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Abstract
 Purpose: To explore symptom experience, management strategies, and functional status and to examine 
the relationships between fatigue experience, management strategies, and functional status of patients with 
congestive heart failure (CHF).
 Design: Descriptive correlational study.  
 Methods: The sample included 88 patients with CHF at the heart failure clinic and the cardiac medical 
ward of a tertiary hospital in Nonthaburi province. Data were collected using questionnaires on demographic 
characteristics, the Piper fatigue scale-12, management strategies, and the Functional Performance Inventory 
Short Form (PFI-SF). Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient.
 Main findings: The mean score of fatigue experience was at a high level (mean = 7.32, SD = .59). The fatigue 
management strategy that was most commonly used and most effective was sleeping. The mean score of  
functional status was at a moderate level (mean = 1.23, SD = .30). Fatigue experience was negatively correlated 
with functional status (r = - .32, p < .01) and fatigue management strategies were positively correlated with 
functional status (r = .36, p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses should assess fatigue experience in patients with CHF and 
provide them with guidance on good sleep hygiene. For further research, a sleep hygiene program should be 
developed to manage their fatigue and promote their functional status. 
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า กลวิธีการจัดการ และภาวะการทำาหน้าท่ี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า กลวิธีการจัดการ กับภาวะการทำาหน้าท่ีในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงบรรยาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำานวน 88 คนท่ีมารับการรักษาท่ีคลินิกโรคหัวใจล้มเหลว และ

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหัวใจ ของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหน่ึงในจังหวัดนนทบุรี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย  

1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า 3) กลวิธีการจัดการกับอาการ และ 4) ภาวะการทำาหน้าท่ี วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน

 ผลการวิจัย:	คะแนนเฉล่ียประสบการณ์อาการเหน่ือยล้าอยู่ในระดับสูง (mean = 7.32, SD = .59) กลวิธีจัดการอาการท่ีใช้บ่อย

และมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การนอนหลับ  คะแนนเฉล่ียภาวะการทำาหน้าท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 1.23, SD = .30) 

ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้ามีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะการทำาหน้าท่ีอย่างมีนัยสำาคัญ (r = - .32, p < .01) และกลวิธีการจัดการ

อาการเหน่ือยล้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะการทำาหน้าท่ีอย่างมีนัยสำาคัญ (r = .36, p < .05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรมีการประเมินประสบการณ์อาการเหน่ือยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และให้แนวทาง

แก่ผู้ป่วยในการฝึกสุขวิทยาการนอนท่ีดี ในการทำาวิจัยคร้ังต่อไปควรพัฒนาโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมสุขวิทยาการนอน ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิด

ภาวะการทำาหน้าท่ีท่ีดี

คำาสำาคัญ:	ประสบการณ์อาการเหน่ือยล้า กลวิธีจัดการอาการเหน่ือยล้า ภาวะการทำาหน้าท่ี  ภาวะหัวใจล้มเหลว

ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว*


