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Abstract
 Purpose: This research aimed to study factors predicting negative expressed emotion in  
family caregivers of persons with Major Depressive Disorder (MDD).
 Design: Descriptive predictive design.
 Methods: The sample comprised 110 primary caregivers of persons with MDD from  
psychiatric hospitals in southern Thailand. A set of questionnaires consisted of negative expressed 
emotion, subjective caregiver burden, family functioning, social support, and perception on  
severity of illness, and social desirability scales with content validity index as .94 - 1.00 and  
reliability as .80 - .85. The researcher collected data at outpatient department of psychiatric hospitals. 
Descriptive statistics and multiple linear regression were used for data analysis.
 Main findings: The findings showed that negative expressed emotion among family caregivers 
of persons with MDD was at a moderate level (X = 1.49, SD = .83). The predictive factors could 
explain 68.4 percent of negative expressed emotion (R2 = .684, p = .01). The factors that  
significantly predicted negative expressed emotion included subjective burden (β = .532, p < .001), 
perceptions of illness severity (β = .227, p < .01), and social support (β = -.197, p < .01).
 Conclusion and recommendations: This study showed that only subjective burden,  
perceptions of illness severity, and social support can significantly predict negative expressed  
emotion. The findings could be used for psychiatric nurses and mental health personnel in  
designing a plan to decrease negative expressed emotion for caregivers of persons with MDD.
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ปัจจัยทำานายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดู แล 
ในครอบครัวผู้เป็นโรคซึมเศร้า*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาปัจจัยทำานายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็นโรคซึมเศร้า

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงบรรยายแบบทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ดูแลหลักในครอบครัวผู้เป็นโรคซึมเศร้า	ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวช

ภาคใต้	จำานวน	110	คน	เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม	1	ชุด	ประกอบด้วยแบบประเมินการแสดงออกทางอารมณ์

ด้านลบของผู้ดูแล	ภาระการดูแลเชิงอัตนัย	 การทำาหน้าท่ีของครอบครัว	 แรงสนับสนุนทางสังคม	การรับรู้ความรุนแรง 

ของโรค	 และการประเมินคระดับความปรารถนาทางสังคม	 ซ่ึงมีค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหาเท่ากับ	 .94	 -	 1.00	 และ 

ค่าความเท่ียงเท่ากับ	.80	-	.85	ผู้วิจัยเก็บข้อมูลท่ีแผนกผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาลจิตเวช	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย

และวิเคราะห์ปัจจัยทำานายโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบปกติ

 ผลการวิจัย:	 ผู้ดูแลในครอบครัวผู้เป็นโรคซึมเศร้ามีระดับการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบอยู่ในระดับปานกลาง	 

(X	=	1.49,	SD	=	.83)	ตัวแปรทำานายท่ีศึกษาสามารถร่วมกันทำานายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบได้ร้อยละ	68.4	

(R2	=	.684,	p	=	.01)	โดยตัวแปรท่ีสามารถทำานายได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	ภาระการดูแลเชิงอัตนัย	(β	=	.532,	
p	<	.001)	การรับรู้ความรุนแรงของโรค	(β	=	.227,	p	<	.01)	และการสนับสนุนทางสังคม	(β	=	-.197,	p	<	.01)
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 จากการศึกษาคร้ังน้ี	 พบว่ามีเพียงภาระการดูแลเชิงอัตนัย	 การรับรู้ความรุนแรงของโรค	 

และการสนับสนุนทางสังคมท่ีสามารถทำานายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบ	ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ผลการวิจัย

คร้ังน้ีสามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางสำาหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรทางด้านสุขภาพจิต	ในการวางแผนการพยาบาล

เพ่ือลดการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบสำาหรับผู้ดูแลผู้เป็นโรคซึมเศร้า
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