โครงการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ตรวจการนอนหลับ
Sleep Technician-Fast Track program
หลักสู ตร 3 เดือน
สมาคมโรคจากการหลับแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ 7
1. หลักการและเหตุผล
แม้ศาสตร์ทางด้านความผิดปกติจากการนอนหลับจะเป็ นศาสตร์ใหม่ แต่ได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในช่ วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากโรคความผิดปกติจากการนอนหลับนั้น
พบได้บ่อยและมีความสาคัญต่อสุ ขภาพของประชากรในวงกว้าง โดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกั้น หรื อ Obstructive Sleep Apnea ซึ่ งพบได้บ่อยถึงประมาณ 15.4% ในผูช้ ายและ 6.3% ใน
ผูห้ ญิ ง 1 โรคนี้ พบว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ โรคที่ ส าคัญ อื่ น ๆ ได้แ ก่ โรคความดัน โลหิ ต สู ง หั ว ใจวาย
โรคหัวใจขาดเลือด เป็ นต้น การที่จะวินิจฉัยภาวะผิดปกติจากการนอนหลับนอกจากจะได้จากการซัก
ประวัติ ตรวจร่ างกาย แล้วนั้น การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) นั้น มี ค วามส าคัญ มาก ซึ่ ง
ขณะนี้ การตรวจการนอนหลับนั้น ทาได้ล่าช้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยพบว่าปั ญหาหลักปั ญหา
หนึ่ งคือภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep Technician) เนื่ องจากเป็ นเจ้าหน้าที่ที่ตอ้ ง
ได้รับการฝึ กอบรมเฉพาะและต้องผ่านการฝึ กปฏิบตั ิที่ยาวนานกว่าจะเป็ นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่
มีคุณภาพที่จะมาทาหน้าที่ได้
ที่ ผ่านมาสมาคมโรคจากการหลับ แห่ งประเทศไทยได้จดั การอบรมเชิ งปฏิ บัติก ารส าหรั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจการนอนหลับ เป็ นประจ าปี ละครั้ ง โดยแบ่ ง เป็ นการอบรมในระดั บ พื้ น ฐานและ
การอบรมในระดับชานาญการ และมีการจัดสอบใบประกาศนี ยบัตรความรู ้ความชานาญเจ้าหน้าที่ตรวจ
การนอนหลับแห่ งประเทศไทยเพื่อเป็ นการรับรองความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
ต่อไป โดยหนึ่ งในเกณฑ์ข องผูท้ ี่ จะสามารถสอบใบประกาศได้น้ ันจะต้องมี ประสบการณ์ เคยทาการ
ตรวจการนอนหลับ ด้วยตนเองอย่างน้อย 50 ราย ทาให้ผูท้ ี่สนใจจะเป็ นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่
ไม่ได้ทางานอยู่ที่ห้องปฏิบตั ิการตรวจการนอนหลับไม่สามารถมีประสบการณ์การตรวจการนอนหลับ
เพียงพอที่จะสามารถเข้าทาการสอบใบประกาศนียบัตรความรู ้ความชานาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
แห่งประเทศไทยได้ ทาให้ขณะนี้ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับนั้นยังคงมีอยู่ ร่ วมกับ
ขณะนี้ พ บว่าจานวนห้องปฏิ บ ัติก ารตรวจการนอนหลับ นั้นเพิ่ มจานวนขึ้นตามจานวนผูป้ ่ วยที่ เพิ่ ม ขึ้ น
ทางสมาคมโรคจากการหลับ แห่ งประเทศไทยจึงเล็งเห็ น ปั ญ หาและมี โครงการที่ จะจัดการฝึ กอบรม
เจ้าหน้าที่ระยะสั้น โดยจะเน้นในด้านของการฝึ กปฏิบตั ิจริ งที่ห้องปฏิบตั ิการตรวจการนอนหลับ เมื่อปี
2558 ทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยได้จดั โครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ
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ครั้งที่ 1 หลักสู ตร 4 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2558 ถึง ธันวาคม 2558 ขึ้นและโดยมีผูผ้ ่านการอบรม
จานวนทั้งสิ้ น 4 ท่าน
ในปี 2560 ทางสมาคมเล็งเห็นถึงความขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับและต้องการผลิต
เจ้าหน้าที่จานวนมากขึ้น จึงได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรเพื่อให้กระชับขึ้น จึงปรับหลักสู ตรเป็ น 3 เดือน
และ มีผผู ้ า่ นการอบรมแล้วจานวนทั้งสิ้ นตามปี ดังนี้
• ปี 2560 จานวน
6
ท่าน
• ปี 2561 จานวน
9
ท่าน
• ปี 2562 จานวน
8
ท่าน
• ปี 2563 จานวน
9
ท่าน
• ปี 2564 จานวน
10
ท่าน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อให้ค วามรู ้ แก่ ผูเ้ ข้าอบรมให้มี ค วามรู ้ พ้ื นฐานเกี่ ยวกับ โรคจากการหลับ มี ค วามรู ้ ท างด้าน
เทคนิคในการตรวจการนอนหลับหรื อการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง มีความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ที่ อาจเกิ ดขึ้นขณะทาการตรวจ รวมไปจนถึงการอ่านแปลผลการ
ตรวจการนอนหลับ ได้อย่างถูกต้องแม่นยา โดยจะมี การประเมินคุณภาพการทางานของผูเ้ ข้า
อบรมหลังสิ้ นสุ ดการอบรมด้วยโดยการประเมินจากอาจารย์แพทย์ดา้ นโรคความผิดปกติจากการ
นอนหลับและเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่รับผิดชอบดูแลในขณะเข้าฝึ กอบรม
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถที่เพียงพอจนสามารถสอบใบประกาศนียบัตรความรู ้ความ
ชานาญเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับแห่งประเทศไทยได้
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
3.2 ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3.3 ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
3.4 ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3.5 ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3.6 ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
4. วิทยากร
4.1 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านโรคความผิดปกติจากการหลับ
4.2 พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการตรวจการนอนหลับ
4.3 เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับผูช้ านาญการ
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5. กลุ่มเป้ าหมาย
บุ ค คลที่ ส นใจพัฒ นาตนเองเป็ นเจ้า หน้า ที่ ต รวจการนอนหลับ (Polysomnography) จากทั้ง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่นนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล เป็ นต้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดการอบรม 1 ครั้งต่อปี โดยประกอบไปด้วย
1. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐานและงานประชุมวิชาการ
ประจาปี ของสมาคมโรคจากการหลับแห่ งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 9
พฤศจิกายน 2565 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2. เข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการในสถาบัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย
สถานที่ที่จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการนั้นเจ้าหน้าที่เข้าทาการฝึ กอบรมสามารถเลือกได้ ประกอบ
ไปด้วย
1. ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2. ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
3. ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. ศูนย์สหเวชศาสตร์การนอนหลับสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5. ศูนย์โรคการนอนหลับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
โดยจะให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเลือกสถานที่ที่ตอ้ งการเข้ารับการอบรมมากที่สุดเรี ยงจากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด โดยถ้ามีการเลือกซ้ ากันของผูเ้ ข้ารับการอบรม จะถือว่าผูท้ ี่เลือกก่อนจะได้สิทธิ์ ใน
การเลือกก่อน
7. ตารางการอบรม
1. การอบรมเชิ งปฏิ บ ัติก ารส าหรั บ เจ้าหน้าที่ ตรวจการนอนหลับ ระดับ พื้ น ฐานประจาปี ของ
สมาคมโรคจากการหลับ แห่ ง ประเทศไทย ระหว่า งวัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน ถึ ง 9 พศจิ ก ายน 2565 ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาตารางการอบรม
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2. การเข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการในสถาบัน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
ช่ วงเวลา
9.00-16.00

19.00-06.00

ตารางการฝึ กอบรม
ฝึ กการติดอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับ ฝึ กการอ่านผลการ
ตรวจการนอนหลับร่ วมกับอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่
ชานาญการตรวจการนอนหลับ การฝึ กการตรวจการนอน
หลับในเวลากลางวัน (multiple sleep latency test และ
maintenance of wakefulness test)
ฝึ กการติดอุปกรณ์ในผูป้ ่ วยจริ ง การฝึ กการตรวจการนอน
หลับร่ วมกับเจ้าหน้าที่ชานาญการตรวจการ
นอนหลับในเวลากลางคืน
***โดยผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนจะอยู่
ฝึ กการตรวจในเวลากลางคืนนี้อาทิตย์ละ 2 คืน (รวม
ทั้งสิ้ น 24 คืนต่อคน)

8. รายละเอียดการสมัคร
เปิ ดรับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยผูส้ มัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดให้ครบสมบูรณ์
ก่อนวันปิ ดรับสมัคร (ปิ ดรับสมัครเวลา 16.30)
ผู้มีสิทธิ์สมัคร
จบมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อสายวิชาชีพ (ปวส หรื อ ปวช) เป็ นต้นไป
วิธีการส่ งเอกสารการสมัคร
1.ส่งเอกสารการลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชาระเงิน โดย scan (pdf.)
มายัง E-mail: sleepsst@gmail.com

ค่าสมัคร
• 50,000 บาท สาหรับผูเ้ ข้าอบรมจากสถาบันรัฐบาล
• 75,000 บาท สาหรับผูเ้ ข้าอบรมจากสถาบันเอกชน
** สามารถเบิกค่ าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามสิ ทธิ์ ตามระเบี ยบของทางราชการ โดยจะต้องได้รับอนุ มตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและไม่ถือเป็ นวันลา **
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การชาระเงินค่าสมัคร
 เงินโอนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาจตุจกั ร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บญั ชี 209-304-0000
 เช็คสั่งจ่าย ในนาม “ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย”
เช็คธนาคาร...........................................................สาขา...........................................................................
เลขที่เช็ค..........................................................บริ ษทั ................................................................................
การแจ้ งสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักฐานสมาคมฯ ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และพบว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
ระบุ ไว้เรี ยบร้อยแล้ว สมาคมฯ จะแจ้งสิ ทธิ์ เข้ารับการอบรมไปยังผูส้ มัครทาง email และประกาศใน
website: www.sst.or.th
9. ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่ วยนับ

1. บุคลากรที่ผา่ นการอบรม
2. ผลการประเมินหลังผ่าน
การอบรมอยูใ่ นระดับดี
ขึ้นไป
3. อัตราการสอบผ่านใบ
ประกาศฯจากสมาคมโรค
จากการหลับแห่งประเทศ
ไทย

คน

เป้าหมายตามปี
2561 2562 2563 2564 2565 2566
9
10 10 10 10 10

ร้อยละ

80

90

95

100

100

100

ร้อยละ

90

95

95

95

95

95

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลิตเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในส่วนที่ ขาดแคลนต่อไป
-------------------------------------------สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ที่
คุณธนภรณ์ รัตนทากุล (เลขาสมาคมฯ ) โทร. 096-712 0005, 062-436 3887
5

6

