
กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  

“เจาหนาที่ตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรีย” 

คร้ังที่ 1/2558 ระหวาง วันที่  12 – 16  มกราคม  2558 

จัดโดย....หนวยระบบทางเดินหายใจ  ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                        รวมกับ สมาคมอรุเวชชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

วันท่ี  12  มกราคม  2558  (ณ  หองประชุม MRI อาคาร MRI รพ.ศรีนครินทร)   

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารกอบการฝกอบรม 

08.30 – 09.00  น. Pre-test 

09.00 – 09.15  น. พิธีเปด    

09.15 – 10.30  น. - กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบการหายใจ / 

                                        - โรคหรือภาวะที่พบบอยในการตรวจสไปโรเมตรีย    

   โดย รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสด์ิ 

10.30 – 10.45  น. รับประทานอาหารวาง  

10.45 – 11.30 น. -ชนิดของเคร่ืองมือและการควบคุมคุณภาพการตรวจสไปโรเมตรีย 

- วิธกีารตรวจ  6-minute-walk-test 

  โดย  นางสาวอุไรวรรณ  แซอุย  (พยาบาลชํานาญการพิเศษ) 

11.30 – 12.00  น. การเตรียมและวิธีการตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรีย  

  โดย  นางแกว   ถนอมเสียง  (พยาบาลชํานาญการพิเศษ) 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00  น. วิธีการใชยาพนสูด   

โดย  ภญ.ลักขณา  มาตยวิเศษ  และ ภญ.ฌานี  สโมสร 

14.00 – 14.15  น. รับประทานอาหาร 

14.15 – 16.30  น.  แบงเปน 4 กลุม  ฝกปฏิบัติท่ีหองตรวจสมรรถภาพปอด  อาคาร สว.1  ชั้น 3  

- แนะนําเคร่ืองมืออุปกรณ แล ฝกปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 

   - ฝกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรีย 

     โดย นางสาวอุไรวรรณ  แซอุย   นางแกว  ถนอมสียง    

                                                   นางสาวทิพยสุดา ปะนันโต  และนางสาวเทวี   ลีมงคล 

 

 

 

 



วันท่ี  13  มกราคม  2558  (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 –  14.15 น. ฝกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

14.15 – 14.30  น. รับประทานอาหารวาง 

14.30 – 15.00  น. ฝกปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

15.30 – 16.30  น.            มาตรฐาน หลักการตรวจสมรรถภาพปอดดวยสไปโรเมตรีย  

                                        และ หลักการแปลผลตรวจสมรรถภาพปอด    

                                          โดย รศ.นพ.วัชรา  บุญสวัสด์ิ (ตอ)  

                                           (ณ. หองประชุม 1-2  ชั้น 18  อาคาร  สว.1) 

 

วันท่ี  14  มกราคม  2558            (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 – 14.00  น. ฝกปฏิบัติตรวจสมรรถภาพปอด (ตอ) 

15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารวาง 

15.30 – 16.30  น.           - การประยุกตใชผลตรวจฯ ในการดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ   

                                       - แลกเปลี่ยน เรียนรู ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกไขในการตรวจสไปโรเมตรีย   

 โดย คุณอุไรวรรณ   แซอุย  และคณะ 

                                          (ณ. หองประชุม 7  ชั้น 18   อาคาร  สว.1) 

 



วันท่ี  15  มกราคม  2558             (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. สอบภาคปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด 

14.45 – 15.00  น. รับประทานอาหารวาง 

15.00 – 16.00  น. สอบภาคปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอด 

16.00 – 16.30  น. Post  conference   

18.00  –  22.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ / สันทนาการ 

 

วันท่ี  16 มกราคม 2558     ณ  หองประชุม 1-2  ชั้น 18  อาคาร  สว.1 

08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30  น.             มอบประกาศนียบัตร / ถายรูปกลุม 

09.30  - 10.00  น. Post  test 

10.00  - 11.30  น.  อภิปราย / เฉลยขอสอบภาคทฤษฎี       

11.30  -  12.00 น. แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูภาคปฏิบัติ  

                                        และสรุปผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ   

12.00 น.  ปดการอบรม / รับประทานอาหารกลางวัน 

 

หมายเหต.ุ..สิ่งทีต่องเตรียมมาดวย           

     1)  ชุดปฏบิัติงานตามระเบียบราชการ (ใชในวันฝกปฏิบัติงาน) 

     2)  เสื้อสูท +ชุดเรียบรอย (ใชวันรับประกาศนียบัตร) 

 

 


