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ชื่อผลงาน (Best Practice)แนวทางการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ในวิถี New normal 
เจ1าของผลงาน 

 กองเวชศาสตร4ใต1น้ําและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ4 ฐท.สส. 

 คณะกรรมการป>องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

 เจ1าหน1าท่ีอาชีวอนามัย แผนกอาชขีวอนามัย กองเวชกรรมป>องกัน รพ.ฯ 
คําสําคัญSpirometry , New normal in Spirometry ,โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส(COVID - 19) 
 
๑. เกริ่นนํา 
กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต 
 กองเวชศาสตร4ใต1น้ําและการบิน รพ.ฯ มีภารกิจหนึ่งคือการให1บริการตรวจสุขภาพผู1ปฏิบัติงานพิเศษ ของ 
ทร. และภาคเอกชน โดยมีการตรวจสมรรถภาพปอดให1กับผู1รับบริการ โดยการตรวจเพ่ือคัดกรองสุขภาพวVาสามารถ
ปฏิบัติงาน บรรจุ และเข1ารับการอบรมได1หรือไมV โดยใช1เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometor) ในบริเวณห1อง
ตรวจปกติภายในแผนกสVงเสริมป>องกันเวชศาสตร4ใต1น้ําและการบิน แตVในสถานการณ4การแพรVระบาดของเชื้อไวรัส
COVID – 19 จึงมีความจําเปXนต1องหาวิธีดําเนินการตรวจดังกลVาว เพ่ือให1เปXนไปตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพ 
ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปXนเลิศ 
 ๑. เปXนการแยกพ้ืนท่ีให1การตรวจสมรรถภาพปอดออกจากห1องตรวจรVางกายอ่ืนๆ 
 ๒. กระบวนการทดสอบมีการทําลายเชื้อรVวมด1วยจากห1องแรงดันลบ 

 ๓. มีการคัดกรองหลายจุดเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพรVกระจายเชื้อฯ 

        ๔.เปXนกระบวนการทํางานเปXนทีม มีการกําหนดหน1าท่ีผู1ปฏิบัติอยVางชัดเจน 

วัตถุประสงค4ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปXนเลิศ 
๑.เพ่ือเปXนแนวทางและเปXนมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ในวิถี New 
nomal 

 ๒. เพ่ือป>องกันการติดเชื้อและแพรVกระจายเชื้อจากกระบวนงานการตรวจสมรรถภาพปอดในโรงพยาบาล
อาภากรเกียรติวงศ4 ฐท.สส. 



 ๓. เพ่ือลดความเสี่ยงตVอการติดเชื้อของบุคลากรจากการปฏิบัติงานการตรวจสมรรถภาพปอดในโรงพยาบาล
อาภากรเกียรติวงศ4 ฐท.สส. 
เป>าหมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. ร1อยละ ๑๐๐ ผู1ให1บริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานการตรวจสมรรถภาพปอด 
๒. ร1อยละ ๑๐๐ ผู1รับบริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานการตรวจสมรรถภาพปอด 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู1เข1ารับบริการ 
    
๒. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปXนเลิศ 
 



 
 
 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เม่ือผ$านการตรวจคัดกรองโรคโดยการวัดอุณหภูมิร$างกายบริเวณหน*าโรงพยาบาล)  

๒.๑จุดลงทะเบียนห1องตรวจสุขภาพ กวตบ. รพ.ฯ 



- ผู1รับบริการ ต1องสวมใสVหน1ากากอนามัยหรือหน1ากากผ1า ตลอดเวลาและผู1ให1บริการต1องตรวจสอบหรือ
แนะนํากรณีผู1รับบริการสวมหน1ากากอนามัยไมVถูกต1อง 

- ตรวจสอบสัญลักษณ4ท่ีผู1รับบริการวVาได1ผVานการตรวจคัดกรองโรคแล1วจากจุดตรวจคัดกรองบริเวณ
หน1าโรงพยาบาล 

- พ้ืนท่ีสําหรับลงทะเบียน มีพ้ืนท่ีเพียงพอสามารถเว1นระยะหVาง ระหวVางกันอยVางน1อย ๑-๒ เมตร 
- จัดเตรียม Alcohol hand rub หรือ Alcohol gel ควรเปXนชนิดใช1เท1าเหยียบ จัดไว1บริเวณประตู

ทางเข1าห1องตรวจฯ 
- ใช1แบบคัดกรอง COVID–19 
- หากมีอาการหรือภาวะเสี่ยงท่ีเข1าเกณฑ4ให1งดตรวจ 
- การตรวจคัดกรองโรคโดยใช1ผลเอ็กซ4เรย4 (CXR) หากแพทย4พิจารณาผลผิดปกติให1งดตรวจ 

 
๒.๒จุดตรวจและประเมินสุขภาพ 

- ตรวจและประเมินสัญญาณชีพ ชั่งน้ําหนัก วัดสVวนสูง ตรวจการได1ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจ
คลื่นไฟฟ>าหัวใจ 

- หลังจากแพทย4อVานผลเอ็กซ4เรย4 (CXR) “ผลปกติ” ให1ประเมินปoจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ4กับการตรวจ
สมรรถภาพปอด 
 

๒.๓จุดรอตรวจสมรรถภาพปอด 
- ตรวจสอบสัญลักษณ4ผู1รับบริการวVาได1ผVานการคัดกรองบริเวณหน1าโรงพยาบาลเรียบร1อย 
- ตรวจสอบบัตรตรวจสุขภาพได1ผVานการพบแพทย4 เพ่ืออVานผลเอ็กซ4เรย4 (CXR) “ผลปกติ”เรียบร1อย 
- ผู1ให1บริการสวมใสVอุปกรณ4 PPE ตามมาตรฐาน 
- ผู1รับบริการสวมหน1ากากอนามัยหรือ Face Shield ตลอดเวลา 
- อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติให1ผู1เข1ารับการตรวจประกอบด1วยทVานั่งตรวจ วิธีการอมหลอดเปqา การเปqา 

 
     ๒.๔ห1องตรวจสมรรถภาพปอด 

- ผู1ให1บริการตําแหนVงผู1ชVวยเหลือต1องใสVอุปกรณ4ป>องกันตนเองตามมาตรฐานท่ีกําหนดให1เรียบร1อยและ
ตลอดเวลาประกอบไปด1วย 
 หน1ากาก ท่ีมีคุณภาพของการกรองเทียบเทVาชนิด N-95 หรือ FFP2 เปXนอยVางน1อยเชVน N-95,N-
99,KN95,FFP2,FFP3,N95/P2,N-100,P-100 รายละเอียดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ4 
 ชุดป>องกัน (Protective gown) ต1องสวมชุด Coverall และมีคุณสมบัติในการป>องกันการซึมผVาน
ของของเหลว ต้ังแตV Type3 ข้ึนไป 



 Goggles หรือ Face Shield 
 ถุงมือยางตรวจโรค (2ชั้น) 
 Leg cover ยาวเหนือเขVา 
- ผู1ให1บริการ ตําแหนVงผู1ชVวยเหลือ 
 ทําการเป{ดประตูห1องและเรียกผู1รับบริการตามลําดับกVอนหลัง และตรวจสอบสัญลักษณ4ท่ี
ผู1รับบริการวVาได1ผVานการตรวจคัดกรองโรคแล1วจากจุดคัดกรองบริเวณหน1าโรงพยาบาล 
- ผู1รับบริการ 
 สวมใสVหน1ากากอนามัยหรือหน1ากากผ1า ตลอดเวลา 
 ล1างมือด1วย Alcohol hand rub หรือ Alcohol gel ทุกครั้งกVอนเข1าตู1ความดันลบเพ่ือทําการ
ตรวจ 
- ผู1ให1บริการตําแหนVง Technician ต1องสวมใสVอุปกรณ4 PPE ตลอดเวลา 
- ผู1รับบริการ วางข1อมูลบัตรตรวจสุขภาพลงในตะกร1า 
- ผู1ให1บริการ ลงข1อมูลในโปรแกรมสําหรับการตรวจ 
- ผู1รับบริการถอดหน1ากากออก แล1วพับเก็บใสVถุง หรือกระเป|าตนเอง ให1เรียบร1อย 
- ผู1ให1บริการป{ดตู1ความดันลบ แนะนําผู1รับบริการนั่งในทิศทางท่ีกําหนด จัดอุปกรณ4เตรียมทําการทดสอบ 
หากผู1รับบริการไมVเข1าใจการตรวจสมรรถภาพปอด แจ1งให1ผู1รับบริการหยุดเปqา แล1วอธิบายวิธีการปฏิบัติอีก
ครั้ง 
- ผู1ให1บริการ เม่ือทําการตรวจเสร็จสิ้น ปริ้นเอกสารผลการตรวจ รวมกับบัตรสุขภาพ วางในตะกร1า 
- ผู1รับบริการ สวมหน1ากากอนามัยนําหลอดเปqาออกจากเครื่อง ท้ิงในถังขยะติดเชื้อท่ีเตรียมไว1 
- ผู1ให1บริการ เป{ดประตูห1องความดันลบ โดยให1ผู1บริการวาง Handle เปqาปอดไว1บนชั้นวาง แล1วออกจาก
ห1องความดันลบล1างมือด1วย Alcohol hand rub หรือ Alcohol gel กVอนรับข1อมูลบัตรตรวจสุขภาพใน
ตะกร1า ถอดรองเท1าภายในแล1วเดินออกจากห1องตรวจ 
- ผู1ให1บริการ ทําความสะอาดห1องแรงดันลบโดยใสVอุปกรณ4ป>องกันตนเอง ตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ตลอดเวลา ใช1 Alcohol เช็ดทําความสะอาดเพ่ือทําลายเชื้อภายในตู1แรงดันลบและอุปกรณ4การตรวจ 
- Sensor นําไปฆVาเชื้อโดยผVานตู1อบรังสี UV ใช1เวลาตามมาตรฐานของเครื่องท่ีกําหนด 
 

๓. ผลการดําเนินการ 
๓.๑ร1อยละ ๑๐๐ ผู1ให1บริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานการตรวจสมรรถภาพปอด 
๓.๒ร1อยละ ๑๐๐ ผู1รับบริการมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานการตรวจสมรรถภาพปอด 

 
๔. บทเรียนท่ีได1รับ 



 การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ในวิถี New normalเปXนเปXนการบูรณาการหลายหนVวยงานท่ีก่ียว
ข1อง เพ่ือให1การตรวจดังกลVาวสามารถดําเนินการได1อยVางปลอดภัย สามารถให1บริการตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน
สุขภาพของผู1ปฏิบัติงานพิเศษของ ทร.ได1 
 
๕. ปoจจัยความสําเร็จ 
 ปoจจัยแหVงความสําเร็จ ได1แกV การให1ความรVวมมือของผู1ท่ีเข1ามารับบริการในตรวจสุขภาพผู1ปฏิบัติงานพิเศษ
และมาตรการในการดําเนินงานท่ีรัดกุม รอบคอบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
 
๖. การเผยแพรV/การได1รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลท่ีได1รับ 
 เผยแพรVมาตรการ ข้ันตอนการดําเนินการในการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ในวิถี New normal 
ในการประชุมวิชาการกองเวชศาสตร4ใต1น้ําและการบินกรมแพทย4ทหารเรือ 
๗. ภาคผนวก 
 - ภาพถVายข้ันตอนการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ในวิถี New normal 
 

 
 

 
 



 


