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ที่ สทนพ.11.007/2561
9 มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด้ ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย์ ได้ กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย์ สั ญ จรพบ
ผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่ าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของ
สภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่าย
เทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค
ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งนักเทคนิค
การแพทย์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมโครงการ ได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิ กค่ าใช้ จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
สําหรับนักเทคนิคการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้
จึ งเรีย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่วมโครงการ ต่ อ ไปด้ ว ย
จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-580-0229

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ
๑. หลักการและเหตุผล
สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี และในปัจจุบัน ความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของ
ประเทศและของโลกต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์มากขึ้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จึงมี
บทบาทสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการตรวจวิ เ คราะห์ เพื่ อ ค้ น หาความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในร่ า งกาย และนํ า ไป
ประกอบการวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา การควบคุมโรค การพยากรณ์การก่อโรคในอนาคต ตลอดจนการการ
วางแผนดูแลสุขภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบ
คุณภาพ การให้บริการข้อมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศและข้อบังคับเป็นกรอบ
ควบคุมการปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบชีพ
เทคนิคการแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์อย่างทั่วถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
จึงเห็นควรจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ” โดยสัญจรออกไปพบปะกับบุคลากร
ในสายงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ข้อจํากัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เกิดการขยายผล และเป็นการสํารวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดําเนินงานของสภาเทคนิค
การแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการ
ประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มี
ความพร้อมที่จะนําไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์
รวมทั้งได้รับความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศ
ไทย ๔.๐ และสามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในด้ า นต่ า งๆได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๔ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ และสภา
เทคนิคการแพทย์ ขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่ายเทคนิค
การแพทย์ทุกภูมิภาค

๓. รูปแบบการจัดประชุม
๓.๑ การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาค
๓.๒ การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับกรรมการ
สภาเทคนิคการแพทย์ และวิทยากร
๔. กําหนดเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ นักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน ๑๕๐ คน
๕.๒ กรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์
7. ค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ สมาชิกได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งได้รับความรู้ด้าน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.๒ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.๓ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคี ของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์ และเกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์กับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์
8.๔ นักเทคนิคการแพทย์ มีความเข้าใจลักษณะของกิจกรรมที่สามารถยื่นขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ขั้นตอนและวิธีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
8.๕ ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ผู้เสนอโครงการ
(ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท)
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 29 มกราคม 2561
ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
*********************
วันที่ 29 มกราคม 2561
เวลา

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.15 น.

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
กล่าวรายงาน

เวลา

09.15 – 09.30 น.

ผู้อํานวยการเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวเปิดงาน

เวลา

09.30 – 10.15 น.

นโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และ
การดําเนินงาน รอบ 8 เดือน
โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เวลา

10.30 – 12.00 น.

อภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0
โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เขต 1 - 3

เวลา

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 13.30 น.

จริยธรรมด้านการขายและการตลาด ของตัวแทนผู้แทน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการ
โดย ดร.มณี เตชวิริยะ

เวลา

13.30 – 14.15 น.

กิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE
โดย คุณเทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า

เวลา

14.30 – 16.30 น.

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์
รองรับไทยแลนด์ 4.0
*****************************

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 - 10.30 น. และ เวลา 14.15 - 14.30 น.

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
“สภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผูป้ ระกอบวิชาชีพ” ภาคเหนือ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................เลขที่ ท.น. ........................................
หน่วยงาน/สังกัด
.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................................................. E-mail ….......…………………….……………………….
สมัครเข้าร่วมได้ที่ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ระบบ online ของสภาเทคนิคการแพทย์
http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2621
หรือยื่นใบสมัคร ขอเพียงช่องทางเดียวที่สะดวก
ส่งทาง e-mail ที่ mtcouncilevent61@gmail.com
ส่งทาง Fax หมายเลข ๐๒-๕๘๐-๐๒๒๙ (ขอสัญญาณ)
ส่งทาง ไปรษณีย์ มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์
ชั้น ๒ ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ประกาศรายชือ่ ผู้สมัครผ่านทางเวปไซต์ http://mtc.or.th
หมายเหตุ
1. โครงการนี้ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ลงนามผู้สมัคร

(..................................................................................)
วันที่ ..............................................

สภาเทคนิคการแพทย์ THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health , Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand

โทรศัพท์/โทรสาร 02-580-0229 www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th

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

ที่ สทนพ.11.007/2561
9 มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 2
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด้ ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย์ ได้ กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย์ สั ญ จรพบ
ผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่ าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของ
สภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่าย
เทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค
ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งนักเทคนิค
การแพทย์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมโครงการ ได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ ได้ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
สําหรับนักเทคนิคการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้
จึ งเรีย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่วมโครงการ ต่ อ ไปด้ ว ย
จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-580-0229

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ
๑. หลักการและเหตุผล
สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี และในปัจจุบัน ความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของ
ประเทศและของโลกต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์มากขึ้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จึงมี
บทบาทสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการตรวจวิ เ คราะห์ เพื่ อ ค้ น หาความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในร่ า งกาย และนํ า ไป
ประกอบการวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา การควบคุมโรค การพยากรณ์การก่อโรคในอนาคต ตลอดจนการการ
วางแผนดูแลสุขภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบ
คุณภาพ การให้บริการข้อมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศและข้อบังคับเป็นกรอบ
ควบคุมการปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบชีพ
เทคนิคการแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์อย่างทั่วถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
จึงเห็นควรจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ” โดยสัญจรออกไปพบปะกับบุคลากร
ในสายงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ข้อจํากัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เกิดการขยายผล และเป็นการสํารวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดําเนินงานของสภาเทคนิค
การแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการ
ประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มี
ความพร้อมที่จะนําไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์
รวมทั้งได้รับความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศ
ไทย ๔.๐ และสามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในด้ า นต่ า งๆได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๔ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ และสภา
เทคนิคการแพทย์ ขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่ายเทคนิค
การแพทย์ทุกภูมิภาค

๓. รูปแบบการจัดประชุม
๓.๑ การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาค
๓.๒ การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับกรรมการ
สภาเทคนิคการแพทย์ และวิทยากร
๔. กําหนดเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ นักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน ๑๕๐ คน
๕.๒ กรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์
7. ค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ สมาชิกได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งได้รับความรู้ด้าน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.๒ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.๓ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคี ของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์ และเกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์กับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์
8.๔ นักเทคนิคการแพทย์ มีความเข้าใจลักษณะของกิจกรรมที่สามารถยื่นขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ขั้นตอนและวิธีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
8.๕ ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ผู้เสนอโครงการ
(ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท)
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 29 มกราคม 2561
ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
*********************
วันที่ 29 มกราคม 2561
เวลา

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.15 น.

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
กล่าวรายงาน

เวลา

09.15 – 09.30 น.

ผู้อํานวยการเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวเปิดงาน

เวลา

09.30 – 10.15 น.

นโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และ
การดําเนินงาน รอบ 8 เดือน
โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เวลา

10.30 – 12.00 น.

อภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0
โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เขต 1 - 3

เวลา

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 13.30 น.

จริยธรรมด้านการขายและการตลาด ของตัวแทนผู้แทน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการ
โดย ดร.มณี เตชวิริยะ

เวลา

13.30 – 14.15 น.

กิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE
โดย คุณเทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า

เวลา

14.30 – 16.30 น.

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์
รองรับไทยแลนด์ 4.0
*****************************

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 - 10.30 น. และ เวลา 14.15 - 14.30 น.

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
“สภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผูป้ ระกอบวิชาชีพ” ภาคเหนือ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................เลขที่ ท.น. ........................................
หน่วยงาน/สังกัด
.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................................................. E-mail ….......…………………….……………………….
สมัครเข้าร่วมได้ที่ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ระบบ online ของสภาเทคนิคการแพทย์
http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2621
หรือยื่นใบสมัคร ขอเพียงช่องทางเดียวที่สะดวก
ส่งทาง e-mail ที่ mtcouncilevent61@gmail.com
ส่งทาง Fax หมายเลข ๐๒-๕๘๐-๐๒๒๙ (ขอสัญญาณ)
ส่งทาง ไปรษณีย์ มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์
ชั้น ๒ ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ประกาศรายชือ่ ผู้สมัครผ่านทางเวปไซต์ http://mtc.or.th
หมายเหตุ
1. โครงการนี้ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ลงนามผู้สมัคร

(..................................................................................)
วันที่ ..............................................

สภาเทคนิคการแพทย์ THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2nd Floor, Office Division of Medical Engineering, The Ministry of Public Health , Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand

โทรศัพท์/โทรสาร 02-580-0229 www.mtcouncil.org และ www.mtc.or.th

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

ที่ สทนพ.11.007/2561
9 มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 3
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด้ ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย์ ได้ กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย์ สั ญ จรพบ
ผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ” ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่ าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของ
สภาเทคนิคการแพทย์ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่าย
เทคนิคการแพทย์ทุกภูมิภาค
ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาส่งนักเทคนิค
การแพทย์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมโครงการ ได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่ าใช้จ่ายต่ าง ๆ ได้ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่ าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
สําหรับนักเทคนิคการแพทย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้
จึ งเรีย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่วมโครงการ ต่ อ ไปด้ ว ย
จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
โทรศัพท์/โทรสาร 02-580-0229

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคเหนือ
๑. หลักการและเหตุผล
สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี และในปัจจุบัน ความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของ
ประเทศและของโลกต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์มากขึ้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จึงมี
บทบาทสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการตรวจวิ เ คราะห์ เพื่ อ ค้ น หาความผิ ด ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในร่ า งกาย และนํ า ไป
ประกอบการวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา การควบคุมโรค การพยากรณ์การก่อโรคในอนาคต ตลอดจนการการ
วางแผนดูแลสุขภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบ
คุณภาพ การให้บริการข้อมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศและข้อบังคับเป็นกรอบ
ควบคุมการปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบชีพ
เทคนิคการแพทย์ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์อย่างทั่วถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
จึงเห็นควรจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ” โดยสัญจรออกไปพบปะกับบุคลากร
ในสายงานเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทํางาน ข้อจํากัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา เกิดการขยายผล และเป็นการสํารวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดําเนินงานของสภาเทคนิค
การแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการ
ประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มี
ความพร้อมที่จะนําไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยังยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์
รวมทั้งได้รับความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศ
ไทย ๔.๐ และสามารถนํ า ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในด้ า นต่ า งๆได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพ
๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.๔ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ และสภา
เทคนิคการแพทย์ ขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่ายเทคนิค
การแพทย์ทุกภูมิภาค

๓. รูปแบบการจัดประชุม
๓.๑ การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาค
๓.๒ การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับกรรมการ
สภาเทคนิคการแพทย์ และวิทยากร
๔. กําหนดเวลาและสถานที่
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๕. กลุ่มเป้าหมาย
๕.๑ นักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน ๑๕๐ คน
๕.๒ กรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์
7. ค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ สมาชิกได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งได้รับความรู้ด้าน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.๒ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
8.๓ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคี ของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์ และเกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์กับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์
8.๔ นักเทคนิคการแพทย์ มีความเข้าใจลักษณะของกิจกรรมที่สามารถยื่นขอคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
ขั้นตอนและวิธีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
8.๕ ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ผู้เสนอโครงการ
(ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท)
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ผู้อนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 29 มกราคม 2561
ณ โรงแรม อโมรา ท่าแพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
*********************
วันที่ 29 มกราคม 2561
เวลา

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.15 น.

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
กล่าวรายงาน

เวลา

09.15 – 09.30 น.

ผู้อํานวยการเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวเปิดงาน

เวลา

09.30 – 10.15 น.

นโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และ
การดําเนินงาน รอบ 8 เดือน
โดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์

เวลา

10.30 – 12.00 น.

อภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0
โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เขต 1 - 3

เวลา

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 13.30 น.

จริยธรรมด้านการขายและการตลาด ของตัวแทนผู้แทน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการ
โดย ดร.มณี เตชวิริยะ

เวลา

13.30 – 14.15 น.

กิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE
โดย คุณเทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า

เวลา

14.30 – 16.30 น.

ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์
รองรับไทยแลนด์ 4.0
*****************************

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 - 10.30 น. และ เวลา 14.15 - 14.30 น.

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
“สภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผูป้ ระกอบวิชาชีพ” ภาคเหนือ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................เลขที่ ท.น. ........................................
หน่วยงาน/สังกัด
.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................................................. E-mail ….......…………………….……………………….
สมัครเข้าร่วมได้ที่ ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
ระบบ online ของสภาเทคนิคการแพทย์
http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2621
หรือยื่นใบสมัคร ขอเพียงช่องทางเดียวที่สะดวก
ส่งทาง e-mail ที่ mtcouncilevent61@gmail.com
ส่งทาง Fax หมายเลข ๐๒-๕๘๐-๐๒๒๙ (ขอสัญญาณ)
ส่งทาง ไปรษณีย์ มาที่ สภาเทคนิคการแพทย์
ชั้น ๒ ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ประกาศรายชือ่ ผู้สมัครผ่านทางเวปไซต์ http://mtc.or.th
หมายเหตุ
1. โครงการนี้ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ลงนามผู้สมัคร

(..................................................................................)
วันที่ ..............................................

