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โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลบั 
Sleep Technician-Fast Track program 

หลกัสูตร 3 เดือน 
สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 

คร้ังที่ 5 

1. หลักการและเหตุผล 
   แมศ้าสตร์ทางดา้นความผดิปกติจากการนอนหลบัจะเป็นศาสตร์ใหม่ แต่ไดรั้บความสนใจอยา่ง

กวา้งขวาง โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากโรคความผิดปกติจากการนอนหลบันั้น
พบไดบ้่อยและมีความส าคญัต่อสุขภาพของประชากรในวงกวา้ง โดยเฉพาะภาวะหยดุหายใจขณะหลบั
จากการอุดกั้น หรือ Obstructive Sleep Apnea ซ่ึงพบได้บ่อยถึงประมาณ 15.4% ในผูช้ายและ 6.3% ใน
ผูห้ญิง 1 โรคน้ีพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจวาย 
โรคหัวใจขาดเลือด เป็นตน้ การที่จะวินิจฉัยภาวะผิดปกติจากการนอนหลับนอกจากจะได้จากการซัก
ประวติั ตรวจร่างกาย แล้วนั้ น การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) นั้ นมีความส าคัญมาก ซ่ึง
ขณะน้ีการตรวจการนอนหลบันั้น ท าไดล่้าชา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยพบว่าปัญหาหลกัปัญหา
หน่ึงคือภาวะขาดแคลนเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep Technician) เน่ืองจากเป็นเจา้หน้าที่ที่ตอ้ง
ไดรั้บการฝึกอบรมเฉพาะและตอ้งผ่านการฝึกปฏิบติัที่ยาวนานกว่าจะเป็นเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัที่
มีคุณภาพที่จะมาท าหนา้ที่ได ้ 

   ที่ผ่านมาสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยได้จดัการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเป็นประจ าปีละคร้ัง โดยแบ่งเป็นการอบรมในระดับพื้นฐานและ 
การอบรมในระดบัช านาญการ และมีการจดัสอบใบประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญเจา้หน้าที่ตรวจ
การนอนหลบัแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการรับรองความรู้ความสามารถของเจา้หน้าที่ในการปฏิบติังาน
ต่อไป โดยหน่ึงในเกณฑ์ของผูท้ี่จะสามารถสอบใบประกาศได้นั้ นจะตอ้งมีประสบการณ์เคยท าการ 
ตรวจการนอนหลบัด้วยตนเองอยา่งน้อย 50 ราย ท าให้ผูท้ี่สนใจจะเป็นเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลับที่
ไม่ไดท้  างานอยูท่ี่ห้องปฏิบติัการตรวจการนอนหลบัไม่สามารถมีประสบการณ์การตรวจการนอนหลับ
เพยีงพอที่จะสามารถเขา้ท  าการสอบใบประกาศนียบตัรความรู้ความช านาญเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบั
แห่งประเทศไทยได ้ท าใหข้ณะน้ีปัญหาการขาดแคลนเจา้หน้าที่ตรวจการนอนหลบันั้นยงัคงมีอยู ่ร่วมกบั
ขณะน้ีพบว่าจ  านวนห้องปฏิบติัการตรวจการนอนหลับนั้นเพิ่มจ านวนขึ้นตามจ านวนผูป่้วยที่เพิ่มขึ้น 
 ทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นปัญหาและมีโครงการที่จะจดัการฝึกอบรม
เจา้หน้าที่ระยะสั้น โดยจะเน้นในดา้นของการฝึกปฏิบติัจริงที่ห้องปฏิบตัิการตรวจการนอนหลบั เม่ือปี 
2558 ทางสมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทยไดจ้ดัโครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบั
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คร้ังที่ 1 หลกัสูตร 4 เดือน ระหว่างเดือนกนัยายน 2558 ถึง ธนัวาคม 2558 ขึ้นและโดยมีผูผ้่านการอบรม
จ านวนทั้งส้ิน 4 ท่าน  

 ในปี 2560 ทางสมาคมเล็งเห็นถึงความขาดแคลนเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัและตอ้งการผลิต
เจา้หน้าที่จ  านวนมากขึ้น จึงไดท้  าการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้กระชบัขึ้น จึงปรับหลกัสูตรเป็น 3 เดือน 
และ มีผูผ้า่นการอบรมแลว้จ านวนทั้งส้ินตามปีดงัน้ี 

 ปี 2560  จ านวน  6  ท่าน  
 ปี 2561  จ านวน  9 ท่าน 
 ปี 2562  จ านวน  8 ท่าน  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้อบรมให้มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับโรคจากการหลับ  มีความรู้ทางด้าน

เทคนิคในการตรวจการนอนหลบัหรือการตรวจอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง  มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นขณะท าการตรวจ  รวมไปจนถึงการอ่านแปลผลการ
ตรวจการนอนหลบัได้อยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  โดยจะมีการประเมินคุณภาพการท างานของผูเ้ขา้
อบรมหลงัส้ินสุดการอบรมดว้ยโดยการประเมินจากอาจารยแ์พทยด์า้นโรคความผดิปกติจากการ
นอนหลบัและเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัที่รับผดิชอบดูแลในขณะเขา้ฝึกอบรม    

2.2 เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่มีความรู้ความสามารถที่เพยีงพอจนสามารถสอบใบประกาศนียบตัรความรู้ความ
ช านาญเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัแห่งประเทศไทยได ้

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3.1 สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
3.2 ศูนยนิ์ทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
3.3 ศูนยนิ์ทรรักษศ์ิริราช โรงพยาบาลศิริราช 
3.4 ศูนยโ์รคการนอนหลบั โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3.5 ศูนยส์หเวชศาสตร์การนอนหลบัสุรศกัด์ิมนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 

4. วิทยากร 
4.1 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคความผดิปกติจากการหลบั 
4.2 พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจการนอนหลบั 
4.3 เจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัผูช้  านาญการ 

 

5.    กลุ่มเป้าหมาย 
        บุคคลที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) จากทั้ ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นนกัเทคนิคการแพทย ์พยาบาล เป็นตน้ 
 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ 
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                จดัการอบรม 1 คร้ังต่อปี โดยประกอบไปดว้ย 
 1. การอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัระดบัพื้นฐานและงานประชุมวชิาการ
ประจ าปีของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 12-16 ธันวาคม 2563 ณ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

 2. เขา้อบรมเชิงปฏิบตัิการในสถาบนั วนัที่ 21 ธนัวาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564 โดยสถานที่ที่จะเขา้
รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการนั้นเจา้หนา้ที่เขา้ท  าการฝึกอบรมสามารถเลือกได ้ประกอบไปดว้ย 

1. ศูนยนิ์ทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
2. ศูนยนิ์ทรรักษศ์ิริราช โรงพยาบาลศิริราช  
3. ศูนยโ์รคการนอนหลบั โรงพยาบาลรามาธิบดี  
4. ศูนยส์หเวชศาสตร์การนอนหลบัสุรศกัด์ิมนตรีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

                        โดยจะให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเลือกสถานที่ที่ตอ้งการเขา้รับการอบรมมากที่สุดเรียงจากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด โดยถา้มีการเลือกซ ้ ากนัของผูเ้ขา้รับการอบรม จะถือว่าผูท้ี่เลือกก่อนจะไดสิ้ทธ์ิใน
การเลือกก่อน 

 

7.   ตารางการอบรม 
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานประจ าปีของ
สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 12-16 ธนัวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา้ 
 
 
 
 2. การเขา้อบรมเชิงปฏิบตัิการในสถาบนั วนัที่ 21 ธนัวาคม 2563 – 12 มีนาคม 2564 

ช่วงเวลา ตารางการฝึกอบรม 
9.00-16.00 ฝึกการติดอุปกรณ์ตรวจการนอนหลบั ฝึกการอ่านผลการ

ตรวจการนอนหลบัร่วมกบัอาจารยแ์พทยแ์ละเจา้หนา้ที่
ช านาญการตรวจการนอนหลบั การฝึกการตรวจการนอน
หลบัในเวลากลางวนั (multiple sleep latency test และ 
maintenance of wakefulness test) 
 

19.00-06.00 ฝึกการติดอุปกรณ์ในผูป่้วยจริง การฝึกการตรวจการนอน 
หลบัร่วมกบัเจา้หนา้ที่ช านาญการตรวจการ 
นอนหลบัในเวลากลางคนื 
***โดยผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนจะอยู ่
ฝึกการตรวจในเวลากลางคืนน้ีอาทิตยล์ะ 2 คืน (รวม 

  อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตารางการอบรม 
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8. รายละเอียดการสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บดัน้ีถึง วนัที่ 31 ตุลาคม 2563  โดยผูส้มัครตอ้งยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์
ก่อนวนัปิดรับสมคัร (ปิดรับสมคัรเวลา 16.30)  
ผู้มีสิทธ์ิสมัคร 
จบมธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือสายวชิาชีพ (ปวส หรือ ปวช) 
 
วธีิการส่งเอกสารการสมัคร 
1.ส่งเอกสารลงทะเบียนพร้อมสแกนหลกัฐานการโอนเงิน  มายงั E-mail: annualmeeting.sst@gmail.com 
***การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ เม่ือไดรั้บอีเมลย์นืยนัจากทางคณะผูจ้ดังาน ภายใน 72 
ชัว่โมง หากยงัไม่ไดรั้บการยนืยนั กรุณาส่ง E-mailใหม่อีกคร้ัง หรือติดต่อมาที่ คุณธนภรณ์  รัตนทากุล   
โทรศพัท ์ 096-712 0005, 062-436 3887*** 
2.ส่งเอกสารการลงทะเบียนทางไปรษณีย ์พร้อมหลกัฐานการช าระเงิน มายงั สมาคมโรคจากการหลบั
แห่งประเทศไทย   ส านกังานเลขาธิการ: ศูนยโ์รคการนอนหลบั ชั้น 7 อาคารศูนยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  
ค่าสมคัร 

 50,000 บาท  ส าหรับผูเ้ขา้อบรมจากสถาบนัรัฐบาล 
 75,000 บาท  ส าหรับผูเ้ขา้อบรมจากสถาบนัเอกชน 

** สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามสิทธ์ิ ตามระเบียบของทางราชการ โดยจะตอ้งได้รับอนุมัติจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและไม่ถือเป็นวนัลา ** 
 
การช าระเงินค่าสมัคร 
 
    เงินโอนผา่นทางธนาคาร ช่ือบญัชี สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 
         ธนาคารกรุงเทพ  สาขาจตุจกัร บญัชีกระแสรายวนั  เลขที่บญัชี 209-304-0000             
    เช็คสัง่จ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย” 
เช็คธนาคาร...........................................................สาขา........................................................................... 
เลขที่เช็ค..........................................................บริษทั................................................................................ 
 
 
การแจ้งสิทธ์ิเข้ารับการอบรม 

ทั้งส้ิน 24 คืนต่อคน)  
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หลกัฐานสมาคมฯ   ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัต่างๆ ครบถว้นตามเกณฑ์ที่
ระบุไวเ้รียบร้อยแล้ว  สมาคมฯ จะแจง้สิทธ์ิเขา้รับการอบรมไปยงัผูส้มัครทาง email และประกาศใน 
website: www.sst.or.th 
 
9.  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายโครงการ  
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลิตเจา้หนา้ที่ตรวจการนอนหลบัที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในส่วนที่ขาดแคลนต่อไป 

 

 

--------------------------------------------

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั 
เป้าหมายตามปี  

2561 2562 2563 2564 2565 
1. บุคลากรที่ผา่นการอบรม คน 9 10 10 10 10 
2. ผลการประเมินหลงัผา่นการอบรมอยูใ่น
ระดบัดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 90 95 100 100 

3. อตัราการสอบผา่นใบประกาศฯจากสมาคม
โรคจากการหลบัแห่งประเทศไทย 

ร้อยละ 90 95 95 95 95 

http://www.sst.or.th/
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