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Abstract
Purpose: This research investigated the influences of factors related 
to perceived severity, and social support on uncertainty in illness 
and uncertainty in illness on health status of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. 
Design: Correlational predictive research. 
Methods: The study sample consisted of 85 patients with chronic 
obstructive pulmonary disease who received treatment at the 
respiratory disease unit, and outpatient department, Chest Disease 
Institute, Nontaburi Province. Data were collected through 5 
instruments:  a demographic characteristics questionnaire; a 
perceived severity assessment questionnaire; the Multidimensional 
Scale of Perceived Social Support; the Mishel Uncertainty Inventory 
Scale; and the St. George’s Respiratory Questionnaire. Data were 
analyzed using descriptive statistics, Pearson’s product moment 
correlation coefficient, and multiple regression analysis. 
Mainfindings: The results revealed that there was no relationship 
between perceived severity and uncertainty in illness (r = - .1, p > 
.05); that social support could predict uncertainty in illness by 9.4% 
(R2 = .094, p < .05); and uncertainty in illness could predict health 
status in patients with chronic obstructive pulmonary disease by 
9.3% (R2 = .093, p < .05). 
Conclusionandrecommendations: Based on the study findings, it 
is recommended that guidelines be devised to promote social 
support to reduce uncertainty in illness regarding ambiguity and 
unpredictability so as to enhance the health status of patients with 
chronic obstructive pulmonary disease. 
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อิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงของอาการการสนับสนุน
ทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง*
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย การรับรู้ความรุนแรง  
ของอาการ การสนบัสนนุทางสงัคม ตอ่ความรูส้กึไมแ่นน่อนในความ  
เจบ็ปว่ย และอทิธพิลของความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยตอ่
ภาวะสขุภาพผูป้ว่ยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั 
รปูแบบงานวจิยั: การวจิยัเชงิความสมัพนัธพ์ยากรณ ์ 
วิธีดำเนินงานวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   
เขา้รบัการตรวจรกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอกสถาบนัโรคทรวงอก จงัหวดั
นนทบรุ ี จำนวน 85 ราย เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินการรับรู้ความรุนแรงของอาการ   
แบบวดัความชว่ยเหลอืทางสงัคมแบบพหมุติ ิแบบสอบถามความรูส้กึ
ไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ย และแบบสอบถามภาวะสขุภาพเกีย่วกบั
ปญัหาการหายใจของเซน็ตจ์อรจ์ (St.George) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 
ผลการวจิยั: พบวา่การรบัรูค้วามรนุแรงของอาการไมม่คีวามสมัพนัธ์
กับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย (r = - .1, p > .05)   
การสนบัสนนุทางสงัคมสามารถทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อนในความ
เจ็บป่วยได้ร้อยละ 9.4 (R2= 0.094, p< .05) และความรู้สึกไม่
แนน่อนในความเจบ็ปว่ยมอีำนาจในการทำนายภาวะสขุภาพในผูป้ว่ย
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัไดร้อ้ยละ 9.3 (R2= 0.093, p< .05) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรหาแนวทางในการสง่เสรมิการสนบัสนนุ
ทางสงัคมและการจดัการกบัอาการหายใจลำบาก เพือ่ลดความรูส้กึ
ไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยทัง้ในดา้นความคลมุเครอืเกีย่วกบัภาวะ
การเจบ็ปว่ย และดา้นการไมส่ามารถทำนายการเจบ็ปว่ย การรกัษา
และผลของการรกัษา โดยการพฒันาโปรแกรมการใหค้วามรู้ในผูป้ว่ย
โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืการสง่เสรมิสขุภาพผูด้แูล 
และบคุลากรสขุภาพซึง่จะทำใหผู้ป้ว่ยมภีาวะสขุภาพด ี
 
คำสำคญั: โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั ภาวะสขุภาพ ความรูส้กึไมแ่นน่อน
ในความเจบ็ปว่ย การสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรูค้วามรนุแรงของ
อาการ 
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