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ค ำน ำ 
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ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการ
ฝึกอบรมยังท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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3. ลักษณะของหลักสูตร 
  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเป็นหลักสูตรที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เน้นการสร้างการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การแบ่งกลุ่มระดมสมอง การทํากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การแสดงบทบาท
สมมติเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 
4.  รายละเอียดหลักสูตร 
 4.1  ระยะเวลาการฝึกอบรม   จํานวน  2  วัน   
 4.2  เน้ือหาหลักสูตร  ประกอบด้วย  5  แผนการสอน ดังนี้ 

แผนการสอนที่ 1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับการอบรม 
  แผนการสอนที่ 2 การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคและการป้องกันการติดเช้ือ 

 วัณโรคปอด 
  แผนการสอนที่ 3 การดูแลเรื่องการกินยาวัณโรคปอด 
  แผนการสอนที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานโดยการแสดงบทบาทสมมติ 

แผนการสอนที่ 5 เสียงสะท้อนของผู้รับการอบรม 
4.3  กระบวนการฝึกอบรม 

4.3.1 การบรรยาย  
4.3.2 การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น     
4.3.3 การสอนสาธิต 
4.3.4 การแบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัติระดมสมอง  

4.4  สื่อประกอบการสอน 
4.4.1 สื่อวีดิทัศน์ 
4.4.2 สไลด์นําเสนอ (Power point) 
4.4.3 ใบงาน 

  4.4.4 ใบความรู้ 
          4.4.5 แบบบันทึกการส่งต่อเมื่อมีผู้มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอด 

4.5  การประเมินผลการเข้ารับการอบรม 
4.5.1 แบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้ารับการอบรม 
4.5.2 แบบประเมินทัศนคติกอ่น-หลังเข้ารับการอบรม    
4.5.3 การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผู้รับการอบรม  การซักถาม  การแสดงความคิดเห็น   
       และบรรยากาศการอบรม 
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5. องค์ประกอบในการจัดอบรม 
   5.1  กลุ่มเป้าหมาย 
  พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล  และผู้ดูแล 
          5.2  จํานวนผู้รับการอบรม        
  5.2.1  พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล  จํานวน 1 คนต่อ 1 แห่ง 
  5.2.2  ผู้ดูแล  ไม่ควรเกิน 30  คน 

5.3 คณุสมบัติผู้รับการอบรม   สําหรับผู้ดูแลควรมีลักษณะดังนี้ 
        5.3.1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพหรือการพยาบาลผู้ใช้บริการ 
        5.3.2 สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปแนะนําแก่ผู้ดูแลท่านอ่ืนได้     

5.4  ลักษณะของวิทยากร   ควรมีลักษณะดังนี้  
          5.3.1  ประกอบด้วยสหวิชาชีพ คือ นักสังคมสงเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร    
                    นักวิชาการสาธารณสุข 
          5.3.2  มีความรู้  และประสบการณ์ในการทํางานด้านวัณโรค 
          5.3.3  มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้มีเน้ือหาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
หมายเหตุ :  1. จัดอบรมแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลใช้
ระยะเวลาการอบรมครึ่งวัน  และกลุ่มผู้ดูแล ใช้ระยะเวลาการอบรมสองวัน (ดูกําหนดการของกลุ่มพยาบาล
หรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลได้ที่หน้ากําหนดการฝึกอบรม)     
      2. เน้ือหาการบรรยายความรู้เรื่องวัณโรคแก่กลุม่พยาบาลดูสไลด์นําเสนอประกอบการบรรยาย
ได้ที่ภาคผนวก 
      3. การจัดอบรมให้แก่กลุ่มพยาบาลทําให้พยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติงานการ
พยาบาลปฏิบัติงานป้องกัน ดูแลผู้ใช้บริการในหน่วยงานได้ง่ายข้ึนและทราบถึงสิ่งที่ผู้ดูแลได้จากการเข้ารับ
การอบรมซ่ึงจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกัน ดูแลผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น 
 
6. การติดตามผลการเข้ารบัการอบรม 

ผู้จัดอบรมควรมีการติดตามผลการเข้ารับการอบรมว่าผู้รับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้กลับไป
ใช้ปฏิบัติงานได้จริงในหน่วยงาน  (ดูแนวทางการการติดตามผลการเข้ารบัการอบรมที่ภาคผนวก)    

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
ผู้รับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะที่ถูกต้องในการคัดกรองอาการน่าสงสัยวัณโรค

ปอดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงที   การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  และการ
ดูแลผู้ใช้บริการที่ป่วยเป็นวัณโรคให้กินยาอย่างต่อเน่ืองจนหาย 
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กําหนดการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวณัโรคในหน่วยงานท่ีให้บริการด้านสวัสดิการสังคม” 

(สําหรบักลุ่มผูดู้แล) 
………………………….………………………………………………………. 

วันแรก 
เวลา   08.30 - 08.45 น.         ลงทะเบียน 
เวลา   08.45 - 09.00 น.         ทําแบบประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม (pre-test)   
เวลา   09.00 - 09.10 น.         กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม 
เวลา   09.10 - 09.30 น.         แผนการสอนที ่1  เร่ือง ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับการอบรม 
เวลา   09.30 - 12.00 น.         แผนการสอนที ่2  เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาการน่าสงสัยวัณโรคปอด      

        การติดต่อของวัณโรคปอด  ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด 
• กิจกรรมการสร้างทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด 
• กิจกรรมสันทนาการ 
• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ มารู้จักอาการของวัณโรคปอดกันเถอะ 

เวลา  13.00 - 16.00 น.            แผนการสอนที่ 2  เร่ือง  การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคและการป้องกัน
การติดเช้ือวัณโรคปอด (ต่อ)  

• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ จะป้องกันอย่างไรไม่ให้ตนเองและผู้อ่ืนติดโรค 
• กิจกรรมสันทนาการ 
• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ  กําจัดหน้ากากอนามัย  เสมหะ   
    ทําความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนอน อย่างไร..ให้ถูกต้อง 
• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ  ควร...ไม่ควรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป 

ของผู้ป่วยวัณโรค 
เวลา  16.00 - 16.30 น.          สรุปและอภิปรายผลการเรียนรู้   
 
วันที่สอง 
 
เวลา   08.30 - 10.00 น.  แผนการสอนที ่3  เร่ือง การดูแลเรื่องการกินยาวัณโรคปอด 

• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  หัวข้อ ทําอย่างไรหากผู้ป่วยไม่กินยาและวิธีทําให้  
     ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเน่ือง  
• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  หัวข้อ อาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอด…รู้ก่อน     
     ผู้ป่วยปลอดภัย 

เวลา   10.00 - 12.00 น.       แผนการสอนที่ 4  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพในการทํางาน
โดยการแสดงบทบาทสมมติ  

เวลา   13.00 - 14.30 น        แผนการสอนที่ 4  นําเสนอผลการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  
เวลา   14.30 - 15.30 น.  แผนการสอนที่ 5  เรื่อง  เสียงสะท้อนของผู้เข้ารับการอบรม 
เวลา   15.40 - 16.30 น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการประชุม 
      
หมายเหตุ :   เวลา 10.30 – 10.40 น. และ  14.30 น. – 14. 40 น. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม  เฉพาะวันท่ีสอง  
                ช่วงบ่ายพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมเวลา 15.30 - 15.40 น.       
                 เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

-------------------------------------------------------------------------- 
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กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“หลักสูตรการดูแลผูปวยวัณโรคในหนวยงานท่ีใหบริการดานสวัสดิการสังคม” 
(สําหรับกลุมพยาบาลหรือผูชวยพยาบาลหรือผูปฏิบัติงานการพยาบาล) 

……………………………………………………………………………………. 
 
 

เวลา   08.30 - 09.00 น.         ลงทะเบียน 
เวลา   09.00 - 09.10 น.         กลาวตอนรับและเปดประชุม 
เวลา   09.10 - 11.30  น.          บรรยายความรูเรื่องวัณโรค 
เวลา   11.30 - 12.00  น.          สรุปและอภิปรายผลการเรียนรู 
      
 
  

******************************************** 
 
 

หมายเหตุ    : เวลา 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
             เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 





 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่   1 
 
 

ความตองการและความคาดหวังของผูรับการอบรม 
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  แผนการสอนท่ี  1 
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แผนการสอนท่ี  1                          
 

ความตองการและความคาดหวังของผูรับการอบรม 
 

         ทัศนีย / กาญจนา 
 
 

วัตถุประสงค  
เพ่ือใหวิทยากรและผูจัดการอบรมทราบถึงความตองการและความคาดหวังของผูรับการ
อบรม 

   
 
สาระสําคัญ ความตองการและความคาดหวังของผูรับการอบรม 
 
 
กระบวนการ กิจกรรมกลุม 
   
 
ส่ือ/อุปกรณ 1. กระดาษฟลิปชารท  (flip chart) 
  2. กระดาษสีรูปหัวใจ 
  3. ปากกาลูกลื่น 
  4. กาว 2 หนาแบบบาง 
    
 
เวลา  20  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 1
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  แผนการสอนท่ี  1 
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บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม     
 
 

 

กลุม บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/ส่ือ 

กลุมใหญ 
 

หัวขอ เรื่อง  “ความตองการและความคาดหวังของผูรับการ   
อบรม”    

• เกริ่นนํา 
     นําผูรับการอบรมเขาสูกิจกรรมและแจกกระดาษสีรูปหัวใจ
ครึ่งแผนใหผูรับการอบรมทุกคนพรอมกับตั้งคําถาม ดังนี้ 
1.   “ทานคาดหวังและตองการท่ีจะไดเรียนรูอะไรจากการเขา
รับการอบรมในครั้งนี้” 
2.  “ปญหาท่ีพบในการดูแลผูปวยวัณโรคมีอะไรบาง” 

• กระบวนการดําเนินงาน 
     เริ่มกระบวนการสอบถามความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับการอบรม ดังนี้ 
1. ใหผูรับการอบรมทุกคนหลับตาเปนระยะเวลา 10-15 วินาที
เพ่ือทบทวนคําตอบกอนเขียนคําตอบลงในกระดาษรูปหัวใจ  
หลังจากนั้นใหผู รับการอบรมแนะนําตัวโดยบอกชื่อและ
หนวยงานของตน 
2. ขออาสาสมัครจํานวน 4-5 คนเพ่ืออานความคาดหวังและ
ปญหาท่ีพบในการดูแลผูปวยวัณโรคของตนเองใหทุกคนไดทราบ 
เม่ืออานเสร็จใหผูรับการอบรมทุกคนนํากระดาษสีรูปหัวใจของ
ตนไปติดบนกระดานท่ีคณะทํางานไดจัดเตรียมไวให   

• สรุป 
     สรุปภาพรวมความตองการและความคาดหวังของผูรับการ
อบรม (ดูใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร) 

20 นาที 
 
5 นาที 
 
 
 
 
 
15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระดาษ 
ฟลิปชารท  (flip 
chart) 
2. กระดาษสีรูป
หัวใจครึ่งแผน 
3. ปากกาลูกลื่น 
4. กาว 2 หนา
แบบบาง 
 

แผนการสอนที่ 1



  แผนการสอนท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสรปุประเด็นสาํหรับวิทยากร

แผนการสอนที่ 1
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ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร 
 

เรื่อง  “ความตองการและความคาดหวังของผูรับการอบรม” 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 

1.  สรุปภาพรวมความตองการและความคาดหวังของผูรับการอบรมหลังจากท่ีผูรับการอบรมได
อานความตองการและความคาดหวังครบทุกคนแลว โดยระบุวาผูรับการอบรมสวนใหญมีความตองการและ
มีความคาดหวังตอการอบรมครั้งนี้อยางไร 

2. บอกเหตุผลของการใชกระดาษสีรูปหัวใจครึ่งแผน  ดังนี้ 
ผูรับการอบรมตางมีจุดมุงหมายและความตองการท่ีจะมารับการอบรมความรูเรื่องวัณโรคซ่ึง

ผูรับการอบรมเห็นวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางานดูแลผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคเพราะการมีความรูเรื่อง
การปองกัน  และการดูแลผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคท่ีถูกตองจะทําใหทานในฐานะท่ีเปนบุคลากรท่ี
เก่ียวของในการดูแลสุขภาพของหนวยงานสามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําแกผูดูแลทานอ่ืนไดซ่ึงจะทําให
ผูดูแลทานอ่ืนมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวัณโรคดวย  เชน  การคัดกรองอาการนาสงสัยวัณโรค  การปองกัน
การแพรกระจายเชื้อ  การปองกันตนเองขณะดูแลผูปวย เปนตน   ทําใหผูใชบริการไดรับการคัดกรองอยาง
ทันทวงทีและไดรับการปองกัน ดูแลท่ีถูกตองเม่ือปวยเปนวัณโรค   ผูรับการอบรมบางทานอาจเคยมี
ประสบการณการดูแลผูปวยวัณโรคมากอนเปรียบเหมือนหัวใจครึ่งแผนท่ีรอการเติมเต็มเม่ือสิ้นสุดการอบรม
ในครั้งนี้ 

     ดังนั้น  การท่ีผูรับการอบรมไดเขามาอบรมหลักสูตรการดูแลผูปวยวัณโรคในหนวยงานท่ี
ใหบริการดานสวัสดิการสังคมนี้เทากับเปนการติดอาวุธทางปญญาเพ่ือสามารถนําไปพัฒนาการดําเนินงาน
ปองกัน ดูแลดานวัณโรคแกผูใชบริการในหนวยงานของตนไดตอไปในอนาคต 

 
********************* 

   

แผนการสอนที่ 1



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม10



แผนการสอนที่  2 
 
 
 
 

การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคและ 
การปองกันการติดเชื้อวัณโรคปอด 
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แผนการสอนท่ี  2 
การปองกันการแพรกระจายเช้ือวัณโรคและการปองกันการติดเช้ือวัณโรคปอด 

 

         ทัศนีย/กาญจนา 
 

วัตถุประสงค      เพ่ือใหผูรับการอบรม 
   1.  มีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรคปอด 
   2.  มีความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด การติดตอของวัณโรคปอด  

ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด การปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคและการ
ติดเชื้อวัณโรคปอด 

  

สาระสําคัญ          
1. ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรคปอดโดยใชสื่อนําเสนอความทุกขของผูปวย 

และสิ่งท่ีทําใหผูปวยผานพนความทุกขจากการปวยเปนวัณโรคปอด   
2. ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด การติดตอของวัณโรคปอด  

ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด   
3.  ความรูเก่ียวกับการปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคปอดท่ีถูกตอง (การจัดท่ี

พักและการทําลายเสมหะ) และการปองกันตนเองจากการติดเชื้อวัณโรคปอดท่ี
ถูกตองของผูดูแล 

 

กระบวนการ  1.  ชมวีดิทัศน 
2.  บรรยาย   

   3.  แบงกลุมระดมสมอง 
 

ส่ือ/อุปกรณ  1. วีดิทัศน เรื่อง “มิตรภาพคือพลัง”   (เวลา 12 นาที )   
   2. เทปเสียง เรื่อง “ชีวิตของยายคํา”   (เวลา 4 นาที )  

3. สื่อวีดิทัศน เรื่อง  “ฮีโรพันธุใหม  ใสใจสวมหนากาก”  (เวลา 3 นาที ) 
4. สื่อวีดีทัศนเรื่อง “เพลงลางมือ” (เวลา 2 นาที ) 
5. สไลดนําเสนอ (Power point) 
6. ใบงาน 

   7. ใบความรู 
           8. แบบบันทึกการสงตอเม่ือมีผูมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด 
   9. บัตรคําเก่ียวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด 

10. กระดาษฟลิปชารท  (Flip chart) 
   11. หนากากอนามัย 

12. อุปกรณท่ีใชในการฝกปฏิบัติ ตอนท่ี 6 ประกอบดวย    ถุงพลาสติก   
     กระปองมี-ไมมีฝาปด   ถังขยะ ถุงดํา  ขวดน้ําเปลา   ยาฆาเชื้อ  ผงซักฟอก     
     กะละมัง  เสื้อผา ผาขนหนู  แอลกอฮอล  เปนตน   

 

เวลา   4  ชั่วโมง   30  นาที   
 
 

แผนการสอนที่ 2
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บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม  
 

กลุม บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม  เวลา เอกสาร/ส่ือ 

ตอนท่ี  1  
กลุมใหญ 

หัวขอ เรื่อง “ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผูปวยวัณโรคปอด” 

• เกริ่นนํา   
1.สอบถามทัศนคติเก่ียวกับการอยูรวมกับผูปวยวัณโรคปอดของ
ผูรับการอบรม  ดวยคําถามท่ีวา  “รูสึกอยางไรถาคนท่ีทานรูจัก
ปวยเปนวัณโรคปอด” 
2. ใหผูรับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคําถามดังกลาว 

• กระบวนการดําเนินงาน 
     ปรับทัศนคติดวยการเปดเทปเสียง เรื่อง“ชีวิตของยายคํา”    
1. ใหผูรับการอบรมทุกคนหลับตา  เกริ่นนําถึงการทํางานท่ีผาน
มาท่ีอาจไดพบเจอและตองดูแลผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรค
ปอด   
2. เปดเทปเสียง  เรื่อง “ชีวิตของยายคํา”    
3. ตั้งคําถามวา “หลังจากไดฟงเทบเสียง “ชีวิตของยายคํา”    
แลว  คุณรูสึกอยางไร”  
4. ใหผูรับการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคําถามดังกลาว 

• สรุป 
       สรุปภาพรวมความรูสึก ทัศนคติของผูรับการอบรมโดย
เขียนบนกระดานฟลิปชารทเพ่ือไวเปรียบเทียบความรูสึก 
ทัศนคติของผูรับการอบรมหลังสิ้นสุดการอบรม   

40 นาที 
10  นาที 

 
 
 
 

20 นาที 
 
 
 
 

  
 
 
 
10 นาที 

 

เทปเสียง  เรื่อง 
“ชี วิ ต ข อ ง ย า ย
คํา” 
 

แผนการสอนที่ 2
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บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ตอ) 
 

กลุม บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/ส่ือ 

ตอนท่ี  2  
กลุมใหญ 

หัวขอ เรื่อง  “ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาการนาสงสัยวัณโรค
ปอด  การติดตอของวัณโรคปอด  ระยะเวลาการรักษาวัณโรค
ปอด” 

• เกริ่นนํา 
ตั้งคําถามเชื่อมโยงจากเทปเสียงยายคําวา “ทําไมเพ่ือน

รวมงานจึงรังเกียจยายคํา” 

• กระบวนการดําเนินงาน 
ชี้แจงใหผูรับการอบรมเตรียมจดขอมูลเพ่ือตอบคําถามจาก

การดูวีดิทัศน เรื่อง “มิตรภาพคือพลัง 
1. ตั้งคําถามหลังจากผูรับการอบรมดูวีดิทัศนเสร็จสิ้นแลว ดังนี้   
     1.1  วัณโรคปอดติดตอกันไดอยางไร 
     1.2  อาการของวัณโรคปอดมีอะไรบาง      
     1.3  ตองรักษาวัณโรคปอดนานแคไหนถึงจะหาย      

1.4  ผูดูแลมีความสําคัญตอการรักษาวัณโรคปอดใหหายได
อยางไร 
2. เฉลยคําตอบท่ีถูกตองในแตละขอ (ดูใบสรุปประเด็นสําหรับ
วิทยากรท่ี 1) 

40 นาที 
 
 

10 นาที 
 
 

30 นาที 

1.วีดิ ทัศน  เรื่ อง 
“มิ ต ร ภ า พ คื อ
พลัง” 
2.สไลดนําเสนอ 
(Power point) 
 

 3. บรรยายความรูเรื่องวัณโรคปอดดวยการเปดสไลดนําเสนอ 
(Power point)   

  

แผนการสอนที่ 2
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แผนการสอนที่ 2   

บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ต่อ)    
 

 

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
ตอนท่ี  3   
กลุ่มย่อย 

หัวข้อ เรื่อง  “มารู้จักอาการของวัณโรคปอดกันเถอะ”   
• เกริ่นนํา 

      แบ่งผู้รับการอบรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4-5  คน จากการ
ทํากิจกรรมสันทนาการ (เลือกกิจกรรมสันทนาการท่ีภาคผนวก) 

• กระบวนการดําเนนิงาน 
     เริ่มกิจกรรมกลุ่มตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. แจกใบงานที่ 1  และบัตรคําเก่ียวกับอาการน่าสงสัยวัณโรค
ปอดให้แต่ละกลุ่ม    
2. ให้สมาชิกกลุ่มระดมสมองเลือกบัตรคําเกี่ยวกับอาการน่า
สงสัยวัณโรคปอดเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  (flip chart)  
3. เฉลยคําตอบที่ถูกต้องเมื่อผู้รับการอบรมทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อย (ดูใบเฉลยที่ 1)   

• สรุป  
1.ทบทวนความรู้เรื่องอาการน่าสงสัยวัณโรคปอด (ดูใบสรุป
ประเด็นสําหรับวิทยากรที่ 2) พร้อมกับเช่ือมโยงไปสู่บทบาทของ
ผู้ดูแลในการช่วยคัดกรองอาการน่าสงสัยวัณโรคปอด 
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้ซักถาม   

40 นาท ี
 10 นาท ี
 
 
 20 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
10 นาที 

1.ใบงานที่   1   
2.บัตรคําเก่ียวกับ
อาการน่าสงสัย 
วัณโรคปอด 
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บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ตอ)    
 

กลุม บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/ส่ือ 

ตอนท่ี  4 
กลุมใหญ 

 

หัวขอ    เรื่อง  “การปองกันการแพรกระจายเช้ือวัณโรค  
การปองกันตนเองขณะดูแลผูปวยและการจัดท่ีพักท่ีเหมาะสม
แกผูปวยวัณโรคปอด”   

• เกริ่นนํา 
     ตั้งคําถามเชื่อมโยงจากการทํากิจกรรมกลุม “มารูจักอาการ
ของวัณโรคปอดกันเถอะ”  วา  “จะมีวิธีการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อวัณโรคและปองกันตนเองขณะดูแลผูปวย
อยางไร” 

• กระบวนการดําเนินงาน 
การปองกันการแพรกระจายเช้ือดวย “การใชหนากาก

อนามัย” 
1. บรรยายดวยการเปดสไลดนําเสนอ (Power point)   
2. เปดสื่อวีดิทัศน เรื่อง  “ฮีโรพันธุใหม  ใสใจสวมหนากาก”  
โดยใหผูรับการอบรมฝกการใสหนากากอนามัยท่ีถูกตองตามท่ีได
รับชมจากสื่อวีดิทัศน   
3. แนะนําวิธีการใสท่ีถูกตองเม่ือพบวาผูรับการอบรมใสหนากาก
อนามัยไมถูกตอง  
      การปองกันการแพรกระจายเช้ือดวย “การฝกลางมือ” 
1. เปดวีดีทัศน เรื่อง “เพลงลางมือ”    ใหผูรับการอบรมฝกรอง
เพลงตามโดยมีเนื้อเพลงลางมือประกอบบนกระดานฟลิปชารท 
2. สาธิตวิธีการลางมือท้ัง 7 ข้ันตอนพรอมใหผูรับการอบรมได
ฝกลางมือในแตละทา 
3.  เปดวีดีทัศน เรื่อง “เพลงลางมือ”  โดยใหผูรับการอบรมฝก
ลางมือประกอบเพลงอีกครั้ง   

• สรุป 
1.ใหผูรับการอบรมสรุปถึงวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
และความสําคัญของการใสหนากากอนามัยและการลางมือท่ีถูก
วิธี 
2.ทบทวนความรูในหัวขอดังกลาวพรอมเปดโอกาสใหผูรับการ
อบรมไดซักถาม   

45 นาที 
 
 

5  นาที 
 
 
 
 

30  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  นาที 

1. สไลดนําเสนอ 
(Power point) 
2 . สื่ อ วี ดิ ทั ศ น 
เรื่อง  “ฮีโรพันธุ
ใหม   ใส ใจสวม
หนากาก” 
3 .  ห น า ก า ก
อนามัย 
4. วีดีทัศนเรื่อง 
“เพลงลางมือ” 
5. เนื้อเพลง  
“มาล า ง มื อ กั น
เถอะ”  
 

 

แผนการสอนที่ 2



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม16

  แผนการสอนท่ี  2 

  14 

บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ตอ)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/ส่ือ 

ตอนท่ี  5 
กลุมยอย  

 

หัวขอ เรื่อง “จะปองกันอยางไร ไมใหตนเองและผูอ่ืนติดโรค” 

• เกริ่นนํา 
      แบงผูรับการอบรมออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5  คน จากการ
ทํากิจกรรมสันทนาการ (เลือกกิจกรรมสันทนาการท่ีภาคผนวก)  

• กระบวนการดําเนินงาน 
     เริ่มกิจกรรมกลุมตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. แจกใบงานท่ี   2  ซ่ึงเปนกรณีศึกษาใหสมาชิกกลุมอานทํา
ความเขาใจและระดมสมองเพ่ือตอบคําถามในประเด็นท่ีกําหนด
ไวในใบงาน  โดยใหสมาชิกกลุมเขียนคําตอบลงกระดาษฟลิป
ชารท  (Flip chart)    
2. ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอความคิดเห็นของกลุมโดยให
ผูรับการอบรมทานอ่ืนรวมกันอภิปราย   
3. เฉลยคําตอบท่ีถูกตองเม่ือผูรับการอบรมทํากิจกรรมกลุมเสร็จ
สิ้นเปนท่ีเรียบรอย (ดูใบเฉลยท่ี 2) 

• สรุป 
1. ทบทวนความรูเรื่องการปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรค  
การปองกันตนเองขณะดูแลผูปวยและการจัดท่ีพักท่ีเหมาะสม
แกผูปวยวัณโรคปอด  (ดูใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  3)   
2. เปดโอกาสใหผูรับการอบรมไดซักถาม   

40 นาที 
10  นาที 

 
 

25  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  นาที 

1.ใบงานท่ี   2 
2.กระดาษฟลิป
ช า ร ท   ( Flip 
chart)    

 

แผนการสอนที่ 2
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บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ตอ)    
 
 

 

กลุม บทบาทของวิทยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/ส่ือ 

ตอนท่ี  6 
กลุมยอย  

 

หัวขอ เรื่อง “กําจัดหนากากอนามัย  เสมหะ ทําความสะอาด
เส้ือผา เครื่องนอนอยางไร..ใหถูกตอง” 

• เกริ่นนํา 
      แบงผูรับการอบรมดวยการทํากิจกรรมสันทนาการ (เลือก
กิจกรรมสันทนาการท่ีภาคผนวก)  ออกเปน 3  กลุม โดยใหกลุม
มีจํานวนสมาชิกเทากัน   

• กระบวนการดําเนินงาน 
     เริ่มกิจกรรมกลุมตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ใหแตละกลุมสงผูแทนจับฉลากเพ่ือเริ่มทํากิจกรรม  
2.สมาชิกกลุมรวมกันระดมสมองในประเด็นท่ีกลุมไดจากการจับ
ฉลากซ่ึงเปนประเด็นเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอไปนี้ 
     2.1  การหาวิธีการกําจัดเสมหะ   
     2.2  การกําจัดหนากากอนามัยและ 
     2.3  การทําความสะอาดสิ่งของตาง ๆ ของผูปวยท่ีถูกตอง
โดยสมาชิกสามารถเลือกใช อุปกรณ ท่ีทางคณะทํางานได
จัดเตรียมไวให   
3.ใหแตละกลุมนําเสนอผลการระดมสมองของกลุม    

• สรุป 
1. ทบทวนความรูเรื่องการการกําจัดหนากากอนามัย  การกําจัด
เสมหะและการทําความสะอาดเสื้อผา    เครื่องนอนท่ีถูกตอง (ดู
ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  4)   
2.  เปดโอกาสใหผูรับการอบรมไดซักถาม     

35 นาที 
 

10 นาที 
 
 
 

15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 
 

1.ใบงานท่ี   3 
2. อุปกรณท่ีใช
ในการแบงกลุม
ฝกปฏิบัติ 

 

แผนการสอนที่ 2
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บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ต่อ)    
 

 

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
ตอนท่ี  7 
กลุ่มย่อย  

 

หัวข้อ เรื่อง “ควร...ไม่ควรเก่ียวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปของ
ผู้ป่วยวัณโรค” 

• เกริ่นนํา 
      แบ่งผู้รับการอบรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5  คน จากการ
ทํากิจกรรมสันทนาการ (เลือกกิจกรรมสันทนาการท่ีภาคผนวก) 

• กระบวนการดําเนนิงาน 
     เริ่มกิจกรรมกลุ่มตามขั้นตอน ดังนี้   
1. แจกใบงานที่   4   และบตัรคําสิ่งที่ควร...ไม่ควรเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพทัว่ไปของผู้ป่วยวัณโรคให้แต่ละกลุ่ม 
2.   ให้สมาชิกกลุ่มระดมสมองเลือกบัตรคําสิ่งที่ควร...ไม่ควร
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยวัณโรคเขียนลงใน
กระดาษฟลิปชาร์ท  (flip chart)  
3. เฉลยคําตอบที่ถูกต้องเมื่อผู้รับการอบรมทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จ
สิ้นเป็นที่เรียบร้อย (ดูใบเฉลยที่ 3)   

• สรุป 
1. ทบทวนความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วยวัณโรค 
(ดูใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรที่  5)   
2. เปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้ซักถาม   

30 นาท ี
 

5 นาท ี
 
 

15 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 นาที 
 
 

1.ใบงานที่   4 
2.กระดาษฟลิป
ช า ร์ ท   ( Flip 
chart)    
 

 



  แผนการสอนท่ี 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ใบความรูสําหรับวิทยากร    

• ใบสรปุประเด็นสาํหรับวิทยากร

•   ใบงาน   ใบเฉลย 

• ใบความรู 

•  ตัวอยางแบบบันทึกการสงตอ     
                เม่ือมีผูมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด 

แผนการสอนที่ 2
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ใบความรูสําหรับวิทยากร    
 

เรื่อง “ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด  การติดตอของวัณโรคปอด   
ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด” 

 
สถานการณวัณโรค 

วัณโรคเปนโรคติดตอท่ีกําลังเปนปญหาสาธารณสุขในหลายประเทศ  สําหรับประเทศไทย  องคการ
อนามัยโลกไดคาดการณขนาดปญหาวัณโรคไววาในป 2552 จะมีอัตราความชุกของวัณโรคประมาณ 189 ตอ
แสนประชากร  อุบัติการณของผูปวยวัณโรคคิดเปนอัตรา 137 ตอแสนประชากร   การตรวจพบรายปวยคิด
เปนอัตรา 65,940  ตอแสนประชากร   ในภาพรวมของประเทศนั้นในป 2551  พบอัตราความสําเร็จของการ
รักษา (Treatment success)  ของผูปวยรายใหมเสมหะพบเชื้อคิดเปนรอยละ 82  อัตราตายคิดเปนรอยละ 7  
อัตราการขาดยาคิดเปนรอยละ 41  

กลุมประชากรท่ีเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค ประกอบดวย  กลุมผูสูงอายุ  กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี  หรือ
ผูปวยเอดส     กลุมผูปวยโรคเบาหวาน   กลุมผูมีประวัติเคยตองขังในเรือนจําหรือผูติดสารเสพติดชนิดฉีด  
และกลุมผูท่ีอาศัยรวมบาน หรือผูใกลชิดกับผูปวยวัณโรคปอด   จากขอมูลรายงานการเฝาระวังโรค ประจําป 
2549    พบวากลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุ ตั้งแต 65 ปข้ึนไปเปนกลุมท่ีปวยเปนวัณโรคมากกวาชวงอายุอ่ืนโดยพบวา
มีอัตราปวยเปนวัณโรคถึงรอยละ 21.82  อยางไรก็ตาม  ขอมูลสถิติสาธารณสุขประจําป  พ.ศ. 25473 ได
สํารวจสาเหตุการตายในกลุมผูสูงอายุตั้งแตป 2543 – 2546 พบวาวัณโรคติด 1 ใน 10 ของโรคท่ีเปนสาเหตุ
การตายในกลุมผูสูงอายุและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ  จากป 2543 พบอัตราการตายดวยวัณโรครอยละ 
10.1  และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 11.0  ในป 2546   
 ปญหาท่ีสําคัญของการควบคุมวัณโรค คือ  ผูปวยขาดยา หรือกินยาไมตอเนื่อง สมํ่าเสมอ สงผลใหเกิด
เชื้อวัณโรคดื้อยา  ขอมูลจากการสํารวจวัณโรคดื้อยาทางหองปฏิบัติการของประเทศไทยครั้งท่ี 3 ในป พ.ศ. 
2549 พบวาอัตราผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหมคิดเปนรอยละ 1.65  และอัตราผูปวยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานท่ีเคยรักษามากอน รอยละ 34.54   และมีอัตราความสําเร็จการรักษาของผูปวยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานรายใหม คิดเปนรอยละ 53 และอัตราความสําเร็จการรักษาของผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานท่ีเคย
รักษามากอนอยูท่ีรอยละ 53.4   ในขณะท่ีพบอัตราการตายของผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหมสูงถึง
รอยละ 19.34  
 
สถานการณวัณโรคในหนวยงานท่ีใหบริการดานสวัสดิการสังคม 

เนื่องจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีเปลี่ยนไป
ทําใหประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีอายุยืนยาวข้ึน  ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งไมสามารถอยูรวมกับ
สมาชิกในครอบครัวตองออกไปเรรอน  หรือบางรายมีความสมัครใจท่ีจะอยูในหนวยงานท่ีใหบริการดาน
สวัสดิการสังคมกับผูสูงอายุทําใหมีผูสูงอายุจํานวนหนึ่งปวยเปนวัณโรคดวย     
  จากการสํารวจสถานการณวัณโรคปอดในหนวยงานท่ีใหบริการดานสวัสดิการสังคมกับผูสูงอายุ
จํานวน  14  แหง และในสถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึงจํานวน  11 แหง  พบวามีผูใชบริการปวยเปนวัณโรคปอด 
รอยละ    0.6  และ 1.7  ตามลําดับ5-6     ในขณะท่ี  รอยละ   33.3   เสียชีวิตระหวางรักษาวัณโรค5  
เนื่องจากผูใชบริการในหนวยงานท่ีใหบริการดานสวัสดิการสังคมประกอบดวยกลุมประชากรหลัก คือ กลุม
ผูสูงอายุ   กลุมคนไรท่ีพ่ึง  คนเรรอน   ซ่ึงถือเปนกลุมประชากรท่ีเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค เพราะเปนกลุม

แผนการสอนที่ 2
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ท่ีมีภูมิตานทานออนแออันเนื่องจากสภาพรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  และการมีสุขอนามัยท่ีไมดี   อีกท้ัง
กลุมประชากรดังกลาวถือเปนกลุมท่ียากตอการเขารับบริการตรวจรักษาอันเนื่องจากปจจัยทางดาน
งบประมาณดานการตรวจสุขภาพของหนวยงานทําใหผูท่ีมีความเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคไมไดรับการรักษา
วัณโรคอยางทันทวงทีทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อวัณโรค 
 
ผลกระทบจากความลาชาในการรักษา  มีดังนี้ 

1.ความรุนแรงของโรคมีเพ่ิมมากข้ึนเพราะเชื้อโรคจะมีการพัฒนาตัวอยูตลอดเวลา   โดยเชื้อโรคจะไป
ทําลายเนื้อปอดจนทําใหเกิดแผลโพรงท่ีปอด    

2. ความทุกขทรมานมีมากข้ึน    ความรุนแรงของโรคท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนยังสงผลใหบุคคลผูนั้นไดรับความ
ทุกขทรมานจากการอาการปวยท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน  บางรายมีอาการเหนื่อย  หอบมาก  ไอออกมาเปนเลือด   
รางกายซูบผอมจนไมมีแรงไปทํางาน  ตองออกจากงานทําใหขาดรายได   

3. เกิดการแพรกระจายเชื้อ      ความลาชาในการรักษายังสงผลใหผูท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด
ไมไดปองกันตนเองทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืนไดงาย       
 
 
ความรูเบ้ืองตนเรื่องวัณโรค 
วัณโรค...คืออะไร 

วัณโรค  เปนโรคติดตอเกิดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาซ่ึงออกมาพรอมละออง
เสมหะจากการไอ จาม โดยไมปดปาก ปดจมูกของผูปวยวัณโรค     
 
วัณโรค…พบไดบอยท่ีอวัยวะไหน 

วัณโรคมักพบท่ีปอดเราจึงเรียกวา “วัณโรคปอด”   ในขณะเดียวกันก็ยังพบท่ีอวัยวะสวนอ่ืน ๆ 
ได   แตจะเรียกกันวา “วัณโรคนอกปอด”   เชน  วัณโรคกระดูก   วัณโรคตอมน้ําเหลือง  วัณโรคเยื่อหุมสมอง  
เปนตน 
 
กลุมคนประเภทใด...ท่ีเส่ียงตอการปวยเปนวัณโรค 

• กลุมผูสูงอายุ   

• กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี  หรือผูปวยเอดส 

• กลุมผูปวยโรคเบาหวาน 

• กลุมผูมีประวัติเคยตองขังในเรือนจําหรือผูติดสารเสพติดชนิดฉีด 

• กลุมผูท่ีอาศัยรวมบาน หรือผูใกลชิดกับผูปวยวัณโรคปอด 
 
รูไหม....อาการของวัณโรคปอดมีอะไรบาง      
      พวกเราจะรูไดอยางไรวาคนไหนนาจะเปนวัณโรคปอด   ก็สังเกตจากอาการใดอาการหนึ่งตอไปนี้  

• ไอติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห     

• ไอเปนเลือด    

• มีไขต่ํา ๆ ตอนบาย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน   

แผนการสอนที่ 2
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• กินอาหารไดนอยลงจากเดิม น้ําหนักลด ออนเพลีย 

• เจ็บหนาอก  รูสึกเหนื่อยงาย  หายใจเร็วข้ึนกับกิจกรรมท่ีเคยทําเปนปกติ 
 
ควรทําอยางไร…เม่ือพบผูมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด 

หากสังเกตพบผูท่ีมีอาการอยางใดอยางหนึ่งขางตน  ผูดูแลควรแจงใหพยาบาลทราบทันที  (ใน
กรณีท่ีหนวยงานไมมีพยาบาลใหแจงเจาหนาท่ีท่ีดูแลดานสุขภาพ)  เพ่ือพาไปหาคุณหมอและรับการตรวจ
เพ่ิมเติมท่ีโรงพยาบาล  ท้ังนี้ควรใหผูใชบริการท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดปองกันการแพรกระจายเชื้อดวย
การใสหนากากอนามัยหรือใชผาขนหนูปดปากขณะไอ จาม  และจัดภาชนะท่ีมีฝาปดไวสําหรับขากเสมหะ 

 
จะรูไดอยางไร.....วาเปนวัณโรคปอด    
       เม่ือพาผูท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดไปพบคุณหมอท่ีโรงพยาบาล  ควรแจงอาการปวยและโรค
ประจําตัวของผูท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดใหคุณหมอทราบดวย     ในขณะเดียวกัน คุณหมอจะสอบถาม
อาการเจ็บปวยเพ่ิมเติมและสั่งตรวจ 

• เสมหะ 3 ครั้ง   โดย 1 ใน 3 ครั้ง เปนเสมหะท่ีเก็บหลังจากตื่นนอนตอนเชา 

• เอกซเรยปอด  
    

วัณโรคปอด รักษาหายหรือไม 
  วัณโรคปอดรักษาหายได...โดยผูปวยตองกินยาทุกวันติดตอกันอยางนอย   6-8  เดือน  
 
ส่ิงสําคัญท่ีจะรักษาวัณโรคปอดใหหายคือ... 
        ตองมีผูดูแลคอยดูผูปวยกินยาทุกครั้งวาผูปวยไดกลืนยาลงไปทุกเม็ด  เพราะถาใหผูปวยกินยา
เอง  ผูปวยอาจจําไมไดวาตนเองกินยาไปหรือยัง  หรือไมยอมกินยา ซ่ึงถาเปนเชนนี้การรักษาวัณโรคปอดท่ี
เปนอยูก็จะมีความยุงยาก และซับซอนมากข้ึน โดยเฉพาะถาเกิดปญหาเชื้อดื้อยา 
 

Tip  box :  ผูปวยวัณโรครกัษาหาย    เราปลอดภัยจากการติดเช้ือวัณโรค 
 

ความสัมพันธระหวางวัณโรคและโรคอ่ืน ๆ 
  โรคเอดสและโรคเบาหวานเปนโรคท่ีมีความสัมพันธกับวัณโรค   เนื่องจากเปนโรคท่ีทําใหภูมิ
ตานทานในรางกายออนแอ  ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส และผูปวยโรคเบาหวาน  จึงมักปวยดวยโรคตาง ๆ 
ไดงายรวมถึงวัณโรค 

ดังนั้น ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส  ผูปวยโรคเบาหวานและประชากรกลุมเสี่ยงตอการปวย
เปนวัณโรค ประกอบดวยผูสูงอายุ ผูมีประวัติเคยตองขังในเรือนจําหรือผูติดสารเสพติดชนิดฉีด ผูท่ีอาศัยรวม
บานหรือผูใกลชิดกับผูปวยวัณโรคปอดควรไดรับการตรวจเอกซเรยปอดเปนประจําทุกปหรือเม่ือมีอาการนา
สงสัยวัณโรคปอด 
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ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  1 
 

เรื่อง “ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด  การติดตอของวัณโรคปอด   
ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด” 

 
 

ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 
1.  หลังจากผูรับการอบรมไดชมวีดิทัศนและตอบคําถามของวิทยากรเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว 

วิทยากรเฉลยคําถามดังนี้ 
     1.1  วัณโรคปอดติดตอกันไดอยางไร 

คําตอบ     วัณโรคปอดติดตอกันไดจากการไอ จาม โดยไมปดปาก ปดจมูกของผูปวย 
    
               1.2 อาการของวัณโรคปอดมีอะไรบาง 
คําตอบ      1.2.1  ไอติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห     
               1.2.2   ไอเปนเลือด    
               1.2.3   มีไขต่ํา ๆ ตอนบาย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน   
               1.2.4   กินอาหารไดนอยลงจากเดิม น้ําหนักลด ออนเพลีย 

  1.2.5  เจ็บหนาอก  รูสึกเหนื่อยงาย  หายใจเร็วข้ึนกับกิจกรรมท่ีเคยทําเปนปกติ 
 

                1.3 ตองรักษาวัณโรคปอดนานแคไหนถึงจะหาย 
คําตอบ    วัณโรคปอดสามารถรักษาใหหายไดดวยการกินยาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอเปนระยะเวลาอยางนอย 
6  เดือน 
 
                 1.4 ผูดูแลมีความสําคัญตอการรักษาวัณโรคปอดใหหายไดอยางไร 
คําตอบ    การมีผูดูแลกํากับการกินยาตอหนาจะชวยใหกําลังใจและตรวจสอบการกินยาอยางตอเนื่องโดยให
ผูปวยปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยและพยาบาลอยางเครงครัด 
 
 2. สรุปเนื้อหาสําคัญจากการเปดสื่อวีดิทัศนดังกลาว  ดังนี้ 
  2.1 ความสําคัญของการมีผูดูแลในการกํากับการกินยาจะเปนการย้ําเตือนไมใหผูปวยลืมกิน
ยาซ่ึงการลืมกินยาอาจจะสงผลใหเกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาได 
  2.2  ผูดูแลมีความสําคัญในการใหกําลังใจแกผูปวยและทําใหเขาใจวาวัณโรคปอดไมใชโรคท่ี
นารังเกียจ เปนโรคท่ีสามารถปองกันได และสามารถรักษาใหหายไดหากผูปวยกินยาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ
จนครบกระบวนการรักษา 

2.3 การปฏิบัติเม่ือมีผูปวยวัณโรคปอดคือการใหผูปวยออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอตาม
สภาพรางกายของผูปวย   การใหผูปวยกินอาหารท่ีมีประโยชน ถูกสุขลักษณะ 
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ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  2  
 

เรื่อง  “มารูจักอาการของวัณโรคปอดกันเถอะ” 
 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 

เฉลยคําตอบ (ดูใบเฉลยท่ี 1)  พรอมทบทวนความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด ดังนี้ 
  1.  อาการนาสงสัยวัณโรคปอด  ประกอบดวย ไอติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห     

ไอเปนเลือด   ไขต่ํา ๆ ตอนบาย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน  กินอาหารไดนอยลงจากเดิม น้ําหนักลด 
ออนเพลีย เจ็บหนาอก  รูสึกเหนื่อยงาย  และหายใจเร็วข้ึนกับกิจกรรมท่ีเคยทําเปนปกติ   
                     2.   กลุมผูใชบริการท่ีเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค  ผูใชบริการท่ีอยูในหนวยงานท่ีใหบริการ
ดานสวัสดิการสังคมกับผูสูงอายุ และสถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึงนั้นจัดไดวาเปนกลุมท่ีเสี่ยงตอการปวยเปนวัณ
โรค เพราะผูใชบริการสวนใหญประกอบดวยผูสูงอายุ   คนเรรอน  ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีสภาพรางกายออนแอทําให
งายตอการติดเชื้อและปวยเปนวัณโรค 

            3.   วิธีปฏิบัติเม่ือพบผูใชบริการท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด   เม่ือผูดูแลพบผูใชบริการท่ี
มีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดควรแจงใหพยาบาลทราบทันที   (ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีพยาบาลใหแจง
เจาหนาท่ีท่ีดูแลดานสุขภาพ)      

 

แผนการสอนที่ 2
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แผนการสอนท่ี  2 

23

ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  3 
 

เรื่อง  “จะปองกันอยางไร ไมใหตนเองและผูอ่ืนติดโรค” 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 

เฉลยคําตอบ (ดูใบเฉลยท่ี 2)     พรอมทบทวนวิธีการปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคปอดสูผูอ่ืน  
การปองกันตนเองและการทําความสะอาดท่ีถูกตอง  ดังนี้ 

วิธีการปองกันการแพรกระจายเช้ือวัณโรคปอดสูผูอ่ืน  
1.   การใสหนากากอนามัย  ผาขนหนูท่ีสะอาดปดปากขณะไอ จาม 

                การปองกันการติดตอของโรคติดตอทางเดินหายใจท่ีดีท่ีสุดนั้น คือการใหผูท่ีมีอาการไอ 
จามใชหนากากอนามัย  หรือผาขนหนูท่ีสะอาดปดปากเพราะเปนวิธีปองกันท่ีตนเหตุไมใหเกิดการแพรกระจาย
เชื้อ   ท้ังนี้ผูดูแลควรแนะนําใหผูใชบริการท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดหรือผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอด
ใสหนากากอนามัยใหถูกตองดวย  (ดูข้ันการตอนการใสหนากากอนามัยท่ีใบความรู)   

2.  การใชภาชนะท่ีมีฝาปดสําหรับบวนเสมหะ   
       เนื่องจากวัณโรคปอดเปนโรคติดตอทางเดินหายใจ ติดตอกันไดทางไอ จาม และเสมหะ  

ดังนั้น นอกจากการใหผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอดใสหนากากอนามัยใหถูกตองแลว    ผูดูแลควรจัดหา
ภาชนะท่ีมีฝาปดใหผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอดไวสําหรับบวนเสมหะเพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ  

 
การปองกันตนเองของผูดูแล 

  เนื่องจากผูดูแลเปนบุคลากรท่ีดูแล ใกลชิดกับผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอด  ดังนั้นการ
ปองกันตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญ  เพราะหากผูดูแลปวยเปนวัณโรคปอด   หนวยงานก็จะขาดบุคลากรหลักในการ
ดูแลผูใชบริการ   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 2
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แผนการสอนท่ี  2 

24

ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  4 
 

เรื่อง  “กําจัดหนากากอนามัย  เสมหะ  ทําความสะอาดเส้ือผา เครื่องนอนอยางไร..ใหถูกตอง” 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 

สรุปและทบทวนเนื้อหาสําคัญ   ดังนี้ 
1. วิธีการกําจัดหนากากอนามัย  การกําจัดเสมหะและการทําความสะอาดเสื้อผา    เครื่องนอนของ

ผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอดท่ีถูกตองเปนสิ่งสําคัญเพราะหากกําจัดหนากากอนามัย  หรือกําจัดเสมหะไม
ถูกวิธี  ไมมีการทําความสะอาดเสื้อผา   เครื่องนอนของผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอดจะยิ่งทําใหเกิดการ
แพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืนได  (ดูวิธีการกําจัดหนากากอนามัย  การกําจัดเสมหะ และการทําความสะอาดเสื้อผา  
เครื่องนอนของผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอดท่ีใบความรู) 
 2.  ระยะเวลาหรือความถี่ในการกําจัดหนากากอนามัย  การกําจัดเสมหะและการทําความสะอาด  
เสื้อผา    เครื่องนอนของผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรคปอดควรทําเปนประจําทุกวันยกเวนเครื่องนอนสามารถ
ทําความสะอาดไดอยางนอยอาทิตยละครั้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 2
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แผนการสอนท่ี  2 

25

ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากรท่ี  5 
 

เรื่อง “ควร...ไมควรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ัวไปของผูปวยวัณโรค” 
 

ข้ันตอนการดําเนินการ และหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 
เฉลยคําตอบ (ดูใบเฉลยท่ี 4)     พรอมทบทวนความรูเก่ียวกับการดูแลผูใชบริการท่ีปวยเปนวัณโรค

ปอดในดานอ่ืน ๆ เชน การใหผูปวยพักผอนใหเพียงพอ  การออกกําลังกายตามสภาพรางกายและดาน
โภชนาการเพ่ือใหผูปวยมีสุขภาพรางกาย  จิตใจท่ีดี  ท้ังนี้การใหผูปวยทํากิจกรรมตาง ๆ     ควรคํานึงถึงสภาพ
รางกายของผูปวยและการปองกันการแพรกระจายเชื้ออยางถูกตอง   

 
 

 
 

แผนการสอนที่ 2



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม28

  แผนการสอนท่ี  2 

ใบงานท่ี  1 
“มารูจักอาการของวัณโรคปอดกันเถอะ” 

 
 
ภารกิจ  1.  แบงผูรับการอบรมออกเปนกลุม ๆ ละ  4-5  คน  

2. ใหสมาชิกกลุมระดมสมองเลือกบัตรคําเก่ียวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอดเขียนลงใน  
     กระดาษฟลิปชารท (Flip chart)  (เวลา  10  นาที) 

 
 
 
 
   

บัตรคําอาการ 
 

 
ไอเรื้อรังติดตอกันนานกวา 2 สัปดาห 

 

 
น้ําหนักลด 

 
หายใจติดขัด 

เบื่ออาหาร ชาตามปลายมือ ปลายเทา เจ็บหนาอก 

มีไข 
(มักเปนชวงบาย เย็น หรือตอนกลางคืน) 

 

ไอมีเลือดปน หนามืด   เวียนศีรษะ 

มีผื่น/ตุม  ข้ึนตามตัว  
 

หิวขาวบอย  ๆ เลือดออกตามไรฟน 

ถายเปนเลือด ปวดตามขอ    คัดจมูก  จาม  น้ํามูกไหล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 2
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  แผนการสอนท่ี  2 

 
ใบเฉลยใบงานท่ี  1 

                          “มารูจักอาการของวัณโรคปอดกันเถอะ” 
 

บัตรคําอาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาการนาสงสัยวัณโรคปอด ใช ไมใช 
1. ไอเรื้อรังติดตอกันนานกวา 2 สัปดาห   
2. น้ําหนักลด   
3. หายใจติดขัด   

4. เบื่ออาหาร   
5.ชาปลายมือ ปลายเทา   

6.เจ็บหนาอก   
7.มีไข (มักเปนชวงบาย เย็น หรือตอนกลางคืน)   
8.ไอมีเลือดปน   
9.หนามืด   เวียนศีรษะ   

10.มีผื่น/ตุม  ข้ึนตามตัว    
11.หิวขาวบอย  ๆ   

12.เลือดออกตามไรฟน   

13.ถายเปนเลือด   

14.ปวดตามขอ   

15. คัดจมูก  จาม  น้ํามูกไหล   

แผนการสอนที่ 2



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม30

  แผนการสอนท่ี  2 

ใบงานท่ี  2 
“จะปองกันอยางไร ไมใหตนเองและผูอ่ืนติดโรค” 

 
 
ภารกิจ  1.   แบงผูรับการอบรมออกเปนกลุม ๆ ละ  4-5  คน   

2. ใหสมาชิกกลุมอานทําความเขาใจใบงานท่ี 2  ซ่ึงเปนกรณีศึกษา และระดมสมองโดยให
สมาชิกกลุมสมมติตัวเองวาเปนดาว   และเขียนคําตอบลงบนกระดาษฟลิปชารท  
(Flip chart)   (เวลา  15 นาที)         

            คําถาม  “ถาทานเปนดาว  ทานจะแนะนําใหยายคําปฏิบัติตัวอยางไรไมให 
                        แพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืน” 

          3. ใหแตละกลุมเลือกผูแทนจํานวน 1 คนเพ่ือนําเสนอความคิดเห็นของกลุม 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 2



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม 31

  แผนการสอนท่ี  2 

กรณีศึกษา 
 
 
  ดาว   (นามสมมติ)  อายุ  40 ป   ทํางานในตําแหนงผูดูแลของสถานสงเคราะหแหงหนึ่งมา
เปนระยะเวลา  10 ป  โดยมีหนาท่ีดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะห   ดาวสังเกตเห็นวายายคําไอเรื้อรังมารวม 
3 เดือนแลว  แตเพ่ิงมีอาการไอเลือดออกเม่ือ 2 วันท่ีผานมา   ดาวจึงไปแจงกับพยาบาล  ซ่ึงพยาบาลประเมิน
อาการแลวเห็นควรพายายคําไปพบแพทย   โดยแพทยตรวจพบวายายคําเปนวัณโรค 
  เม่ือกลับมาถึงสถานสงเคราะห  พยาบาลแจงเรื่องดังกลาวใหผูปกครองสถานสงเคราะหและ
ผูดูแลทราบ    เม่ือดาวทราบวายายคําปวยเปนวัณโรคก็มีความวิตกกังวล  กลัวจะติดวัณโรค  เนื่องจากดาว
เปนผูดูแลประจําท่ีดูแลเรือนนอนท่ียายคําพักอยู  ดาวจึงไดรับมอบหมายจากพยาบาลใหทําหนาท่ีเปนผูท่ีคอย
กํากับการกินยาของยายคําตามท่ีเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลไดแนะนํามา 
  ตั้งแตดาวทํางานเปนผูดูแลในสถานสงเคราะหแหงนี้มายังไมเคยเห็นผูสูงอายุคนไหนเปน 
วัณโรค  ดาวจึงไมมีความรูเรื่องวัณโรคเลย   ใจหนึ่งดาวก็สงสารและเห็นใจยายคําแตอีกใจหนึ่งดาวก็กลัว
ตนเองและผูสูงอายุคนอ่ืนจะติดโรคนี้ไปดวย 
 
 
ประเด็นคําถาม    

1.  “ถาทานเปนดาว  ทานจะแนะนําใหยายคําปฏิบัติตัวอยางไรไมใหแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืน” 
 2.  “ทานจะมีวิธีการปองกันตนเองขณะดูแลยายคําอยางไร” 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 2



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม32

  แผนการสอนท่ี  2 

ใบเฉลยใบงานท่ี  2 
“จะปองกันอยางไร ไมใหตนเองและผูอ่ืนติดโรค” 

 
 
ขอพึงระวัง เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมท่ีใหสมาชิกกลุมรวมแสดงความคิดเห็นอาจทําใหผูรับ
การอบรมไมกลาแสดงความคิดเห็น  เนื่องจากเกรงวาความคิดเห็นของตนอาจเปนวิธีการหรือการกระทําท่ีไม
ถูกตองตามท่ีวิทยากรไดบรรยาย 
  ดังนั้น ในการเฉลยคําตอบ  วิทยากรจึงตองระวังไมใหการเฉลยคําตอบของตนเปนลักษณะ
การตําหนิ  โดยควรสื่อสารในประเด็นของบริบท หรือลักษณะของหนวยงานท่ีมีความแตกตางกัน เชน สังกัด
ของหนวยงานจึงทําใหคําตอบของผูรับการอบรมมีความแตกตางกันได 
 
เฉลยคําตอบท่ีถูกตอง 
1.คําถาม  “ถาทานเปนดาว  ทานจะแนะนําใหยายคําปฏิบัติตัวอยางไรไมใหแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืน” 
 
คําตอบ        1. จะใหผูปวยใชหนากากอนามัย   หรือผาเช็ดหนา หรือผาขนหนูท่ีสะอาด ปดปาก ปดจมูกทุก
ครั้งเวลาไอ หรือจาม   
                 2. หากระปองหรือกระโถนท่ีมีฝาปดโดยใสน้ํายาฆาเชื้อ หรือน้ํายาซักผาขาวหรือผงซักฟอกหรือ
ใสน้ําผสมดางทับทิมไวใหผูปวยบวนเสมหะ 
                 3. เนื่องจากหนวยงานไมมีหองแยกโรค ก็จะนําผูปวยไปนอนอยูมุมใดมุมหนึ่งของหอง โดยจะจัด
ใหอยูใกลหนาตางเพ่ือใหอากาศถายเทสะดวกและแสงแดดสองถึง 
                 4. จะกําจัดเสมหะของยายคําดวยการนําเสมหะไปเผาหรือฝงหรือท้ิงลงโถสวมในวันถัดไป  และ
ทําความสะอาดกระปองหรือกระโถนนั้นโดยนําไปผึ่งแดดใหแหง 
  5.  ทําความสะอาดภาชนะใสอาหารของยายคําทุกวันและนําออกไปผึ่งแดด 
                 6.ทําความสะอาดเสื้อผาของยายคําทุกวันและนําไปผึ่งแดด ยกเวนเครื่องนอนท่ีจะทําความ
สะอาด 1 ครั้งตออาทิตย 
                 7.แยกทําความสะอาดผาขนหนูหรือผาปดปากท่ียายคําใชปดปากเวลาไอจามตางหากไมรวมกับ
เสื้อผาของผูอ่ืน และนําไปผึ่งแดดทุกวัน 
                 8. ท้ิงหนากากอนามัยท่ียายคําใชปดปากเวลาไอจามลงในถังขยะติดเชื้อ 
 
2.  คําถาม   “ทานจะมีวิธีการปองกันตนเองขณะดูแลยายคําอยางไร” 
คําตอบ          1.ควรรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง กินอาหารใหครบ 5 หมู  และพักผอนใหเพียงพอ                        
                   2. ไมสัมผัสเสมหะของผูปวยโดยตรง 
                   3. กรณีท่ีพ่ีเลี้ยงปวยเปนโรคเบาหวาน หรือมีภูมิตานทานต่ํา      ควรหลีกเลี่ยงการดูแลผูปวย
วัณโรคอยางนอย 2 สัปดาหแรกของการรักษา 
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ใบงานท่ี  3 
“กําจัดหนากากอนามัย เสมหะ ทําความสะอาดเส้ือผา เครื่องนอนอยางไร...ใหถูกตอง” 

 
 
 
ภารกิจ  1.   แบงผูรับการอบรมออกเปน 3  กลุม โดยใหกลุมมีจํานวนสมาชิกเทากัน   

2.   ใหแตละกลุมสงผูแทนจับฉลากเพ่ือเริ่มทํากิจกรรม  
3. สมาชิกกลุมรวมกันระดมสมองในประเด็นท่ีกลุมไดจากการจับฉลากโดยสมาชิกสามารถ

เลือกใชอุปกรณท่ีทางคณะทํางานไดจัดเตรียมไวให  (15 นาที) 
3.1  กลุมท่ีไดฉลากท่ี 1  ใหระดมสมองหาวิธีการกําจัดเสมหะท่ีถูกตองใน 2 กรณี คือ 

 3.1.1 กรณีภาชนะท่ีใชไดครั้งเดียว  เชน  ถุงพลาสติกหรือกระปองท่ีไมมีน้ําหลอ  
   3.1.2 กรณีภาชนะท่ีนํากลับมาใชซํ้าได  เชน กระปองท่ีมีน้ําหลอ   
 3.2 กลุมท่ีไดฉลากท่ี 2  ใหระดมสมองหาวิธีการทําความสะอาดสิ่งของตาง ๆ ของ   
      ผูปวยท่ีถูกตองและระยะเวลาหรือความถ่ีในการทําความสะอาดสิ่งของตาง ๆ ดังนี้  
      3.2.1   เสื้อผา   
      3.2.3   เครื่องนอน   

         3.3 กลุมท่ีไดฉลากท่ี 3  ใหระดมสมองในประเด็นการกําจัดหนากากอนามัย  ดังนี้ 
    3.3.1 บอกข้ันตอนการถอดหนากากอนามัยท่ีถูกตอง 
                          3.3.2  วิธีการกําจัดหนากากอนามัยท่ีถูกตอง   

4. ใหแตละกลุมนําเสนอผลการระดมสมองของกลุม    
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ใบงานท่ี  4 
“ควร...ไมควรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ัวไปของผูปวยวัณโรค” 

 
 

 
ภารกิจ  1.  แบงผูรับการอบรมออกเปนกลุม ๆ ละ  4-5  คน  

2.  ใหสมาชิกกลุมระดมสมองเลือกบัตรคําสิ่งท่ีผูปวยวัณโรคควรและไมควรปฏิบัติ 
     เขียนลงในกระดาษฟลิปชารท (Flip chart)  (เวลา  10  นาที) 

 
 
 

บัตรคํา 
 

 
กินอาหารท่ีมีประโยชน 

 

 
กินอาหารประเภททอด  มัน   

 
 

ออกกําลังกายตามสภาพรางกาย 
 

 
ทํางานหนัก 

 
 

นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 
 

 
สูบบุหรี่ 

 
    

ดื่มเหลา 
 

 
ดื่มน้ําเย็น 

 
 

เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืน 
 

 
กินอาหารรอน 
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ใบเฉลยใบงานท่ี  4 
“ควร...ไมควรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ัวไปของผูปวยวัณโรค” 

 
 
 

ควรปฏิบัติ ไมควรปฏิบัต ิ
1. กินอาหารท่ีมีประโยชน 
2. ออกกําลังกายตามสภาพรางกาย 
3. นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ 
4. กินอาหารรอน 
5. เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืน 

1. กินอาหารประเภททอด  มัน   
2. ทํางานหนัก 
3. สูบบุหรี ่
4. ดื่มน้ําเย็น 
5. ดื่มเหลา 

 
 
 
หมายเหตุ:  พ่ีเลี้ยงหรือผูดูแลสามารถใหผูใชบริการท่ี
ปวยเปนวัณโรคเขารวมกิจกรรมกับผู อ่ืนไดท้ังนี้ควร
คํานึงถึงสภาพรางกายของผูปวยและการปองกันการ
แพรกระจายเชื้ออยางถูกตอง 

 
 
 
หมายเหตุ:  กรณีท่ีผูปวยยังมีอาการไอ  การกิน
อาหารประเภททอด  มัน  หรือน้ําเย็นจะกระตุนให
เกิดการไอมากข้ึน 
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ใบความรู 
 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอาการนาสงสัยวัณโรคปอด  การติดตอของวัณโรคปอด   
ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด 

 
วัณโรค...คืออะไร 

วัณโรค  เปนโรคติดตอเกิดจากเชื้อแบคทีเรียท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลาซ่ึงออกมาพรอม
ละอองเสมหะจากการไอ จาม โดยไมปดปาก ปดจมูกของผูปวยวัณโรค     
 
วัณโรค…พบไดบอยท่ีอวัยวะไหน 

วัณโรคมักพบท่ีปอดเราจึงเรียกวา “วัณโรคปอด”   ในขณะเดียวกันก็ยังพบท่ีอวัยวะ
สวนอ่ืน ๆ ได   แตจะเรียกกันวา “วัณโรคนอกปอด”   เชน  วัณโรคกระดูก   วัณโรคตอมน้ําเหลือง  
วัณโรคเยื่อหุมสมอง  เปนตน 

 
กลุมคนประเภทใด...ท่ีเส่ียงตอการปวยเปนวัณโรค 

• กลุมผูสูงอายุ 

• กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี  หรือผูปวยเอดส 

• กลุมผูปวยโรคเบาหวาน 

• กลุมผูมีประวัติเคยตองขังในเรือนจําหรือผูติดสารเสพติดชนิดฉีด 

• กลุมผูท่ีอาศัยรวมบาน หรือผูใกลชิดกับผูปวยวัณโรคปอด 
  

รูไหม....อาการของวัณโรคปอดมีอะไรบาง      
      พวกเราจะรูไดอยางไรวาคนไหนนาจะเปนวัณโรคปอด   ก็สังเกตจากอาการใดอาการ
หนึ่งตอไปนี้  

• ไอติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห     

• ไอเปนเลือด    

• มีไขต่ํา ๆ ตอนบาย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน   

• กินอาหารไดนอยลงจากเดิม น้ําหนักลด ออนเพลีย 

• เจ็บหนาอก  รูสึกเหนื่อยงาย  หายใจเร็วข้ึนกับกิจกรรมท่ีเคยทําเปนปกติ 
 

ควรทําอยางไร…เม่ือพบผูมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด 
หากสังเกตพบผูท่ีมีอาการอยางใดอยางหนึ่งขางตน  ผูดูแลควรแจงใหพยาบาลทราบ

ทันที  (ในกรณีท่ีหนวยงานไมมีพยาบาลใหแจงเจาหนาท่ีท่ีดูแลดานสุขภาพ)  เพ่ือพาไปหาคุณหมอ
และรับการตรวจเพ่ิมเติมท่ีโรงพยาบาล  ท้ังนี้ควรใหผูใชบริการท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดปองกัน
การแพรกระจายเชื้อดวยการใสหนากากอนามัยหรือใชผาขนหนูปดปากขณะไอ จาม  และจัดภาชนะ
ท่ีมีฝาปดไวสําหรับขากเสมหะ 

แผนการสอนที่ 2
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วัณโรคปอด รักษาหายหรือไม 
  วัณโรคปอดรักษาหายได...โดยผูปวยตองกินยาทุกวันติดตอกันอยางนอย 6-8  เดือน  
 
ส่ิงสําคัญท่ีจะรักษาวัณโรคปอดใหหายคือ...   
        ตองมีผูดูแลคอยดูผูปวยกินยาทุกครั้งวาผูปวยไดกลืนยาลงไปทุกเม็ดเพราะถาให
ผูปวยกินยาเอง  ผูปวยอาจจําไมไดวาตนเองกินยาไปหรือยังหรือไมยอมกินยาซ่ึงถาเปนเชนนี้การ
รักษาวัณโรคปอดท่ีเปนอยูก็จะมีความยุงยากและซับซอนมากข้ึนโดยเฉพาะถาเกิดปญหาเชื้อดื้อยา 
 

Tip  box :  ผูปวยวัณโรครกัษาหาย    เราปลอดภัยจากการติดเช้ือวัณโรค 
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การปองกันการแพรกระจายเช้ือวัณโรค    การปองกันตนเองขณะดูแลผูปวยและ 

การจัดท่ีพักท่ีเหมาะสมแกผูปวยวัณโรคปอด 
 

 
การปองกันการแพรกระจายเช้ือวัณโรค  มี 2 วิธี คือ 
          1. ใหผูปวยวัณโรคปอดใสหนากากอนามัยหรือใชผาเช็ดหนาหรือผาขนหนูท่ีสะอาดปดปากและ
ปดจมูกทุกครั้ง เวลาไอหรือจาม 

2.  ใหผูดูแลจัดหากระปองหรือกระโถนบวนเสมหะใหกับผูปวย 
 

วิธีท่ี  1. ใหผูปวยวัณโรคปอดใสหนากากอนามัยหรือใชผาเช็ดหนาหรือผาขนหนูท่ีสะอาดปดปากและ  
           ปดจมูกทุกครั้ง เวลาไอหรือจาม 

 
ความสําคัญของหนากากอนามัย 

เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืนและคนท่ีอยูใกลชิด 
 

ขอปฏิบัติในการใสหนากากอนามัย   
1. ขณะใสหนากากอนามัยสามารถดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารไดโดยใหดึงหนากากมาไวใตคาง 

เม่ือดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารเสร็จก็ดึงหนากากกลับมาปดปากปดจมูกเชนเดิม 

  2. เปลี่ยนหนากากอนามัยเม่ือเปยกน้ําจากการแปรงฟน ลางหนา หรืออาบน้ํา  

         3. เปลี่ยนหนากากอนามัยทุกวัน  ไมเก็บหนากากอนามัยไวใชซํ้าเพราะอาจแพรกระจายเชื้อไป

ตามท่ีตางๆ ได 

  4. ผูปวยควรใสหนากากอนามัยตลอดเวลาเม่ืออยูรวมกับผูอ่ืน 

  5. เม่ือหยุดไอ  ก็ไมจําเปนตองใสหนากากอนามัย 

 
 

ข้ันตอนการใสหนากากอนามัยท่ีถูกตอง  ควรปฏิบัติดังนี้ 

• ใหผูปวยใชหนากากอนามัยหรือผาเช็ดหนาหรือผาขนหนูท่ีสะอาด ปดปาก ปดจมูกทุก
ครั้งเวลาไอหรือจาม    โดยถือวาเปนวิธีการปองกันการแพรกระจายเช้ือไปสูผูอ่ืนไดดีท่ีสุด  เนื่องจาก
เปนการปองกันท่ีตัวผูปวย 
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ภาพที่  1   ขั้นตอนการใสห่น้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ล้างมือก่อนใส่หน้ากากอนามัย  
 

                                  
 
 
2.ให้ด้านสีเข้มอยู่ด้านนอก  โดยให้ขอบลวดอยูด่า้นบนสันจมกู 
 

                                                
 

 
 
 
 
 

ขอบ
ลวด ด้านสี

เข้ม/
ด้านนอก 
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ภาพท่ี  1   ข้ันตอนการใสหนากากอนามัยท่ีถูกตอง  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ดึงสายคลองหูทัง้ 2 ขาง                                ไมจับบริเวณผาของหนากากอนามัย 
 

                                                     

              

 

                                                   

 

   
 

4.   กดขอบลวดใหติดกับดั้งจมูก  
 

                                   
                                                   
 


ขอบลวด
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ภาพท่ี  1   ข้ันตอนการใสหนากากอนามัยท่ีถูกตอง (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ดึงหนากากลงมาใหปดจมูกและปากใหกระชับ   
 

                                                  
 
                                                  
 

                  

                  

 

                                                

 

  
 
 
 



ใสหนากากไมกระชับ   
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• กําจัดหน้ากากอนามัยอย่างไร….. ให้ถูกต้อง 
 

ภาพที่  2  การกําจัดหนา้กากอนามัยที่ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.จับสายคลอ้งหูท้ัง 2 ข้าง                         ไม่จับบริเวณผ้าของหน้ากากอนามัย 
 

                  

                   

 

                                               
 
2.นําหน้ากากอนามัยไปทิ้งลงถังขยะติดเชื้อท่ีมีฝาปิดหรือเผาทําลาย  ไม่ท้ิงลงพื้นหรือท้ิงรวมกับ
ขยะท่ัวไป     
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ภาพท่ี  2  การกําจัดหนากากอนามัยท่ีถูกตอง  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ลางมือทกุคร้ังหลังถอดและทิ้งหนากากอนามัย   
 
 

                                       
 
 
 
    หมายเหตุ   ถาผูปวยใชหนากากผา ผาเช็ดหนา หรือผาขนหนูแทนหนากากอนามัย  ควรแยกทําความ
สะอาดตางหากจากเส้ือผา โดยซักทําความสะอาด และนําออกไปผึ่งแดดทุกวัน 
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  วิธีท่ี  2  ใหผูดูแลจัดหากระปองหรือกระโถนบวนเสมหะใหกับผูปวย 
 

ภาพท่ี   3   ภาพภาชนะบวนเสมหะและการกําจัดเสมหะท่ีถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กําจัดเสมหะอยางไรใหถูกตอง 

1. จัดหากระปองหรือกระโถนที่มีฝาปด 
 

                                                        
 
 

2.  ถาไมมีฝาปดใหใสน้ํายาฆาเชื้อ หรือน้ํายาซักผาขาวหรือน้ําละลายผงซักฟอกหรือใสน้ําผสม
ดางทับทิมไวใชบวนเสมหะ 

 

น้ํายาฆาเช้ือ หรือน้ํายา
ซักผาขาวหรือน้ํา
ละลายผงซักฟอกหรือ
ใสน้ําผสมดางทับทิม
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ภาพท่ี  4  การกําจัดเสมหะท่ีถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1. การทําความสะอาดกระปองหรือกระโถน   พ่ีเลี้ยงหรือผูดูแลควรใสหนากากอนามัย 
และถุงมือเพ่ือเปนการปองกันการติดเชื้อวัณโรคปอด 

2. สกอตไบรทท่ีนํามาใชทําความสะอาดกระปองหรือกระโถนควรแยกใชตางหากไม
นํามาใชรวมกับการทําความสะอาดกระปองหรือกระโถน 

 

1.กรณีภาชนะที่ใชไดคร้ังเดียว  เชน ถุงพลาสติกหรือกระปองท่ีไมมีน้ําหลอควรกําจัดท้ิงในวัน
เดียวกันโดยเผาทําลายหรือทิ้งลงถังขยะติดเช้ือที่มีฝาปด ไมท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป  โดยไมนํา
ภาชนะนั้นมาใชซ้ําอีก 
 
         1.1  กรณีบวนเสมหะลงในถงุพลาสติก  ใหมัดถุงพลาสติกใหแนนกอนกําจัดท้ิง   
 

                   
 
 

         1.2  กรณีบวนเสมหะลงในกระปองที่ ไมมีน้ําหลอใหนําถุงพลาสติกมาใสและมัด
ถุงพลาสติกใหแนนกอนกําจัดท้ิง 
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ภาพท่ี  4  การกําจัดเสมหะท่ีถูกต้อง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีภาชนะท่ีนํากลับมาใช้ซํ้าได ้  เช่น กระป๋องที่มีน้ําหล่อ  ให้นําเสมหะไปเผาหรือฝังหรือ 
เทท้ิงลงโถส้วมในวันถัดไป   ไม่นําเสมหะทิ้งลงถังขยะท่ัวไป 

 

                        
 
 
 
 
3. ทําความสะอาดกระปอ๋งหรือกระโถนแล้วนําไปผ่ึงแดดให้แห้ง 
 

                     
 
หมายเหตุ    1. การทําความสะอาดกระป๋องหรือกระโถน   ผู้ดูแลไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือเนื่องจากเสมหะที่อยู่ในกระป๋อง
หรือกระโถนได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว    
           2.  สก๊อตไบร์ทท่ีนํามาใช้ทําความสะอาดกระป๋องหรือกระโถนควรแยกใช้ต่างหากไม่นํามาใช้ร่วมกับการทํา
ความสะอาดภาชนะอื่น 
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• การจัดที่พักทีเ่หมาะสมแก่ผูป้่วยวัณโรคปอด 
1. กรณีหน่วยงานมีห้องแยกโรค 
 

ภาพท่ี  5  การจัดท่ีพักท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยวัณโรคปอด 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. กรณีหน่วยงานไม่มีห้องแยกโรค 

 
 
 
 
 
 

         

                 
 

 
• ห้องควรมีลักษณะโล่ง ปลอดโปร่ง สะอาด   
• เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก  แสงแดดส่องถึง เพราะแสงแดดจะชว่ยฆ่าเชื้อโรคได ้
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2. กรณีหน่วยงานไม่มีห้องแยกโรค 
 
ภาพท่ี  6  การจัดท่ีพักท่ีเหมาะสมแก่ผู้ป่วยวัณโรคปอด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ทําความสะอาดห้องอย่างไร….. ให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ทําความสะอาดห้องอย่างไร.....ให้ถูกต้อง 
                 ควรทําความสะอาดพ้ืนห้องทุกวันด้วยการถูพ้ืน  เน่ืองจากละอองฝอยเสมหะมีโอกาสหล่น
ลงพื้นขณะผู้ป่วยไอ  จาม 

 
• ทําความสะอาดเคร่ืองนอน  เสื้อผ้า  ภาชนะใส่อาหารของผู้ป่วย  อย่างไร….. ให้ถูกต้อง 

  เครื่องนอน   
ควรซักทําความสะอาดหรือนําออกมาผึ่งแดดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 

            เสื้อผ้า 
  ควรซักทําความสะอาดแล้วนําออกมาผึ่งแดดทุกวัน 

ภาชนะใส่อาหาร 

                  
 

• ควรจัดท่ีพักแยกเป็นสัดส่วนโดยให้ผู้ป่วยอยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้อง  ซ่ึงโดยทั่วไปใช้เวลา 
2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน  โดยท่ีพักควรอยู่ใกล้หน้าต่างและอยู่ใต้ลม   

• ห้องควรมีลักษณะโล่ง ปลอดโปร่ง สะอาด    
• เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  แสงแดดส่องถึง 

 
 

 จัดให้ผู้ป่วยอยู่มุม
ใดมุมหนึ่งของห้อง 

  แผนการสอนท่ี  2 
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  ควรล้างทําความสะอาดและนําออกมาผึ่งแดดทุกวัน 
• การป้องกันตนเองของผู้ดูแล 

 
ภาพที่  7   การป้องกันตนเองของผู้ดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  และพักผ่อนให้เพียงพอ    
 

           
 
 
2. ไม่สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยโดยตรง  ถ้าสัมผัสต้องรีบล้างมือทําความสะอาดโดยเร็ว 

 
3. กรณีท่ีผู้ดูแลป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือมีภูมิต้านทานต่ํา ควรหลีกเลี่ยงการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
อย่างน้อย 2 สัปดาห์แรกของการรักษา 
 

แผนการสอนที่ 2
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  ควรล้างทําความสะอาดและนําออกมาผึ่งแดดทุกวัน 
• การป้องกันตนเองของผู้ดูแล 

 
ภาพที่  7   การป้องกันตนเองของผู้ดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  และพักผ่อนให้เพียงพอ    
 

           
 
 
2. ไม่สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยโดยตรง  ถ้าสัมผัสต้องรีบล้างมือทําความสะอาดโดยเร็ว 

 
3. กรณีท่ีผู้ดูแลป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือมีภูมิต้านทานต่ํา ควรหลีกเลี่ยงการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
อย่างน้อย 2 สัปดาห์แรกของการรักษา 
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การดูแลดานสุขภาพท่ัวไปของผูปวยวัณโรค 

• การกินอาหาร 
1. ควรใหผูปวยกินอาหารท่ีมีประโยชน  ปรุงสุกและสะอาด 

2. ลดอาหารประเภททอด  มัน  หรือน้ําเย็น  เพราะอาหารเหลานี้จะทําใหเกิดอาการไอมากข้ึน 

3. ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 6-8 แกว  

4. งดสูบบุหรี่   ยาเสนเพราะบุหรี่และยาเสนทําใหเสมหะเหนียวและออกมายากจึงทําใหเกิดอาการ

ไอมากข้ึน 

5. งดเหลา ของมึนเมาทุกชนิดเพราะยาวัณโรคมีผลตอตับ การดื่มของมึนเมาทุกชนิดจะเปน

อันตรายตอตับ 

 

• การดูแลสุขภาพท่ัวไป 

1. ควรใหผูปวยพักผอนอยางเพียงพอ 

2. ควรใหผูปวยเดินหรือออกกําลังกายตามสภาพรางกาย 

3. ไมควรใหผูปวยยกของหนักเพราะจะทําใหผูปวยมีอาการเจ็บหนาอกและไอออกมาเปนเลือด 

4. ผูปวยควรไดรับกําลังใจจากบุคคลรอบขาง 

5. ควรใหผูปวยเขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืน  ท้ังนี้ควรคํานึงถึงสภาพรางกายของผูปวยและการปองกัน

การแพรกระจายเชื้ออยางถูกตอง 
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ตัวอย่าง   
แบบบันทึกการส่งต่อเม่ือมีผูมี้อาการนา่สงสัยวัณโรคปอด 

 
 

เรียน  งานพยาบาล      วันที่  ….23…ส.ค….54       
 
ช่ืออาคาร/เรือนนอน………กล้วยไม้…………….. 
 
ชื่อผู้รับบริการ  …………………นายหวล…………งานดี………………………………………………… 
 
กรุณาทําเคร่ืองหมาย    หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
 
อาการน่าสงสัยวัณโรคปอด 
 

(  )     ไอติดต่อกันนานเกินกว่า 2 สัปดาห์     (  )   นํ้าหนักลด อ่อนเพลีย 
(  )     ไอเป็นเลือด       (  )  กินอาหารได้น้อยลงจากเดิม 

  (  )     เจ็บหนา้อก       
  (  )     รู้สึกเหนื่อยง่าย  หายใจเร็วข้ึน กับการทํากิจกรรมที่เคยทําเป็นปกติ 

(  )     มีไข้ตํ่า ๆ ตอนบ่าย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน   
 (  )     อ่ืน ๆ .............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
 
ระยะเวลาที่มีอาการทั้งหมดประมาณ   ……………….. วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ลงช่ือ  ……………………..….. 
       (ผู้ดูแล) 

 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 2





 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่   3 
 
 
 

การดูแลเรื่องการกินยาวัณโรคปอด 
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แผนการสอนที่   3 
การดูแลเรื่องการกินยาวัณโรคปอด 

 
          ศรินยา / ทัศนีย์ / กาญจนา 

 
 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้รับการอบรม 

1.  ตระหนักถึงความสําคัญของการให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเน่ืองและผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก   
    ผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเน่ือง   

  2.  มีความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเม่ือผู้ป่วยเกิดอาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอด 
   
 
สาระสาํคญั 1. ความสําคัญของการกินยา 

2. สาเหตุของการกินยาไม่ต่อเน่ือง 
3. ทําอย่างไรให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้หลัก 3 ต.   

   4. การบันทึกการกินยา 
   5. อาการผิดปกติจากการกินยาที่ผู้ดูแลต้องแจ้งพยาบาล 
   
 
 
กระบวนการ 1.ชมวีดิทัศน์ 

2.บรรยาย  
  3. แบ่งกลุ่มระดมสมอง 
 
 
สื่อ/อุปกรณ์      1. วีดิทัศน ์ เรื่อง  “การรับประทานยารักษาวัณโรคอย่างครบถ้วน ต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ”                 

    (เวลา 5 นาที)   
2. ใบงาน  

  3. ใบความรู้  
  4. สไลด์นําเสนอ (Power point)  
   5. กระดาษฟลิปชาร์ท  (Flip chart) 
 
 
เวลา  1  ช่ัวโมง  30  นาที  

แผนการสอนที่ 3
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  แผนการสอนท่ี  3 
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บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม     
 

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
ตอนท่ี  1  
กลุ่มใหญ ่

หัวข้อ  เร่ือง  “การดูแลเร่ืองการกินยาวัณโรคปอด”   
 เกริ่นนํา 

      เชื่อมโยงบทบาทของผู้ดูแลโดยต้ังคําถาม  “หน้าที่ของท่าน
ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีอะไรบ้าง” 

  กระบวนการดําเนินงาน 
เริ่ มกระบวนการด้วยการเปิดวี ดิทัศน์   เรื่ อง   “การ

รับประทานยารักษาวัณโรคอย่างครบถ้วน ต่อเ น่ืองและ
สม่ําเสมอ”   เมื่อผู้รับการอบรมชมวีดิทัศน์ดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วจึงเร่ิมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว 

 สรุป  
     ทบทวนความรู้ในหัวข้อดังกล่าวโดยเน้นการใช้หลัก 3 ต.  
เพ่ือให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้รับการ
อบรมได้ซักถาม 

30 นาท ี
5  นาท ี

 
 

20 นาท ี
 
 
 
 

5 นาท ี

1. วีดิทัศน์ เรื่อง  
“การรับประทาน
ยารักษาวัณโรค
อ ย่ า งครบถ้ วน 
ต่ อ เ น่ื อ ง แ ล ะ
สม่ําเสมอ” 
2.สไลด์นําเสนอ 
(Power point) 

 

แผนการสอนที่ 3
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  แผนการสอนท่ี  3 
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บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ต่อ)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
ตอนท่ี  2   
กลุ่มย่อย 

หัวข้อ  เร่ือง “ทําอย่างไร…. หากผู้ป่วยไม่กินยาและวิธทีําให้
ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง” 

 เกริ่นนํา 
      แบ่งผู้รับการอบรมตามรูปแบบการดูแลของผู้รับการอบรม 
เช่น  ผู้รับการอบรมที่มาจากหน่วยงานด้านผู้สูงอายุให้อยู่กลุ่ม
เดียวกัน  เพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน   

 กระบวนการดําเนินงาน 
     เริ่มกิจกรรมกลุ่มตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. แจกใบงานที่  1  ให้สมาชิกกลุ่มระดมสมองเพ่ือหาวิธีการให้
ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการแก้ปัญหากรณีผู้ป่วยไม่
ยอมกินยา  โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  (Flip 
chart)   
2. ให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนนําเสนอผลการระดมสมองของกลุ่ม 
กลุ่มละ 3-5 นาที   

 สรุป 
      สรุปวิธีการและเทคนิคต่าง  ๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยกิน
ยาอย่างครบถ้วนถูกต้องจากแต่ละกลุ่มพร้อมเสนอแนะวิธีการ
อ่ืนที่นอกเหนือจากที่แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นมารวมถึง
เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหากรณีผู้ป่วยไม่ยอมกินยา 

40 นาท ี
 

 5 นาที 
 
 
 

20 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

15 นาที 

ใบงานที่  1  
 

แผนการสอนที่ 3
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แผนการสอนที่ 3   

บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม  (ต่อ)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
ตอนท่ี  3   
กลุ่มย่อย  

 

หัวข้อ  เรื่อง    “อาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอด... 
รู้ก่อน ผู้ป่วยปลอดภัย”   

• เกริ่นนํา 
     แบ่งผู้รับการอบรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4-5  คน จากการ
ทํากิจกรรมสันทนาการ (เลือกกิจกรรมสันทนาการที่ภาคผนวก) 

• กระบวนการดําเนินงาน 
      เริ่มกิจกรรมกลุ่มตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.   แจกใบงานท่ี  2  พร้อมบัตรคําอาการผิดปกติจากการกินยา
วัณโรคปอด 
2. ให้สมาชิกกลุ่มระดมสมองเลือกเฉพาะบัตรคําอาการผิดปกติ
จากการกินยาวัณโรคปอดจํานวน 10 ใบ เขียนลงในกระดาษ 
ฟลิปชาร์ท  (Flip chart) 
3.   เฉลยคําตอบที่ถูกต้องของแต่ละกลุ่ม (ดูใบเฉลย) 

• สรุป 
      ทบทวนความรู้ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้นด้วยการให้ผู้รับการ
อบรมอ่านอาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอดที่ผู้ดูแลต้อง
แจ้งพยาบาลท้ัง 10 ข้อ พร้อมกัน (ดูใบสรุปประเด็นสําหรับ
วิทยากร)  พร้อมแจกชุดใบความรู้    

20 นาท ี
 

5 นาท ี
 
 
 

10 นาท ี
 
 
 
 
 
 

5 นาท ี

1.ใบงานที่  2 
2. บัตรคําอาการ
ผิดปกติจากการ
กินยาวัณโรค
ปอด 
3.ชุดใบความรู้ 



  แผนการสอนท่ี 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร
 ใบงาน   ใบเฉลย 

 ใบความรู้ 

แผนการสอนที่ 3
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แผนการสอนที่ 3  แผนการสอนท่ี  3  
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ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร 

 
เรื่อง “อาการผิดปกตจิากการกินยาวัณโรคปอด... รูกอน ผูปวยปลอดภัย”   

 
 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร   

สรุปเนื้อหาสําคัญของการทํากิจกรรม  ดังนี้ 
  1. อาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอดท่ีตองแจงพยาบาล  มีดังนี้ 

1.1.1 ชาตามปลายมือ ปลายเทา 
1.1.2 ปวดตามขอ 
1.1.3 แพแสง 
1.1.4 อาการคลายไขหวัด 
1.1.5 วิงเวียน เดินเซ การทรงตัวผิดปกติ หูอ้ือ ไมไดยินเสียง 
1.1.6 ตามัวมากข้ึน  
1.1.7 ตัวเหลือง ตาเหลือง 
1.1.8 คลื่นไสอาเจียนมาก 
1.1.9 เปนจ้ําเลือด 

  2. ลักษณะอาการท่ีไมไดเกิดจากการกินยาวัณโรคปอด  มีดังนี้ 
2.2.1 ทองผูก 
2.2.2 อยากอาหาร 
2.2.3 กระหายน้ํา 
2.2.4 ปสสาวะบอย 
2.2.5 กลามเนื้อกระตุก 

  
 

 
* ปสสาวะเปนสีสมแดง --  ในเบื้องตนผูดูแลสามารถแนะนําใหผูปวยดื่มน้ําใหเพียงพอเพราะจะ
ชวยใหสีปสสาวะจางลง 
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      แผนการสอนท่ี 3  

ใบงานท่ี  1   
 

ทําอยางไร…. หากผูปวยไมกินยาและวิธีทําใหกินยาอยางตอเนื่อง 
 
 
ภารกิจ  1. แบงผูรับการอบรมตามรูปแบบการดูแลของผูรับการอบรม เชน  ผูรับการอบรมท่ีมาจาก 

   หนวยงานดานผูสูงอายุใหอยูกลุมเดียวกัน   
2. ใหสมาชิกกลุมระดมสมอง เพ่ือหาวิธีการรวมกัน ดังนี้  

       2.1 วิธีการแกปญหากรณีผูปวยวัณโรคปอดไมยอมกินยา 
       2.2 วิธีทําอยางไรใหผูปวยกินยาตอเนื่อง โดยใชหลัก 3 ต. 

   โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษฟลิปชารท  (Flip chart)  
                3. สงผูแทนกลุมนําเสนอผลการระดมสมอง กลุมละ 3-5 นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 3
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แผนการสอนที่ 3

ใบงานที่  2 
 

อาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอด...รู้ก่อน ผู้ป่วยปลอดภัย 
 
 

ภารกิจ  1.     แบ่งผู้รับการอบรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ  4-5  คน   เพ่ือเร่ิมทํากิจกรรม 
2. ให้สมาชกิกลุ่มระดมสมองเลือกเฉพาะบัตรคําอาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอดที่

ผู้ดูแลต้องแจ้งพยาบาล จํานวน 10 ใบ เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  (Flip chart) 
 

 
 

บัตรคาํอาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอดทีผู่้ดูแลต้องแจ้งพยาบาล 
 

ชาปลายมือปลายเท้า 
 

กล้ามเนื้อกระตุก 
 

มีผื่นเป็นจ้ําเลอืด คลื่นไส้ อาเจียนมาก 
 

ปวดตามข้อ 
 

ตาเหลือง ตัวเหลือง 

อยากอาหาร ปัสสาวะบ่อย 
 

กระหายน้ํา ตามัวมากขึ้น   

วิงเวียน  เดินเซ การทรงตัวผดิปกติ หูอ้ือ ไม่ได้ยิน
เสียง 

แพ้แสง 
 

ปัสสาวะเป็นสีส้มแดง ท้องผูก 
 

อาการคล้ายไข้หวัด 
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แผนการสอนที่ 3

 
ใบเฉลยใบงานท่ี  2  

 
บัตรคาํอาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรคปอดทีผู่้ดูแลต้องแจ้งพยาบาล 

 
อาการจากการกินยาวัณโรคปอด 

ที่ต้องแจ้งพยาบาล 
ไม่ใช่อาการที่พบได้จากการกินยาวัณโรคปอด 

1.ชาตามปลายมือปลายเท้า 
2.ปัสสาวะเป็นสีส้มแดง 
3.ปวดตามข้อ 
4.แพ้แสง 
5.อาการคล้ายไข้หวัด 
6.วิงเวียน เดินเซ การทรงตัวผิดปกติ หูอ้ือ ไม่ได้
ยินเสียง 
7.ตามัวมากขึ้น  
8.ตัวเหลือง ตาเหลือง 
9.คลื่นไส้อาเจยีนมาก 
10.มีผื่น เป็นจ้าํเลือด 
 

1.ท้องผูก 
2.อยากอาหาร 
3.กระหายน้ํา 
4.ปัสสาวะบ่อย 
5.กล้ามเนื้อกระตุก 
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  แผนการสอนท่ี 2 
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ใบความรู 
การดูแลเรื่องการกินยาวัณโรคปอด 

 
 

ความสําคัญของการกินยาวัณโรคปอด 

1. เพ่ือกําจัดเชื้อวัณโรคอยางรวดเร็ว 

2. ลดการเกิดการดื้อยา เนื่องจากการใชยาไมถูกตอง เชน กินไมสมํ่าเสมอ  

3. ปองกันการกลับเปนซํ้าของโรค 

หลักการรักษาวัณโรคปอดใหไดผล  

1. กินยาวัณโรคอยางนอย 6-8 เดือน ในระยะสองเดือนแรกของการรักษาวัณโรคปอด  แพทยจะให

การรักษาดวยยาอยางนอย 4 ชนิด แตเม่ือผลเสมหะของผูปวยเม่ือสิ้นเดือนท่ีสองอยูในระยะไมแพรเชื้อ  

แพทยจะลดยาเหลือเพียง 2 ชนิด 

2. ตองมีพ่ีเลี้ยงในการดูแลกํากับการกินยาทุกวัน 

สาเหตุของการกินยาไมสมํ่าเสมอ 
1. จํานวนเม็ดยาท่ีตองกินมีจํานวนมาก 

2. มีอาการแพยาซ่ึงเกิดข้ึนไดบอยโดยเฉพาะชวง 2 เดือนแรกของการรักษา 

3.เนื่องจากระยะเวลาในการรักษาวัณโรคนาน    ผูปวยจะรูสึกดีข้ึนมากจนคิดวาตัวเองหายแลวและ

เลิกกินยาเอง ทําใหเกิดการเสี่ยงตอเชื้อดื้อยาวัณโรคได 

ผลของการกินยาไมสมํ่าเสมอ 
1. มีระยะเวลาในการแพรเชื้อใหคนอ่ืน ๆ ในชุมชนไดนานข้ึน 

2. มีอาการรุนแรงข้ึนและอาจตายจากการปวยเรื้อรัง 

3.เชื้อวัณโรคจะกลายเปนชนิดดื้อยาตองใชระยะเวลาในการรักษานาน 18-24 เดือน สงผลใหยากตอ

การรักษาและควบคุมวัณโรค 

ทําอยางไรใหกินยาตอเนื่อง 
ใชหลักการปฏิบัติตัว 3 ต. ตอตานวัณโรค  (ในบริบทของหนวยงานท่ีใหบริการดานสวัสดิการสังคม) 

ต.ท่ีหนึ่ง.....ตอง  กินยาตอหนา 
ต.ท่ีสอง.....ตอง  รักษาตอเนื่อง 
ต.ท่ีสาม.....ติ๊ก  บัตรหลังกินยา 

 

ขอพึงระวัง  กรณีท่ีผูดูแลลืมใหผูปวยกินยา ใหผูดูแลนํายาใหผูปวยกินทันทีท่ีนึกได และกินตอตาม

กําหนดเดิม แตถาหากเวลาท่ีทานนึกไดวาลืมครั้งกอน ใกลถึงเวลาการกินยาครั้งตอไปไมควรกินยาครั้งท่ีลืม ให
กินยาครั้งตอไปตามปกติไดเลย มิฉะนั้นผูปวยอาจไดรับยาสูงเกินขนาด 
 

แผนการสอนที่ 3
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หลักการใหยาวัณโรคปอด 
1. หยิบยาใหกิน 

2. ดูเขากลืนยา 

3. เสร็จแลวบันทึก 

ความสําคัญของการบันทึกการกินยา 
1. สามารถตรวจสอบการกินยา ซ่ึงทําใหม่ันใจไดวาผูปวยไดรับยาถูกตอง 

2. รูอาการผิดปกติท่ีเกิดจากการกินยา 

3. ในกรณีท่ีผูดูแลมีการเปลี่ยนเวร ผูดูแลท่ีมารับเวรตอสามารถทราบขอมูลท่ีไดมีการบันทึกไวกอนหนา

นี้ไดอยางสมํ่าเสมอ 

 
ตัวอยางแบบบันทึกการกินยา 

 

 
***   กาเครื่องหมาย  ลงบนวันท่ีผูปวยกินยา และกาเครื่องหมาย  X  ในวันท่ีผูปวยไมไดกินยา   
***  บันทึกเฉพาะอาการหรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการกินยา 
 
 

เดือน   พฤศจิกายน 2554                      เดือนท่ี 1 ของการรักษา   

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  
เริ่มกินยา  

11    12   13  
คันตามตัว 
* แจง
พยาบาล
แลว  

14  
ยังคันอยู  

15  
มีผื่นข้ึน  
แจงพยาบาล
แลว  

16  
คล่ืนไส ผ่ืน  

 17  
อาเจียน   
ผ่ืนพยาบาล
พาไปพบ
หมอ  

 18  
คล่ืนไส ผ่ืน
ลดลง  

 19  
ผ่ืนลดลง  

 20   21  

 22   23   24   25   26   27   28  

 29   30       

แผนการสอนที่ 3
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อาการผิดปกติที่ผู้ดูแลต้องแจ้งให้พยาบาลทราบ    
อาการทีส่ามารถสังเกตได้ด้วยตา 

1. ตัวเหลือง ตาเหลือง 
2. มีจ้ําเลือด 
3. คลื่นไส้ อาเจียนมาก 
4. ช็อก 
 

อาการที่ต้องซกัถามจากตัวผู้ป่วยหรือคนรอบข้าง 
                1. ปวดข้อ 
      2. ชาปลายมือปลายเท้า 
      3. ปวดศีรษะ อาการคล้ายไข้หวัด 
      4. เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย 
      5. ปวดท้อง 
      6. ผื่นคันเล็กน้อย 
          
หมายเหตุ ปสัสาวะเปน็สสี้มแดง --  ในเบือ้งต้นผู้ดูแลสามารถแนะนําให้ผู้ป่วยด่ืมนํ้าให้เพียงพอเพราะจะช่วย
ให้สีปัสสาวะจางลง 
 
สาเหตุที่ต้องแจ้งพยาบาล 

1. อาการไม่รุนแรง  พยาบาลให้ยารักษาตามอาการ เช่น ถ้าคลื่นไส้ ให้กินยาแก้คลื่นไส ้เป็นต้น 
2. อาการรุนแรง  พยาบาลพิจารณาพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที 

 
การเก็บยารักษาวัณโรค 
 ไม่เก็บไว้ในทีช่ื้น ร้อนหรือแสงแดด และไม่แกะยาออกจากแผงยา 
 
 
 

เกร็ดความรู้..... 
 

ควรกินยาวัณโรคขณะท้องว่างหรือก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลงัอาหาร 2 ชั่วโมง 
เพราะอาหารมีผลต่อการดูดซึมของยา 



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม64



 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่  4 
 
 
 
 

การเสริมสรางศักยภาพในการทํางาน 
โดยการแสดงบทบาทสมมติ 
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แผนการสอนที่   4 
 

การเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานโดยการแสดงบทบาทสมมติ 
 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือ 
1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับอาการน่าสงสัยวัณโรคปอด  การติดต่อของวัณโรคปอด   
   ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด   การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคและการ  
   ป้องกันการติดเช้ือวัณโรคปอด 
2. ให้ผู้รับการอบรมเกิดความมั่นใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม   
   กลับไปปฏิบัติงานได้ 
  

 
สาระสาํคญั การเสริมสร้างศักยภาพในการทํางาน 
 
 
กระบวนการ แบ่งกลุ่มระดมสมอง 
 
 
สื่อ/อุปกรณ ์ 1. ใบงาน 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย ถุงพลาสติก  กระป๋องมี-ไม่มีฝาปิด    
ถังขยะ ถุงดํา  ขวดน้ําเปล่า  ยาฆ่าเช้ือ  ผงซักฟอก   กะละมัง  เสื้อผ้า ผ้าขนหนู 
เป็นต้น 

  
 
เวลา   3 ช่ัวโมง    30  นาที 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 4
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บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม     

 

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
กลุ่มย่อย 

 
หัวข้อเรื่อง  “การเสริมสร้างศักยภาพในการทํางานโดยการ
แสดงบทบาทสมมติ” 

 เกริ่นนํา 
      แบ่งผู้รับการอบรมด้วยการทํากิจกรรมสันทนาการ (เลือก
กิจกรรมสันทนาการที่ภาคผนวก)  ออกเป็น 3  กลุ่ม โดยให้กลุ่ม
มีจํานวนสมาชิกเท่ากัน   

 กระบวนการดําเนินงาน 
     เริ่มกิจกรรมกลุ่มตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ช้ีแจงการทํากิจกรรมพร้อมแจกใบงานโดยให้สมาชิกกลุ่ม
ร่วมกันระดมสมองเพื่อแสดงละครตามโจทย์ที่ได้มอบหมายไว้  
2. ให้แต่ละกลุ่มแสดงละครตามโจทย์ที่ได้รับ กลุ่มละ 15 นาที 
จนครบท้ัง 3 กลุ่ม     
3. ให้ผู้รับการอบรมร่วมกันอภิปรายพร้อมแสดงความคิดเห็น
ของแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้แสดงละครท่ีมีเน้ือหาและบท
สนทนาตามท่ีโจทย์ได้กําหนดไว้หรือไม่  

 สรุป 
     ทบทวนประเด็นสําคัญและบทบาทท่ีสําคัญของผู้ดูแลในการ
ป้องกันและการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอด (ดูใบสรุปประเด็นสําหรับ
วิทยากร)   

210 นาท ี
 

15 นาท ี
 
 
 

150 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 

45  นาท ี

1.ใบงาน 
2. อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ทํ า
กิจกรรม 

 

แผนการสอนที่ 4



  แผนการสอนท่ี  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   ใบสรุปประเด็นสาํหรับวิทยากร

•   ใบงาน 

แผนการสอนที่ 4





       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม 67

  แผนการสอนท่ี  4 

63

 ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร 
 

  เรื่อง  “การเสริมสรางศักยภาพในการทํางานโดยการแสดงบทบาทสมมติ” 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 
 
เหตุการณท่ี  1    
  ณ   สถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึงแหงหนึ่ง   ผูดูแลสังเกตวา “สุดสวย” มีอาการไอมานาน……   
 
คําถามท่ี 1  

      “ผูดูแลในสถานสงเคราะหแหงนี้จะดําเนินการอยางไร เม่ือสังเกตเห็น “สุดสวย” มีอาการไอ
มานาน”   
 
ประเด็นเฉลย     

1.ผูดูแลควรสอบถามระยะเวลาท่ีมีอาการไอและอาการอ่ืน ๆ รวมดวย   เพราะอาการนาสงสัย
วัณโรคปอดประกอบดวยหลายอาการ เชน  ไอติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห      หรือมีไขต่ํา ๆ 
ตอนบาย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน หรือน้ําหนักลด เจ็บหนาอก  เหนื่อยงาย   

2. แนะนําใหผูใชบริการท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดใชหนากากอนามัยหรือผาขนหนูท่ี
สะอาด ปดปากเม่ือมีอาการไอ จาม   

3.จัดหาภาชนะท่ีมีฝาปดไวใหผูใชบริการขากเสมหะพรอมแนะนําการกําจัดเสมหะท่ีถูกตอง 
4.แนะนําการกําจัดหนากากอนามัยประเภทใชวันเดียวหรือทําความสะอาดหนากากอนามัยท่ี

เปนลักษณะผาหรือผาขนหนูและภาชนะสําหรับขากเสมหะใหถูกตอง        ท้ังนี้เพ่ือเปนการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืน 

5.แจงพยาบาลใหทราบเพ่ือดําเนินการตอไป  
 

 
คําถามท่ี 2 
  “เม่ือ “สุดสวย” ถูกตรวจพบวาเปนวัณโรคปอด  ผูดูแลจะดําเนินการปองกันการแพรกระจาย
เชื้อ  การปองกันตนเองของผูดูแล การทําความสะอาดภาชนะใสอาหาร  เสื้อผา เครื่องนอน การกําจัด
เสมหะ และการกําจัดหนากากอนามัยของสุดสวยอยางไร” 
  
ประเด็นเฉลย  

• การปองกันการแพรกระจายเช้ือ   ผูดูแลควรดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ใหผูปวยใชหนากากอนามัยหรือผาเช็ดหนาหรือผาขนหนูท่ีสะอาด ปดปาก ปดจมูก

ทุกครั้งเวลาไอ หรือจาม   
                   2. หากระปองหรือกระโถนท่ีมีฝาปดโดยใสน้ํายาฆาเชื้อ หรือน้ํายาซักผาขาวหรือ
ผงซักฟอกหรือใสน้ําผสมดางทับทิมไวใหผูปวยบวนเสมหะ 

แผนการสอนที่ 4
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3. ทําความสะอาดภาชนะใสอาหาร  เสื้อผาทุกวันและนําไปผึ่งแดด ยกเวนเครื่องนอน
ท่ีจะทําความสะอาด 1 ครั้งตออาทิตย 

4. กําจัดเสมหะทุกวันดวยการนําเสมหะไปเผา  ฝงหรือเทท้ิงลงโถสวมแลวราดน้ําตาม
หลาย ๆ  ครั้ง   รวมถึงทําความสะอาดกระปองหรือกระโถนแลวนําไปผึ่งแดดใหแหง  

5.  กําจัดหนากากอนามัยโดยท้ิงหนากากอนามัยลงในถังขยะติดเชื้อหรือเผาทําลาย 
 

• การปองกันตนเอง  ผูดูแลควรดําเนินการ  ดังนี้ 
1.ควรรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง กินอาหารใหครบ 5 หมู  และพักผอนให

เพียงพอ                        
                   2. ไมสัมผัสเสมหะของผูปวยโดยตรง 
                   3. กรณีท่ีพ่ีเลี้ยงปวยเปนโรคเบาหวานหรือมีภูมิตานทานต่ํา      ควรหลีกเลี่ยงการดูแล
ผูปวยวัณโรคปอดอยางนอย 2 สัปดาหแรกของการรักษา 
 

 
คําถามท่ี 3 

“สุดสวย” มาบอกผูดูแลวามีปสสาวะสีสมแดงและเปนผื่นหลังจากการกินยาวัณโรค    ผูดูแล
จะดําเนินการอยางไรให “สุดสวย” กินยาอยางตอเนื่องอยางไร  
 
ประเด็นเฉลย   

ผูดูแลควรดําเนินการ ดังนี้   
1. ดู “สุดสวย” กินยาตอหนาทุกวันพรอมบันทึกการกินยาทุกครั้ง  
2. ใหกําลังใจ “สุดสวย” ในการกินยาใหตอเนื่องและชมเชย “สุดสวย” ทุกครั้งท่ีสามารถกลืน

กินยาไดอยางครบถวนทุกครั้ง   
3. สอบถามอาการผิดปกติอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกินยาพรอมบันทึกรายละเอียดอาการท่ีพบ  
4. เม่ือ“สุดสวย”มาบอกผูดูแลวามีปสสาวะสีสมแดงและเปนผื่นหลังจากการกินยาวัณโรค  

ผูดูแลควรแจงใหพยาบาลทราบทันที 
 
 

*********************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 4
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เหตุการณท่ี  2    
 
 ณ สถานสงเคราะหคนชราหรือศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการดานผูสูงอายุแหงหนึ่ง    “ยายสา”  
ผูสูงอายุท่ีสมัครใจมาอยูท่ีนี่ประมาณ  5-6  ป   ชอบสูบยาเสนและกินยายาก วันหนึ่ง “ยายสา”  มี
อาการไอเรื้อรังและผูดูแลสังเกตเห็นวา “ยายสา”  ผอมลง….และทายสุดแพทยตรวจพบวา  “ยายสา”  
เปนวัณโรคปอด 
 
คําถามท่ี 1  

“ผูดูแลจะใหคําแนะนํา “ยายสา”  เก่ียวกับการปฏิบัติตัวเม่ือปวยเปนวัณโรคปอดอยางไร” 
 
ประเด็นเฉลย   
   

• ชวงท่ี  “ยายสา” เริ่มมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอด 
ผูดูแลควรแนะนํา “ยายสา” ใหปฏิบัติตัว ดังนี้   
1. ผูดูแลควรสอบถามระยะเวลาท่ีมีอาการและอาการอ่ืน ๆ รวมดวย   เพราะอาการนาสงสัย

วัณโรคปอดประกอบดวยหลายอาการ เชน  ไอติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห       หรือมีไขต่ํา ๆ 
ตอนบาย ๆ เหง่ือออกมากตอนกลางคืน หรือน้ําหนักลด เจ็บหนาอก  เหนื่อยงาย   

2. แนะนําใหผูใชบริการท่ีมีอาการนาสงสัยวัณโรคปอดใชหนากากอนามัยหรือผาขนหนูท่ี
สะอาด ปดปากเม่ือมีอาการไอ จาม   

3. จัดหาภาชนะท่ีมีฝาปดไวใหผูใชบริการขากเสมหะพรอมแนะนําการกําจัดเสมหะท่ีถูกตอง  
4. แนะนําการกําจัดหนากากอนามัยประเภทใชวันเดียวหรือทําความสะอาดหนากากอนามัยท่ี

เปนลักษณะผาหรือผาขนหนูและภาชนะสําหรับขากเสมหะใหถูกตอง        ท้ังนี้เพ่ือเปนการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืน 

5. แจงพยาบาลใหทราบเพ่ือดําเนินการตอไป  
 

• เม่ือแพทยตรวจพบวา  “ยายสา”  เปนวัณโรคปอด 
ผูดูแลควรแนะนํา “ยายสา” ใหปฏิบัติตัว ดังนี้   
1.  งดสูบบุหรี่   ยาเสนเพราะบุหรี่และยาเสนทําใหเสมหะเหนียวและออกมายากจึงทําใหเกิด

อาการไอมากข้ึน 
2.   ใชหนากากอนามัยหรือผาเช็ดหนาหรือผาขนหนูท่ีสะอาด ปดปาก ปดจมูกทุกครั้งเวลาไอ

หรือจาม    
          3. บวนเสมหะลงในภาชนะท่ีจัดเตรียมไวใหโดยไมควรใหเสมหะกระเด็นออกมาจากภาชนะ 
และนําเสหะไปเทท้ิงในโถสวม (กรณีท่ียายสาไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  ผูดูแลควรเปนผูกําจัด
เสมหะแทนยายสา) 

4. ลดอาหารประเภททอด  มัน  หรือน้ําเย็น  เพราะอาหารเหลานี้จะทําใหเกิดอาการไอมากข้ึน 
5. กินยาใหครบทุกเม็ด ทุกม้ือ  ทุกวันตอเนื่องจนครบการรักษา 
 
 

แผนการสอนที่ 4
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คําถามท่ี   2 
 “ผูดูแลจะดําเนินการอยางไรใหยายสาเต็มใจกินยาอยางครบถวนและตอเนื่อง” 
 
ประเด็นเฉลย   

ผูดูแลควรดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ใหกําลังใจ  “ยายสา” ใหกินยาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ    พูดชมเชยหรือใหรางวัลเม่ือ  

“ยายสา” ใหความรวมมือในการกินยา   
2. บอกความสําคัญของการกินยาวัณโรคเพราะจะชวยลดการแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืนและทํา

ให  “ยายสา”  หายจากวัณโรค   
3. บอกถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนหาก  “ยายสา”  ไมยอมกินยาวัณโรคหรือกินยาวัณโรคไมตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอ เพราะจะทําให   “ยายสา”  ปวยเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนานไดในอนาคต 
  
 

*********************** 
 
เหตุการณท่ี  3 

 
ณ    สถานสงเคราะหคนชราหรือศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการดานผูสูงอายุแหงหนึ่ง    

“ตาสิน”  ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สามารถชวยเหลือ  ดูแลตัวเองไดเปนอยางดี   ตาสิน
ชอบทําอาหารจึงอาสาชวยเหลืองานครัว     อยูมาวันหนึ่ง  “ตาสิน”   เริ่มมีอาการปวย 
 
คําถามท่ี   1  
 “เม่ือ “ตาสิน”    ถูกตรวจพบวาเปนวัณโรคปอด  ผูปกครองขอให “ตาสิน” หยุดงานครัวซ่ึง
เปนงานท่ีตนชอบ  “ตาสิน”  รูสึกนอยใจมาก   ผูดูแลจะดําเนินการอยางไร” 
 
ประเด็นเฉลย   

ผูดูแลควรดําเนินการ  ดังนี้ 
 1. ปลอบใจและทําความเขาใจกับ  “ตาสิน”  วาผูปกครองไมไดรังเกียจ  “ตาสิน”  แตเปน
เพราะอยากให  “ตาสิน”  พักรักษาตัวใหหายกอนเพราะผูปวยวัณโรคควรไดรับการพักผอนท่ีเพียงพอ  
ไมควรตรากตรําทํางานหนักหรือยกของหนัก 
 2. ใหกําลังใจ “ตาสิน”  วาวัณโรครักษาหายดวยการกินยาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  เพราะเม่ือ 
“ตาสิน”  หายจากวัณโรค  ผูปกครองจะอนุญาตให  “ตาสิน”   กลับไปชวยงานครัวไดเหมือนเดิม 
 3. มอบหมายงานเล็ก ๆ นอย ๆ  ท่ี “ตาสิน”  สามารถทําไดเพ่ือ “ตาสิน”  จะไดไมรูสึกวาตน
ถูกลดคุณคาลง 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 4
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คําถามท่ี  2 
 “อยูมาวันหนึ่งผูใชบริการคนอ่ืน ๆ  ถามถึง “ตาสิน”  ท่ีหายไปจากงานครัว ผูดูแลจะบอกกับ
ผูใชบริการคนอ่ืน ๆ อยางไร” 
 
ประเด็นเฉลย   

ผูดูแลควรดําเนินการ  ดังนี้ 
 1.  บอกความจริงแกผูใชบริการคนอ่ืน ๆ วา  “ตาสิน”  ปวยเปนวัณโรคปอด  ผูปกครองจึง
ตองการให  “ตาสิน”  พักรักษาตัวใหหายกอนเพราะผูปวยวัณโรคควรไดรับการพักผอนท่ีเพียงพอ  ไม
ควรตรากตรําทํางานหนักหรือยกของหนัก 

2.  ใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูใชบริการคนอ่ืน ๆ วาวัณโรคปอดไมใชโรคท่ีนารังเกียจ เพราะ
ปจจุบันวัณโรคปอดเปนโรคท่ีรักษาใหหายไดหากผูปวยกินยาอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหเชื้อวัณโรคลดลง
และหมดไปได   โดยผูใชบริการคนอ่ืน ๆ ควรใหกําลังใจแก  “ตาสิน”  พูดคุย หรือปฏิบัติกับ “ตาสิน”  
เชนเดิมเสมือนวา  “ตาสิน”   ไมไดปวยเปนวัณโรคปอด   

3. ทําความเขาใจใหผูใชบริการคนอ่ืนๆ  เขาใจวาการท่ีตาสินหยุดทํางานครัวซ่ึงเปนงานท่ี
ตนเองรักและชอบเพราะไมอยากใหผูใชบริการคนอ่ืนๆ  มีความเสี่ยงท่ีจะติดโรคจาก “ตาสิน”  ถึงแม
วัณโรคจะเปนโรคท่ีสามารถปองกันไดหากผูปวยมีการปองกันการแพรกระจายเชื้อท่ีถูกตองแต “ตาสิน”  
ยอมเสียสละความสุขสวนตัวโดยการใหความรวมมือแกผูปกครองดวยการหยุดทํางานครัว 

4. กรณีท่ีผูใชบริการคนอ่ืนๆ  ยังแสดงทาทีรังเกียจ  ไมเขาใจ “ตาสิน”  ผูดูแลควรแจง
พยาบาลใหมาชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับวัณโรค 

 
 
 

 
                            ***********************

แผนการสอนที่ 4
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ใบงาน 
การเสริมสรางศักยภาพในการทํางานโดยการแสดงบทบาทสมมติ 

 
 
ภารกิจ           1.   ใหสมาชิกกลุมระดมสมองเพ่ือกําหนดผูเลนในบทบาทตาง ๆ   ท้ังนี้ เพ่ือใหการ

แสดงละครมีเนื้อหาครบถวน  สมบูรณตามโจทยท่ีไดกําหนดไว (วิทยากรจะเปนผู
เลือกโจทยให)   (90 นาที) 

2.  แสดงละครพรอมสรางบทสนทนาตามโจทย    โดยใหแตละกลุมแสดงละคร 
    กลุมละ 15 นาที   จนครบท้ัง 3 กลุม  (45 นาที) 
3.  ใหผูรับการอบรมรวมกันอภิปรายพรอมแสดงความคิดเห็นของแตละกลุมวาแตละ  
    กลุมนั้นไดแสดงละครท่ีมีเนื้อหาและบทสนทนาตามท่ีโจทยไดกําหนดไวหรือไม  
    (45 นาที)    

 
 

      เหตุการณท่ี  1 
     ณ   สถานสงเคราะหคนไรท่ีพ่ึงแหงหนึ่ง   ผูดูแลสังเกตวา “สุดสวย” มีอาการไอมานาน……   
 
 

โจทยท่ี  1 
   
  1.  ผูดูแลในสถานสงเคราะหแหงนี้จะดําเนินการอยางไร เม่ือสังเกตเห็น “สุดสวย” มี
อาการไอมานาน  
  2. เม่ือ “สุดสวย” ถูกตรวจพบวาเปนวัณโรคปอด ผูดูแลจะดําเนินการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ การปองกันตนเองของผูดูแล การทําความสะอาดภาชนะใสอาหาร เสื้อผา เครื่อง
นอน การกําจัดเสมหะ และการกําจัดหนากากอนามัยของสุดสวยอยางไร 

 3. “สุดสวย”      มาบอกผูดูแลวามีปสสาวะสีสมแดงและเปนผื่นหลังจากการกินยา
วัณโรค    ผูดูแลจะดําเนินการอยางไรให “สุดสวย” กินยาอยางตอเนื่องอยางไร  

 
 

**************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 4



       หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม 73

  แผนการสอนท่ี  4 

  69

 
 

เหตุการณท่ี  2 
 

     ณ   สถานสงเคราะหคนชราหรือศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการดานผูสูงอายุแหงหนึ่ง    
“ยายสา”  ผูสูงอายุท่ีสมัครใจมาอยูท่ีนี่ประมาณ  5-6  ป   ชอบสูบยาเสนและกินยายาก   วันหนึ่ง 
“ยายสา”  มีอาการไอเรื้อรังและผูดูแลสังเกตเห็นวา “ยายสา”  ผอมลง….และทายสุดแพทยตรวจพบวา  
“ยายสา”  เปนวัณโรคปอด 

 
โจทยท่ี  2 

 
1. ผูดูแลจะใหคําแนะนํา “ยายสา”  เก่ียวกับการปฏิบัติตัวเม่ือปวยเปนวัณโรคปอด

อยางไร 
       2.   ผูดูแลจะดําเนินการอยางไรใหยายสาเต็มใจกินยาอยางครบถวนและตอเนื่อง 

   
 

**************** 
 
 

เหตุการณท่ี  3 
 

ณ    สถานสงเคราะหคนชราหรือศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการดานผูสูงอายุแหงหนึ่ง    
“ตาสิน”  ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  สามารถชวยเหลือ  ดูแลตัวเองไดเปนอยางดี   ตาสิน
ชอบทําอาหารจึงอาสาชวยเหลืองานครัว     อยูมาวันหนึ่ง  “ตาสิน”   เริ่มมีอาการปวย 

 
 

โจทยท่ี  3 
 
  1.   เม่ือ “ตาสิน”    ถูกตรวจพบวาเปนวัณโรคปอด  ผูปกครองขอให “ตาสิน” หยุด
งานครัวซ่ึงเปนงานท่ีตนชอบ  “ตาสิน”  รูสึกนอยใจมาก   ผูดูแลจะดําเนินการอยางไร 
  2.  อยูมาวันหนึ่งผูใชบริการคนอ่ืน ๆ  ถามถึง “ตาสิน”  ท่ีหายไปจากงานครัว ผูดูแล
จะบอกกับผูใชบริการคนอ่ืน ๆ อยางไร 
 

****************

แผนการสอนที่ 4
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แผนการสอนที่ 5 
 
 
 
 
 

เสียงสะท้อนของผู้รับการอบรม 
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แผนการสอนที่    5                          
 

เสียงสะท้อนของผู้รับการอบรม 
 

          
 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือ 
1. ให้วิทยากรและผู้จัดการอบรมทราบถึงการตอบสนองความต้องการและความ   
   คาดหวังของผู้รับการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม 
2. ให้ผู้รับการอบรมสะท้อนความคิดเห็น  ความรู้สึกต่อการเข้ารับการอบรม 
3. ประเมินความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับวัณโรคของผู้รับการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม 
 

สาระสําคัญ การรับฟังความคิดเห็น  ความรู้สึกของผู้รับการอบรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม 
 

 
กระบวนการ กิจกรรมกลุม่ 
   
 
สื่อ/อุปกรณ ์ 1. แบบประเมินความรู้และทศันคติ 

2. กระดาษฟลปิชาร์ท  (flip chart) 
  3. กระดาษสีรูปหัวใจ 

4. กาว 2 หน้าแบบบาง 
5. วีดิทัศน์ เรื่อง“การดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้วยหัวใจ” (เวลา 13 นาที )   

 
      
 
เวลา   1 ช่ัวโมง  
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนที่ 5
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แผนการสอนที่ 5 

บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม   
 

    

กลุ่ม บทบาทของวทิยากรและการดําเนินกิจกรรม เวลา เอกสาร/สื่อ 
กลุ่มใหญ ่

 
หัวข้อ เรื่อง “เสียงสะท้อนของผู้รับการอบรม”    

• เกริ่นนํา 
     นําผู้รับการอบรมเข้าสู่กิจกรรม 

• กระบวนการดําเนินงาน 
เริ่มกระบวนการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้รับการอบรม ดังนี้ 

1.แจกแบบประเมินความรู้และทัศนคติหลังเข้ารับการอบรม
ให้แก่ผู้รับการอบรมทุกคน  
2. หลังจากน้ันแจกกระดาษสีรูปหัวใจคร่ึงแผ่นให้ผู้รับการอบรม
ทุกคนเพ่ือตอบคําถามว่า  “ในช่วงระยะเวลา  2  วัน    ที่ท่าน
ได้เข้ารับการอบรมนั้น  ความต้องการและความคาดหวังของ
ท่านก่อนเข้ารับการอบรมได้รับการตอบสนองหรือไม่  อย่างไร” 
3. ขออาสาสมัครจํานวน 4-5 คนเพื่ออ่านคําตอบของตนเอง 
เมื่ออ่านเสร็จให้ผู้รับการอบรมทุกคนนํากระดาษสีรูปหัวใจครึ่ง
แผ่นของตนไปติดคู่กับกระดาษสีรูปหัวใจครึ่งแผ่นที่ตนได้ติดไว้
ในวันแรกของการอบรม 

• สรุป 
1. สรุปภาพรวมการทํากิจกรรมโดยนําประเด็นที่ได้จากผู้เข้ารับ
การอบรมในหัวข้อ เร่ือง      “ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
วัณโรคปอด” มาสรุปประมวลทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมอีก
ครั้ง    
2. เปิดวีดิทัศน์เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้วยหัวใจ” พร้อม
สรุปสาระสําคัญจากวีดิทัศน์ (ดูใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร) 

60 นาท ี
5 นาท ี

 
25 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาท ี
 

1. แบบประเมิน
ค ว า ม รู้  แ ล ะ
ทัศนคติหลังเข้า
รับการอบรม 
2.กระดาษฟลิป
ช า ร์ ท   ( flip 
chart) 
3. กระดาษสีรูป
หัวใจครึ่งแผ่น 
4. วีดิทัศน์เรื่อง 
“การดูแลผู้ป่วย
วั ณ โ ร ค ด้ ว ย
หัวใจ” 

 



  แผนการสอนท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบสรปุประเด็นสาํหรับวิทยากร

แผนการสอนที่ 5
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ใบสรุปประเด็นสําหรับวิทยากร 
 

  เรื่อง  “เสียงสะทอนของผูรับการอบรม” 
 

 
ข้ันตอนการดําเนินการและหนาท่ีของวิทยากร  มีดังนี้ 

1.  สรุปภาพรวมการตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับการอบรมหลังจากท่ี
ผูรับการอบรมไดอานการตอบสนองความตองการ และความคาดหวังครบทุกคนแลว โดยชี้แจงวาผูรับ
การอบรมสวนใหญไดรับการตอบสนองความตองการและความคาดหวังมากนอยเพียงใด 

2.  สรุปภาพรวมการทํากิจกรรมโดยนําประเด็นท่ีไดจากผูรับการอบรมในหัวขอ เรื่อง      
“ทัศนคติเก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรคปอด” มาสรุปประมวลทัศนคติของผูรับการอบรมอีกครั้ง    

3.  สรุปสาระสําคัญจากวีดิทัศน เรื่อง “การดูแลผูปวยวัณโรคดวยหัวใจ” โดยพระมหาวุฒิ
ชัย วชิรเมธี  หรือทาน ว.  วชิรเมธี  ไดใหขอแนะนําในการรับมือกับปญหาวัณโรควาถาพบผูมีอาการ
ปวยควรสงใหหมอดูแลรักษา   ญาติและผูปวยตองใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ไมแสดงทาทีรังเกียจ    
และทานยังใหขอคิดสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีทําหนาท่ีดูแลรักษาผูปวยวัณโรควาเปนการทําบุญ
ท่ียิ่งใหญเพราะการดูแลผูปวยวัณโรคคนหนึ่งใหหายเทากับคุณกําลังเยียวยาสังคมไทยท้ังประเทศ
รวมถึงการดูแลผูปวยยังเปนการฝกบริหารอารมณและสติสัมปชัญญะท่ีจะแกไขปญหาตอไปในอนาคต    
ดังนั้น  การท่ีผูปวยรักษาหายถือเปนความสําเร็จในชีวิตของเรา 

 
 

********************* 

แผนการสอนที่ 5
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ภาคผนวก 
 

               
 

• สไลด์นําเสนอประกอบการบรรยาย 
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคสําหรับกลุ่มพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคสําหรับกลุ่มผู้ดูแล (แผนการสอนที่ 2) 
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกินยาวัณโรคปอด (แผนการสอนที ่3) 

• สื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมเพ่ิมเติม  
• ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือใช้ประกอบการแบ่งกลุ่ม – กิจกรรมสันทนาการ 
• เทคนิคการเกบ็เสมหะ 
• ความเชื่อ  ความเข้าใจเรื่องวัณโรคปอด 
• การเก็บรักษายา  
• การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยา(drug-drug interaction)   และ 

                     ยากับอาหาร (drug-food interaction) 
• แบบประเมินความรู้ก่อน-หลงัเข้ารับการอบรม (pre-post test) 
• แบบประเมินทศันคติก่อน-หลงัเข้ารับการอบรม   (pre-post  test) 
• เฉลยแบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้ารับการอบรม 
• แนวทางประเมินผลการอบรม 
• แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอดและการส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา (ICF) 
• หน่วยงานที่ให้บริการด้านผู้สูงอายุ คนไร้ท่ีพ่ึงและคนไข้จติทุเลาแยกตาม สคร. 
• คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

               
 

• สไลด์นําเสนอประกอบการบรรยาย 
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคสําหรับกลุ่มพยาบาล/ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคสําหรับกลุ่มผู้ดูแล (แผนการสอนที่ 2) 
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกินยาวัณโรคปอด (แผนการสอนที ่3) 

• สื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมเพ่ิมเติม  
• ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือใช้ประกอบการแบ่งกลุ่ม – กิจกรรมสันทนาการ 
• เทคนิคการเกบ็เสมหะ 
• ความเชื่อ  ความเข้าใจเรื่องวัณโรคปอด 
• การเก็บรักษายา  
• การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยา(drug-drug interaction)   และ 

                     ยากับอาหาร (drug-food interaction) 
• แบบประเมินความรู้ก่อน-หลงัเข้ารับการอบรม (pre-post test) 
• แบบประเมินทศันคติก่อน-หลงัเข้ารับการอบรม   (pre-post  test) 
• เฉลยแบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้ารับการอบรม 
• แนวทางประเมินผลการอบรม 
• แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอดและการส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษา (ICF) 
• หน่วยงานที่ให้บริการด้านผู้สูงอายุ คนไร้ท่ีพ่ึงและคนไข้จติทุเลาแยกตาม สคร. 
• คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน 
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      การป้องกนัการแพรก่ระจายเช้ือวณัโรค      
การป้องกนัตนเองขณะดูแลผูป่้วยและจดัที่พกัที่
เหมาะสมแกผู่ป่้วยวณัโรคปอด

            

 ใหผู้ป่้วยวณัโรคปอดใสห่นา้กากอนามยัหรอืใชผ้า้เช็ดหนา้หรอืผา้ขนหนูที่
สะอาด ปิดปากและปิดจมูกทกุคร ัง้ เวลาไอหรอืจาม

 ใหผู้ดู้แลจดัหากระป๋องหรอืกระโถนบว้นเสมหะใหก้บัผูป่้วย

ความสาํคญัของหนา้กากอนามยั
 เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผูอ้ื่นและคนทีอ่ยู่ใกลช้ดิ

ขอ้ปฏบิตัิในการใสห่นา้กากอนามยั  
1. ขณะใส่หนา้กากอนามยัสามารถดืม่นํา้หรอืรบัประทานอาหารไดโ้ดยใหด้งึหนา้กากมาไว ้

ใตค้าง เมือ่ดืม่นํา้หรอืรบัประทานอาหารเสร็จก็ดงึหนา้กากกลบัมาปิดปากปิดจมกู
เช่นเดมิ

2. เปลีย่นหนา้กากอนามยัเมือ่เปียกนํา้จากการแปรงฟนั ลา้งหนา้ หรอือาบนํา้ 
3. เปลีย่นหนา้กากอนามยัทกุวนั  ไมเ่ก็บหนา้กากอนามยัไวใ้ชซ้ ํา้เพราะอาจแพร่กระจายเชื้อ

ไปตามทีต่่างๆ ได ้
4. ผูป่้วยควรใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมือ่อยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น
5. เมือ่หยุดไอ  ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งใส่หนา้กากอนามยั

1. ลา้งมือกอ่นใสห่นา้กากอนามยั 

2. ใหด้า้นสเีขม้อยู่ดา้นนอก  โดยใหข้อบลวดอยู่ดา้นบนสนัจมูก

ขอบ
ลวด

ด้านสี
เข้ม/ด้าน

นอก

 

ด้านสี
จาง/
ด้านใน

3.  ดึงสายคลอ้งหทู ัง้ 2 ขา้ง  ไม่จบับรเิวณผา้ของหนา้กากอนามยั

 


 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค สำาหรับกลุ่มผู้ดูแล
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4.   กดขอบลวดใหต้ิดกบัดัง้จมูก 


ขอบลวด

5.ดึงหนา้กากลงมาใหปิ้ดจมกูและปากใหก้ระชบั  

ใส่หน้ากากไม่กระชับ  

  
 



1.  จบัที่สายคลอ้งหทู ัง้ 2 ขา้ง ไม่จบับรเิวณผา้ของหนา้กากอนามยั


 

 

2. นําหนา้กากอนามยัไปทิ้งลงถงัขยะติดเช้ือที่มีฝาปิดหรอืเผาทาํลาย  ไม่ทิ้งลง
พื้นหรอืทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไป


 

 

3. ลา้งมือทกุคร ัง้หลงัถอดและทิ้งหนา้กากอนามยั  1. จดัหากระป๋องหรอืกระโถนที่มีฝาปิด

ภาพกระป๋องหรอืกระโถนบว้นเสมหะที่ถูกตอ้ง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค สำาหรับกลุ่มผู้ดูแล
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2. ถา้ไม่มีฝาปิดใหใ้สน้ํ่ายาฆ่าเช้ือ หรอืน้ํายาซกัผา้ขาวหรอืน้ําละลายผงซกัฟอก
หรอืใสน้ํ่าผสมด่างทบัทิมไวใ้ชบ้ว้นเสมหะ

น้ํายาฆ่าเชื้อ หรือน้ํายา
ซักผ้าขาวหรือน้ําละลาย
ผงซักฟอกหรือใส่น้ําผสม

ด่างทับทิม

1.กรณีภาชนะที่ใชไ้ดค้ร ัง้เดียว  เช่น ถงุพลาสติกหรอืกระป๋องที่ไม่มีน้ําหลอ่ควร
กาํจดัทิ้งในวนัเดียวกนัโดยเผาทาํลายหรอืทิ้งลงถงัขยะติดเช้ือที่มีฝาปิด ไม่ทิ้ง
รวมกบัขยะทัว่ไป  โดยไม่นําภาชนะนั้นมาใชซ้ํ้าอกี

   1.1  กรณีบว้นเสมหะลงในถงุพลาสติก  ใหม้ดัถงุพลาสตกิใหแ้น่นก่อนกาํจดัทิ้ง 



1.2  กรณีบว้นเสมหะลงในกระป๋องที่ไม่มีน้ําหลอ่ใหน้าํถงุพลาสตกิมาใส่และมดั
ถงุพลาสตกิใหแ้น่นก่อนกาํจดัทิ้ง



2. กรณีภาชนะที่นํากลบัมาใชซ้ํ้าได ้ เช่น กระป๋องที่มีน้ําหลอ่  ใหนํ้าเสมหะไป
เผาหรอืฝงัหรอืเทท้ิงลงโถสว้มในวนัถดัไป   ไม่นําเสมหะทิ้งลงถงัขยะทัว่ไป

 

3. ทาํความสะอาดกระป๋องหรอืกระโถนแลว้นําไปผ่ึงแดดใหแ้หง้

หมายเหต ุ   1. การทาํความสะอาดกระป๋องหรือกระโถน   ผูดู้แลไมจ่าํเป็นตอ้งใสถ่งุมอืเน่ืองจากเสมหะที่อยู่ในกระป๋องหรือกระโถนไดผ้่านการฆ่าเชื้อโรคแลว้   
              2.  สกอ๊ตไบรท์ทีน่าํมาใชท้าํความสะอาดกระป๋องหรอืกระโถนควรแยกใชต่้างหากไมน่าํมาใชร่้วมกบัการทาํความสะอาดกระป๋องหรือกระโถน

 หอ้งควรมีลกัษณะโลง่ ปลอดโปรง่ สะอาด  
 เปิดหนา้ต่างใหอ้ากาศถา่ยเทสะดวก  แสงแดดสอ่งถงึ เพราะแสงแดดจะช่วยฆ่าเช้ือโรคได ้

กรณีหน่วยงานมีหอ้งแยกโรค

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค สำาหรับกลุ่มผู้ดูแล
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 ควรจดัที่พกัแยกเป็นสดัสว่นโดยใหผู้ป่้วยอยู่มมุใดมมุหน่ึงของหอ้ง  ซ่ึงโดยทัว่ไปใชเ้วลา 2 
สปัดาห ์ถงึ 2 เดือน โดยที่พกัควรอยู่ใกลห้นา้ตา่งและอยู่ใตล้ม  

 หอ้งควรมีลกัษณะโลง่ ปลอดโปรง่ สะอาด   
 เปิดหนา้ตา่งใหอ้ากาศถา่ยเทไดส้ะดวก  แสงแดดสอ่งถงึ

กรณีหน่วยงานไม่มีหอ้งแยกโรค

จัดให้ผู้ป่วยอยู่มุม
ใดมุมหนึ่งของห้อง

 ควรทาํความสะอาดพื้นหอ้งทกุวนัดว้ยการถพูื้น เน่ืองจากละอองฝอยเสมหะมี
โอกาสหลน่ลงพื้นขณะผูป่้วยไอ  จาม

เคร่ืองนอน  
 ควรซกัทาํความสะอาดหรอืนาํออกมาผึง่แดดอย่างนอ้ยอาทิตยล์ะคร ัง้

เสื้อผา้
 ควรซกัทาํความสะอาดแลว้นาํออกมาผึง่แดดทกุวนั

ภาชนะใสอ่าหาร
 ควรลา้งทาํความสะอาดและนาํออกมาผึง่แดดทกุวนั

1.ควรรกัษาสุขภาพรา่งกายใหแ้ข็งแรง กนิอาหารใหค้รบ 5 หมู่  และพกัผ่อนให ้
เพยีงพอ   

2. ไม่สมัผสัเสมหะของผูป่้วยโดยตรง  ถา้สมัผสัตอ้งรบีลา้งมือทาํความสะอาด
โดยเรว็

3. กรณีที่ผูดู้แลป่วยเป็นโรคเบาหวานหรอืมีภมิูตา้นทานตํา่ ควรหลกีเลี่ยงการ
ดูแลผูป่้วยวณัโรคอย่างนอ้ย 2 สปัดาหแ์รกของการรกัษา

 1. ฝ่ามอืถกูนั

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค สำาหรับกลุ่มผู้ดูแล
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2. ฝ่ามอืถหูลงัมอืและน้ิวถซูอกน้ิว 3.ฝามือถูฝามือและนิว้ถซูอกนิ้ว

 4.. หลงัน้ิวมอืถฝู่ามอื  5. ถน้ิูวหวัแมม่อื

 6. ปลายน้ิวถขูวางฝ่ามอื  7. ถรูอบขอ้มอื

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค สำาหรับกลุ่มผู้ดูแล
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค สำาหรับกลุ่มผู้ดูแล
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1

ความรูเ้รือ่งยาวณัโรค

2

หนา้ท่ีของท่านในการดแูล
ผูป่้วยวณัโรคมีอะไรบา้ง ?

3

ความสาํคญัของการกนิยาวณัโรค
จุดประสงคห์ลกัในการรกัษาวณัโรค 
 กาํจดัเชื้อวณัโรคอยา่งรวดเร็ว 

 ลดการเกิดการดื้อยา 

 ป้องกนัการกลบัเป็นซํา้ของโรค

หลกัในการรกัษาวณัโรคใหไ้ดผ้ล
 กินยาวณัโรคอยา่งนอ้ย 6-8 เดอืน

 ตอ้งมีพ่ีเลี้ยงในการดูแลกาํกบัการกินยาทุกวนั

“คุณหายเราปลอดภยั” 4

สาเหตุของการกนิยาไม่ต่อเนือ่ง

1. จาํนวนเม็ดยาท่ีตอ้งกินมีจาํนวนมาก
2. มีอาการแพย้าซึง่เกิดบ่อยโดยเฉพาะ 2 เดอืนแรก
3. ระยะเวลาในการรกัษานาน ผูป่้วยตอ้งกินยาอย่างนอ้ย 6-8 เดอืน
4. เม่ือผูป่้วยกินยาประมาณ 2 เดอืน ผูป่้วยจะรูส้กึดขีึ้นมากจนคิดว่าตวัเอง

หายแลว้ และเลกิกินยาเอง ทาํใหเ้กิดการเสีย่งต่อเชื้อดื้อยาวณัโรคได ้

* วณัโรครกัษาดว้ยยาได ้แต่การใหก้าํลงัใจไม่ทอดท้ิง สาํคญัยิง่กว่าสิง่ใด 

5

เกดิอะไรขึ้นเม่ือกนิยาไม่สมํา่เสมอ

1. มีระยะเวลาในการแพร่เชื้อใหค้นอืน่ ๆ ในชมุชนไดน้านขึ้น
2. มีอาการรนุแรงขึ้น และอาจตายจากการป่วยเรื้อรงัได ้
3. เชื้อวณัโรคจะกลายเป็นชนดิดื้อยา ทาํใหย้ากต่อการรกัษาและ

ควบคุมวณัโรค

* วณัโรครกัษาดว้ยยาได ้แต่การใหก้าํลงัใจไม่ทอดท้ิง สาํคญัยิง่กว่าสิง่ใด 
6

ทาํอย่างไรใหก้นิยาต่อเนือ่ง

ใชห้ลกัการปฏบิติัตวั 3 ต. ต่อตา้นวณัโรค 
ต. ทีห่น่ึง…...ตอ้ง กินยาตอ่หนา้
ต. ทีส่อง…...ตอ้ง รกัษาตอ่เน่ือง
ต. ทีส่าม…...ติ๊ก บตัรหลงักินยา

กรณีลืมกินยากินยา ใหแ้จง้พยาบาลใหท้ราบทนัที เพ่ือใหพ้ยาบาลมีการใหย้า
   ในเวลาที่เหมาะสมตอ่ไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกินยาวัณโรคปอด
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13

การเกดิปฏกิริยิาของยาวณัโรค 

 ยาวณัโรคกบัยาอืน่ เชน่  ยากนัชกั ยาคมุกาํเนิด 
เป็นตน้
 ยากบัอาหาร ควรกินตอนทอ้งวา่งเพราะอาหารมี
ผลตอ่การดูดซมึยา หรอืใหย้ากอ่นนอน

14

การเกบ็รกัษายา

“ยาน ัน้มีคุณอนนัต ์แต่ กอ็าจมีโทษมหนัต ์
ถา้ใชย้าไม่ถูกตอ้ง 

โดยเฉพาะยาท่ีเสือ่มสภาพ หรอื ยาหมดอายุ” 


 

15

การเกบ็รกัษายาวณัโรค

 ไม่แกะยาจากแผงยา

 ไม่เกบ็ยาในท่ีชื้น รอ้นหรอืแสงแดดจดั 


 

  


16

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการกินยาวัณโรคปอด
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สื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมเพ่ิมเติม 
 
 
1. แผนการสอนที่  2  เรื่อง การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคและการป้องกันการติดเช้ือวัณโรคปอด 

 หัวข้อ เรื่อง  “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาการน่าสงสัยวัณโรคปอด  การติดต่อของวัณโรคปอด  
ระยะเวลาการรักษาวัณโรคปอด” 
 

    สื่อวีดิทัศนป์ระกอบการอบรมเพิ่มเติม  มีดังนี ้
1.1 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง  “รักยุกยิก  กิ๊กพยาบาล”   

            1.2 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง  “วัณโรครู้ทัน  รักษาหาย”   
            1.3 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง  “เพ่ือน.. แม่กูเป็นวัณโรคว่ะ”   
            1.4 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง  “กู๊ดบาย  มิสเตอร์  ทีบี” 
         
 
2. แผนการสอนที่   3  การดูแลเรื่องการกินยาวัณโรคปอด 
    สื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมเพิ่มเติม มีดังนี้  
     2.1 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “ความรักของคุณฉุย ตอนโรคน้ีต้องมีพ่ีเลี้ยง”   
     2.2 สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “โรคน้ีต้องมีเธอ”       
 
 
 
หมายเหตุ : วิทยากรสามารถเลือกสื่อวีดิทัศน์ที่เหมาะสมเพ่ือใช้ประกอบการอบรมและอ่านเน้ือหาอย่างย่อ
แต่ละสื่อวีดิทัศน์ได้ในหน้าถัดไป 
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เพื่อน.... แม่กูเป็นวัณโรคว่ะ    
 
 

ธีร์และเพ่ือน ๆ    นัดสัมภาษณ์แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านวัณโรคโดยแพทย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัณโรคว่าวัณโรคเกิดจากเช้ือแบคทีเรียที่ช่ือ “ไมโครแบคทีเรีย ทูเบอร์คูโลซิส”   เกิดข้ึนได้ในทุกอวัยวะ
ของร่างกายที่พบมากที่สุดคือที่ปอด  ติดต่อได้จากการท่ีผู้ป่วยวัณโรคไอ จามโดยไม่ปิดปาก ปิดจมูก    
ผู้ที่รับเช้ือวัณโรคไม่จําเป็นต้องป่วยเป็นวัณโรคทุกคนเพราะร่างกายแต่ละคนจะมีภูมิคุ้มกันโรค 

 
 

วัณโรค..   ไม่ใช่โรคท่ีนา่กลวัและนา่รังเกียจ แต่เป็นที่โรคที่รักษาใหห้ายได้ โดยปฏิบัติตัวตาม
คําแนะนาํของแพทย์อย่างเคร่งครัด  ทั้งนีญ้าติควรให้กําลังใจและดแูลผูป้่วยอย่างใกล้ชิด 

  
  

*************************************************** 
 
 

 
 

รักยุกยิกก๊ิกพยาบาล 
 

 
แจ๊สเห็นป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคจึงเกิดความสนใจและเข้าฟังการ

อบรมทําให้ทราบว่าอาการอ่อนเพลีย  เบ่ืออาหาร  เหง่ือออกเวลากลางคืน ไอแห้งๆ  คืออาการน่าสงสัย
วัณโรคปอด ทําให้นึกถึงชาวบ้านที่มีอาการป่วยดังกล่าวแต่ถูกสินซึ่งเป็นหมอผีหลอกลวงว่าเป็นเพราะผี
เข้าและรักษาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ทําให้ชาวบ้านไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องและมาพบแพทย์เมื่อ
อาการหนักมากแล้ว 

 
 
 

“วัณโรค  ป้องกันได้  พบก่อนรักษาหาย  ไม่แพร่กระจาย” 
 
 

************************************************* 
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วัณโรค.... รูทั้น รักษาหาย 
 
 

เป้าหมายการจัดกิจกรรมวันวัณโรคโลกซึ่งตรงกับวันที่ 24  มีนาคมของทุกปีนั้นเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ และเกิดความตระหนักหากมีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดโดยให้รีบไปพบแพทย์เพ่ือ
ตรวจและรักษาโรคให้หาย  เพราะการตระหนักต่ออาการน่าสงสัยวัณโรคปอดและการรักษาวัณโรค
ให้หายเม่ือป่วยเป็นวัณโรคเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดเพราะเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ   
 
 

 
************************************************* 

 
 
 

การรับประทานยารักษาวัณโรคอย่างครบถ้วน ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 
 

 คุณหมอให้กําลังใจแก่มาลีซึ่งตรวจพบว่าเป็นวัณโรคปอดว่าไม่ต้องกังวลเพราะวัณโรคสามารถ
รักษาให้หายได้ด้วยหลัก 5 ต.  คือ   

1.ต่อหน้า  คือ  กินยาต่อหน้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครที่ได้รับการอบรม 
2.ต่อเน่ือง คือ  รักษาต่อเน่ือง เพราะต้องกินยาอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ อย่างน้อย 6 เดือน 
3.ต๊ิกบัตร  คือ  พ่ีเลี้ยงที่ทําหน้าที่กํากับการกินยาต้องต๊ิกบัตรการกินยาเมื่อผู้ป่วยกินยา 
4.ติดตามการรักษา   คือ มาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 
5.เต็มใจรักษา  คือ ทั้งพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกคนร่วมมือร่วมใจในการรักษาวัณโรค 

 
ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของการรักษา  ผู้ป่วยอาจมีอาการผิดปกติที่เกิดข้ึนจากการกินยา เช่น  

ผื่นขึ้น  คลื่นไส้  ผู้ป่วยไม่ควรหยุดยาเองแต่ควรมาพบแพทย์ยกเว้นในรายที่มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง 
ตามัว เป็นต้น  แพทย์จะพิจารณาให้หยุดยาและปรับขนาดของยาให้ผู้ป่วย 

 
  

********************************************* 
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กู๊ดบาย มิสเตอร์ ทีบี 
 
 

ภายในปอดของลุงบุญสมเต็มไปด้วยประชากรวัณโรคแต่เมื่อลุงบุญสมกินอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอทําให้ประชากรวัณโรคทยอยตายเพ่ิมมากขึ้นจึงทําให้ประชากรวัณโรคคิดหาวิธีที่จะย้ายไปอยู่
ที่ใหม่แต่ก็ล้มเหลวเน่ืองจากลุงบุญสมใช้ผ้าปิดปากทุกคร้ังและนําผ้าไปซักอย่างสะอาดทําให้เช้ือวัณโรค
ไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อ่ืนได้  เมื่อเช้ือวัณโรคในปอดของลุงบุญสมถูกทําลายหมดลุงบุญสมจึงหาย
จากการป่วยเป็นวัณโรค 

 
 
 

******************************* 
 
 
 

ความรักของคณุฉุย ตอนโรคน้ีต้องมีพีเ่ลี้ยง 
 
 

คุณฉุยไปเย่ียมลุงช่ืนซึ่งมีอาการไอ เจ็บหน้าอก อ่อนเพลียและได้พาลุงช่ืนไปหาหมอที่สถานี
อนามัยใกล้บ้าน   ลุงช่ืนเล่าความจริงให้คุณหมอฟังว่าตนเคยป่วยเป็นวัณโรคมาก่อนแต่พออาการดีขึ้นก็
หยุดกินยาไม่ไปหาหมอตามนัด คุณหมอที่สถานีอนามัยจึงแนะนําให้คุณฉุยพาลุงช่ืนไปพบคุณหมอที่
โรงพยาบาลเพ่ือทําการตรวจใหม่  การรักษาวัณโรคครั้งใหม่นี้คุณหมอให้คําแนะนําลุงช่ืนว่าห้ามหยุดกิน
ยาเองเพราะอาจทําให้เกิดวัณโรคด้ือยาและรักษาไม่หาย  โดยคุณฉุยอาสาเป็นพ่ีเลี้ยงในการกํากับการ
กินยาจนลุงช่ืนรักษาวัณโรคหาย 

 
 

 
“วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ ถ้าผู้ป่วยกินยาอย่างสมํ่าเสมอ” 

********************************
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โรคนี้ต้องมีเธอ 
 
 

ลุงคําชอบสูบยาเส้นจนถึงขั้นไอเลือดออก  เดือนจึงพาลุงคําไปหาหมอ ผลการตรวจพบว่าลุงคํา
ป่วยเป็นวัณโรคปอดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โรคปอด” “ฝีในท้อง”      ลุงคําเสียใจและสั่งเสียเดือน
เป็นการใหญ่  คุณหมอให้คําแนะนําว่าวัณโรครักษาให้หายได้  ทั้งน้ี ควรมีพ่ีเลี้ยงดูผู้ป่วยกินยาต่อหน้า
ทุกวันเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้กินยาทุกวันเพราะหากให้ผู้ป่วยกินยาเอง ผู้ป่วยอาจกินยาไม่ครบหรือไม่มี
ความอดทนซึ่งจะทําให้ต้องเริ่มต้นรักษาใหม่ เกิดการสิ้นเปลืองและทําให้เกิดการด้ือยาได้  อย่างไรก็
ตามผู้ป่วยสามารถกลับมาเป็นวัณโรคซ้ําได้อีก  ดังน้ันจึงควรพักผ่อนให้เพียงพอ  กินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ อย่าตรากตรําทํางานหนัก ไม่ด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่ เพราะถ้าร่างกายอ่อนแอก็จะกลับมาเป็น
วัณโรคได้ 
 

  
 

****************************** 
 
 

มิตรภาพคือพลัง 
 
 
 

ต๊อบไม่บอกให้ใครรู้ว่าตนป่วยเป็นวัณโรคปอดเพราะรู้สึกว่าตนเหมือนสัตว์ประหลาดและคิดว่า
คนอ่ืนก็รังเกียจคนเป็นโรคน้ีด้วย  เมื่อกลบัมาถึงที่ห้องพักต๊อบไล่พีทให้ไปอยู่ที่อ่ืนเพราะกลัวว่าพีทซึ่ง
เป็นเพ่ือนรักจะติดวัณโรค  พีทไม่โกรธแต่กลับให้กําลังใจและบอกว่าคนเป็นวัณโรคต้องมีคนดูแล   พีท
อาสาเป็นคนดูแลต๊อบต้ังแต่การจัดห้องใหม่โดยบอกต๊อบว่าให้เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทเพราะ
วัณโรคแพ้แสงแดดและพีทยังทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงดูแลการกินยาของต๊อบจนต๊อบหายป่วยและกลับมา
ใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้ง 

 
 
 

***************************************** 
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การดูแลผูป้่วยวัณโรคด้วยหัวใจ 

 
 

 ณ  อาศรมอิสรชน  อ. เมือง  จ. เชียงราย   
 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  หรือท่าน ว.  วชิรเมธี  ได้ให้ข้อแนะนําในการรับมือกับปัญหาวัณโรค 

ว่าถ้าพบผู้มีอาการป่วยควรส่งให้หมอดูแลรักษา ญาติและผู้ป่วยต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ดูแลกัน
อย่างใกล้ชิด ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ    และท่านยังให้ข้อคิดสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทําหน้าที่ดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณโรคว่าให้มองโลกเชิงบวก   นั่นคือ การดูแลผู้ป่วยวัณโรคคนหนึ่งให้หายเท่ากับคุณกําลัง
เยียวยาสังคมไทยทั้งประเทศเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยยังเป็นการฝึกบริหารอารมณ์
และสติสัมปชัญญะที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต    ดังนั้น  การที่ผู้ป่วยรักษาหายถือเป็นความสําเร็จ
ในชีวิตของเรา 
 

******************************************** 
 

วัณโรคหายได้ ... ร่วมใจช่วยรักษาและปอ้งกัน 
 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ แค่เพียงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมอีาการไอ
ก็เท่ากับเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคได ้
 วัณโรคสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง   
2. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ   
3. ไม่เสพยาเสพติด 
4. ไม่ส่ําส่อนทางเพศ 
5. ทําความสะอาดที่พักเป็นประจํา 
6. ตรวจเอกซเรย์เป็นประจําทุกปี 

 
 

“แสดงความรกั  ความรับผดิชอบต่อสังคมและคนรอบข้างด้วยการสวมหน้ากากอนามัย” 
 
 

************************************** 
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กิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการแบ่งกลุ่ม – กิจกรรมสันทนาการ 
 
 

กิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการแบ่งกลุ่ม 
 คณะทํางานได้บรรจุกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการแบ่งกลุ่มการฝึกแบ่งปฏิบัติในแต่ละแผนการสอน
เพ่ือให้วิทยากรได้เลือกใช้ไว้จํานวน  5 กิจกรรม    ดังนี้ 

1. เพลง ลมเพลมพัด 
2. เพลง ล่องเรือ 
3. เพลง ไก่ 
4.   กิจกรรมนบัโอ๊ย 
5.   เกมรวมเหรียญ 

 
 

กิจกรรมสันทนาการ 
 สําหรับกิจกรรมสันทนาการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้ดําเนินการในช่วงหลังจากพักรับประทานอาหาร
กลางวันและหลังจากพักรับประทานอาหารว่าง  มีจํานวน   8 กิจกรรม   ดังนี้ 

1. กิจกรรม ล้างมือ  (วิทยากรควรเลือกกิจกรรมน้ีเน่ืองจากเป็นกิจกรรมทีท่ําให้ผู้รับการอบรมได้มี
การทบทวนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง) 

2.  กิจกรรม นบั 1-5 
3.  กิจกรรม เสียงสัตว์ร้อง 
4.  กิจกรรม กระรอกเปลี่ยนรัง 
5.  กิจกรรม กระต่ายหมายจันทร์ 
6.  กิจกรรม เพลง ซักผ้า 
7. กิจกรรม เพลง หู ตา จมูก 
8. กิจกรรม เพลง ด้ัง โครง ด้ัง 
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กิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการแบ่งกลุ่ม 
 

เพลง ลมเพลมพัด 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1.ให้ผู้รับการอบรมร่วมกันร้องเพลงลมเพลมพัด ซึ่งมีเน้ือเพลงดังนี้ 

 
“ลมเพลมพัดโบกสะบัด พัดมาไว ไว 
ลมเอย ลมพัดอะไรๆ   ฉันจะบอกให้ 

พัดให้คน .... คน (จํานวนคน) จับกลุ่มรวมกนั” 
 

2. วิทยากรสั่งให้ผู้รับการอบรมจับกลุ่มกลุ่มละ .... คน (วิทยากรต้องการให้กลุ่มมีจํานวนก่ีคน ก็สั่งไปตาม
ต้องการ)    
 

************** 
 
 

เพลง ล่องเรือ 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1. ให้ผู้รับการอบรมยืนจับมอืเป็นวงกลม 1 วง และบอกให้ขวาหัน 
2. วิทยากรสอนให้ผู้รับการอบรมร้องเพลงล่องเรือ พร้อมกับสอนท่าทางประกอบเพลงคือท่ารําวง   โดยให้เดิน
รําวงไปเป็นวงกลม   
 

เนื้อเพลง  ล่องเรือ 
 

“ล่องเรือไปตามธารา  เห็นหอย ปู ปลา แหวกว่าย เวียนวน 
พายเรือกันมาหลายคน เรือจะชน เรือจะชนกันเอง 

เรือกําลังจะล่ม เรือกําลังจะล่ม 
ให้คน ...... คน (จํานวนคน) จับกลุ่มรวมกัน” 

 
3. เมื่อวิทยากรร้องเพลงถึงเน้ือเพลงที่ว่าให้คน... คน (จาํนวนคน) จับกลุ่มรวมกันนัน้   วิทยากรต้องการให้
ผู้รับการอบรมรวมกลุ่มกลุม่ละกี่คนก็ให้ระบุจํานวนลงไ 
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กิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการแบ่งกลุ่ม 
 

เพลง ลมเพลมพัด 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1.ให้ผู้รับการอบรมร่วมกันร้องเพลงลมเพลมพัด ซึ่งมีเน้ือเพลงดังนี้ 

 
“ลมเพลมพัดโบกสะบัด พัดมาไว ไว 
ลมเอย ลมพัดอะไรๆ   ฉันจะบอกให้ 

พัดให้คน .... คน (จํานวนคน) จับกลุ่มรวมกนั” 
 

2. วิทยากรสั่งให้ผู้รับการอบรมจับกลุ่มกลุ่มละ .... คน (วิทยากรต้องการให้กลุ่มมีจํานวนก่ีคน ก็สั่งไปตาม
ต้องการ)    
 

************** 
 
 

เพลง ล่องเรือ 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1. ให้ผู้รับการอบรมยืนจับมอืเป็นวงกลม 1 วง และบอกให้ขวาหัน 
2. วิทยากรสอนให้ผู้รับการอบรมร้องเพลงล่องเรือ พร้อมกับสอนท่าทางประกอบเพลงคือท่ารําวง   โดยให้เดิน
รําวงไปเป็นวงกลม   
 

เนื้อเพลง  ล่องเรือ 
 

“ล่องเรือไปตามธารา  เห็นหอย ปู ปลา แหวกว่าย เวียนวน 
พายเรือกันมาหลายคน เรือจะชน เรือจะชนกันเอง 

เรือกําลังจะล่ม เรือกําลังจะล่ม 
ให้คน ...... คน (จํานวนคน) จับกลุ่มรวมกัน” 

 
3. เมื่อวิทยากรร้องเพลงถึงเน้ือเพลงที่ว่าให้คน... คน (จาํนวนคน) จับกลุ่มรวมกันน้ัน   วิทยากรต้องการให้
ผู้รับการอบรมรวมกลุ่มกลุม่ละกี่คนก็ให้ระบุจํานวนลงไ 
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เพลง ไก่ 

 
 
ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1.วิทยากรสอนให้ผู้รับการอบรมร้องเพลง ไก่ ซึ่งมีเน้ือเพลงดังต่อไปนี้ 
 
 “ไก่ 1 ตัว  1 ตัว ไปหาอาหาร เดินมาถึงนอกชาน ถูกแม่บ้านเอาอีโต้ไล่จับ วับแช่วับ แช่วับ แช่วับ 
 ไก่ 2 ตัว  2 ตัวไปหาอาหาร เดินมาถึงนอกชาน ถูกแม่บ้านเอาอีโต้ไล่จับ วับแช่วับ แช่วับ แช่วับ 
 ไก่ 3 ตัว ……………………..”   
 
2. วิทยากรสาธิตท่าประกอบเพลงไก่ โดยการงอแขนทําปีกไก่ และงอเข่าหุบขาเข้าออก  และใหผู้้รับการอบรม
ทําท่าประกอบเพลง 
      
ตัวอย่างเช่น   ถ้าเน้ือเพลงขึ้นต้นว่า ไก่ 1 ตัว  ให้ผู้รับการอบรมแต่ละคนต่างคนต่างทําท่าไก่ของตนเอง 
        ถ้าเน้ือเพลงขึ้นต้นว่า ไก่ 2 ตัว  ให้ผูร้ับการอบรมจับคู่และทําท่าไก่ของตนเอง 

       ถ้าเน้ือเพลงขึ้นต้นว่า ไก่ 3 ตัว  ให้ผูร้ับการอบรมรวมกลุ่มให้ได้ 3 คนและทําท่าไก่ของตนเอง 
 
3. วิทยากรเริ่มร้องเพลงโดยวิทยากรต้องการให้ผู้รับการอบรมรวมกลุ่มกันกี่คนก็บอกจํานวนไก่ไปตามที่
ต้องการ 
 

************** 
 

กิจกรรมนับโอ๊ย 
 
ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1. ใหผู้้รับการอบรมยืนเป็นวงกลม  1   วง 
2. ใหผู้้รับการอบรมนับเลขเพ่ือแบ่งกลุ่ม โดยวิทยากรต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีกี่คน ก็ให้นับเลข 1 ถึงจํานวน
ที่ต้องการ เช่น วิทยากรต้องการให้แบ่งกลุ่ม 5 กลุม่ กใ็ห้ผู้รบัการอบรมคนแรกนับเลข 1 คนถัดไปนับ 2 , 3 , 
4  แต่คนท่ี 5  จะต้องไม่ออกเสียงว่า 5   แต่จะให้ออกเสียงอุทานเมื่อรู้สึกตกใจหรือดีใจ  เช่น โอ๊ย ว๊าย  เป็น
ต้น โดยเสียงอุทานน้ันจะต้องไม่ซ้ํากัน 
3.เมื่อผู้รับการอบรมนับได้ครบทุกคนแล้ว วิทยากรก็จะใหค้นที่นับเลขเหมือนกันไปอยู่กลุ่มเดียวกันและคนที่
ออกเสียงอุทาน ก็ให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกัน 
4.วิทยากรต้องการให้มีการแบ่งกลุ่มกลุ่มละกี่คนก็สามารถกําหนดได้ตามที่ต้องการ  
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เกมรวมเหรียญ 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1. วิทยากรสมมติให้ผู้รับการอบรมทุกคนเป็นเหรียญ 1 บาท เหรียญ 5 บาท หรือเหรียญ 10 บาท  (ตามความ
ต้องการของวิทยากร)   
2. วิทยากรต้องการแบ่งกลุ่มโดยให้กลุ่มมีจํานวนสมาชิกกลุ่มกี่คน  ให้วิทยากรเป็นผู้สั่งให้ผู้รับการอบรมรวม
เหรียญตามจํานวนคนที่วิทยากรต้องการ       เช่น วิทยากรต้องการแบ่งกลุ่มโดยให้กลุ่มมีจํานวนสมาชิกกลุ่ม 
6 คน  วิทยากรกําหนดให้ผู้รับการอบรมทุกคนเป็นเหรียญ 1 บาท   เมื่อวิทยากรสั่งว่ารวมเหรียญให้ได้ 6 บาท  
ผู้รับการอบรมก็จะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ 6 คน 
 

************** 
 

กิจกรรมสันทนาการ 
 

กิจกรรมล้างมือ 
 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1. แบ่งผู้รับการอบรมออกเป็น 7 กลุ่ม   
2. วิทยากรเปิดวีดีทัศน์ เรื่อง “เพลงล้างมือ” พร้อมสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้องทั้ง 7 ขั้นตอนให้ผู้รับการ
อบรมได้ฝึกทําตาม 
3. วิทยากรเปิดวีดีทัศน์ เรื่อง “เพลงล้างมือ” อีกครั้ง    เมือ่เพลงขึ้นถึงขั้นตอนล้างมือขั้นตอนไหนและ
วิทยากรช้ีมือไปที่กลุ่มใด กลุม่น้ันจะต้องลุกขึ้นและทําท่าลา้งมือตามขั้นตอนนั้นให้ถูกต้อง ดําเนินการเช่นนี้จน
ครบทั้ง 7 กลุ่ม 
4. วิทยากรเปิดวีดีทัศน์ เรื่อง “เพลงล้างมือ” อีกครั้ง วิทยากรให้ทุกกลุม่ทําท่าล้างมือทั้ง 7 ขั้นตอนทีถู่กต้อง
พร้อมกันอีกครั้งหน่ึง 
 
เทคนิคการจําขั้นตอนการลา้งมือ 
1.ป้ันดินน้ํามัน (ฝ่ามือถูกัน) 
2.ท่าแมงมุม (ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถซูอกนิว้) 
3.ขยี้มด (ฝ่ามอืถูฝ่ามือและน้ิวถูซอกนิ้ว) 
4.คารวะ (หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ) 
5.หมุนไอติม (ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ ด้วยฝ่ามือ) 
6.ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ (ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ) 
7.ใส่กําไล (ถูรอบข้อมือ) 
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กิจกรรม นับ 1-5 
 

 
ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1. ให้ผู้รับการอบรมยืนเป็นวงกลม 1 วง 
2. เมื่อวิทยากรนับ 1 ให้ผู้รับการอบรมทุกคนยกมือซ้ายและแบมือไปทางซ้าย 
3. เมื่อวิทยากรนับ 2 ให้ผู้รับการอบรมทุกคน ใช้นิ้วช้ีมือข้างขวาช้ีขึ้นไปด้านบน 
4. เมื่อวิทยากรนับ 3 ให้ผู้รับการอบรมทุกคน ใช้นิ้วช้ีข้างขวาช้ีลงบนฝ่ามือด้านซ้ายของเพ่ือนที่กําลังแบมืออยู่ 
5. เมื่อวิทยากรนับ 4 ให้ผู้รับการอบรม ใช้นิ้วช้ีด้านขวาวนบริเวณฝ่ามือด้านซ้ายของเพ่ือนที่แบอยู่ 
6. เมื่อวิทยากรนับ 5 ให้ผู้รับการอบรมที่แบมืออยู่ จับน้ิวช้ีของเพ่ือนที่กําลังวนอยู่บนฝ่ามือของตนให้ได้และ 
    คนที่กําลังใช้นิ้วช้ีวนฝ่ามือของเพ่ือนก็ต้องรีบดึงมือกลับไม่ให้เพ่ือนจับมือไว้ได้  
7. ผู้รับการอบรมท่านใดถูกเพื่อนจับน้ิวได้จะถูกทําโทษด้วยการเต้นหน้าเวที 
 
 

************** 
 

กิจกรรม เสียงสัตว์ร้อง 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1. ใหผู้้รับการอบรมยืนเป็นวงกลม  1 วง 
2. ใหผู้้รับการอบรมคนที่ 1 นับ 1  โดยใหผู้้รับการอบรมคนถัดไป นับ 2   3   4  
3. ให้ผู้รับการอบรมคนที่นับ 5  10  15  20  25  30 .....  ออกเสียงเป็นเสียงของสัตว์อะไรก็ได้ แทนการนับ
ตัวเลข  โดยการออกเสียงเป็นเสียงสัตว์นั้นต้องไม่ซ้ํากัน 
4. ผู้รับการอบรมที่ทําผิดกติกาจะถูกทําโทษด้วยการเต้นหน้าเวที 
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กิจกรรมกระรอกเปลี่ยนรัง 

 
 

ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 
1.วิทยากรให้ผูร้ับการอบรมแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน  
2.ในกลุม่ 3 คน กําหนดให้ 2 คนเป็นรัง โดยเอามือทั้งสองข้างจับกันหันหน้าเข้าหากัน และอีก 1 คน เป็น
กระรอกอยู่ในรัง (อยู่ในวงแขนของเพื่อนในกลุ่มอีก 2 คน) 
3.เมื่อวิทยากรส่ังว่า “กระรอกเปลี่ยนรัง” คนที่เป็นกระรอกจะต้องว่ิงไปหารังใหม่  โดยคนท่ีเป็นรังจะอยู่ที่เดิม
ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน 
4.เมื่อวิทยากรส่ังว่า “รังเปลีย่นกระรอก” ก็ให้คนที่เป็นรงัเคลื่อนที่ไปหากระรอกตัวใหม่ โดยคนที่เป็นกระรอก
จะต้องอยู่ท่ีเดิมไม่เคล่ือนย้ายไปไหน 
5.เมื่อวิทยากรส่ังว่า “กระรอกแตกรัง” ก็ให้สลายรังและจับกลุ่มเป็นรังเป็นกระรอกกันใหม ่
6. รังไหนหรือกระรอกตัวไหน เช่ืองช้าหารังไม่เจอหรือรังไหนหากระรอกไม่เจอก็จะถูกทําโทษ 

 
 
 

************** 
 

กิจกรรม เพลง หู ตา จมูก 
 
 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรสอนให้ผู้รับการอบรม ร้องเพลง หู ตา จมูก เน้ือเพลงมีดังต่อไปนี้ 
 

“หูตาจมูก จับให้ถูก จับจมูกตาหู 
จับใหม่ จับใหฉ้ันดู 
จับใหม่ จับใหฉ้ันดู 

จับจมูกตาหู จบั หูตาจมูก” 
 
2.ให้ผู้รับการอบรมจับที่ “หู”  เมื่อตรงกับเน้ือเพลงว่า “หู” 
3.ให้ผู้รับการอบรมจับที่ “ตา” เมื่อตรงกับเน้ือเพลงว่า “ตา” 
4.ให้ผู้รับการอบรมจับที่ “จมูก” เมื่อตรงกับเน้ือเพลงว่า “จมูก” 
5. ให้ผู้รับการอบรมร้องเพลง หู ตา จมูก พร้อมทําท่าทางประกอบเพลง พร้อม ๆ กัน 
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กิจกรรม กระต่ายหมายจนัทร์ 

 
 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1. วิทยากรร้องเพลงลมเพลมพัดเพ่ือแบ่งผู้รับการอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม  
2. แจกบัตรคําเน้ือเพลง “กระต่ายหมายจันทร์” ให้กับกลุ่ม  กลุ่มละ 1 ประโยค    โดยให้สมาชิกกลุ่มร่วมกัน  
   คิดท่าทางประกอบเน้ือเพลงประโยคที่กลุ่มได้รับ พร้อมฝึกร้องเพลงเพ่ือแสดงให้กลุ่มอ่ืนได้ดู   
3. วิทยากรช้ีมือไปที่กลุ่มไหน กลุ่มน้ันจะต้องลุกขึ้นยืนและร้องเพลงประโยคที่กลุ่มได้รับพร้อมทั้งทําท่าทาง   
   ประกอบเพลง 
 
 
 

เนื้อเพลงลมเพลมพัด   
 
 

ลมเพลมพัดโบกสะบัด พัดมาไว ไว 
ลมเอย ลมพัดอะไรๆ ฉันจะบอกให้ 
พัดให้คน ....(จํานวนคน) จับกลุ่มร่วมกัน 

 
 
 
 

บัตรคาํเนื้อเพลง กระต่ายหมายจันทร ์
 
 
ประโยคที่ 1  ฉันอยากจะบิน  บินไปให้ถึงดวงจันทร์  
ประโยคที่ 2  ตาบอกบนน้ัน  ว่ามีกระต่ายหลายตัว 
ประโยคที่ 3  ฉันอยากจะขอ  ใหฉ้ันได้ไหม 1 ตัว 
ประโยคที่ 4  เจ้าอย่าเมามัว  เลยนะ  กระต่ายหมายจันทร์ 
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กิจกรรม เพลง ซักผ้า 
 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1.วิทยากรสอนให้ผู้รับการอบรมร้องเพลง ซักผ้า   พร้อมสาธิตท่าทางประกอบเพลง เน้ือเพลงมีดังต่อไปนี้ 
 

“เรามาซักผ้ากัน 
มาซักผ้ากัน 
มี 4 ขั้นตอน 

1. ขย้ี ขย้ี   (ทาํท่าขยี้) 
2. บ๊ิด บิด   (ทําท่าบิด) 

3. สะบ๊ัด สะบัด    (ทําท่าสะบัด) 
4. แล้วก็เอาไปตาก    (ทําท่าตาก) 
ขยี้ ขยี้    บ๊ิด บิด    สะบ๊ัด สะบัด 

แล้วก็เอาไปตาก  (ทําท่าขยี้  บิด  สะบัดและตากตามลําดับ)” 
 
2.ให้ผู้รับการอบรมร้องเพลง ซักผ้า พร้อมทําท่าทางประกอบเพลง พร้อม ๆ  กัน 
 

************** 

กิจกรรม เพลง ดั้ง โครง ดั้ง 
 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
1.วิทยากรสอนให้ผู้รับการอบรม ร้องเพลง ด้ังโครงด้ัง พร้อมสาธิตท่าทางประกอบเพลง ซึ่งเนื้อเพลงมี
ดังต่อไปนี้ 

“ด้ัง  ด้ัง  ด้ัง 
ด้ังโครงด้ัง 
ด้ังโครงด้ัง 
ด้ังโครงด้ัง 
ปากด้ัง 
โครงดั้ง” 

 
2.ให้ผู้รับการอบรมจับที่  “ด้ังจมูก” เมื่อตรงกับเน้ือเพลงว่า “ด้ัง” 
3.ให้ผู้รับการอบรมจับที่  “สีข้าง”   เมื่อตรงกับเน้ือเพลงว่า “โครง” 
4.ให้ผู้รับการอบรมจับที่  “ปาก”    เมื่อตรงกับเน้ือเพลงว่า “ปาก” 
5. ให้ผู้รับการอบรมร้องเพลง ด้ังโครงด้ัง พร้อมทําท่าทางประกอบเพลง พร้อม ๆ กัน 
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เทคนิคการเก็บเสมหะ 
 

ขั้นตอนที่  1   เตรียมผู้ป่วยเพ่ือขากเสมหะในบริเวณท่ีโล่งหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีและ  
                   แสงแดดส่องถึง 
 
ขั้นตอนที่  2   ควรให้ผู้ป่วยบ้วนปากให้สะอาดก่อนเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารปะปน 
 
ขั้นตอนที่  3   หมุนฝาเกลียวเปิดกล่องเก็บเสมหะถือฝาและกล่องไว้คนละมือ 
 

                                     
 
ขั้นตอนที่  4  สูดหายใจเข้าลึกๆ กล้ันหายใจชั่วครู ่
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ขั้นตอนที่  5 ไอลึกๆ แรงๆ 
 

             
 
 
ขั้นตอนที่  6  เสมหะที่ออกมาจากลําคอ ต้องมีลักษณะเป็นก้อน/ยวง สีขุ่นเข้มคล้ายหนอง 
 
ขั้นตอนที่  7  ยกกล่องเสมหะชิดริมฝีปากล่าง ค่อยๆปล่อยให้เสมหะไหลลงในกล่อง ระวงัอย่าถม 
                  เสมหะใส่กล่องจนเลอะเปรอะเป้ือนออกมาภายนอกกล่อง 
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ขั้นตอนท่ี  8   ปิดฝากล่องและหมุนฝาเกลียวให้แนน่ 
 

                                         
 
 
ขั้นตอนที่  9  ล้างมือให้สะอาด 
 

ขั้นตอนที่  10   นํากล่องเสมหะส่งเจ้าหน้าท่ีชันสูตรหรือพยาบาล 
 
หมายเหตุ      ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไอ  หรือไอแล้วไม่มีเสมหะ  ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ผู้ป่วยด่ืมนํ้ามาก ๆ  รอสักครู่แล้วไอ หรือ 
2. ใช้น้ําเปล่าหรือนํ้าเกลือกลั้วคอ หรือ 
3. ฉีดละอองน้ําเกลือเข้าหลอดลม  หรือ 
4. ให้ผู้ป่วยนอนควํ่าใช้หมอนหนุนหน้าอกให้ศีรษะห้อยลงใช้ฝา่มือเคาะด้านหลังเบา ๆ   
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ความเชื่อ  ความเข้าใจเรื่องวัณโรคปอด 
 
 
1.  วัณโรคปอดติดต่อทางอาหารและทางเส้ือผ้าได้ไหม   

 
ขอตอบว่า  : วัณโรคปอดไม่ติดต่อทางอาหาร และทางเส้ือผ้า แต่เป็นโรคติดต่อระบบ

ทางเดินหายใจเม่ือผู้ป่วยไอ จาม เช้ือจะแพร่กระจายออกมากับละอองเสมหะ ดังน้ัน พ่ี ๆ สามารถทํา
ความสะอาดของใช้ของผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอดร่วมกับของคนอ่ืนได้ 
 
2.  การรับเช้ือหรือการติดเช้ือวัณโรคทําใหป่้วยเป็นวัณโรคปอดเสมอไปไหม 
 

ขอตอบว่า  :   การรับเช้ือวัณโรคทําให้เกิดการติดเช้ือขึ้นในร่างกาย แต่ยังไม่ถือว่าป่วยเป็น
วัณโรคปอด 

การติดเช้ือ  หมายถึง ผู้นั้นได้รับเช้ือวัณโรคปอดมาและมีการติดเช้ือแต่
เน่ืองจากร่างกายมีความแข็งแรงจึงยังไม่ป่วยเป็นวัณโรคปอด   
            การป่วยเป็นวัณโรคปอด หมายถึง ผู้ที่ติดเช้ือวัณโรคมีร่างกายอ่อนแอทําให้
ไม่สามารถต่อสู้กับเช้ือวัณโรคได้  จึงทําให้ป่วยเป็นวัณโรคปอด 

 
3.  วัณโรคปอดเป็นโรคที่น่ารังเกียจจริงหรือเปล่า  
 

ขอตอบว่า  :  วัณโรคปอดไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจ เพราะปัจจุบันวัณโรคปอดเป็นโรคที่รักษาให้
หายได้หากผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะทําให้เช้ือวัณโรคลดลงและหมดไป     
 
4.  เจ้าหน้าทีใ่ช้ผ้าปิดปากปิดจมูกหลาย ๆ ช้ันช่วยป้องกันเช้ือวัณโรคได้หรือเปล่า 
 

ขอตอบว่า  :   ไม่สามารถป้องกันเช้ือวัณโรคได้เพราะการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือที่ดี
ที่สุด คือ ให้ผู้ป่วยเป็นผู้ใช้ผ้าปิดปากและจมูกขณะไอ จาม  ที่สําคัญย่ิงกว่าน้ันคือการรักษาผู้ป่วยให้
หายจากโรคโดยเร็ว   
 
5. วัณโรคนอกปอดติดต่อกันได้หรือไม่ 
 ขอตอบว่า :  คนที่เป็นวัณโรคนอกปอดไม่สามารถติดต่อไปสู่ผู้อ่ืนได้ค่ะ 
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6.   เมื่อผู้ป่วยกินยาแล้วอาการดีขึ้น  ให้หยุดกินยาเลยได้ไหม 
 

ขอตอบว่า  :   ห้ามเด็ดขาด  เพราะการรักษาวัณโรคปอดใช้ระยะเวลาในการรักษา 6-8 
เดือน  การหยุดยาเองทําให้ผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเน่ือง จะส่งผลให้การรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อนมาก
ขึ้นและเกิดปัญหาดื้อยาตามมา  
 
7.   ทําไมต้องมีผู้ดูแลคอยดูเวลากินยาด้วย ผู้ป่วยก็กินยาเองได้ 
 

ขอตอบว่า  :   จําเป็นเพราะตามหลักการรักษาวัณโรคปอดน้ัน กําหนดให้มีผู้ดูแลดูการกิน
ยาต่อหน้าจนครบการรักษา  ถึงแม้ผู้ป่วยจะมีวินัยในการกินยาหรือกินยาเองก็ได้ แต่บางครั้งอาจลืม
กินยา หรือทํายาตกหล่นโดยไม่รู้ตัว หรืออาจกินยาซ้ําซ้อนได้   
 
8.  ผู้ดูแลแค่ให้ยาและดูผู้ป่วยกินยาก็เพียงพอแล้ว 
 

ขอตอบว่า  :   ไม่เพียงพอเพราะ ผู้ป่วยอาจอมยาแล้วบ้วนยาทิ้ง  ซึ่งผู้ดูแลควรดูว่าผู้ป่วย
กลืนกินยาลงไปแล้วพร้อมกบับันทึกการกินยาซึ่งจะช่วยตรวจสอบการกินยาของผู้ป่วยได้ 
 
9.   ผู้ป่วยวัณโรคปอดต้องให้หยุดพักงานที่เคยทําไว้หรือไม่  และต้องแยกผู้ป่วยให้ไปอยู่ที่อ่ืนด้วย
หรือไม่ 
 
          ขอตอบว่า : คุณหมอบอกว่าวัณโรคนี้ติดต่อสู่คนอ่ืนได้   ดังน้ันหากตรวจพบเช้ือวัณโรคใน
เสมหะของผู้ป่วย   ควรจัดให้ผู้ป่วยมีที่พักแยกเป็นสัดส่วนจนกว่าผลการตรวจเสมหะจะไม่พบเช้ือวัณ
โรค  ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลา 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน และเมื่อตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคในเสมหะแล้ว  ผู้ป่วย
ก็สามารถทํางานหรือทํากิจกรรมกับผู้อ่ืนได้ตามปกติ  แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการไอ จามต้องใช้ผ้าปิดปาก
และจมูก 
 
10.  หาก พ่ี ๆ ลืมให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยา หรือผู้ป่วยวัณโรคทํายาตกระหว่างกินยา ควรทําอย่างไรดี     

 
ขอตอบว่า  :   กรณีเช่นนี้พ่ี  ๆ ควรแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสุขภาพได้ทราบค่ะ 
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การเก็บรักษายา 
 

สิ่งที่มีผลต่อคณุภาพของยา โดยทั่วไปได้แก่ ความร้อน, ความชื้น, และ แสงแดด  
 

ข้อควรปฏิบัตใินการเก็บรักษายา 
 

 กรณียารักษาวัณโรคที่จัดมาเป็นชุดแล้ว (ในหน่ึงซองมียาหลายชนิด) ให้เก็บยาที่
อุณหภูมิห้องบริเวณท่ีไม่ร้อน และ ไม่มีแสงแดดส่อง ห้ามทิ้งยาไว้ในรถยนต์ เพราะเมื่อ
จอดรถกลางแดด แม้เพียงไม่นานอุณหภูมิในรถจะร้อนมาก ทําให้ยาเสื่อมได้ง่าย  

 ถ้ายารักษาวัณโรคไม่ได้จัดเป็นชุดแต่อยู่ในแผงยา ไม่ต้องแกะออกมาเตรียมไว้ล่วงหน้า 
ควรแกะเม่ือจะกินยาเท่าน้ัน เพราะอาจถูกความช้ืน และแสงแดด ทําให้ยาเสื่อมคุณภาพ
ได้ 

 กรณียาที่ระบุว่าให้เก็บยาไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง หมายถึงให้เก็บในตู้เย็นช่องปกติ ไม่
ควรเก็บที่ช้ันใกล้ช่องแช่แข็ง เพราะมีความเย็นจัดจนทําให้เป็นนํ้าแข็งได้ หรือเก็บที่
ประตูตู้เย็น เพราะอุณหภูมิอาจไม่เย็นพอ จากการที่มีการเปิด ปิด ประตูตู้เย็น บ่อย ๆ  

 ยาที่บรรจุในขวดสีชา หมายถึงยาที่ต้องป้องกันไม่ให้ถูกแสง ไม่ควรเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
ยาไปเป็นแบบใสหรือ ขาว เพราะจะทําให้ยาเสื่อมได้จากแสง  

 ยาที่ต้องระมัดระวังเร่ืองความช้ืนควรใส่สารกันช้ืน (มักเห็นเป็นซองเล็กๆ ภายในมีเม็ด
กันช้ืนอยู่สอดอยู่ในขวดยา) ไว้ตลอดเวลา และ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น  

 ควรเก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมซึ่งมีสลากระบุช่ือยาและวันท่ีได้รับยานั้น จะทําให้
สามารถพิจารณาระยะเวลาที่ควรเก็บยาที่เหลือน้ันได้  

 ควรเก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก หรือมีผู้ป่วยคนอื่นท่ีเสี่ยงจะหยิบยาไปใช้ได้ เช่น ผู้ป่วยที่มี
อาการทางจิต ประสาท เป็นต้น 
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การเกิดปฏิกิรยิาระหวา่งยากับยา(drug-drug interaction)   และ 
ยากับอาหาร (drug-food interaction) 

 
 

ยารักษาวัณโรคขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย ยากินอย่างน้อย  4  ตัว และยาฉีด 1 ตัว  ซึง่มีดังนี้ 
 

1.  ไอโสไนอาซิด (ISONIZID/INH/H) 
 เป็นยาหลักในการป้องกันและรักษาวัณโรค เป็นยาฆ่าเช้ือที่มีฤทธ์ิสูงมาก มีอันตรายน้อย 

ราคาถูก 

 ขนาดที่ใช้ในผูใ้หญ ่300 มิลลิกรัมต่อวัน ในเด็ก 5-10 มลิลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน 

 ผลข้างเคียง คอื เกิดเหน็บชาที่มือ เท้า แต่จะพบในผู้ป่วยที่ได้ยาขนาดสูง หรือขาด
อาหารป้องกัน โดยให้วิตามิน บี 6 ขนาด 25-50 มิลลิกรัมต่อวัน 

 อาจเกิดตับอักเสบได้ ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ 

 มีปฏิกิริยากับยาป้องกันโรคลมชักและหากใช้ร่วมกันจะต้องลดขนาดของยากันชัก 

 
2.  ไรแฟมปิซิน (RIFAMPICIN/R/RMP) 

 เป็นยาที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านทําลายและระงับเช้ือวัณโรคที่อยู่ทั้งภายในเซลล์และ
ภายนอกเซลล์ ถูกดูดซึมได้ดี ขับถ่ายออกทางนํ้าดีและปัสสาวะ (พบว่าผู้ป่วยจะมี
ปัสสาวะสีส้มแดง) 

 ขนาดที่ใช้กับผู้ใหญ ่คือ 300-600 มิลลิกรัมต่อวัน ขนาดที่ใช้กับเด็ก คือ 10 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมต่อวัน 

 มีปฏิกิริยากับยากับยาอ่ืน ๆ โดยจะทําให้ยาอ่ืน ๆ ถูกทําลายเร็วย่ิงขึ้น เช่น หากใช้รวม
กับยาเม็ดคุมกําเนิด อาจทําให้การคุมกําเนิดไม่ได้ผล 

 ผลข้างเคียง ได้แก่ การเกิดปฏิกิริยาท่ีผิวหนัง โดยมีอาการผื่นแดง คัน อาการคล้าย
ไข้หวัด คลื่นไส้ เบ่ืออาหาร ตับอักเสบ ซีด 
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แบบประเมนิความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม (pre - test) 
 
โปรดทําเครือ่งหมาย X  ในข้อท่ีถูกต้อง 
 
1. ข้อใดคืออาการน่าสงสัยของวัณโรคปอด 
 ก. ไข้สูง         ปวดเมื่อยตามตัว       ไม่มีแรง       อ่อนเพลีย 
 ข. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์   เหนื่อย หอบ  เบ่ืออาหาร  น้ําหนกัลด 
 ค. เบ่ืออาหาร       เหนื่อยหอบ        หายใจมีเสียงวี๊ด 
 
2. เมื่อพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดในสถานสงเคราะห์   ท่านควรทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งพยาบาลให้ทราบโดยทันที 
         ข.  ปิดเป็นความลับ  

ค.  จัดยาใหก้ินเอง   
 
3.  จะยืนยันได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด 
 ก.  สังเกตจากอาการ   ข.  จับชีพจร     ค. ตรวจเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ 
 
4. เชื้อวัณโรคปอดติดต่อได้อย่างไร 
 ก. จับมือกัน     ข.  กินอาหารรว่มกัน  ค. ไอ จามไมปิ่ดปาก 
 
5. วัณโรคเปน็โรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลากีเ่ดือน 
         ก.  2-3   เดือน    ข.  6-8  เดือน  ค.  12  เดือน 
 
6. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค   ควรมีการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม 
 ข. ให้ผู้ป่วยบ้วนเสมหะทิ้งลงโถส้วมหรือในภาชนะที่มีฝาปิด  แล้วนําไปทําความ 

    สะอาด 
 ค. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
 

  คะแนน 
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แบบประเมนิความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม (pre - test) 
 
โปรดทําเครือ่งหมาย X  ในข้อท่ีถูกต้อง 
 
1. ข้อใดคืออาการน่าสงสัยของวัณโรคปอด 
 ก. ไข้สูง         ปวดเมื่อยตามตัว       ไม่มีแรง       อ่อนเพลีย 
 ข. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์   เหนื่อย หอบ  เบ่ืออาหาร  น้ําหนกัลด 
 ค. เบ่ืออาหาร       เหนื่อยหอบ        หายใจมีเสียงวี๊ด 
 
2. เมื่อพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดในสถานสงเคราะห์   ท่านควรทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งพยาบาลให้ทราบโดยทันที 
         ข.  ปิดเป็นความลับ  

ค.  จัดยาใหก้ินเอง   
 
3.  จะยืนยันได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด 
 ก.  สังเกตจากอาการ   ข.  จับชีพจร     ค. ตรวจเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ 
 
4. เชื้อวัณโรคปอดติดต่อได้อย่างไร 
 ก. จับมือกัน     ข.  กินอาหารรว่มกัน  ค. ไอ จามไมปิ่ดปาก 
 
5. วัณโรคเปน็โรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลากีเ่ดือน 
         ก.  2-3   เดือน    ข.  6-8  เดือน  ค.  12  เดือน 
 
6. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค   ควรมีการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม 
 ข. ใหผู้้ป่วยบ้วนเสมหะทิ้งลงโถส้วมหรือในภาชนะที่มีฝาปิด  แล้วนําไปทําความ 

    สะอาด 
 ค. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
 

  คะแนน 
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 7.  ควรกําจัดเสมหะของผู้ป่วยอย่างไร 
 ก.  นําเสมหะไปทิ้งถังขยะรวม 
 ข.  นําเสมหะไปเผาไฟ หรือฝังดิน  
  ค.  ถูกทุกข้อ 
 
 8. พี่เล้ียงควรมีบทบาทอย่างไร ในการดูแลผู้ป่วยกินยาวัณโรค   
 ก. ดูผู้ป่วยวณัโรคกินยาต่อหน้าทุกราย 
 ข. จัดยาให้ผู้ป่วยกินยาเอง 
 ค. ให้เพื่อนทีน่อนเตียงข้าง ๆ ช่วยดูการกินยา 
 
9.   ควรทาํอย่างไร  เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติจากการกินยาวัณโรค 
 ก. แนะนําให้ผู้ป่วยหยุดกนิยาวัณโรคทนัที 
 ข. จัดยาแก้อาการผิดปกติที่เกิดข้ึนให้กับผู้ป่วยกิน 
          ค.  แจ้งให้พยาบาลทราบทันที 
  
10.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกบัผู้ป่วยวัณโรค 
 ก.  ควรอยูใ่นบริเวณท่ีปิดมิดชิด 
 ข.  ควรออกกําลังกายอยา่งหักโหม 
 ค.  ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
 
 

***********  ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  *********** 
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แบบประเมนิความรู้หลงัสิ้นสุดการอบรม (post-test) 
 
โปรดทําเครือ่งหมาย X  ในข้อท่ีถูกต้อง 
 
1. ข้อใดคืออาการน่าสงสัยของวัณโรคปอด 
 ก. ไข้สูง         ปวดเมื่อยตามตัว       ไม่มีแรง       อ่อนเพลีย 
 ข. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์   เหนื่อย หอบ  เบ่ืออาหาร  น้ําหนกัลด 
 ค. เบ่ืออาหาร       เหนื่อยหอบ        หายใจมีเสียงวี๊ด 
 
2. เมื่อพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดในสถานสงเคราะห์   ท่านควรทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งพยาบาลให้ทราบโดยทันที 
         ข.  ปิดเป็นความลับ  

ค.   จัดยาใหก้ินเอง   
 
3.  จะยืนยันได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด 
 ก.  สังเกตจากอาการ   ข.  จับชีพจร     ค. ตรวจเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ 
 
4. เชื้อวัณโรคปอดติดต่อได้อย่างไร 
 ก. จับมือกัน     ข.  กินอาหารรว่มกัน  ค. ไอ จามไมปิ่ดปาก 
 
5. วัณโรคเปน็โรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลากีเ่ดือน 
         ก.  2-3   เดือน    ข.  6-8  เดือน  ค.  12  เดือน 
 
6. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค   ควรมีการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม 
 ข. ให้ผู้ป่วยบ้วนเสมหะทิ้งลงโถส้วมหรือในภาชนะที่มีฝาปิด  แล้วนําไปทําความ 

    สะอาด 
 ค. ถูกท้ัง ข้อ ก และ ข 

  คะแนน 
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แบบประเมนิความรู้หลงัสิ้นสุดการอบรม (post-test) 
 
โปรดทําเครือ่งหมาย X  ในข้อท่ีถูกต้อง 
 
1. ข้อใดคืออาการน่าสงสัยของวัณโรคปอด 
 ก. ไข้สูง         ปวดเมื่อยตามตัว       ไม่มีแรง       อ่อนเพลีย 
 ข. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์   เหนื่อย หอบ  เบ่ืออาหาร  น้ําหนกัลด 
 ค. เบ่ืออาหาร       เหนื่อยหอบ        หายใจมีเสียงวี๊ด 
 
2. เมื่อพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดในสถานสงเคราะห์   ท่านควรทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งพยาบาลให้ทราบโดยทันที 
         ข.  ปิดเป็นความลับ  

ค.   จัดยาใหก้ินเอง   
 
3.  จะยืนยันได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด 
 ก.  สังเกตจากอาการ   ข.  จับชีพจร     ค. ตรวจเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ 
 
4. เชื้อวัณโรคปอดติดต่อได้อย่างไร 
 ก. จับมือกัน     ข.  กินอาหารรว่มกัน  ค. ไอ จามไมปิ่ดปาก 
 
5. วัณโรคเปน็โรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลากีเ่ดือน 
         ก.  2-3   เดือน    ข.  6-8  เดือน  ค.  12  เดือน 
 
6. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค   ควรมีการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม 
 ข. ให้ผู้ป่วยบ้วนเสมหะทิ้งลงโถส้วมหรือในภาชนะที่มีฝาปิด  แล้วนําไปทําความ 

    สะอาด 
 ค. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 

  คะแนน 
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 7.  ควรกําจัดเสมหะของผู้ป่วยอย่างไร 
 ก.  นําเสมหะไปทิ้งถังขยะรวม 
 ข.  นําเสมหะไปเผาไฟ หรือฝังดิน  
  ค.  ถูกทุกข้อ 
 
 8. พี่เล้ียงควรมีบทบาทอย่างไร ในการดูแลผู้ป่วยกินยาวัณโรค   
 ก. ดูผู้ป่วยวณัโรคกินยาต่อหน้าทุกราย 
 ข. จัดยาให้ผู้ป่วยกินยาเอง 
 ค. ให้เพื่อนทีน่อนเตียงข้าง ๆ ช่วยดูการกินยา 
 
9.   ควรทาํอย่างไร  เมื่อผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการกินยาวัณโรค 
 ก. แนะนําให้ผู้ป่วยหยุดกนิยาวัณโรคทนัที 
 ข. จัดยาแก้อาการข้างเคียงให้กับผู้ป่วยกิน 
          ค.  แจ้งให้พยาบาลทราบทันที 
  
10.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกบัผู้ป่วยวัณโรค 
 ก.  ควรอยูใ่นบริเวณท่ีปิดมิดชิด 
 ข.  ควรออกกําลังกายอยา่งหักโหม 
 ค.  ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
 
 โปรดแสดงความคิดเห็นวา่เมื่อกลับไปถึงหน่วยงานของท่าน   ท่านจะนําความรู้ที่ได้
จากการอบรมในครั้งนี้  กลับไปทําอะไร  และจะทําอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………….…….. 
 
 

***********  ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  *********** 
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แบบประเมนิทัศนคติก่อน-หลังเข้ารับการอบรม    

 
 

โปรดทําเครือ่งหมาย    ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ท่ี ประเด็น เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านเต็มใจที่จะดูแลผู้ป่วยวัณโรค      
2. ท่านยินดีจะปลอบโยนและให้กําลังใจ

เมื่อเห็นผู้ป่วยวัณโรคได้รับการแสดง
ท่าทีรังเกียจจากผู้อื่น 

     

3. ท่ าน รู้ สึ ก รั ง เ กี ย จ ผู้ ป่ ว ย วัณ โ รค ใน  
เรือนนอนของท่าน 

     

4. ท่านรู้ สึกเห็นใจ และสงสารเมื่อเห็น
ผู้ป่วยวัณโรคได้รับความทุกข์ทรมาน 

     

5. ท่านเ ห็นด้วยกับการข่ม ขู่  บังคับให้
ผู้ใช้บริการปฏิบัติตาม เช่น การกินยา 

     

 
 

ถ้าพูดถึง “วัณโรค”  ท่านคิดอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………………..……………………. 

 
 
 

***********  ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  *********** 
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เฉลยแบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้ารบัการอบรม (pre-test) 
 
โปรดทําเครือ่งหมาย X  ในข้อท่ีถูกต้อง 
 
1. ข้อใดคืออาการน่าสงสัยของวัณโรคปอด 
 ก. ไข้สูง         ปวดเมื่อยตามตัว       ไม่มีแรง       อ่อนเพลีย 
 ข. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์   เหนื่อย หอบ  เบ่ืออาหาร  น้ําหนกัลด 
 ค. เบ่ืออาหาร       เหนื่อยหอบ        หายใจมีเสียงวี๊ด 
 
2. เมื่อพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดในสถานสงเคราะห์   ท่านควรทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งพยาบาลให้ทราบโดยทันที 
         ข.  ปิดเป็นความลับ  

ค.   จัดยาใหก้ินเอง   
 
3.  จะยืนยันได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด 
 ก.  สังเกตจากอาการ   ข.  จับชีพจร     ค. ตรวจเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ 
 
4. เชื้อวัณโรคปอดติดต่อได้อย่างไร 
 ก. จับมือกัน     ข.  กินอาหารรว่มกัน  ค. ไอ จามไมปิ่ดปาก 
 
5. วัณโรคเปน็โรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลากีเ่ดือน 
         ก.  2-3   เดือน    ข.  6-8  เดือน  ค.  12  เดือน 
 
6. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค   ควรมีการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม 
 ข. ให้ผู้ป่วยบ้วนเสมหะทิ้งลงโถส้วมหรือในภาชนะที่มีฝาปิด  แล้วนําไปทําความ 

    สะอาด 
 ค. ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
 

  คะแนน เฉลยแบบประเมินความรู้ก่อน-หลังเข้ารบัการอบรม (pre-test) 
 
โปรดทําเครือ่งหมาย X  ในข้อท่ีถูกต้อง 
 
1. ข้อใดคืออาการน่าสงสัยของวัณโรคปอด 
 ก. ไข้สูง         ปวดเมื่อยตามตัว       ไม่มีแรง       อ่อนเพลีย 
 ข. ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์   เหนื่อย หอบ  เบ่ืออาหาร  น้ําหนกัลด 
 ค. เบ่ืออาหาร       เหนื่อยหอบ        หายใจมีเสียงวี๊ด 
 
2. เมื่อพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยวัณโรคปอดในสถานสงเคราะห์   ท่านควรทําอย่างไร 
 ก.  แจ้งพยาบาลให้ทราบโดยทันที 
         ข.  ปิดเป็นความลับ  

ค.   จัดยาใหก้ินเอง   
 
3.  จะยืนยันได้อย่างไรว่าป่วยเป็นวัณโรคปอด 
 ก.  สังเกตจากอาการ   ข.  จับชีพจร     ค. ตรวจเอกซเรย์ปอด และตรวจเสมหะ 
 
4. เชื้อวัณโรคปอดติดต่อได้อย่างไร 
 ก. จับมือกัน     ข.  กินอาหารรว่มกัน  ค. ไอ จามไมปิ่ดปาก 
 
5. วัณโรคเปน็โรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลากีเ่ดือน 
         ก.  2-3   เดือน    ข.  6-8  เดือน  ค.  12  เดือน 
 
6. เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค   ควรมีการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอย่างไร 
 ก. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก เวลาไอ จาม 
 ข. ให้ผู้ป่วยบ้วนเสมหะทิ้งลงโถส้วมหรือในภาชนะที่มีฝาปิด  แล้วนําไปทําความ 

    สะอาด 
 ค. ถูกท้ัง ข้อ ก และ ข 
 

  คะแนน 
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 7.  ควรกําจัดเสมหะของผู้ป่วยอย่างไร 
 ก.  นําเสมหะไปทิ้งถังขยะรวม 
 ข.  นําเสมหะไปเผาไฟ หรือฝังดิน  
  ค.  ถูกทุกข้อ 
 
 8. พี่เล้ียงควรมีบทบาทอย่างไร ในการดูแลผู้ป่วยกินยาวัณโรค   
 ก. ดูผู้ป่วยวณัโรคกินยาต่อหน้าทุกราย 
 ข. จัดยาให้ผู้ป่วยกินยาเอง 
 ค. ให้เพื่อนทีน่อนเตียงข้าง ๆ ช่วยดูการกินยา 
 
9.   ควรทาํอย่างไร  เมื่อผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากการกินยาวัณโรค 
 ก. แนะนําให้ผู้ป่วยหยุดกนิยาวัณโรคทนัที 
 ข. จัดยาแก้อาการข้างเคียงให้กับผู้ป่วยกิน 
         ค.  แจ้งให้พยาบาลทราบทันที 
  
10.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกบัผู้ป่วยวัณโรค 
 ก.  ควรอยูใ่นบริเวณท่ีปิดมิดชิด 
 ข.  ควรออกกําลังกายอยา่งหักโหม 
 ค.  ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
 
 
 

***********  ขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ  *********** 
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แนวทางประเมินผลการอบรม

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการอบรม

 1. เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรคทั้งด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและ 

การดูแลการกินยาแก่ผู้ป่วยของผู้ผ่านการอบรม

 2.  เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำากัดในการนำาความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติในหน่วยงาน

แนวทางการประเมินผลการอบรม มีดังนี้

 1.  คณะผู้จัดการอบรมมีการประเมินผลหลังการอบรม 6 เดือน โดยใช้แบบประเมินผลการอบรมและแบบ

ประเมินความรู้ (เอกสารแนบ) ทั้งนี้วิธีการประเมินผลอาจใช้การส่งแบบประเมินผลไปให้ผู้ผ่านการอบรม

ทำาและหรือการสัมภาษณ์ พูดคุยตลอดจนสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการอบรมในการดูแลผู้ป่วย

วัณโรค

 2.  คณะผูจ้ดัการอบรมสามารถขอรบัคำาแนะนำาดา้นวชิาการในการประเมนิผลการอบรมไดจ้ากงานแนะแนว

ทางการแพทย์และสังคม กลุ่มสาธิตบริการวัณโรค สำานักวัณโรค

 3.  คณะผูจ้ดัการอบรมควรพจิารณานำาขอ้มลูทีไ่ด้จากการประเมนิผลการอบรมมาปรบัใชใ้นการจดัอบรมครัง้

ตอ่ไปเพือ่ให้การอบรมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บัการอบรมและเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการ

ดำาเนินงานป้องกัน ดูแลผู้ป่วยวัณโรคในหน่วยงาน
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แบบประเมินผลสำาหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

ในหน่วยงานที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคม รุ่นที่......

เมื่อวันที่ ..............................................

ณ .......................................................

**********************************************************************

วันที่ที่ตอบแบบประเมิน    ..........................................................

ชื่อหน่วยงาน  ........................................................................................

1. หลังจากที่ท่านผ่านการอบรมหลักสูตรฯ มีผู้ใช้บริการที่ป่วยเป็นวัณโรคที่อยู่ในการด้านดูแลของท่าน

หรือไม่

 (    )  ไม่่มี  (ข้ามไปตอบข้อ 2)

 (    )  มี จำานวน.................คน

 1.1    ถ้าท่านมีผู้ใช้บริการที่ป่วยเป็นวัณโรคที่อยู่ในการดูแลของท่าน ท่านมีวิธีป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้ออย่างไร

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
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 1.2 ท่านมีการทำาความสะอาดที่พัก ภาชนะสำาหรับขากเสมหะ ผ้าปิดปากของผู้ใช้บริการที่ป่วยเป็น

วัณโรคที่อยู่ในการดูแลของท่านหรือไม่ อย่างไร (ทำ�เครื่องหม�ย 3 ในช่องที่ตรงกับท่�นและเขียนวิธีก�รทำ�คว�ม

สะอ�ด

การทำาความสะอาด ทำา วิธีการทำาความสะอาด ไม่ได้ทำา

1. ที่พัก

2. ภาชนะสำาหรับขากเสมหะ

3. ผ้าปิดปาก

 1.3 ท่านมีวิธีการป้องกันตนเองขณะดูแลผู้ใช้บริการท่ีป่วยเป็นวัณโรคท่ีอยู่ในการดูแลของท่าน               

อย่างไร

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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 1.4 ท่านมีวิธีการอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้กินยาอย่างต่อเนื่องจนครบการรักษา

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

 1.5 กรณีที่ผู้ใช้บริการที่ป่วยเป็นวัณโรคที่อยู่ในการดูแลของท่าน มีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากกินยา

รักษาวัณโรค ท่านทำาอย่างไร

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

2.  หลังจากที่ท่านผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ท่านสังเกตหรือพบเห็นผู้ใช้บริการที่มีอาการน่าสงสัยที่จะเป็นวัณโรค 

หรือไม่

 (  )  ไม่มี

 (  )  มี  จำานวน.................คน

  อาการที่พบ ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

  เมื่อพบแล้ว ท่านทำาอย่างไร ..........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

3.   หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ท่านมีการดำาเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้ความรู้ของท่านหายไป

(ทำาอย่างไรไม่ให้ลืม)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
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4.  ท่านมีการแนะนำา/บอกต่อความรู้ที่ได้รับจากการอบรมแก่ผู้ดูแลท่านอื่นหรือไม่ อย่างไร

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

5.  เอกสารประกอบการอบรมและสื่อ (โปสเตอร์ แผ่นพลิก คู่มือ) ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม ท่านได้นำามาใช้

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านหรือไม่ อย่างไร (ทำาเครื่องหมาย 3 ในช่องที่่ตรงกับท่านและเขียนวิธีการ

ทำาความสะอาด)

ชื่อเอกสาร นำามาใช้ วิธีการนำาไปใช้ ไม่นำามาใช้

1. เอกสารประกอบการ

อบรม (รวมเล่ม)

2. รู้ทันวัณโรค ...

(คู่มือสำาหรับพี่เลี้ยงในสถาน

สงเคราะห์คนชรา

3. แผ่นพลิก เรื่อง “ทุกชีวิต

ใส่ใจ เพื่อโลกสดใส

ปลอดภัยวัณโรค”
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ชื่อเอกสาร นำามาใช้ วิธีการนำาไปใช้ ไม่นำามาใช้

4. แผ่นพลิก เรื่อง ครบทุก

เม็ด ครบทุกมื้อ ไม่ดื้อยา

6.  อุปสรรคหรือข้อจำากัดในการนำาความรู้ที่ได้รับการอบรมไปปฏิบัติในหน่วยงาน

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

7.  ข้อเสนอแนะ

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
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แนวทางการคดักรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอดและการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา 
สําหรบัผู้ดูแลในหน่วยงานทีใ่ห้บริการด้านสวัสดิการสังคม   (ICF) 

 
 

สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล 
(คลนิิกวัณโรค) 

ผู้ดูแล 

1. ซักถาม  สังเกตอาการผู้ใช้บริการทุกวัน
กรณีพบผู้มีอาการสงสัยวัณโรคให้บันทึก
ข้อมูลในแบบคัดกรอง ( ICF)  ส่วนที่ 1 
(หากมีอาการในข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1.4 )  
2. ส่งแบบคัดกรอง (ICF)  ให้งานพยาบาล 

1. บันทึกวันที่พาผู้ใช้บริการไปพบแพทย์ใน
แบบคัดกรอง (ICF)  ส่วนที่ 1   
2. นําผู้มีอาการสงสัยวัณโรคส่งเจ้าหน้าที่
คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยพร้อมแบบคัดกรอง  (ICF)  

งานพยาบาล 

1. TB Clinic ประเมินการคัดกรองจาก
แบบคัดกรอง (ICF)  และอาการของ
ผู้ใช้บริการก่อนส่งพบแพทย์เพ่ือตรวจ
วินิจฉัย 
2. บันทึกข้อมูลในแบบคัดกรอง  (ICF)  
ส่วนที่ 2 
3. คืนแบบคัดกรอง (ICF)  แก่เจ้าหน้าที่
สถานสงเคราะห์ 

1. รวบรวมแบบคัดกรอง  (ICF)  แผ่นสีขาวทั้งหมด
ทั้งที่เป็นวัณโรคและไม่เป็นวัณโรค 
2. ส่งคนืสาํนักวัณโรคทุก 3 เดือน (มีนาคม  
มิถุนายน   กันยายนและธนัวาคม) ของทุกปี 

เมื่อมีผลวินิจฉยัและได้รับการรักษา 
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หน่วยงาน
กรุงเทพฯ 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค                                                                                         

2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2  
สคร 1 

ปทุมธานี 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดัปทุมธานี   
2. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวถิีชาย จ.ปทุมธานี 
3. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวถิี จ.ปทุมธานี  
4. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธญัญบุรี  ปทุมธานี 
5. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธญัญบุรี  ปทุมธานี

อยุธยา 6. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
สคร  2

สระบุรี 1. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง จ.สระบุรี  
ลพบุรี 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จ.ลพบุรี

สคร 3
ชลบุรี 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
จันทบุรี 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี จ.จันทบุรี

สถานสงเคราะห์

หน่วยงานที่ให้บรกิารดา้นผู้สูงอายุ  คนไรท้ี่พ่ึงและคนไขจ้ิตทุเลาแยกตาม สคร. 
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สคร 4 
กาญจนบุรี 1. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จ.กาญจนบุรี 

(หลวงพ่อล าใยอุปถัมภ)์
นครปฐม 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม จ.นครปฐม

3. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จ.นครปฐม 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ)์

เพชรบุรี 4. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก   จ.เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ 5. สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สคร 5 
นครราชสีมา 1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วดัม่วง นครราชสีมา

2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง นครราชสีมา
3. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา   จ.นครราชสีมา

บุรีรัมย์ 4. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
สคร 6

มหาสารคาม 1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สคร 7

นครพนม 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดันครพนม
ศรีสะเกษ 2. สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่  จ.ศรีสะเกษ
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สคร 8
นครสวรรค์ 1. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์

สคร 9
พิษณุโลก 1. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวงัทอง  จ.พิษณุโลก

สคร 10 เชียงใหม่ 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
(เชียงใหม)่ 
2. สถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดัล าปาง

สคร 11
นครศรีธรรมราช 1. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้  จ.นครศรีธรรมราช
ภเูก็ต 2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุภเูก็ต
ชุมพร 3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก จ.ชุมพร

สคร 12 ยะลา 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ
สงขลา 2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวดัสงขลา
ตรัง 3. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จ.ตรัง
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