
ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ 
“เจ้าหน้าทีต่รวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์” 

คร้ังที ่๓/๒๕๖๓ (รุ่นที ่๓๐) ระหว่าง วนัที ่๑๔ - ๑๘ กนัยายน  ๒๕๖๓ 
 

วนัจนัทร์ที ่ ๑๔  กนัยายน   ๒๕๖๓   ( ณ ห้องประชุม ๑ – ๒ อาคาร สว.๑ ช้ัน ๑๘)   

เวลา หัวข้อ วทิยากร/ผู้รับผดิชอบ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการฝึกอบรม นางสาวลดัดาวรรณ  แสนสนิท 

   (เจา้หนา้ท่ีธุรการ) 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Pre-test  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕  น. กล่าวตอ้นรับ โดย ผูบ้ริหารแผนกการพยาบาลอายรุกรรม/ทีมวทิยากร  
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด โดย ผูบ้ริหารงานโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือ 

                    ผูบ้ริหารงานบริการพยาบาล 
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. - กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบทางการหายใจ 
- มาตรฐานหลกัการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยสไปโรเมตรียป์อด 

รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ 

๑๐.๓๐– ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวา่ง  
๑๐.๔๕– ๑๒.๐๐ น. - ชนิดของเคร่ืองมือและการควบคุมคุณภาพการตรวจสไปโรเมตรีย ์

- วธีิการตรวจ  ๖-Minute walk test 
นางสาวอุไรวรรณ แซ่อุย 
(หวัหนา้หน่วยระบบทางเดินหายใจ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวนั  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. -วธีิการใชย้าพน่สูด ภญ.ฌาณี  สโมสร และ        

ภญ.ลกัขณา  มาตยว์เิศษ 
๑๔.๐๐– ๑๔.๑๕ น. รับประทานอาหารวา่ง  
๑๔.๑๕– ๑๕.๐๐ น. - การเตรียมและวธีิการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยสไปโรเมตรีย ์ นางแกว้   ถนอมเสียง  

(พยาบาลช านาญการพิเศษ) 
๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐  น. - แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบติัท่ีหอ้งตรวจสมรรถภาพปอด อาคาร สว.๑ ชั้น๓  

- แนะน าเคร่ืองมืออุปกรณ์ และฝึกปฏิบติัการสอบเทียบเคร่ืองมือ
(Calibration) 
- ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอดดว้ยเคร่ืองสไปโรเมตรีย ์
 

ทีมพยาบาล 
นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 
นางแกว้  ถนอมสียง                                                                                  
นางสาวดารารัตน์  จนัทา                                                                                      
นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัองัคารที ่๑๕  กนัยายน   ๒๕๖๓   ( ณ หน่วยระบบทางเดนิหายใจ  อาคาร สว.๑ ช้ัน ๓ )   

เวลา หัวข้อ วทิยากร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน / Pre-Conference และทบทวนการฝึกปฏิบติั ฯ     นางแกว้  ถนอมเสียง  

และคณะ**  
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด (ต่อ) ทีมพยาบาล 

นางแกว้  ถนอมสียง                                                                                   
นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 
นางสาวดารารัตน์  จนัทา                                                                                      
นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                    

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. - รับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด (ต่อ) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด(ต่อ) 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕น. - รับประทานอาหารวา่ง  
๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐น.       -โรคหรือภาวะท่ีพบบ่อยในการตรวจสไปโรเมตรีย ์

- หลกัการแปลผลและอ่านผลตรวจสมรรถภาพปอด    
รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ 

๑๖.๔๕ – ๑๘.๐๐น. - Post  conference  นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 
และคณะ** 

Home Work              - ฝึกทกัษะการแปลผลและอ่านผลตรวจสมรรถภาพปอด ๔๕ ราย  
   (ผูเ้ขา้อบรม) 

 

คณะ** หมายถึง ทีมพยาบาล ไดแ้ก่  นางแกว้  ถนอมสียง   นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย   นางสาวดารารัตน์  จนัทา  และ 
                                                          นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                                                                                                  
                                                                            
วนัพุธที ่๑๖ กนัยายน   ๒๕๖๓  ( ณ หน่วยระบบทางเดนิหายใจ  อาคาร สว.๑ ช้ัน ๓ )   

เวลา หัวข้อ วทิยากร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน / Pre-Conference และทบทวนการฝึกปฏิบติั ฯ     นางแกว้  ถนอมเสียง  

และคณะ** 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด(ต่อ) ทีมพยาบาล 

นางแกว้  ถนอมสียง                                                                                   
นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 
นางสาวดารารัตน์  จนัทา                                                                                      
นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                    

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. - รับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด(ต่อ) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด(ต่อ) 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕น. - รับประทานอาหารวา่ง  
๑๔.๑๕– ๑๕.๑๕น.       -ฝึกปฏิบติัการเขียนรายงาน Case Study  

 
นางสาวทิพยสุ์ดา  ปะนนัโต  

๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐น. การประยกุตใ์ชผ้ลตรวจฯ& การดูแลผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย  
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. - Post  conference  นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 

และคณะ** 
คณะ** หมายถึง ทีมพยาบาล ไดแ้ก่  นางแกว้  ถนอมสียง   นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย   นางสาวดารารัตน์  จนัทา  และ 
                                                          นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                                                                                                  
 
 
 
 



วนัพฤหัสบดทีี ่๑๗  กนัยายน   ๒๕๖๓   (ณ หน่วยระบบทางเดนิหายใจ  อาคาร สว.๑ ช้ัน ๓)   

เวลา หัวข้อ วทิยากร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน / Pre-Conference และทบทวนการฝึกปฏิบติั ฯ     นางแกว้  ถนอมเสียง  

และคณะ** 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐  น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด  และทกัษะการประเมินผูป่้วยโรค

หืดและโรคถุงลมโป่งพอง 
ทีมพยาบาล 
นางแกว้  ถนอมสียง                                                                                   
นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 
นางสาวดารารัตน์  จนัทา                                                                                      
นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                    

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. - รับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. - ฝึกปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอดปอด  และทกัษะการประเมินผูป่้วย

โรคหืดและโรคถุงลมโป่งพอง(ต่อ) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - ฝึกปฏิบติัการแปลผลและวเิคราะห์ผลตรวจสมรรถภาพปอด 45 ราย นางสาวดารารัตน์  จนัทา  
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕น. - รับประทานอาหารวา่ง  
๑๔.๑๕ – ๑๖.๓๐น.       -สอบภาคปฏิบติัการตรวจสมรรถภาพปอด  

  
นางแกว้   ถนอมเสียง  
และคณะ**   

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       - Post  conference นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย 
และคณะ** 

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕น.       -ถ่ายภาพร่วมกนักบัทีมวทิยากร และคณะ 
 (หนา้หอ้งตรวจสมรรถภาพปอด) 

 

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.       -กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์/สนัทนาการ  
คณะ** หมายถึง ทีมพยาบาล ไดแ้ก่  นางแกว้  ถนอมสียง   นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย   นางสาวดารารัตน์  จนัทา  และ 
                                                          นางสาวทิพยสุ์ดา ปะนนัโต                                                                                                                                  
 
วนัศุกร์ที ่๑๘  กนัยายน   ๒๕๖๓  ( ณ ห้องประชุม ๑ – ๒ อาคาร สว.๑ ช้ัน ๑๘)   

เวลา หัวข้อ วทิยากร/ผู้รับผดิชอบ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/ส่งรายงาน 4 Case และแบบประเมินผล นางแกว้  ถนอมเสียง และ 

นางสาวลดัดาวรรณ  แสนสนิท 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. - มอบใบประกาศนียบตัร / ถ่ายภาพร่วมกนั รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ 
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. -Post test 

-อภิปรายผล/เฉลยขอ้สอบภาคทฤษฎี 
นางแกว้  ถนอมเสียง  
รศ.นพ.วชัรา  บุญสวสัด์ิ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. -สรุปแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบติั 
  และผลการอบรมเชิงปฏิบติัการฯ 

นางสาวอุไรวรรณ  แซ่อุย  

๑๒.๐๐ น. - ปิดการอบรม/รับประทานอาหารกลางวนั  
 
หมายเหตุ . 

๑. ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมมาดว้ย 
๑.๑)   ชุดปฏิบติังานตามระเบียบราชการ (ใชใ้นวนัฝึกปฏิบติั ๓ วนั ) 

  ๑.๒)  เส้ือสูท หรือชุดสุภาพเรียบร้อย (ใชใ้นวนัรับใบประกาศนียบตัร) 
       ๒.    การเขียนรายงาน: ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการฝึกทกัษะการเขียนรายงานการตรวจสมรรถภาพปอด และการวเิคราะห์                                                                                                                                                                                   
                ผลตรวจสมรรถภาพปอดอยา่งนอ้ย ๔-๖ ราย 
 

 


