กำหนดกำรฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำร
“เจ้ำหน้ ำที่ตรวจสมรรถภำพปอดด้ วยสไปโรเมตรีย์”
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๒๔) ระหว่ำง วันที่ ๘ – ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑
จัดโดย....หน่ วยระบบทำงเดินหำยใจ ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
ร่ วมกับ สมำคมอุรเวชช์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
วันจันทร์ ที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. -

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.
๑๔.๑๕ – ๑๙.๐๐ น.
-

(ณ ห้ องประชุม ๑ – ๒ อำคำร สว.๑ ชั้น ๑๘)
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
Pre-test
กล่าวต้อนรับโดยผูบ้ ริ หารและทีมวิทยากร
พิธีเปิ ดงาน
- กายวิภาคและสรี รวิทยาระบบการหายใจ /
- มาตรฐานหลักการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรี ยป์ อด
โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รับประทานอาหารว่าง
ชนิดของเครื่ องมือและการควบคุมคุณภาพการตรวจสไปโรเมตรี ย ์
- วิธีการตรวจ ๖-minute walk test
โดย นางสาวอุไรวรรณ แซ่อุย (พยาบาลชานาญการพิเศษ)
การเตรี ยมและวิธีการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรี ย ์
โดย นางแก้ว ถนอมเสียง (พยาบาลชานาญการพิเศษ)
รับประทานอาหารกลางวัน
วิธีการใช้ยาพ่นสูด
โดย ภญ.ลักขณา มาตย์วิเศษ และ ภญ.ฌานี สโมสร
รับประทานอาหาร
แบ่งกลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิที่หอ้ งตรวจสมรรถภาพปอด ชั้น๓ อาคาร สว.๑
- แนะนาเครื่ องมืออุปกรณ์ แล ฝึ กปฏิบตั ิการสอบเทียบเครื่ องมือ (Calibration)
ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่ องสไปโรเมตรี ย ์
โดย นางสาวอุไรวรรณ แซ่อุย, นางแก้ว ถนอมสียง
นางสาวทิพย์สุดา ปะนันโตและนางสาวดารารัตน์ จันทา

วันอังคำรที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ (ฝึ กปฏิบัติ ณ หน่ วยระบบทำงเดินหำยใจ สว.๑ ชั้น๓ )
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสมรรถภาพปอด
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสมรรถภาพปอด (ต่อ)
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐น.
โรคหรื อภาวะที่พบบ่อยในการตรวจสไปโรเมตรี ย ์
- หลักการแปลผลและอ่านผลตรวจสมรรถภาพปอด
โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
(ณ ห้ องประชุม ๑ – ๒ อำคำร สว.๑ ชั้น ๑๘)
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐น. ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจฯ และการแปลผลตรวจสมรรถภาพปอด
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
Post conference
Home Work (ฝึ กทักษะการแปลและอ่านผลตรวจสมรรถภาพปอด ๔๕ ราย)
วันพุธที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑ (ฝึ กปฏิบัติ ณ หน่ วยระบบทำงเดินหำยใจ สว.๑ ชั้น ๓)
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิตรวจสมรรถภาพปอด
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิตรวจสมรรถภาพปอด (ต่อ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. -ฝึ กปฏิบตั ิตรวจสมรรถภาพปอด (ต่อ)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕น.
รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐น. - การประยุกต์ใช้ผลตรวจฯ ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินหายใจ
- ผูเ้ ข้าอบรมนาเสนอ Case ตัวอย่าง 1 ราย เพื่อแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ปัญหา
อุปสรรค และทักษะการตรวจสไปโรเมตรี ย ์
โดย คุณอุไรวรรณ แซ่อุย และคณะ
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
Post conference

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ (ฝึ กปฏิบัติ ณ หน่ วยระบบทำงเดินหำยใจ สว.๑ ชั้น๓ )
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจฯ และทักษะการประเมินผูป้ ่ วยโรคหืดและถุงลมโป่ งพอง
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ฝึ กปฏิบตั ิการตรวจฯ และทักษะการประเมินผูป้ ่ วยโรคหืดและถุงลมโป่ งพอง(ต่อ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕น.
สอบภาคปฏิบตั ิการตรวจสมรรถภาพปอด
๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐น.
รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สอบภาคปฏิบตั ิการตรวจสมรรถภาพปอด
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Post conference
๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. ถ่ายรู ปภาพร่ วมกันกับทีมวิทยากรและคณะ (หน้าห้องตรวจสมรรถภาพปอด)
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / สันทนาการ
วันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.

(ณ ห้ องประชุม ๘๙ พรรษำสมเด็จย่ำ)
ลงทะเบียน
มอบใบประกาศนียบัตร / ถ่ายรู ปกลุ่ม
Post test อภิปราย / เฉลยข้อสอบภาคทฤษฎี
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรี ยนรู้ภาคปฏิบตั ิ
และสรุ ปผลการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ปิ ดการอบรม / รับประทานอาหารกลางวัน

หมำยเหตุ
๑) สิ่งที่ตอ้ งเตรี ยมมาด้วย
๑) ชุดปฏิบตั ิงานตามระเบียบราชการ (ใช้ในวันฝึ กปฏิบตั ิงาน ๓ วัน)
๒) เสื้อสูท หรื อ ชุดสุภาพเรี ยบร้อย (ใช้วนั รับประกาศนียบัตร)
๒) การเขียนรายงาน : ผูเ้ ข้าอมรมจะได้รับการฝึ กทักษะการเขียนรายงานการตรวจสมรรถภาพปอดและการ
วิเคราะห์ผลตรวจสมรรถภาพปอด ๔-๖ราย

