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Abstract
 Purpose: To study the influence of fatigue, health literacy, depression and polypharmacy on 
risk behaviors of drug-related problems in patients with heart failure.
 Design: A correlational predictive design.
 Methods: The sample consisted of 86 patients with heart failure at the out-patient department 
of Maharaj Nakorn Ratchasima Hospital. Data were collected using a demographic questionnaire; 
medications used record; Piper Fatigue Scale-12; Assessment of Functional Health Literacy for 
Patients with Heart Failure; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D); and Risk 
behaviors of drug-related problems. Data were analyzed using descriptive statistics, and multiple 
regressions.
 Main findings: The results revealed that 62.8% of sample experienced moderate fatigue  
symptoms, 37.2% had adequate health literacy, 41.9% had depression, 51.2% used 3-6 medications 
(Max = 13, Min = 3, M = 6.78, SD = 2.72), and 62.8% had risk behaviors of drug-related problems. 
Fatigue, health literacy, depression and polypharmacy accounted for 15.3% of variance of risk  
behaviors of drug-related problems (R2 = .153, F = 3.667, p < .05). However, only depression had 
statistical significance in predicting risk behaviors of drug-related problems (β = .416, p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses should pay attention on assessing depression and 
provide nursing care to reduce risk behaviors of drug-related problems in patients with heart failure.
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อทิธพิลของอ�ก�รเหนือ่ยล�้ คว�มแตกฉ�นด�้นสขุภ�พ ภ�วะซมึเศร�้ 
และก�รใช้ย�หล�ยขน�น ต่อพฤติกรรมเสี่ยงของก�รเกิดปัญห�
ในก�รใช้ย�ในผู้ป่วยภ�วะหัวใจล้มเหลว* 
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของอาการเหน่ือยล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	ภาวะซึมเศร้า	 และ
การใช้ยาหลายขนาน	ต่อพฤติกรรมเส่ียงของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
 รูปแบบการวิจัย:	การหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำานวน	86	ราย	ท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกผู้ป่วยนอก	
โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหน่ึง	ในจังหวัดนครราชสีมา	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบบันทึก
การใช้ยาของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	 แบบประเมินอาการเหน่ือยล้า	 แบบประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพสำาหรับ 
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว	แบบประเมินภาวะซึมเศร้า	แบบประเมินพฤติกรรมเส่ียงของการเกิดปัญหาในการใช้ยาใน
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
 ผลการวิจัย:	 ผลลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง	 ร้อยละ	 62.8	 มีประสบการณ์การมีอาการเหน่ือยล้าปานกลาง	 
ร้อยละ	37.2	มีความแตกฉานด้านสุขภาพเพียงพอ	ร้อยละ	41.9	มีภาวะซึมเศร้า	ร้อยละ	51.20	ใช้ยา	3-6	ขนาน	(Max	
=	13,	Min	=	3,	M	=	6.78,	SD	=	2.72)	และร้อยละ	62.8	มีพฤติกรรมเส่ียงของการเกิดปัญหาในการใช้ยา	อาการเหน่ือย
ล้า	ความแตกฉานด้านสุขภาพ	ภาวะซึมเศร้า	การใช้ยาหลายขนาน	สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมเส่ียงของการเกิด
ปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้ร้อยละ	15.3	(R2	=	.153,	F	=	3.667,	df	=	4,	p	<	.05)	ภาวะซึมเศร้า
เพียงปัจจัยเดียวสามารถพยากรณ์พฤติกรรมเส่ียงของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว	 ได้อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ	(β	=	.416,	t	=	3.769,	p	<	.05)	
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรให้ความสนใจในการประเมินภาวะซึมเศร้าและให้การพยาบาล	 เพ่ือลด
พฤติกรรมเส่ียงของการเกิดปัญหาในการใช้ยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
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