และสามารถลดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บ
ป่วยลงได้ เมื่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยลดลง
ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยก็จะลดลงด้วยเช่นกัน  

สรุปและข้อเสนอแนะ
 พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรค และการ
สนบัสนนุทางสงัคม ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความรูส้กึไม่แน่นอน
ในความเจบ็ป่วย  แต่พบว่าความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็
ป่วยมคีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยโรคหดื 
ดงันัน้ควรมกีารประเมนิคดักรองภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยเบือ้ง
ต้น รวมทัง้ประเมนิความรูส้กึไม่แน่นอนในความเจบ็ป่วยและ
ปัญหาด้านจิตสังคมของผู ้ป่วยโรคหืดเพื่อน�ามาให้การ
พยาบาลทีเ่หมาะสมต่อไป และควรมกีารศึกษาปัจจยัอืน่ที่
อาจส่งผลต่อการเกดิภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยต่อไป  เช่น การ
ประเมินตัดสินความรู ้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย          
(appraisal) เป็นต้น 
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