
 

 

Spirometry แบบ Gold Standard 
(การตรวจสมรรถภาพปอดที่ได้มาตรฐาน)  



 

 

 

 

 

   จากการทบทวนข้อมูล ปี พศ. 2561-2562 

• จํานวนผู้ป่วยทีเ่ข้าคลนิิกCOPD  288 ราย 

•   ผู้ป่วยโรคทางเดนิหายใจได้รับการวนิิจฉยัแยกโรคดว้ย Spirometry 

•   ผู้ป่วยทีเ่ข้าคลนิิก COPD ได้รับการการประเมนิความรุนแรงและติดตามการรักษาด้วย 

การตรวจ Spirometry  

พศ.2561  นัดเป่า 248 ราย   ไม่ได้เป่า 43 ราย  ร้อยละ17.34 

 พศ.2562  นัดเป่า82 ราย (ตค.2561-มยิ.2562) ไม่ได้เป่า 3ราย  ร้อยละ 3.66 

 -พบผู้ป่วยมกีารเตรียมความพร้อมก่อนเป่า Spirometry ไม่ถูกต้อง ไม่ได้เป่า ทาํให้ เสียเวลา 

ค่าเดนิทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมารพ.  

 - ผู้ป่วยเส่ียงต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนจากการเป่า 

 

ความสาํคัญของปัญหา/ที่มา 



 

 
 

       

 1.อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการตรวจ  spirometry 
เท่ากบั 0 

        2.อตัราผูป่้วยท่ีไม่ปฏิบติัตามการเตรียม ความพร้อมก่อนตรวจ 

นอ้ยกวา่ ร้อยละ10 

       3.มีคลินิก COPD ครบวงจรและไดม้าตรฐานมากกวา่ ร้อยละ 

60ผลการตรวจ ถูกตอ้งเช่ือถือไดต้ามมาตรฐาน  

      4.อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการมากกวา่ ร้อยละ 95 

 5.ผูป่้วยไดรั้บความรู้ก่อนเป่าปอด ร้อยละ 100 
 

 

เป้าหมาย 



วเิคราะห์สาเหตุและปัญหา 

 

 
 

การตรวจ

สมรรถภาพ

ปอด
spirometry  

ผู้ป่วย 

ระบบงาน 

บุคลากร 

ผู้ป่วยขาดความรู้ในการเตรียมตวัก่อนเป่าปอด 

ขาดความพร้อมในการประเมนิตนเองก่อนเป่าปอด 

ขาดการให้ความรู้ในการเตรียมตวัก่อนเป่าปอด 

ขาดการนัดอย่างเป็นระบบ 

เจ้าหน้าทีย่งัไม่มคีวามรู้ในเร่ืองการเป่าปอด 

การนํานวตักรรมใหม่ๆมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยน้อย 



การดาํเนินการ 

•   .วธีิการดาํเนินการ     
 ๑.เจา้หนา้ท่ีตรวจสมรรถภาพปอด spirometry ผา่นการฝึกอบรม
และผา่นการประเมินจากสมาคมอุรเวชช ์
 ๒. จดัทาํแนวปฏิบติัการใหข้อ้มูลการเตรียมความพร้อมและการ
ประเมินก่อนตรวจสมรรถภาพปอด Spirometry โดยถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
            - แพทยส์ัง่ตรวจ สมรรถภาพปอด spirometry ตามขอ้บ่งช้ี 
โดย บนัทึกคาํสัง่ตรวจเป็นลายลกัษณ์ อกัษร CXR-PA , Sputum 
AFB*3day ก่อนส่งตรวจฯ หากสงสยั TB 
                ๓. CQI การประเมินประสิทธิภาพปอดทีไ่ด้มาตรฐาน 



การเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ Spirometry  

•   .วธีิการดาํเนินการ     
 -จนท. ตรวจ spirometry ใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัการตรวจ ขอ้บ่งช้ี 

ขอ้หา้มภาวะแทรกซอ้น  และขั้นตอนการตรวจ คาํแนะนาํการเตรียมความ
พร้อมก่อนตรวจ ประเมินความพร้อมผูรั้บบริการตรวจ (อาการ ความสามารถ
ในการเดินทางมาตรวจตามนดั) บนัทึกนดั ใหบ้ตัรนดั (สามารถโทรมาเล่ือน
นดัไดห้ากมี อาการผดิปกติหรือมีธุระ) และเอกสารการเตรียมความพร้อมก่อน
ตรวจ  

 การตรวจสมรรถภาพปอด spirometry  
   -ประเมินผูป่้วยก่อนตรวจสมรรถภาพปอดตามแบบประเมิน ใหค้วามรู้

เก่ียวกบัการตรวจ ขอ้บ่งช้ีขอ้ หา้มภาวะแทรกซอ้น และขั้นตอนการตรวจ 
สาธิตวธีิการตรวจ 



การเตรียมความพร้อมก่อนตรวจ Spirometry  

 อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการตรวจ spirometry มีแนวโนม้ลดลง จากการ

ใหข้อ้มูลการ เตรียมความพร้อมก่อนตรวจ และการปฏิบติัตามแนวทางการประเมินอยา่ง

เคร่งครัด สามารถ detectผูป่้วยท่ี มีความเส่ียงจะเกิดอนัตราย/ภาวะแทรกซอ้นไดก่้อน

ตรวจ เช่น TB HT รายใหม่ AF และ Hernia เป็นตน้  
 อตัรา ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากความเขา้ใจในการปฏิบติัตวั ขั้นตอนการตรวจ ความ

ยดืหยุน่เก่ียวกบัการนดัและ สมัพนัธภาพท่ีดีของผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
 

 



ตรวจสอบคาํส่ังแพทย์ 

 

ประเมนิผู้ป่วย 
ให้ความรู้

เกีย่วกบั

ขั้นตอนการ

ตรวจ 

พร้อมแจกแผ่น

พบัข้อปฏิบตัิ  

บนัทกึนัด 

 

ย่ืนบตัรนัด 

ประเมนิผู้ป่วย

ก่อนเป่า 

เป่าปอด 

ขั้นตอนการรับบริการ 

ส่งพบแพทย์ 

ฟังผล 



 
 

การเป่าปอด 



 
 

เอกสารการเป่าปอด 



 
 

เอกสารการเป่าปอด 



 
 

เอกสารการเป่าปอด 



การวดัผลและผลของการเปลีย่นแปลง 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 

ผลการดาํเนินงาน 

2561 
2562 

(ต.ค.61-ม.ิย.62) 

1. .อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นจาก 
การตรวจspirometry 

ร้อยละ 0 1 

 

0 

2. อตัราผูป่้วยท่ีไม่ปฏิบติัตามการเตรียม 
ความพร้อมก่อนตรวจ 

ร้อยละ 10 17.33 3.66 

3.มีคลีนิคCOPD ครบวงจรและไดม้าตรฐานมากกวา่ ผลการ

ตรวจ ถูกตอ้งเช่ือถือไดต้ามมาตรฐาน 

ร้อยละ 60 35.41 13.19 

4.อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ           ร้อยละ 95 90 98 

5.ผูป่้วยไดรั้บความรู้ก่อนเป่าปอด          ร้อยละ 100 97.98 98.78 



นวัตกรรม   

 แนวทางปฏิบติัการเป่าSpirometry 
 แผน่พบัความรู้ก่อนเป่าSpirometry 

 



ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ/ประโยชน์ที่ได้รับ 

  ความภาคภูมิใจ ผูรั้บบริการปลอดภยั ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้น สามารถ detect ผูป่้วย

ไดก่้อนเกิดอนัตราย และไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม 

  จนท.ผา่นการประเมินและไดรั้บการรับรองจากสมาคมอุรเวชชฯ์  
  เป็นท่ีใหบ้ริการตรวจฯเพ่ือวินิจฉยั ติดตามการรักษาภายในเครือข่ายจงัหวดั 

spirometer ทั้งจงัหวดัมีเพียง 5 แห่ง จาก13อาํเภอ 16โรงพยาบาล (รพ.พหลพล

พยหุเสนา  รพ.เจา้คุณไพบูลย ์พนมทวน รพ.ท่าม่วง รพ.มะการักษ ์และรพ.บ่อพลอย )  

 รับความไวว้างใจในการตรวจคดักรองโรคคนทาํงานท่ีมีความเส่ียง รวมทั้งการประเมิน

ร่างกายในการเกณฑท์หาร ซ่ึงจะช่วยนาํรายไดม้าสู่โรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน   
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