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Abstract

 Objectives: This descriptive correlation  

research was used to study the well-being of 

patients with type 2 diabetes and examine  

relationships between well-being and selected 

psychosocial factors such as resilience, perceived 

self-care efficacy, and social support.

 Methods: Simple random sampling was 

used to recruit 100 type 2 diabetes samples  

receiving care at the Diabetes Outpatient Clinic of 

Samutprakarn Hospital, Samut Prakan Province, 

Thailand. Data were collected during May to July, 

2015, using the following questionnaires: personal 

information, well-being, resilience, perceived 

self-care efficacy, and social support. Descriptive  

statistics and the Pearson’s product moment  

correlation coefficient were used to analyze the 

data.

 Results:  The results revealed that  

persons with type 2 diabetes had the mean  

score of well-being at a high level (  = 86.26; 

SD = 11.81). Correlation analysis showed that 

the well-being was positively correlated with 

resilience, perceived self-care efficacy, and  

social support (r = .543, p < .001, r = .532, p < .001,  

r = .517, p < .001, respectively).

 Conclus ions:  Nurses  and heal th  

professional might apply these findings to develop 

program to promote resilience, perceived self-care 

efficacy, and social support to enhance well-being 

among patients with type 2 diabetes.
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วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อหา 

ความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

ผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และ

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกในชีวิต

กับปัจจัยทางด้านจิตสังคมที่คัดสรร ได้แก่ พลัง

สุขภาพจิต การรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเอง 

และการสนับสนุนทางสังคม 

 วธิกีารศกึษา: กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 จ�านวน 

100 คนที่มารับบริการ ณ คลินิกเบาหวาน แผนก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างด้วยวิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลในช่วงเดือน

พฤษภาคมถงึเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 เครือ่งมือ 

วิจัยประกอบด้วยห้าส่วน ได้แก่ แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความผาสุกในชวีติ 

แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต แบบสอบถามการรบัรู ้

สมรรถนะในการดูแลตนเอง และแบบสอบถาม

การสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

เชิงพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน 

 ผลการศึกษา: ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2  

มีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกในชีวิตในระดับสูง  

(  = 86.26, SD = 11.81) จากการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์พบว่า ความผาสุกในชีวิตมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับพลังสุขภาพจิต การรับรู้สมรรถนะใน

การดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสงัคม อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .543, p < .001, r = .532,  

p < .001, r = .517, p < .001) 

 สรุป:  ผลการวิจัยนี้มีข ้อเสนอแนะว่า 

พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง 

ควรน�าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

เสริมสร้างพลังสุขภาพจิต การรับรู้สมรรถนะใน 

การดูแลตนเอง และการสนบัสนนุทางสังคม เพือ่เพิม่ 

ความผาสุกในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

 

ค�าส�าคัญ: ผู้ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ความผาสุก

ในชีวิต พลังสุขภาพจิต การรับรู้สมรรถนะในการ

ดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม

ความส�าคัญของปัญหา

 เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีจัดอยู ่ในกลุ ่ม

โรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ

ของประชากรทั่วโลก (International Diabetes  

Federation [IDF], 2013) และมีแนวโน้มเพิม่มากข้ึน 

ทุกปี ปัจจุบันพบจ�านวนผู้ท่ีเป็นเบาหวานท่ัวโลก

สูงถงึ 371 ล้านคน (IDF, 2013) ซ่ึงผูท้ีเ่ป็นเบาหวาน 

ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผู ้ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2  

ซ่ึงเป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน โดยพบได้

มากถึงร้อยละ 90-95 ของจ�านวนผูท่ี้เป็นเบาหวาน

ท้ังหมด (American Diabetes Association [ADA], 

2013 a) ส่วนในประเทศไทยจากการคาดการณ ์

พบว่าใน ปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีผู ้ ท่ี 

เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สูงถึง 4.7 ล้านคน (ส�านัก

สารนิเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

2553) 

 ผูท่ี้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ส่วนใหญ่มีอาการ

หรือการด�าเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป บางราย

อาจไม่มีอาการแสดงออก จนกระท่ังอาการของ

โรครุนแรงมากจนถึงข้ันหมดสติหรือเสียชีวิต

จากภาวะน�้าตาลในเลือดสูง (ADA, 2012) โดยผู้

ท่ีเป็นเบาหวานท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดได้มักพบมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 
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