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การทดสอบสมรรถภาพปอดด้วย 
PEAK FLOW METER



โดย  อไุรวรรณ  แซ่อยุ

พยาบาลประจ าหน่วยโรคระบบการหายใจ

แผนกการพยาบาลอายรุกรรม   โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์ 
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http://www.glitter-graphics.com/


ระบบทางเดินหายใจ



ท าไมตอ้งตรวจสมรรถภาพปอด ?

โรคบางอย่างไม่สามารถตรวจพบโดยการเอก็ซเรย์ (X-rays) ได้แก่

1) โรคหืด(Asthma)

2) โรคหลอดลมอดุกั้นเร้ือรัง (COPD)

3) โรคหลอดลมปอดโป่งพอง (Bronchiectasis)



บคุคลท่ีควรไดร้บัการตรวจวดัสมรรถภาพปอด

❑ สูบบุหร่ี

❑ ไอเรือ้รัง  มากกว่า 2 เดือน

- หายใจมีเสียงวีด้  มีอาการหอบเหน่ือย

- หายใจล าบากและอื่นๆ

❑ ไอเวลากลางคืน

❑ ผู้ป่วยที่มีอาชีพอยู่ในภาวะเส่ียง  เช่น ท างานโรงงาน , สัมผัส  

สารเคมี , ฝุ่นละออง  ใยสังเคราะห์  ฯลฯ

❑ มีประวัตคิรอบครัว  และญาตสิายตรงเป็นโรคหืด



ประโยชนข์องการตรวจสมรรถภาพปอด

1)  ตรวจหาโรคปอด(หลอดลม)  ที่ซ่อนเร้น โดยทราบผลได้อย่าง

รวดเร็ว

2)  วินิจฉัยและประเมินความรุนแรงได้ถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรง

3)  สามารถตรวจพบความผิดปกตเิพื่อเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว

ตัง้แต่ระยะแรกๆ ที่ยังไม่ปรากฏอาการ

4)  แพทย์น าผลการตรวจเพื่อ ตดิตามผลและประเมินผลรวมถึงปรับ

การรักษาให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค
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❑ การตรวจด้วย Peak Flow Meter



PEFR (Peak  Expiratory  Flow  Rate)

• ความเร็วลมที่เป่าออกมาจากปอดอย่างรวดเร็ว ค่าที่ได้จะบอก
ให้ทราบถงึสภาวะหลอดลมว่าเป็นอย่างไร ถ้าหลอดลมตบีแคบ
ลมก็จะผ่านออกมาได้ยาก ค่าที่ได้ก็จะน้อย

• ค่า PEFR ขึน้กับ

เพศ

อายุ

ส่วนสูง
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Peak Flow meter ( เครื่องวดัความเรว็สงูสดุ )



Peak Flow Meter แบบ  Mini-right



หลกัการของ  Peak Flow Meter

1)  Peak Flow Meter  เป็นเคร่ืองมือวดัความเร็วลมที่
เป่าออกมาจากปอดอย่างเร็ว ค่าทีไ่ด้จะบอกให้ทราบถึง
สภาวะหลอดลม ณ ขณะน้ันว่าเป็นอย่างไร

ถ้าหลอดลมตีบ  ลมกจ็ะออกมาได้ยาก    ค่าที่ได้จะน้อย

2) ผู้ป่วยควรทราบค่าปกตหิรือค่าทีด่ทีีสุ่ดทีเ่คยเป่าได้  
เพราะจะใช้เป็นค่ามาตรฐานส าหรับผู้ป่วยรายน้ันๆ ใน
การประเมนิอาการ  



วธีิใช้ peak flow meter



1) ประเมินผู้ป่วยและความสามารถในการเป่า

- งดยาขยายหลอดลมก่อนท าการตรวจ  6-8 ช่ัวโมง

- สอบถามเร่ืองการใช้ยา  ประเมินอาการ  ตรวจวดัสัญญาณชีพ  

2) ให้ผู้ป่วยน่ังพกั อย่างน้อย 15 นาท ี ในกรณทีีม่ีอาการเหน่ือยหอบ Clam down

โดยท า Breathing Exercise  แบบ Purse lip

3)  ช้ีให้ผู้ป่วยเห็นประโยชน์และความส าคญัของการตรวจ

4) สอนและสาธิตวธีิการเป่าทีถู่กวธีิ

**กรณผู้ีสูงอายุ  หรือมีภาวะเส่ียงต่อการหกล้ม  ให้น่ังเป่า  ก่อนการเป่าควรถอดฟัน
ปลอมและตรวจสอบการอมกระบอกให้สนิท**

การเตรียมตรวจสมรรถภาพปอดโดย Peak  Flow  Meter



บันทกึค่าทีม่ากทีสุ่ดจากการเป่าทั้งหมด 3 คร้ัง

เพ่ือน าไปค านวณหาค่า % predict จาก

ตารางค่ามาตรฐาน

ส่ิงที่เราต้องการจากการเป่า Peak Flow Meter
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วธีิการทดสอบสมรรถภาพปอด
ด้วย 

Peak Flow Meter



1) Set  Zero   เล่ือนเขม็ช้ีลงมาทีเ่ลข 0



2)  ยืนหรือนั่งตัวตรง  (อยู่ในท่าเดยีวกนัทุกคร้ังที่เป่า)



3)  สูดหายใจเข้าให้เตม็ปอดและกลั้นหายใจไว้



4)  อมทีป่ากกระบอกเคร่ือง ปิดปากให้สนิท เป่าลมออกทางปาก
ให้เร็วและแรงทีสุ่ดเท่าที่จะท าได้



5)  ดูว่าเขม็ช้ีไปตรงกบัเลขใด ให้จดไว้



6)  ท าซ ้าตั้งแต่ต้น อกี 2 คร้ัง รวมเป็น 3 คร้ัง เราจะใช้ค่าที่มาก
ทีสุ่ด เพ่ือท าการบันทกึ



ตารางค่ามาตรฐาน PEF





ตารางดชันี





Example  การค านวณ %predicted

• ผู้ป่วยหญงิอายุ 38 ปี สูง 166 cm  

ค่ามาตรฐาน PEFR = B 

• แต่ผู้ป่วยเป่าได้ =  A 

• คดิเป็น A*100 /B   =…..…%

• AIM  PEFR > 80% 

= 400

= 300

75

= 320
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Technique



การจับถือ Peak Flow meter  ให้ถูกวธีิ



การสวม Mouth piece  ต้องสวมให้แน่นอย่าให้มีลมร่ัว



ควรมีการทดสอบเคร่ืองมือ
Peak Flow  Meter  ด้วยตนเอง

ก่อนตรวจสมรรถภาพปอดให้ผู้ป่วย
เม่ือเร่ิมตรวจ



การท าความสะอาด Mouthpiece
1. ถอดแช่ detergent   เพื่อขจัดคราบสกปรก

2. ล้างน า้สะอาด และแช่น า้ยาฆ่าเชือ้ เช่น Virkon, Hibiscrup อย่าง
น้อย 30 นาที

3. ล้างน า้สะอาดอีกครัง้ และผึ่งให้แห้ง

ข้อควรระวัง

ห้ามท า Peak Flow Meter หล่น

หม่ันดแูลท าความสะอาด Peak Flow Meter ไม่ให้มีคราบสกปรก



MODULE 9 :

ขอบคณุค่ะ


