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Predictors of Fluid Retention Prevention 

Behavior among Patients with Heart Failure* 

 

 

Abstract 
 Purpose: This research aimed to investigate predictors of fluid retention prevention behavior among 
patients with heart failure. 
 Design: Predictive correlational study. 
 Methods: Study sample consisted of 71 patients with heart failure who received care at one        
tertiary hospital in Khon Kaen province. Data were collected from October 2019 to January 2020 using 
questionnaires with interviewing method. The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson 
product moment correlation coefficient and Spearman rank correlation coefficient, and stepwise multiple 
regression analysis.  

Main findings: functional health literacy and critical health literacy were found to be significantly 
associated with fluid retention prevention behavior (r = .31, p = .009, rs = .36, p = .002, respectively) 
among people with heart failure. In addition, it was found that male gender was negatively associated with 
fluid retention prevention behavior (rs = - .32, p = .006). However, only male gender and critical health 
literacy were found to be significant predictors of fluid retention prevention behavior, which together 
could explain 18.3 percent (adjusted R2 square = .18) of the behavior.  
 Conclusion and recommendations: Significant predictors of fluid retention prevention behavior 
among patients with heart failure included critical health literacy and male gender. Consequently, nursing        
activities aim at improving fluid retention prevention behavior among patients with heart failure should 
focus on improving critical health literacy and promoting awareness among male patients.   
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยท้านายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน ้าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว  
 รูปแบบกำรวิจัย: การศึกษาเชิงท้านาย 

วิธีกำรด ำเนินวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวจ้านวน 71 ราย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ด้วยแบบสอบถามโดยใช้
วิธีสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล้าดับที่
ของสเปียร์แมน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบมีขั นตอน  

ผลกำรวิจัย: พบวา่ความรอบรูด้า้นสขุภาพขั นพื นฐาน และความรอบรูด้า้นสขุภาพขั นวจิารณญาณ มคีวามสมัพนัธท์างบวก
กับพฤติกรรมป้องกันภาวะน ้าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( r = .31, p = . 009, rs = .36, p = .002, 
ตามล้าดบั) นอกจากนี ยงัพบวา่ เพศชายมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมปอ้งกนัภาวะน ้าเกนิในผูป้ว่ยหวัใจลม้เหลว (rs = - .32, 
p = .006) แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สามารถท้านายพฤติกรรมป้องกันภาวะน ้าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้ มีเพียงเพศชาย 
และความรอบรู้ด้านสุขภาพขั นวิจารณญาณ ซึ่งสามารถร่วมกันท้านายพฤติกรรมป้องกันภาวะน ้าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้
ร้อยละ 18.3 (adjusted R2 = .18) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ: ปัจจัยที่สามารถร่วมกันท้านายพฤติกรรมป้องกันภาวะน ้าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวได้       
คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านวิจารณญาณ และเพศชาย ดังนั นกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันภาวะ    
น ้าเกินในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวควรเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพขั นวิจารณญาณ และส่งเสริมความตระหนักในผู้ป่วย  
เพศชาย 

 
ค ำส ำคัญ: ภาวะน ้าเกิน หัวใจล้มเหลว ความรอบรู้ดา้นสขุภาพ พฤติกรรมป้องกัน 
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