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Effects of using nursing diagnosis on health promoting
behaviour among patients with tuberculosis
Benjawan Sungthong* Sunun Sinsuesatkul**

Abstract
Tuberculosis is a highly contagious infection that can quickly spread. The Ministry of Public Health
has targeted to increase recovery rates by at least 90.00 percent. This quasi-experimental research aimed to
investigate the effects of using nursing process and routine treatment programs to evaluate the health
promoting behaviors (HPB) of tuberculosis patients. Simple random sampling was conducted. Forty
participants who received routine treatment from Nopparat Hospital were divided into the experimental group
(20 persons) and the control group (20 persons). The experimental group received nursing process as a
theoretical framework to analyze the patient’s problems in living with tuberculosis, whereas the control group
received regular health services. The nursing process used in the experimental group was composed of 5 steps:
Health assessment, Nursing diagnosis, Planning, Nursing intervention and Nursing evaluation. In addition,
nursing process was used as a stimulus, or cue to action, must also present in order to trigger the HPB. Data
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, Wilcoxon-Mann-Whitney test, and Chi-Square test.
The researchers found that the total scores and each part scores of HPB for the experimental and the
control groups were not significant different at .05 before receiving the nursing process. After the experiment,
the experimental group had 100.00% of the curable TB while the control group had 30.00 % of the curable
TB. The difference was statistically significant at .001, X2= .734.
Keywords: tuberculosis, nursing process, health promotion behaviour
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บทนํา

วัณโรคเป็ นโรคติ ดต่ อเรื้ อรั งที่ เป็ นสาเหตุ การ
ป่ วยและตายในหลายๆ ประเทศ ทัว่ โลกมีประชากรป่ วย
10.40 ล้านคน และมี ผูป้ ่ วยเกิ ดขึ้นทุ กวันๆ ละ 28,500
คน1 องค์การอนามัยโลกคาดประมาณว่าประเทศไทยมี
ผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 80,000 คนต่อปี หรื อคิด
เป็ นอัตราอุบตั ิการณ์ 119 ต่อประชากรแสนคน2
ยุทธศาสตร์ ว ณ
ั โรคระดับชาติ มี เป้ าหมาย “ลด
อัตราอุบตั ิการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.50 ต่อปี จาก
171 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2557 ให้เหลือ 88
ต่อประชากรแสนคน เมื่ อสิ้ นปี พ.ศ. 2564”3 สํานักวัณ
โรค กรมควบคุมโรค ได้รวบรวมรายงานผูป้ ่ วยวัณโรค
ของประเทศไทยปี 2559 พบว่ า มี ผู ้ป่ วยขึ้ นทะเบี ย น
รักษาวัณโรค 73,756 ราย โดยมีอตั ราการรักษาผูป้ ่ วยวัณ
โรคหายร้ อยละ 77.60 จําเป็ นต้องเร่ งรัดความการรักษา
ให้ประสบความสําเร็ จ4
กระทรวงสาธารณสุ ข มี เป้ าหมายให้เข้าถึ งการ
รั กษา และให้ มี การรายงานความสํ าเร็ จในการรั กษา
(Success cure) ซึ่ งคิดจากอัตราการรักษาหายและรักษา
ครบรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 90.003 โดยมี
จุ ดมุ่ งหมายการดําเนิ นงานวัณโรคตามแผนงานการ
ควบคุ มวัณโรคแห่ งชาติ คือการลดอัตราป่ วย อัตราตาย
และการแพร่ กระจายเชื้ อของวัณโรค อย่างไรก็ตามการ
รับประทานยาเพียงอย่างเดียวไม่อาจส่ งผลให้การรักษา
วัณโรคหายขาด อุ ปสรรคสําคัญต่อการรั กษาหายเกิ ด
จากการรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ บางรายรับประทานยา
1-2 เดือน อาการดีข้ ึนคิดว่าหาย ไม่มาพบแพทย์ ไม่กลับมา
รับยาอีก ขาดความรู ้ ในการรับประทานยาและอันตราย
จากโรค ทําให้กลับเป็ นซํ้าได้5 ซึ่ งทําให้การรั กษา

ล้มเหลว เกิ ดโรคแทรกซ้ อนตามมา ถ้าไม่ ได้รั บการ
รักษาภายในระยะ 11/2 ปี มีโอกาสเสี ยชี วิตภายในเวลา 5
ปี ถึ ง ร้ อยละ 30.00-50.00 จากการรั บประทานยาไม่
สมํ่าเสมอ เชื้อดื้อยา ซึ่งต้องใช้ยาที่มีราคาแพงและมีฤทธิ์
ข้างเคี ยงสู ง อาจใช้เวลาในการรั กษานานขึ้ น6 การ
รั บประทานยาอย่างต่ อเนื่ องสมํ่าเสมอ จนครบเป็ น
หลักการรักษาที่สาํ คัญ7
ดั ง นั้ น คณะผู้วิ จ ั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะนํ า
กระบวนการพยาบาลมาใช้เพื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพผูป้ ่ วย
วัณโรค ตามแนวคิ ดพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
Pender, Murdaugh and Parsons8 นั้นเน้นที่พฤติกรรม
เพื่อให้เกิ ดสถานการณ์ที่ปรารถนาและมุ่งเพิ่มศักยภาพ
สู งสุ ดในการดูแลสุ ขภาพ
พฤติ กรรมการรั บประทานยาเพียงอย่างเดี ยวไม่
อาจส่ งผลให้การรักษาวัณโรคหายขาด ดังนั้น จึงมีความ
จําเป็ นที่ผูป้ ่ วยจะต้องปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมในการใช้
ชี วิตประจําวัน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่ อการลด
ความรุ นแรงของโรคและส่ งเสริ มการกลับสู่ ภาวะปกติ
ของผูป้ ่ วย เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
ดู แลตนเองของผูป้ ่ วยจึ งมี ความสําคัญ ต่อการรั กษา
วัณโรค6 บทบาทสําคัญของพยาบาลในคลิ นิกวัณโรค
คือ การนํากระบวนการพยาบาลมาใช้เพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจในปั ญหาอุปสรรคของการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยวัณโรค ซึ่ งมีประโยชน์ ในการ
รับรู ้ความสามารถของตนเอง และการรับรู ้อุปสรรคของ
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ่ วยวัณโรค9 ผูว้ ิจยั จึ ง
ได้นํากระบวนการพยาบาลประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การประเมิ นภาวะสุ ขภาพ รวบรวมข้อมู ล พบ
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ผูป้ ่ วยรายบุคคล พยาบาลต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยวัณ
โรค และ ครอบครั ว เพื่อให้ได้ข อ้ มู ลทางสุ ขภาพหรื อ
ปั ญหาของที่เป็ นจริ งในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ วางแผน
และการปฏิ บ ัติ การพยาบาล และการประเมิ นผลการ
พยาบาล
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการพยาบาลที่
มีต่อพฤติ กรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการหายของ
วัณโรคในผูป้ ่ วยที่มารับการรักษาที่คลินิกวัณโรค
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาวิจยั กึ่ งทดลอง
(Quasi-experimental research) แบบวัดก่อนและหลังการ
ทดลองโดยมี กลุ่ มควบคุ ม (pretest-posttest control
group design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรเป็ นผู ้ ป่ วยวั ณ โรคปอดที่ รั บยา
รับประทานที่ คลิ นิกวัณโรค โรงพยาบาลนพรั ตนราช
ธานี จํานวน 240 คน จากนั้นสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(Simple random sampling) แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม จํานวนกลุ่ม
ละ 30 คนโดยกลุ่มควบคุมมารับการรักษา วันจันทร์ พุธ
และศุ กร์ กลุ่ มทดลอง มารั บการรั กษา อังคาร พฤหัส
เพื่ อ ป้ องกั น อคติ ใ นการเลื อกกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง การ
ดําเนิ นการวิจยั ตั้งแต่เดื อนเมษายน ถึ ง เดื อนธันวาคม
2560 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์ ดังนี้
1. มารับการตรวจรักษาและได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็ นวัณโรคปอดรายใหม่ที่มารั บบริ การตรวจ
รักษาที่คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2. อายุ 15 ถึง 50 ปี

3. อ่ านหนังสื อออกและไม่ มี ปั ญหาการได้ยิ น
การพูด การมองเห็น
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบวัดพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ น
ข้อคํา ถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(Rating Scale) 5ระดับ มีท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรั บผิดชอบต่อสุ ขภาพ ด้านการออกกําลังกาย
ด้านการรับประทานอาหาร ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุ คคลอื่ น การพัฒนาทางจิ ตวิ ญญาณ การพักผ่อน
และการผ่อนคลายความเครี ยด ซึ่ งผูว้ ิจยั ประยุกต์มา
จาก วรรณา อู่แสงทอง และสุ รียพ์ นั ธุ์ วรพงศธร6 ที่
ใช้ ก รอบแนวคิ ด แบบจํ า ลองส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของเพนเดอร์ เครื่ องมือนี้ ได้รับการตรวจสอบความ
ตรงด้านเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน นํามา
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) แล้วนํามาปรั บปรุ ง
แก้ไขให้เหมาะสม ได้ค่า IOC = 0.92 ตรวจสอบความ
เชื่ อ มั่ น โดยใช้ สั ม ประสิ ทธ์ แ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficients) ได้ เท่ากับ 0.81
2. การบูรณาการกระบวนการพยาบาลร่ วมกับ
การรักษาวัณโรคตามปกติ ใช้กระบวนการพยาบาล
ทั้ง 5 ขั้น ตอน ทุ ก ครั้ งที่ ผู ้ป่ วยมารั บ บริ ก ารตาม
แผนการรั ก ษา จํา นวน 5 ครั้ ง ครั้ งที่ 1 เข้า สู่ ก าร
ประเมิ น สภาพผู ้ ป่ วย โดยเริ่ มจากการสร้ า ง
สัม พันธภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล ให้ค วามรู ้
เรื่ องวัณโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิ ดจากวัณ
โรค และการวางแผนการพยาบาลโดยวางเป้ าหมาย
และการดูแลสุ ขภาพร่ วมกับผูป้ ่ วย ให้นาํ ไปปฏิบตั ิ
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ครั้งที่ 2-5 ติดตามผูป้ ่ วย เริ่ มจากการประเมินสภาพ
ผู ้ป่ วยและการปฏิ บ ัติ ต ามแผน การวิ นิ จ ฉั ย การ
พยาบาล การวางแผนและปรั บ แผนการพยาบาล
การใช้แผนการพยาบาล และการประเมิ น ผลการ
พยาบาล
ข้ อพิจารณาด้ านจริ ยธรรม
การวิจยั นี้ ได้ผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ จากโรงพยาบาลนพรั ตนราชธานี เลขที่
10/2560 ผูว้ ิ จ ัยดําเนิ นการปฏิ บ ัติตามหลักการพิ ท ักษ์
สิ ทธิ์ ของผูร้ ่ วมวิจยั ทุกประการ โดยข้อมูลที่ ได้จากการ
วิจยั ทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับ ผูว้ ิจยั จะนําเสนอข้อมูล
ในภาพรวมเท่านั้น
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ทําหนังสื อขออนุญาตการเก็บข้อมูล
2. คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างจากที่ ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็ นโรควัณโรคปอดรายใหม่
3. ชี้ แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การวิ จ ัยให้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เซ็ นเอกสารยินยอม
เข้าร่ วมการวิจยั
4. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง มีการ
ประชุ มพยาบาล จํานวน 6 คน เพื่อชี้แจงการวิจยั ให้
เห็ นการนําแนวคิดกระบวนการพยาบาลมาวางแผน
และการป้ องกันไม่ ใ ห้ เกิ ดอคติ ในการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่าง ในการเลื อกวันเก็บข้อมูลแยกกลุ่ มทดลอง
และกลุ่ มควบคุ ม ให้ พยาบาลเข้าใจโปรแกรมการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยวัณโรค ซึ่ งผูป้ ่ วยวัณโรคกลุ่ม
ทดลองจะมี การพบพยาบาลหัวหน้าโครงการวิจ ัย
และการใช้กระบวนการพยาบาลทุ กขั้นตอน พร้ อม
ทั้งกระตุน้ สร้างเป้ าหมายร่ วมในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ

ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ
ด้านการออกกําลังกาย ด้านการรั บประทานอาหาร
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลอื่ น การพัฒนาทาง
จิ ตวิ ญ ญาณ การพั ก ผ่ อ นและการผ่ อ นคลาย
ความเครี ยด ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มทดลอง มีความพร้ อมที่
จะดูแลตนเองให้มีคุณภาพต่อไป ส่ งผลให้มีสุขภาพ
ดีท้งั ร่ างกายและจิตใจ จึงเป็ นการกําหนดเป้ าหมายใน
การปฏิบตั ิตน และพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้
ชัดเจนในกลุ่ ม ทดลอง ในขณะที่ กลุ่ ม ควบคุ ม จะ
ได้รับการคัดกรองตามขั้นตอนปกติ มีการแจกแผ่นพับ
ให้ความรู ้ ในระหว่างการเก็บข้อมูลมีผปู ้ ่ วยวัณโรคที่
เข้าเกณฑ์ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เป็ น
ชาวต่างด้าวที่ไม่เข้าเกณฑ์ คือ ไม่มีล่ามมา จึงถูกคัด
ออกจากกลุ่ มทดลอง ต้องยุ ติการเข้าร่ วมโครงการ
2 คน กลุ่มควบคุ มมารับยาไม่ต่อเนื่ อง 3 คน ไม่มี
ล่ า มพามาอี ก 2 คน เมื่ อ ทํา การจับ คู่ ท าํ ให้ มี ก ลุ่ ม
ตัวอย่า งทั้ง กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ม ารั บ
การรักษาตลอดการทดลอง กลุ่มละ 20 คน
5. ทําแบบสอบถามพฤติ กรรมการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผูว้ ิจยั ตรวจสอบ
ความถูกต้อง สมบูรณ์ท้ งั ก่อน และหลังทดลอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา หา
ค่ าร้ อยละ เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของคะแนน
พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ มสุ ขภาพของกลุ่ ม ทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้วย Wilcoxon-signed Rank test
(Mann-Whitney) วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปรที่ศึกษาโดยใช้ไคสแควร์ (Chi-Square)
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ผลการวิจัย
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศชายร้อยละ 60.00 และ 75.00 ตามลําดับ เพศหญิง
ร้อยละ 40.00 และ 25.00 ตามลําดับ อายุระหว่าง 30-49 ปี
ร้อยละ 70.00 และ 45.00 ตามลําดับ ค่าดัชนี มวลกาย
> 23.00-24.90 kg/m2 ร้อยละ 40.00 และ 47.50 มี

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา/ตํ่ากว่าร้อยละ 35.00
และ 45.00 สถานภาพคู่ร้อยละ 65.00 และ 60.00
ตามลํา ดับ อาชี พ รั บ จ้า ง ร้ อย 65.00 และ 50.00 มี
ผู ้ ดู แล เมื่ อเจ็ บ ป่ วยร้ อย ละ 75.00 แล ะ 70.00
ตามลําดับ

ตารางที่ 1 คะแนนพฤติกรรมการส่ งเสริมสุ ขภาพรายด้ านและโดยรวมก่ อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม (n=20)
n=20
Mean Rank
p- value
พฤติกรรมการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ
กลุ่มทดลอง
20.25
0.90
กลุ่มควบคุม
20.75
ด้านการออกกําลังกาย
กลุ่มทดลอง
18.50
0.28
กลุ่มควบคุม
22.50
ด้านการรับประทานอาหาร
กลุ่มทดลอง
19.88
0.73
กลุ่มควบคุม
21.13
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอื่น
กลุ่มทดลอง
20.58
0.97
กลุ่มควบคุม
20.43
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
กลุ่มทดลอง
21.88
0.46
กลุ่มควบคุม
19.13
การพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครี ยด
กลุ่มทดลอง
20.05
0.82
กลุ่มควบคุม
20.95
โดยรวม
กลุ่มทดลอง
19.63
0.64
กลุ่มควบคุม
21.38
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนพฤติ กรรมการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพรายด้านและโดยรวม ก่ อนได้รั บ

กระบวนการพยาบาลระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุ ม แตกต่ างกันอย่ างไม่ มี นัยสํ า คัญทางสถิ ติ
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ตารางที่ 2

ความแตกต่ า งของพฤติ กรรมการส่ งเสริ ม สุ ขภาพรายด้ า นและโดยรวม หลังทดลองระหว่ า ง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n=20)
พฤติกรรมการส่ งเสริมสุ ขภาพ
n=20
Mean Rank
p- value
ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ
กลุ่มทดลอง
27.33
0.001**
กลุ่มควบคุม
13.68
ด้านการออกกําลังกาย
กลุ่มทดลอง
24.98
0.010*
กลุ่มควบคุม
16.03
ด้านการรับประทานอาหาร
กลุ่มทดลอง
26.25
0.001**
กลุ่มควบคุม
14.75
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอื่น
กลุ่มทดลอง
26.85
0.001**
กลุ่มควบคุม
14.15
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
กลุ่มทดลอง
29.40
0.001**
กลุ่มควบคุม
11.60
การพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครี ยด
กลุ่มทดลอง
28.83
0.001**
กลุ่มควบคุม
12.18
รวมทั้งฉบับ
กลุ่มทดลอง
30.50
0.001**
กลุ่มควบคุม
10.50
*p < .05, **p < .01
ด้านการรับประทานอาหาร ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนพฤติ กรรมการ
บุคคลอื่น การพัฒนาทางจิตวิญญาณ การพักผ่อนและ
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพรายด้ า น ด้ า นการออกกํา ลัง กาย
การผ่อนคลายความเครี ยดภายหลังได้รับกระบวน
ภายหลังได้รั บกระบวน การพยาบาลระหว่างกลุ่ ม
การพยาบาลระหว่างกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 คะแนนพฤติกรรมการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพรายด้าน ด้านความรั บผิดชอบต่อสุ ขภาพ
ตารางที่ 3 ความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มทดลองและการรักษาหายของวัณโรค
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
การหายของโรค
จํานวน(คน) ร้อยละ จํานวน(คน) ร้อยละ
หาย
20
100
6
30.00
ไม่หาย
0
0.0
14
70.00
**p< .01

ChiSquare
0.734

p-value
0.001**
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มทดลองมีการหายของ
โรค มากกว่ากลุ่ มควบคุ มอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .001 โดยกลุ่มทดลองมีการหายของวัณโรคทุกคน
(ร้ อ ยละ 100.00) ในขณะที่ ก ลุ่ ม ควบคุ ม มี ก ารหาย
ร้อยละ 30.00
อภิปรายผล
การดู แลผูป้ ่ วยด้วยกระบวนการพยาบาลที่
จะนําไปสู่ พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพและการหาย
ของโรคได้น้ ัน ควร เริ่ มจากการสร้ างสั มพันธภาพ
การประเมิ นผูป้ ่ วยทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อม ทํา ให้ ท ราบปั ญหา มี ก ารวิ เคราะห์
ปั ญหาและสาเหตุ ที่ แท้จริ งก่ อนการให้ความรู้ เรื่ อง
วัณโรคและภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิ ดจากวัณโรค
ทํ า ให้ ผู ้ ป่ วยเกิ ดความยอมรั บ อี กทั้ งการใช้
กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) ทุกขั้นตอน
ช่วยในการคิดวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจทางคลิ นิก
ในการแก้ปัญหา และความต้องการของผูร้ ั บบริ การ
เป็ นการวางกรอบการทํางานของพยาบาลวิชาชี พ10
การใช้กระบวนการพยาบาล ซึ่ งเป็ นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยวัณโรคเกิ ดการมีส่วน
ร่ วม วิ เ คราะห์ ค ้ น หาปั ญหา สาเหตุ การรั บ รู ้
ประโยชน์ การรั บรู ้ ความสามารถตนเอง การรับรู้
อุปสรรคของพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ6
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดูแล
รั กษาและการฟื้ นฟูสุ ขภาพ ในผูป้ ่ วยวัณโรคต้อง
อาศัยความร่ วมมื อ ตลอดระยะเวลาของการรั กษา
การใช้กระบวนการพยาบาลทําให้ ผูป้ ่ วยเกิ ดความ
เข้มแข็ง เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตนและมีส่วนร่ วม

ในการรักษาได้อย่างถูกต้อง และนําไปสู่ การหายจาก
โรค และมี สุขภาพที่ ดีได้ 11 สอดคล้อง กับ กี รณา
ภักดี บุรีกุล5 ที่พบว่า เมื่อใช้กระบวนการพยาบาลกับ
ครอบครัวทําให้ปัญหาในการดูแลสุ ขภาพลดลงและ
ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยมี การดู แลสุ ขภาพดี ข้ ึน นอกจากนั้น
Kilicaslan et al.12 พบว่าการขาดยาเกิดจากการสื่ อสาร
ระหว่างผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลไม่ดี ทําให้ผูป้ ่ วย
ขาดความรู ้ ในการรั กษาวัณโรค ดังนั้นการพัฒนา
กิจกรรมทางการพยาบาลที่ส่งเสริ มความเข้มแข็งใน
การมองโลกเพื่อให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มนี้ได้เข้าใจและสามารถ
ดูแลตนเองได้ถูกต้องและนําไปสู่ การมีสุขภาพที่ดีได้
เมื่ อผู ้ป่ วยวัณโรคมี พฤติ กรรมการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ด้านความรั บผิดชอบต่อสุ ขภาพ เช่ น การ
รั บประทานยาถู กต้องตามแผนการรั กษาตรงเวลา
อย่ า งสมํ่า เสมอและต่ อ เนื่ อ ง การสั ง เกตอาการ
เปลี่ยนแปลงของร่ างกาย การมาตรวจตรงตามนัด การ
ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรค การงดบุหรี่ และ
สุ รา ด้ า นการออกกํ า ลั ง กาย ด้ า นโภชนาการที่
เหมาะสมกับอาการและโรค ด้านการมีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลอื่นและ ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
จะทํ า ให้ ผู ้ ป่ วยวั ณ โรคตระหนั ก ใ นการให้
ความสําคัญกับชี วิต กําหนดจุดมุ่งหมายหรื อวางแผน
ในชี วิ ตและด้ า นการพัก ผ่ อ นและการผ่ อนคลาย
ความเครี ยดจะทําให้ ผูป้ ่ วยหายจากวัณโรคและมี
สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจที่ แ ข็ ง แรง ส่ ง ผลให้ มี
คุณภาพชี วิตที่ดี สอดคล้องกับ ธัญรดี วิไลเนตร13 ที่
พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพสามารถ
ทํานายความสําเร็ จในการรักษาได้ และ Hamid Salim
et al14 พบว่าการทําให้ผูป้ ่ วยวัณโรคกินยาได้ดีจะมี

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1: มกราคม – มิถุนายน 2562  59
อัตราการหายขาดสู งถึ ง ร้ อยละ 90.00 นอกจากนั้น
ปั จจัยที่ สนับสนุ นการดู แลตนเองที่ ท าํ ให้การรั กษา
สําเร็ จ ได้แก่ การเห็ นตัวอย่างผูป้ ่ วยวัณโรคที่ รักษา
หาย การดูแลเอาใจใส่ จากสมาชิ กในครอบครัว และ
โรงพยาบาลมีระบบที่ดีในการติดตามดูแลผูป้ ่ วย15
สรุ ป

ปั ญหา และส่ ง เสริ มการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่องในผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังอื่นๆ
2. ควรมีการออกแบบการวิจยั ร่ วมกับพยาบาล
อนามัยชุ มชน ในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ เพื่ อทราบ
ปั ญหาผูป้ ่ วยวัณโรคที่ ด้ื อยา และไม่ มารั บการรักษา
อย่างต่อเนื่ อง

ผลการวิ จ ัยพบว่ าพฤติ กรรมการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ภายหลังได้รับกระบวนการพยาบาล คะแนน
พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพด้านการออกกําลังกาย
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม แตกต่ า งกันอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพด้านอื่ นๆแตกต่ างกันอย่างมี นัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
อย่า งสู ง ที่ ไ ด้ให้ ความร่ วมมื อในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมู ล ขอขอบคุ ณแพทย์ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นวัณโรค
อาจารย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และ นัก วิช าการพยาบาลที่ เชี่ ย วชาญด้า นวัณโรค
รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. พยาบาลควรให้ ค วามสํ า คั ญ ในการใช้
กระบวนการพยาบาล ในการวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
อย่างต่อเนื่องในผูป้ ่ วยวัณโรคและโรคเรื้ อรัง
2. การให้สุขศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพผูป้ ่ วย
วัณ โรคมี ค วามสํา คัญทุ ก ด้า น และ ด้า นการออก
กําลังกายสําคัญที่สุด
3. การใช้กระบวนการพยาบาลทําให้พยาบาล
เข้าถึงปั ญหาและบริ บทของผูป้ ่ วยรายบุคคล
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารบู ร ณการทฤษฎี ก ารส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพ กับกระบวนพยาบาล มาใช้ เพื่ อวิ เคราะห์
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