
ก ำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิัติกำร  
“เจ้ำหน้ำทีต่รวจสมรรถภำพปอดด้วยเคร่ืองสไปโรเมตรีย์” 
คร้ังที ่2/2558 (รุ่นที ่8)  ระหว่ำงวนัที ่ 23 -27  มนีำคม  2558 

จัดโดย....หน่วยระบบทำงเดินหำยใจ  ภำควชิำอำยุรศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

                        ร่วมกบั สมำคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
วนัที ่ 23  มีนำคม  2558  (ณ  ห้องประชุม 1-2  ช้ัน 18 อำคำร สว. 1)   

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
08.30 – 09.00  น. Pre-test 
09.00 - 09.15  น.  กล่าวตอ้นรับ โดย นางสาวสุธีรา  ตั้งตระกลู  
                                          (ผูต้รวจการแผนกการพยาบาลอายรุกรรม) 
                                        และ นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย (ตวัแทนทีมวทิยากร) 
09.15 – 09. 30 น. กล่าวเปิดงาน 
                                           โดย นางศิริพร  มงคลถาวรชยั (หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล ร พ.ศรีนครินทร์) 
09.30 – 10.00 น. ชนิดของเคร่ืองมือและการควบคุมคุณภาพการตรวจสไปโรเมตรีย ์

  และการตรวจ  6-minute-walk-test 
   โดย  นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย  (พยาบาลช านาญการพิเศษ) 

10.00 – 10.30 น.  การเตรียมและวธีิการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยสไปโรเมตรีย ์ 
  โดย  นางแกว้   ถนอมเสียง  (พยาบาลช านาญการพิเศษ) 

10.30 – 10.45  น. รับประทานอาหารวา่ง  
10.45 – 12.00  น.  แบ่งกลุ่ม  ฝึกปฏิบติัท่ีหอ้งตรวจสมรรถภาพปอด  ชั้น 3 อาคาร สว.1   

- แนะน าเคร่ืองมืออุปกรณ์ แล ฝึกปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 
   -  ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยเคร่ืองสไปโรเมตรีย ์
     โดย  นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย, นางแกว้  ถนอมสียง    
                                                    นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต  และนางสาวเทว ี  ลีมงคล 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั / กิจกรรมสัมพนัธ์ 
13.00 – 14.00  น. แบ่งกลุ่ม  ฝึกปฏิบติัท่ีหอ้งตรวจสมรรถภาพปอด (ต่อ) 

- แนะน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และฝึกปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือ (Calibration) 
   -  ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยสไปโรเมตรีย  ์
     โดย  นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย, นางแกว้  ถนอมสียง    
                                                    นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต  และนางสาวเทว ี  ลีมงคล 
14.00 – 14.15  น. รับประทานอาหารวา่ง 
 



14.15 – 15.15  น. วธีิการใชย้าพน่สูด   
   โดย  ภญ.ลกัขณา  มาตยว์เิศษ  และ ภญ.ฌานี  สโมสร 

15.15 – 16.30  น.        -  กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบการหายใจ / 
        -  มาตรฐานหลกัการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยสไปโรเมตรียป์อด                                      

 โดย รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ 
 
วนัที ่ 24  มีนำคม  2558    (ณ  ห้องตรวจสมรรถภำพปอด  อำคำร สว.1  ช้ัน 3) 

08.30 – 10.00  น. ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด 
10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.00  น. ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด 
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 –  14.15 น. ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด  
14.15 – 14.30  น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.30 –  15.30  น. ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด  
15.30 – 16.30  น.             - โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อยในการตรวจสไปโรเมตรีย ์                                                  
                                         - หลกัการแปลผลและอ่านผลตรวจสมรรถภาพปอด    
                                            โดย รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ  
                                           (ณ. ห้องประชุมกวทีงัสุบุตร  คณะแพทยศำสตร์) 
 

วนัที ่ 25  มีนำคม  2558            (ณ ห้องตรวจสมรรถภำพปอด  อำคำร  สว.1  ช้ัน 3) 
08.30 – 10.00  น. ฝึกปฏิบติัตรวจสมรรถภาพปอดและทกัษะการแปลผลตรวจ 
10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.00  น. ฝึกปฏิบติัตรวจสมรรถภาพปอดและทกัษะการแปลผลตรวจ    
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 14.30  น. ฝึกปฏิบติัตรวจสมรรถภาพปอดและทกัษะการแปลผลตรวจ  
10.30 – 10.15  น. รับประทานอาหารวา่ง 
14.30 – 15.30 น.  - แลกเปล่ียน เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกบัทกัษะการแปลผลตรวจ 

  สมรรถภาพปอด โดย รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ 
- อภิปราย / เฉลยขอ้สอบ  โดย รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ  

15.30 – 16.30  น.            -  การประยกุตใ์ชผ้ลตรวจฯ ดูแลผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ   
  โดย นางสาวอุไรวรรณ   แซ่อุย   

                                        -  แลกเปล่ียน เรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และทกัษะการตรวจสไปโรเมตรีย ์  
  โดย นางสาวอุไรวรรณ   แซ่อุย  และคณะ 

                                             (ณ. ห้องประชุม1-2  ช้ัน 18   อำคำร  สว.1) 



 
 
วนัที ่ 26  มีนำคม  2558             (ณ  ห้องประชุม 1-2 ช้ัน 18 อำคำร  สว 1) 

08.30 – 10.00  น. ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด 
10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.15 – 12.00  น. ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด  
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 14.45  น. สอบภาคปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด 
14.45 – 15.00  น. รับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.00  น. สอบภาคปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด  
16.00 – 16.30  น. Post  conference   
16.30 – 16.45  น. ถ่ายรูปภาพร่วมกนักบัทีมวทิยากรและคณะ (หนา้ห้องตรวจสมรรถภาพปอด) 
18.00  –  21.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ และสนัทนาการ 

 
วนัที ่ 27 มีนำคม 2558      (ณ  ห้องประชุม 1-2 ช้ัน 18  อำคำร  สว 1) 

08.30 – 09.00  น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30  น.             มอบประกาศนียบตัร และกล่าวแสดงความยนิดีกบัความส าเร็จ  
     โดย นางศิริพร  มงคลถาวรชยั (หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล ร พ.ศรีนครินทร์)  
09.30 -09.45   น.  ถ่ายรูปภาพร่วมกนั      
09.45 - 10.00  น.  รับประทานอาหารวา่ง 
10.00 -11.00  น. สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ  

  โดย นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย และคณะ   
11.00 น.   ปิดการอบรม  

 
หมำยเหตุ...ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมมาดว้ย           

     1)  ชุดปฏิบติังานตามระเบียบราชการ (ใชใ้นวนัฝึกปฏิบติังาน 3 วนั) 
     2)  เส้ือสูทหรือชุดสุภาพ (ใชว้นัรับประกาศนียบตัร) 

 
 


