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Factors Influencing Obese Self-management Behaviors
in Patients with Overweight at Outpatient Department
in a University Hospital, Bangkok Metropolitan
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Abstract
Purpose: To study the predictive power of personal factors, stress level, health perception,
patient-provider communication, and self-efficacy on obese self-management behaviors in patients with
overweight at outpatient department in a university hospital.
Design: Correlational predictive study.
Methods: A total of 105 patients with overweight came to visit the physician at the outpatient
department of a university hospital in Bangkok, Thailand were recruited in the study. The research instruments
include questionnaires of demographic form, stress level, health perception, patient-provider communication,
self-efficacy, and obese self-management behaviors. Data were analyzed by using descriptive statistics,
Spearman Rho correlation, Pearson’s product moment correlation, and multiple regressions.
Main Findings: The findings showed that the participants mean age was 56.19 years (SD = 16.48).
Majority was female (53.3%). Overall the participants had moderate stress level ( = 2.56, SD = 0.88), moderate
health perception ( = 48.20, SD = 6.33), good patient-provider communication ( = 81.64, SD = 14.65), high
self-efficacy ( = 88.83, SD = 17.52), and moderate obese self-management behaviors ( = 83.87, SD = 7.35),
In multiple regression analysis, all variables jointly accounted for 70.4% of the variance in obese self-management
behaviors (Adjusted R2 = .704, Stress (β = - .634 p < .001). High school and vocational education (β = - .392,
p < .001), patient-provider communication (β = .353, p < .001), Self-efficacy (β = .246, p < .05), and no education
and elementary school (β = .224, p < .01) were the statistical significant predictors of obese self-management
behaviors.
Conclusion and recommendations: Nurses should develop nursing interventions for reducing stress,
improving patient-provider communication, and increasing self-efficacy in order to promote obese selfmanagement behaviors of patients with overweight at the outpatient department especially in high school and
vocational education group.
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ปั จ จั ย ท ำนำยพฤติ ก รรมกำรจั ด กำรภำวะอ้ ว นด้ ว ยตนเอง
ใ น ผู้ ป่ ว ย น ำ ห นั ก เ กิ น ที่ ม ำ รั บ ก ำ ร รั ก ษ ำ ที่ ตึ ก ผู้ ป่ ว ย น อ ก
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร
จงจิต เสน่หา, PhD1 พรรณิภา บุญเทียร, พย.ม.1 วันดี โตสุขศรี, พย.ม.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอานาจการทานายของปัจ จัยส่ว นบุคคล ความเครียด การรับรู้ภาวะสุข ภาพ การสื่อสาร
ระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพและสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองในผู้ป่วยนาหนักเกินที่มา
รับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทานาย
วิธีดาเนินการวิจัย: กลุ่มผู้ป่ว ยที่มีนาหนักเกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่ว ยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่ง หนึ่ง
จานวน 105 ราย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความเครียด การรับรู้ภาวะสุขภาพ การสื่อสารระหว่าง
ผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเอง วิเคราะห์โดยใช้สถิตวิ จิ ยั เชิงพรรณนา
ความสัมพันธ์สเปียร์แมน ความสัมพันธ์เพียรสัน และพหุคูณถดถอย
ผลการศึกษา: กลุม่ ตัว อย่างมีอายุเฉลี่ย 56.19 ปี (SD = 16.48) ส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 53.3 ความเครียดปานกลาง
( = 2.56, SD = 0.88) การรับรู้ภาวะสุขภาพปานกลาง ( = 48.20, SD = 6.33) การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่
สุขภาพดี ( = 81.64, SD = 14.56) สมรรถนะแห่งตนสูง ( = 88.83, SD = 17.52) และมีพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วน
ด้วยตนเองปานกลาง ( = 83.87, SD = 7.35) วิเคราะห์ด้วยสถิติพหุคูณถดถอยพบว่าตัวแปรทังหมดร่วมกันทานายพฤติกรรม
การจัดการภาวะอ้วนด้วยตนเองได้ร้อยละ 70.4 (Adjusted R2 = .704, F(8, 96) = 31.952, p < .001) โดยความเครีย ด
(β = - .634, p < .001) มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (β = - .392, p < .001) การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพ
(β = .353, p < .001) สมรรถนะแห่งตน ( β = .246, p < .05) และไม่เรียนหนังสือกับประถมศึกษา ( β = .224, p < .01)
เป็นปัจจัยที่สามารถทานายได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรพัฒนารูปแบบการบาบัดทางการพยาบาลเพื่อลดระดับความเครียด ปรับปรุง
การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่สุขภาพให้ดียิ่งขึนและเพิ่มสมรรถนะแห่งตนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการภาวะอ้วน
ด้วยตนเองในผู้ป่วยที่มีนาหนักเกินที่มารับการรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอกโดยเน้นในกลุ่มที่มีการศึกษามัธยมและอาชีวศึกษา
คาสาคัญ: นาหนักเกิน การสือ่ สารระหว่างผูป้ ว่ ยกับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพ สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการจัดการตนเอง ความเครียด
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