
กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ีตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรีย 

หนวยระบบทางเดินหายใจ  ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รวมกับสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

คร้ังท่ี 3/2557     

ระหวางวันท่ี 18 – 22  สิงหาคม พ.ศ.2557 

 

วันท่ี  18  สิงหาคม  2557 ณ  หองประชุม 1-2  ชั้น 18  อาคาร  สว.1 

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร (หนังสือประกอบการฝกอบรม, หนังสือคูมือ 

การตรวจสไปโรเมตรียของสมาคม , แบบบันทึกภาคปฏิบัติ) 

08.30 – 09.50  น. Pre-test 

08.50 – 09.00  น. พิธีเปด 

09.00 – 10.00  น. กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบการหายใจ 

 โดย รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสด์ิ 

10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวาง  

10.15 – 11.15  น. ชนิดของเคร่ืองมือและการควบคุมคุณภาพการตรวจสไปดรเมตรีย 

โดย  คุณอุไรวรรณ  แซอุย  (พยาบาลชํานาญการพิเศษ) 

11.15 – 12.00  น. การเตรียมและวิธีการตรวจสไปดรเมตรีย 

โดย  คุณแกว  ถนอมเสียง  (พยาบาลชํานาญการพิเศษ) 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00  น. วิธีการใชยาพนสูด   

โดย  ภญ.ลักขณา  มาตยวิเศษ และ ภญ.ฌานี  สโมสร 

14.00 – 15.00  น. ณ  หองตรวจสมรรถภาพปอด  อาคาร สว.1  ชั้น 3 

แนะนําเคร่ืองมือและอุปกรณ  , ฝกการสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 

   และฝกภาคปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด 

   โดย นส.อุไรวรรณ  แซอุย, นางแกว ถนอมสียง, นส.ทิพยสุดา ปะนันโต,  

       นส.เทวี  ลีมงคล 

15.00 – 15.15  น. รับประทานอาหารวาง  

15.15 – 16.00  น. วิธีการตรวจ  6-minute-walk-test 

16.00 – 16.30  น. Post  conference    

 



วันท่ี  19  สิงหาคม  2557 ณ  หองตรวจสมรรถภาพปอด  อาคาร สว.1  ชั้น 3 

08.30 – 10.00  น. ฝกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด 

10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวาง 

10.15 – 12.00  น. ฝกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 –  14.45  น. ฝกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

14.45 – 15.00  น. รับประทานอาหารวาง 

15.00 – 16.00  น. การแปลผลการตรวจสมรรถภาพปอด  และการประยุกตใชผลตรวจสมรรถภาพ

ปอดกับการวางแผนการพยาบาล   

โดย นส.อุไรวรรณ  แซอุย, นางแกว ถนอมสียง,นส.ทิพยสุดา ปะนันโต,  

       นส.เทวี  ลีมงคล 

16.00 – 16.30  น. Post  conference 

 

วันท่ี  20 สิงหาคม 2557 ณ  หองตรวจสมรรถภาพปอด  อาคาร สว.1  ชั้น 3 

08.30 – 10.00  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด 

10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวาง 

10.15 – 12.00  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

   โดย นส.อุไรวรรณ  แซอุย, นางแกว ถนอมสียง, นส.ทิพยสุดา ปะนันโต,  

       นส.เทวี  ลีมงคล 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00  น. ณ  หองประชุม 1-2  ชั้น 18  อาคาร  สว.1 

ปญหา อุปสรรค การแกไข การตรวจสไปโรเมตรีย และการประยุกตใชผลตรวจ

ในการดูแลผูปวย    

โดย คุณอุไรวรรณ  แซอุย  (พยาบาลชํานาญการพิเศษ) 

14.00 – 15.00  น. การตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรียและความรูทั่วไป ขอบงชี้ ขอหาม  

มาตรฐาน หลักการตรวจและการแปลผลตรวจ    

โดย รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสด์ิ 

15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารวาง 



15.15 – 16.30  น. โรคหรือภาวะที่พบบอยในการตรวจสไปโรเมตรีย    

- COPD, Asthma 

- Lung fibrosis, Pneumoconiosis 

- Neuromuscular diseases 

- Preoperative evaluation 

- Upper  airway  obstruction 

โดย รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสด์ิ 

 

วันท่ี  21  สิงหาคม  2557 ณ  หองตรวจสมรรถภาพปอด  อาคาร สว.1  ชั้น 3 

08.30 – 10.00  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด 

10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวาง 

10.15 – 12.00  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.45  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

14.45 – 15.00  น. รับประทานอาหารวาง 

15.00 – 15.30  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

   โดย นส.อุไรวรรณ  แซอุย, นางแกว ถนอมสียง, นส.ทิพยสุดา ปะนันโต,  

       นส.เทวี  ลีมงคล 

15.30 – 16.00  น. Post-test 

16.00 – 16.30  น. Post  conference   

18.00  –  22.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / สันทนาการ 

 

วันท่ี  22 สิงหาคม 2557    ณ หองประชุม 89 พรรษาสมเด็จยา 

08.30  -  10.00 น.  อภิปรายเฉลยผลทดสอบภาคทฤษฎี     

10.00  -  10.15 น. รับประทานอาหารวาง 

10.30  -  11.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติ และสรุปผลการฝกอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ 

11.30  -  12.00 น. มอบประกาศนียบัตร / ถายรูปกลุม  

12.00 น.  ปดการประชุม    

 


