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แบบทดสอบเพอประเมนผลกอน/หลงการอบรม เรอง การควบคมวณโรค
คาแนะนา: โปรดเล#อกค'(ตอบท+,ถ.กต/องท+,สดเพ+ยงตวเล#อกเด+ยวแล/วท'(เคร#,องหม(ย X ลงใน
กระด(ษค'(ตอบเท8(น9น กรณ(อย8(ข+ดเข+ยนหร#อท'(เคร#,องหม(ยใดๆ ลงในแบบทดสอบ
น+9 และโปรดค#นแบบทดสอบพร/อมกระด(ษค'(ตอบทกคร9ง
1. ข/อใดไมถ.กต/อง
ก. วณโรคไม8เป>นป?ญห(ส(ธ(ณสขท+,ส'(คญแล/ว
ข. ก(รแพร8ระบ(ดของโรคเอดสม+ผลกระทบต8อสถ(นก(รณวณโรคอย8(งชดเจน
ค. คนหน8มส(วในประเทศไทยปDวยเป>นวณโรคจ'(นวนม(ก
ง. จ'(นวนผ./ปDวยวณโรคในประเทศไทยเพE,มขF9นในรอบ 10 ปHท+,ผ8(นม(
2. ข/อใดไมถ.กต/อง
ก. ประเทศไทยตEดอนดบประเทศท+,ม+ป?ญห(วณโรคส.ง
ข. วณโรคเป>นป?ญห(จ'(กดอย.8เฉพ(ะเขตชนบท
ค. อตร(ก(รเส+ยช+วEตผ./ปDวยวณโรคส.งขF9นส8วนใหญ8เน#,องจ(กจ(กก(รตEดเช#9อเอดส
ง. คนไทยตEดเช#อ9 วณโรคถFงประม(ณหนF,งในส(ม
3. องคก(รอน(มยโลกประก(ศให/วณโรคเป>นภ(วะฉกเฉEนท+,ต/องร+บจดก(รท,วโลกในปH พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2536
ข. พ.ศ. 2539
ข. พ.ศ. 2546
ง. พ.ศ. 2549
4. กลยทธในก(รควบคมวณโรคในป?จจบน ค#อข/อใด
ก. วคซ+น BCG
ข. DOTS
ค. ก(รค/นห(ผ./ปDวยเชEงรก
ง. ก(รให/สขศFกษ(ร(ยบคคลอย8(งเข/มข/น
5. ข/อใดไม8ใช8องคประกอบของ DOTS
ก. ก(รตอบสนองเชEงนโยบ(ย
ข. DOT
ค. ย(วณโรค
ง. ก(รวEนEจฉยโดยเอกซเรยปอด
6. เปY(หม(ยอตร(ก(รรกษ(ห(ยของผ./ปDวยวณโรคปอดร(ยใหม8เสมหะพบเช#9อ (New smear
-positive) ค#อเท8(ไร
ก. อย8(งน/อยร/อยละ 70
ข. อย8(งน/อยร/อยละ 80
ค. อย8(งน/อยร/อยละ 85
ง. อย8(งน/อยร/อยละ 95
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7. ข/อใดถ.ก
ก. ก(รค/นห(ผ./ปDวยเชEงรกส'(คญกว8(ก(รปรบปรงประสEทธEภ(พก(รรกษ(
ข. ผ./ปDวยวณโรคเดbกเป>นแหล8งส'(คญของก(รแพร8กระจ(ยเช#9อวณโรค
ค. ต/องบรรลเปY(หม(ยอตร(ก(รรกษ(ห(ยก8อนจะขย(ยก(รค/นห(ผ./ปDวยต8อไป
ง. ผ./ปDวยวณโรคนอกปอดมกแพร8กระจ(ยเช#อ9 วณโรคได/ด+
8. ห(กต/องก(รควบคมวณโรค ผ./ปDวยวณโรคประเภทใดม+คว(มส'(คญท+,สด (Top priority)
ก. ผ./ปDวยวณโรคปอดเสมหะพบเช#9อ (Smear-positive)
ข. ผ./ปDวยวณโรคปอดเสมหะไม8พบเช#9อ (Smear-negative)
ค. ผ./ปDวยวณโรคนอกปอด
ง. ผ./ปDวยวณโรคเดbก
9. ผ./ปDวยวณโรคเสมหะบวก (Smear-positive) 1 ร(ยห(กไม8ได/รบก(รรกษ( จะส(ม(รถแพร8
กระจ(ยเช#9อให/บคคลสมผสใกล/ชEดตEดเช#9อวณโรคได/ปลH ะประม(ณก+ค, น
ก. 1 – 2 คน
ข. 5 – 10 คน
ค. 10 – 15 คน
ง. 20 – 30 คน
10. เช#อ9 วณโรคด#9อย(หล(ยขน(น (Multi-drug resistant tuberculosis หร#อ MDR TB) หม(ยถFงเช#9อ
วณโรคท+,ด#9อต8อย(ในข/อใด
ก. อย8(งน/อย Z และ E
ข. อย8(งน/อย H และ R
ค. H, R, Z และ E
ง. ด#9อต8อย(วณโรคทกตว
11. ข/อใดถ#อเป>นก(รวEนจE ฉย "ผ./ปDวยวณโรค (Definite case of tuberculosis)" ต(มแนวท(งของ
องคก(รอน(มยโลก
ก. ผ./ปDวยท+,ม+ผลเอกซเรยเข/(ได/กบวณโรคระยะลกล(ม
ข. ผ./ปDวยท+,ม+ผลเสมหะ AFB เป>นบวก 1 คร9ง
ค. ผ./ปDวยท+,มผ+ ลเสมหะ AFB เป>นบวก 2 คร9ง
ง. ผ./ปDวยท+,มผ+ ลเสมหะ AFB เป>นบวก 1 คร9งร8วมกบม+ผลเอกซเรยปอดท+,เข/(ได/กบวณโรค
ปอดระยะลกล(ม (Active TB)
12. ข/อใดค#อส.ตรย(ท+,เหม(ะสมส'(หรบผ./ปDวยวณโรคปอดร(ยใหม8เสมหะพบเช#อ9 (New smear
-positive)
ก. 2HRZE/4HR
ข. 2HRZS/4HR
ค. 2HRZE/6HE
ง. ถ.กทกข/อ
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13. ก(รวEนEจฉยก(รรกษ(ล/มเหลวส'(หรบผ./ปDวยวณโรคปอดร(ยใหม8เสมหะพบเช#9อ (New smear
-positive) จะวEนEจฉยท+,เด#อนใดเป>นต/นไป
ก. เด#อนท+, 2
ข. เด#อนท+, 3
ค. เด#อนท+, 4
ง. เด#อนท+, 5
14. ย(รกษ(วณโรคในข/อใดท+,ถ#อว8(ด+ท,ส+ ดในป?จจบน
ก. Isoniazid
ข. Rifampicin
ค. Pyrazinamide
ง. Ethambutol
15. ใครเหม(ะสมท+,สดในก(รท'( DOT แก8ผ./ปDวยวณโรค
ก. ญ(ตEผ./ปDวย
ข. เจ/(หน/(ท+,ด/(นสขภ(พ
ค. อสม.
ง. ตวผ./ปDวยเอง
16. ข/อใดถ#อว8(เป>นฤทธEwข/(งเค+ยงของย(วณโรคแบบไม8รนแรง (Minor side effect)
ก. ปวดข/อ
ข. ห.อ#9อ เดEนเซ
ค. ต(มว
ง. ตวเหล#องต(เหล#อง
17. ก(รวEนEจฉยก(รรกษ(ห(ย (Cure) ไมส(ม(รถท'(ได/ในผ./ปDวยประเภทใด
ก. New smear-positive
ข. New smear-negative
ค. Relapse
ง. Failure
18. ผ./ตEดเช#อ9 วณโรคจะม+โอก(สปDวยเป>นวณโรคได/เม#,อใด
ก. ตลอดช+วEต
ข. ภ(ยใน 1 – 2 ปHแรกหลงก(รตEดเช#9อเท8(น9น
ค. ทนท+หลงจ(กตรวจพบว8(ตEดเช#9อเท8(น9น ง. ภ(ยใน 10 ปHแรกหลงก(รตEดเช#9อเท8(น9น
19. องคก(รอน(มยโลกแนะน'(ว8(ผ./ปDวยวณโรคควรได/รบบรEก(รค'(ปรFกษ(ด/(นโรคเอดสเพ#,อเจ(ะ
เล#อดตรวจเอดสโดยสมครใจเป>นสดส8วนเท8(ใด
ก. ร/อยละ 10
ข. ร/อยละ 50
ค. ร/อยละ 80
ง. ร/อยละ 100
20. ข/อใดไมถ.กต/องเก+,ยวกบก(รคดกรองวณโรคในผ./ตEดเช#9อเอดส
ก. ก(รเอกซเรยปอดห(วณโรคเม#อ, ทร(บว8(ตEดเช#9อเอดสคร9งแรกกbเพ+ยงพอแล/ว
ข. ก(รคดกรองวณโรคก8อนเข/(เป>นสม(ชEกของกล8มผ./ตดE เช#อ9 เอดสม+คว(มจ'(เป>น
ค. เปY(หม(ยส'(คญท+,สดค#อผ./ตEดเช#อ9 เอดสม+คว(มร./ตEดตวว8(เม#อ, ไรควรสงสยว8(เป>นวณโรค
ปอด
ง. ควรคดกรองวณโรคปอดทกคร9งก8อนเข/(ท'(กEจกรรมกล8มผ./ตEดเช#9อเอดส
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กระดาษคาตอบสาหรบการทดสอบกอน/หลงการอบรม เรอง การควบคมวณโรค
ช#อ, _______________________________ ต'(แหน8ง ________________________
สถ(นท+,ปฏEบตEง(น ______________________________ วนท+, _________________
ก(รทดสอบ [ ]ก8อน [ ]หลง ก(รอบรม
ข&อ

ก

ข

ค

ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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