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การประเมนิคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลบั 
โดย  

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
 

หลกัการและเหตุผล 
 ในปัจจุบนัศาสตร์และความรู้ดา้นวชิาโรคจากการหลบั (Sleep medicine) ในประเทศไทย
ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นองคค์วามรู้ การบริการและงานวจิยั ในปัจจุบนัทางสมาคม
โรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยไดมี้การเปิดอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคจากการหลบัและจดั
สอบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคจากการหลบั (certified sleep physician) พร้อมทั้งเปิดอบรมเจา้หนา้ท่ี
ตรวจการนอนหลบั และสอบใบประกาศนียบตัรเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจการนอนหลบั (certified 
sleep technician) มาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนัเพื่อเพิ่มศกัยภาพของการตรวจการนอนหลบัใหมี้
มาตรฐานเทียบเท่าสากล นอกจากน้ีทางสมาคมฯยงัมีโครงการเปิดหลกัสูตรบอร์ดแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ
โรคจากการหลบั (sleep medicine board) ในระยะเวลาอนัใกล ้
 โดยส่วนท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันาดงักล่าวนอกจากความพร้อมของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นสาขาวชิาฯแลว้ ความพร้อมในดา้นการตรวจการนอนหลบัก็มีส่วนส าคญั แต่อยา่งไรก็
ตาม จากสภาพการณ์ปัจจุบนัพบวา่ ยงัมีขอ้จ ากดัหลายอยา่งในการตรวจการนอนหลบั สถานท่ีตรวจ
การนอนหลบัหลายท่ียงัไม่มีความพร้อม จึงเป็นท่ีมาของโครงการการประเมินคุณภาพศูนยต์รวจ
การนอนหลบั โดยสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตามการประเมินน้ีไม่
ครอบคลุมถึงการประเมิน HSAT (Home Sleep Apnea Testing) 
 
การด าเนินงานและเกณฑ์การตัดสิน 
 สมาคมโรคจากการหลบัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะด าเนินงานเพื่อประเมินคุณภาพศูนยต์รวจ
การนอนหลบั โดยประกอบไปดว้ย 

1. นายกสมาคมโรคจากการหลบัฯ 
2. ประธานกรรมการฝ่ายวชิาการสมาคมโรคจากการหลบัฯ 
3. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพศูนยต์รวจการนอนหลบั 
4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพศูนยต์รวจการนอนหลบั 3 คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จากสมาคมฯ 
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โดยมีเกณฑ์และค าจ ากดัความของการพจิารณาดังนี้ 
1. ระยะเวลาด าเนินงาน (ในกรณีท่ีไม่ผา่นเกณฑใ์นคร้ังแรก) หน่วยงานของท่านจะ

ไดรั้บการตรวจซ ้ าในอีก 6 เดือน นบัจากวนัท่ีรับการตรวจ และมีการประเมินซ ้ า
ทุก 4 ปี (ในกรณีท่ีไดรั้บการรับรองแลว้) 

2. Compliance คือ ศูนยท่ี์ผา่นการรับรองคุณภาพ  
3. Denial คือ ศูนยท่ี์ไม่ผา่นการรับรองคุณภาพ โดยมีเกณฑด์งัน้ี 

a. เกณฑท่ี์จ าเป็นตอ้งมี (mandatory) ครบตามก าหนด 
b. ขาดเกณฑท่ี์จ าเป็นตอ้งมีแต่ไม่บงัคบั (non-mandatory) ครบตามก าหนด 

ขาดไดไ้ม่เกิน 10 ขอ้ (ยกเวน้ในหวัขอ้ personnel) 
4. Mandatory คือ เกณฑท่ี์ศูนยต์รวจการนอนหลบัท่ีผา่นการรับรองคุณภาพ

จ าเป็นตอ้งมีใหค้รบ ไม่สามารถยกเวน้ได ้
5. หลงัจากการด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 4 

สัปดาห์ ทางสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย จะออกใบรับรองคุณภาพ 
(Certificate of Accreditation) หรือใบสรุปค าแนะน าในการปรับปรุงเพื่อใชใ้นการ
รับประเมินคุณภาพในปีถดัไป (ในกรณีท่ีไม่ผา่นการรับรองฯ) เพื่อเป็นหลกัฐาน
ใหแ้ต่ละสถาบนั 
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การประเมนิคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลบั 
โดย 

สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
 
วนั/เดือน/ปี พ.ศ. ............................................. 
 
ช่ือสถาบันทีรั่บการตรวจรับรองคุณภาพฯ   ....................................................................................... 
 
1. เกณฑ์ที่ศูนย์ตรวจการนอนหลบัทีผ่่านการรับรองคุณภาพจ าเป็นต้องมีให้ครบ ไม่สามารถยกเว้น
ได้ 
 

Mandatory ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น ขอ้แนะน า 

1. Facility license  
    1.1 Personnel and lab 
 

   

2. Personnel 
2.1 Medical director (>8 h/month, 1-3 sleep 

centers, 1-15 beds, > 10 CME credits/year) 
2.2 (Board) Certified sleep specialist (>8 

h/month, 1-15 beds, at least 1 
specialist/center, > 10 CME credits/year) 

2.3 (Board) Certified sleep specialist 
responsibility (protocol, review sleep 
test/interpreting sleep test/generating report) 

2.4 Certified sleep technician (1sleep 
technician/ 2 beds) 
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Mandatory ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น ขอ้แนะน า 

    2.5 Certified sleep technician responsibility     
          (sleep test acquisition and scoring) 
    2.6 Employee background check 
3. Facility and equipment 
    3.1 Polygraphic equipment (type 1) 

   

4. Policies and procedure 
    4.1 PSG (type 1) 
    4.2 Split/PAP titration 
    4.3 Protocol manual 
    4.4 Equipment maintenance 
 

   

5. Data acquisition, scoring and reporting 
 5.1 Signal equipment (AASM 2012) 
 5.2 PSG report (AASM 2012) 
 5.3 Review of Raw data (by (board) certified 

sleep specialist) 
 5.4 Technician note 
 

   

6. Patient education and care 
    6.1 Patient management (any sleep disorders) 
 

   

7. Patient records 
    7.1 Pre and post sleep questionnaire 
    7.2 PAP assessment (12 weeks after PAP 

initiation) 
 

   
 

8. Emergency procedures 
  8.1 Emergency plan 
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2. เกณฑ์ที่ศูนย์ตรวจการนอนหลบัทีผ่่านการรับรองคุณภาพไม่จ าเป็นต้องมีให้ครบ สามารถยกเว้น
ได้ (ไม่เกนิ 10 ข้อ) 
 

Non-mandatory ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น ขอ้แนะน า 

1. Personnel 
    1.1 Non-certified sleep specialist 
    1.2 Non-certified sleep technician  
 

   

2. Patient Policy 
  2.1 Practice parameter requirement 
 

    

3. Facility and equipment 
    3.1 Permanent address 
    3.2 Phone line 
    3.3 Testing bedrooms  
    3.4 Bathroom facility 
    3.5 Handicap facility 
    3.6 Control room 
    3.7 Communication 
    3.8 Video recording 
    3.9 Polygraphic equipment (type 2-4) 
    3.10 PAP therapy 
    3.11 Portable recording 
 

   

4. Policies and procedure 
 4.1 MSLT 
 4.2 MWT 
 4.3 Double study 

   



ประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับ 2561หน้าที่ 6 
 

Non-mandatory ผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น ขอ้แนะน า 

 4.4 HSAT 
 4.5 Pediatric 

 
5. Data acquisition, scoring and reporting 

 5.1 Computer-assisted scoring 
 5.2 Inter-scorer reliability 

   5.3 MSLT/MWT report (AASM 2012) 
 

   

6. Patient education and care 
  6.1 Patient management (full range of sleep 

disorders) 
 

   

7. Patient records 
    7.1 Database 
 

   

8. Emergency procedures 
    8.1 Emergency equipment 
 

   

9. Quality assurance 
  9.1 QA program 

    9.2 Quality improvement 
 

   

 
ผลการประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลบั 

• ผา่น (compliance) 
• ไม่ผา่น (denial)  
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ข้อเสนอแนะ
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ลงช่ือ........................................................................ (ประธานกรรมการ) 
       (........................................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................................ (กรรมการ1) 
       (........................................................................) 
 
ลงช่ือ........................................................................ (กรรมการ2) 
       (........................................................................) 
 

ลงช่ือ........................................................................ (กรรมการ3) 
       (........................................................................) 

 
 
หมายเหตุ:    1. ประธานกรรมการฯไดรั้บการแต่งตั้งจากสมาคมฯในการพิจารณาเฉพาะแต่ละ

      สถาบนัฯ 
      2. กรรมการ 1-2 ไดรั้บการแต่งตั้งจากสมาคมฯ 
      3. กรรมการ 3 เป็นกรรมการร่วม แต่งตั้งจากแต่ละสถาบนัฯท่ีรับการตรวจคุณภาพฯ 


