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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจร 
 พบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพท่ี 4   

ส่ิงท่ีสงมาดวย  ๑.สําเนาโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาค
ตะวันออก                 จํานวน  ๑   ชุด 

 ๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ              จํานวน  ๑ ฉบับ 

  ดวย สภาเทคนิคการแพทย  ได กําหนดจัดโครงการ “สภาเทคนิคการแพทยสัญจร              
พบผูประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก” วันท่ี 22 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด    
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภา
เทคนิคการแพทยไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค    

 ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ และพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของทานสมัครเขารวมโครงการฯ โดยไมมีคาลงทะเบียน ภายในวันท่ี 15 มีนาคม ๒๕๖๑   
ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวันลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจาย
ตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  สําหรับนักเทคนิคการแพทยท่ีเขารวม
โครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธและสงบุคลากรเขารวมโครงการ ตอไปดวย      
จะเปนพระคุณ  

                         ขอแสดงความนับถือ 
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เรื่อง    ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจร 
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ตะวันออก                 จํานวน  ๑   ชุด 
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พบผูประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก” วันท่ี 22 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด    
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการ
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ประเทศไทย ๔.๐ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณในการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภา
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โครงการสภาเทคนคิการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

            สภาเทคนิคการแพทย เปนองคกรท่ีทําหนาท่ี ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
ซ่ึงมีบทบาทในการใหบริการสุขภาพของประเทศไทย เปนเวลากวา ๖๐ ป และในปจจุบัน ความรูและเทคโนโลยี
ทางการแพทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด การดูแลผูปวย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของ
ประเทศและของโลกตองอาศัยการบูรณาการความรูทางการแพทยมากข้ึน หองปฏิบัติการทางการแพทยจึงมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการตรวจวิเคราะห เพ่ือคนหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในรางกาย และนําไปประกอบการ
วินิจฉัย ติดตามผลการรักษา การควบคุมโรค การพยากรณการกอโรคในอนาคต ตลอดจนการการวางแผนดูแล
สุขภาพของปจเจกบุคคลและชุมชน ซ่ึงสภาเทคนิคการแพทย เปนองคกรท่ีมีภารกิจในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ท้ังความรูทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบคุณภาพ การ
ใหบริการขอมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใตประกาศและขอบังคับเปนกรอบควบคุมการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการตออายุใบอนุญาตประกอบชีพเทคนิคการแพทย 
ดังนั้น เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยมีความเขาใจ และไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของสภา
เทคนิคการแพทยอยางท่ัวถึง คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจึงเห็นควรจัดโครงการ 
“สภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ” โดยสัญจรออกไปพบปะกับบุคลากรในสายงานเทคนิค
การแพทย ท้ังภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือเผยแพรข้ันตอนและวิธีการยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรูความกาวหนาทางเทคนิคการแพทย การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การทํางาน ขอจํากัด หรือปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความไมชัดเจนตางๆ รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา เกิดการ
ขยายผล และเปนการสํารวจทัศนคติของผูประกอบวิชาชีพตอการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย รับฟง
ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาเครือขายของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ในการประสานความ
รวมมือใหเขมแข็ง ซ่ึงสงผลใหงานบริการทางหองปฏิบัติการดานเทคนิคการแพทยในประเทศไทย มีความพรอมท่ีจะ
นําไปสูประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือหองปฏิบัติการทางการแพทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ม่ันคง และยังยืน โดยมีประชาชนเปนเปาหมายตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

   ๒.๑ เพ่ือใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย 
รวมท้ังไดรับความรูดานวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามนโยบายประเทศไทย  
๔.๐ และสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับหองปฏิบัติการในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ๒.๒ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ 
 ๒.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  
 ๒.๔  เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดี ความสามัคคี และความเขาใจระหวางนักเทคนิคการแพทย และสภาเทคนิค
การแพทย ขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทยไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุก
ภูมิภาค   

 

 

 



 

๓. รูปแบบการจัดประชุม 

 ๓.๑  การบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และนักเทคนิคการแพทยในภูมิภาค 
 ๓.๒  การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ระหวางผูรวมสัมมนากับกรรมการสภา
เทคนิคการแพทย และวิทยากร 

๔. กําหนดเวลาและสถานท่ี 

 วันท่ี 22 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

๕. กลุมเปาหมาย 

 ๕.๑ นักเทคนิคการแพทย ท้ังภาครัฐและเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก  จํานวน ๑๐๐ คน 
๕.๒ กรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย อนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิค และ 

วิทยากร 

๖. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย 

๗. คาลงทะเบียน 
ไมมีคาลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ   

๘. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๘.๑  สมาชิกไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย รวมท้ังไดรับความรูดาน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามนโยบายประเทศไทย  ๔.๐ และสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับหองปฏิบัติการในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 ๘.๒ ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ๘.๓  สรางสัมพันธภาพท่ีดี และความสามัคคี ของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย  และเกิดความ
รวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทยกับเครือขายเทคนิคการแพทย   
 ๘.๔  นักเทคนิคการแพทย มีความเขาใจลักษณะของกิจกรรมท่ีสามารถยื่นขอคะแนนการศึกษาตอเนื่อง 
ข้ันตอนและวิธีการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซ่ึงจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑   
 ๘.๕ ประชาชนไดรับบริการทางเทคนิคการแพทยท่ีมีคุณภาพ 
                                                    

             ผูเสนอโครงการ 
   (ดร. สลักจิต ชุติพงษวิเวท) 

     ประธานอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย 
 

                               ผูอนุมัติโครงการ 
  (รองศาสตราจารยยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ) 
         นายกสภาเทคนิคการแพทย  



โครงการสภาเทคนคิการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก 

ครั้งท่ี  4/2561  

วันท่ี 22 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

 ********************* 

วันท่ี 22 มีนาคม  2561   

เวลา 08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 09.15 น.  ประธานอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพ 
                                                 เทคนิคการแพทย กลาวรายงาน 

เวลา 09.15 – 09.30 น.  พิธีเปด  

เวลา 09.30 – 10.15 น.  นโยบายสภาเทคนิคการแพทย วาระ 2560 - 2563 และการ 

     ดําเนินงาน รอบ 9 เดือน    

     โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย 

เวลา 10.30 – 12.00 น.  อภิปรายหมูบทบาทขององคกรวิชาชีพกับการสงเสริมการ 

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยในการใหบริการสุขภาพยุค 4.0                 
โดย  ดร.สลักจิต ชุติพงษวิเวท  ประธานอนุกรรมการสงเสริม 
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย/ เลขาอนุกรรมการสงเสริม
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย และผูแทนผูประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทยเขต 4 - 6 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 13.45 น.  จริยธรรมดานการขายและการตลาด ของตัวแทนผูแทน 
จําหนายผลิตภัณฑทางหองปฏิบัติการในการใหการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการหองปฏิบัติการ 

     โดย ดร.มณี เตชวิริยะ 

เวลา 13.45 – 14.30 น.  กิจกรรม (แนวใหม) เพ่ือสะสม คะแนน CMTE 

โดย คุณเทียมจันทร เก่ียวการคา 

เวลา 14.45 – 16.30 น.  ขอเสนอแนะจากผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพ่ือ 
วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคนิคการแพทย รองรับ 
ไทยแลนด 4.0 

 
 
***************************** 

หมายเหตุ  :  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา 10.15 – 10.30 น. และ เวลา 14.30 – 
14.45 น.    
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