NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 2 April - June 2019
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Abstract
Purpose: To explore the predictive ability of fatigue, dyspnea, depression and
comorbidities over sleep quality in patients with chronic heart failure.
Design: Predictive correlational research design.
Methods: The sample was composed of 102 patients with chronic heart failure in New
York Heart Association (NYHA) Class 1-3, followed-up at the medical outpatient department
of a tertiary hospital in Bangkok, Thailand from March to April 2018. Data were collected using
record forms of the patients’ personal information and medical history, the Pittsburg Quality
of Sleep Index (PSQI), the Piper Fatigue Scale-12 (PFS-12), the Dyspnea Visual Analogue Scale
(DVAS), the Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D), and the Charlson
Comorbidity Index (CCI). Data were analyzed by descriptive statistics and multiple regression
statistics.
Main findings: The sample had a mean age of 65.62 years (SD = 10.31) of which 60.8
percent were males. Overall, the average score of sleep quality of the sample was 6.70 (SD =
3.99) indicating a poor sleep quality. Fatigue, dyspnea, depression, and co-morbidities were
able to jointly explain 31.4 percent of the variances in sleep quality in patients with chronic
heart failure (R2 = .314, F = 11.125, p < .001). Fatigue and depression were the variables found
to be capable in predicting the sleep quality of patients with chronic heart failure with
statistical significance (β = .393, .283 respectively, p < .05).
Conclusion and recommendations: Fatigue and depression could affect the sleep
quality. Nurses and healthcare teams should assess patients with chronic heart failure in order
to prevent and manage of the aforementioned symptoms for promoting sleep quality in patients
with chronic heart failure.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความสามารถในการทำ�นายของปัจจัยอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก ภาวะซึมเศร้า
และโรคร่วม ต่อคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั หาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง จำ�นวน 102 ราย มีความรุนแรงของโรค
ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งนิวยอร์กระดับ 1-3 ทีม่ ารับการรักษาทีห่ น่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ แผนกผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเจ็บป่วย แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับพิตต์สเบิร์ก
แบบประเมินอาการเหนือ่ ยล้าของไปเปอร์ แบบวัดการหายใจลำ�บากประมาณค่าเชิงเส้น แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
และแบบประเมินโรคร่วมของชาร์ลสัน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 65.62 ปี (SD = 10.31) โดยร้อยละ 60.8 เป็นเพศชาย กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่
ของคุณภาพการนอนหลับโดยรวมไม่ดี คือ 6.70 คะแนน (SD = 3.99) โดยอาการเหนือ่ ยล้า อาการหายใจลำ�บาก
ภาวะซึมเศร้า และโรคร่วม สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการนอนหลับในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลว
เรือ้ รังได้รอ้ ยละ 31.4 (R2 = .314, F = 11.125, p < .001) อาการเหนือ่ ยล้า และภาวะซึมเศร้าเป็นตัวแปรทีส่ ามารถ
ทำ�นายคุณภาพการนอนหลับของผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = .393, .283 ตามลำ�ดับ,
p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: อาการเหนื่อยล้า และภาวะซึมเศร้า มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยภาวะ
หัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง และเป็นปัจจัยทีส่ ามารถจัดการได้ พยาบาลและทีมสุขภาพควรมีการประเมินอาการเหนือ่ ยล้าและ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง และวางแผนการพยาบาลในการป้องกันและจัดการอาการดังกล่าว
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในผูป้ ว่ ยภาวะหัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง
คำ�สำ�คัญ: โรคร่วม ภาวะซึมเศร้า อาการหายใจลำ�บาก อาการเหนือ่ ยล้า ความผิดปกติของการนอนหลับ
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