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บทคัดยอ 

 
โรคมะเร็งปากมดลูกเปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศไทย ซ่ึงผลกระทบจากการ

เจ็บปวยดวยโรคนี้ มีทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ภาวะซึมเศราเปนปญหาทางจิตใจที่
สําคัญและพบบอยในผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงหากไมไดรับการแกไข อาจจะนําไปสูปญหา
การฆาตัวตาย  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะซึมเศรา
และความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ในผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูก ที่เขารับการรักษาในศูนยมะเร็ง
ลําปาง ระหวางเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2551 จํานวน 218 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถามประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) แบบประเมินภาวะซึมเศรา
ของเบ็ค (BDI-1A) และ3) แบบประเมินความคิดฆาตัวตายของเบ็คและคณะ (SSI) ทดสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค มีคาเทากับ 0.83 และ 0.81 ตามลําดับ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชสถิติ   
ไค-สแควร (chi-square test)  

 
ผลการศึกษาพบวา 
1) ผูปวยมีภาวะซึมเศราในระดับรุนแรง (11.94%) ระดับมาก (28.35%) ระดับปานกลาง 

(17.91%) และระดับเล็กนอย (41.80%) ทั้งนี้ภาวะซึมเศราในผูปวยแตละระยะโรคและในผูปวยที่
ไดรับการรักษาแตละวิธี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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2) ผูปวยมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายในระดับสูง (0.92%) ระดับปานกลาง (2.75%) 
และระดับต่ํา (96.33%)  ทั้งนี้ผูปวยแตละระยะโรคและผูปวยที่ไดรับการรักษาแตละวิธี มีความเสี่ยง
ตอการฆาตัวตายไมแตกตางกัน  

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนใหการชวยเหลือ       
เพื่อปองกันภาวะซึมเศราและการฆาตัวตายในผูปวยโรคมะเร็งปากมดลูกตอไป  
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ABSTRACT 
 

Cervical cancer remains a crucial health problem in Thailand. The effects of this 
cancer affect the patients physically, mentally and socially. Depression is a significant problem 
that these patients encounter and if the cases are not diagnosed or treated properly, this may lead 
to suicidal attempts. This descriptive study aimed to examine the degree of depression and 
suicidal ideation in cervical cancer patients. The population consisted of 218 cases of cervical 
cancer at Lampang cancer center from March to June, 2008. The study instrument was a 
questionnaire, which consisted of 3 parts: 1) Demographics data, 2) Beck Depression Inventory 
IA (BDI-IA), and 3) Scale of Suicide ideation of Beck (SSI). The reliability of instruments were 
obtained by Cronbach’s alpha coefficient and were 0.83, 0.81 respectively. The data were 
analyzed by using descriptive statistics. These included frequency, percentage, mean, standard 
deviation and chi-square test.  

 
The results revealed that:  
1) The degrees of depression ranged from very severe depression (11.94%), severe 

depression (28.35%), moderate depression (17.91%), to mild depression (41.80%). The degrees 
of depression were statistically significantly related to clinical staging (p < .05) and treatment 
methods (p < .05). 
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2) The degrees of suicidal risk ranged from high (0.92%), moderate (2.75%), to mild 
(96.33%). The suicidal risk was not related to clinical staging and treatment methods. 

The findings can be used as basic information for nurses to plan appropriate care and 
prevention programs for depression and suicide in cervical cancer patients.  

 


