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Abstract
 Purpose: To examine the predicting power of age, health perception, self-efficacy, and patient-
provider communication, to self-management behaviors of patients with metabolic syndrome.
 Design: Predictive design.
 Methods: The study sample consisted of 200 patients with metabolic syndrome who received 
treatment at one university hospital in Bangkok.  Data were collected using 5 questionnaires:  
1) personal record form, 2) health-perception, 3) self-efficacy, 4) patient-provider communication, 
and 5) self-management behaviors.  Data were analyzed using descriptive statistics and multiple 
regression analysis.
 Main findings: The findings revealed that scores of diabetes self-management of the subjects 
were at a moderate level.  Age, health perception, self-efficacy, and patient-provider communication 
could account for 59% of variance in metabolic self-management behaviors (R2 = .59, F =14.12,  
p < .05).  Only two of the predictors: self-efficacy and patient-provider communication  
significantly predicted metabolic self-management behaviors.  Self-efficacy has more influence on 
metabolic self-management (ß = .67, p < .05), follow by patient-provider communication (ß = .19 
p < .05).
 Conclusion and recommendations: Based on the study findings, it is recommended that 
activities or programs to promote self-efficacy and patient-provider communication for patients 
with metabolic syndrome should be developed. 
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของอายุ	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	สมรรถนะแห่งตน	และการส่ือสารระหว่าง
ผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ีสุขภาพ	ต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเอง	
 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาแบบหาอำานาจการทำานาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้ป่วยอ้วนลงพุง	จำานวน	200	คน	ท่ีมารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอก	โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	จำานวน	5	 ชุด	ได้แก่	แบบสอบถาม
ข้อมูลท่ัวไป	แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ	แบบสอบถามสมรรถนะแห่งตน	แบบสอบถามการส่ือสารระหว่างผู้ป่วย
กับเจ้าหน้าท่ีสุขภาพ	และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย
และสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน
 ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่า	อายุ	การรับรู้ภาวะสุขภาพ	สมรรถนะแห่งตน	และการส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกับ
เจ้าหน้าท่ีสุขภาพร่วมกันทำานายพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของผู้ป่วยอ้วนลงพุงได้ร้อยละ	 59	 
(R2	=	.59,	F	=	14.12,	p	<	.05)	มี	2	ปัจจัยท่ีสามารถทำานายพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเอง	ได้แก่	
สมรรถนะแห่งตน	และการส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ีสุขภาพ	 โดยพบว่าสมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยท่ีทำานาย
พฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของผู้ป่วยอ้วนลงพุงแผนกผู้ป่วยนอกได้สูงสุด	(ß	=	.67,	p	<	.05)	รอง
ลงมา	คือ	การส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ีสุขภาพ	(ß	=	.19,	p	<	.05)		
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 จากผลการวิจัยควรจัดกิจกรรมหรือพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยอ้วนลงพุงท่ีส่งเสริมให้ 
ผู้ป่วยมีสมรรถนะแห่งตน	และส่งเสริมให้มีการส่ือสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าท่ีสุขภาพให้มากข้ึน	เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วย
มีพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองท่ีเหมาะสมต่อไป
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