สาส์ น จาก รศ.ยุพ า เอือ้ วิจ ติ รอรุ ณ นายกสภาเทคนิค การแพทย์
เนื่อ งในโอกาสวัน ขึน้ ปี ใหม่ พุท ธศัก ราช 2561
--------------------------------

นับตังแต่
้ เข้ ารับตําแหน่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ
พ.ศ. 2560-2563 ชุ ด ปั จ จุ บัน ได้ ประกาศเจตนารมณ์ อัน แน่ ว แน่ ที่ จ ะดํ า เนิ น ภารกิ จ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของสภาเทคนิ คการแพทย์ ตามที่ กฎหมายบัญ ญั ติไว้ ทุกด้ าน อาทิ เช่น การส่งเสริ มการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การศึกษาต่อเนื่อง การวิจยั ตลอดจน การผดุงเกียรติ สิทธิ ความเป็ น
ธรรม ส่งเสริ มสวัสดิการให้ แก่สมาชิก เป็ นต้ น และได้ จดั ทํานโยบายการบริ หารงาน เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการ
ดําเนินภารกิจต่างๆ ให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ทุกด้ านเหล่านี ้แล้ ว โดยไม่ละเลย
เพิ ก เฉยต่ อ ปั ญ หาที่ มี อ ยู่ และมุ่ง มั่น ที่ จ ะผลัก ดัน การแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นัน้ ให้ ลุล่ ว งไปด้ ว ยดี อัน เป็ น
ประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ สมาชิก และประชาชน
ตลอดระยะเวลา 7 เดือนหลังเข้ ารับตําแหน่ง สภาเทคนิคการแพทย์ได้ พยายามผลักดันการแก้ ไข
ปั ญ หาวิชาชีพ ไปพร้ อมกับการส่งเสริ มการประกอบวิชาชีพ ในทุกวิถีทาง เช่น การยกเลิกเงื่อนไข และ
ข้ อจํ ากัดการเก็ บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่ อง (CMTE) เพื่ อเอือ้ ให้ สมาชิกสามารถเก็ บสะสมหน่วย
คะแนนเพื่อใช้ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ง่ายขึ ้น, การเร่ งรัดกระบวนการ CMTE ให้ เร็ วขึ ้น การ
ขอให้ คงตําแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ การ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพและการให้ ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย รวมถึง
การเพิ่มพื ้นที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในสังคมสาธารณสุข ด้ วยการเข้ าร่วมรับผิดชอบโครงการสําคัญ
ระดับชาติ เป็ นการธํารงรักษาและอภิบาลการประกอบวิชาชีพให้ มีเกียรติ ศักดิศ์ รี และสง่างาม ทัดเทียมกับ
วิชาชีพสุขภาพอื่นเป็ นต้ น
ในส่วนของการส่งเสริมการวิจยั อันเป็ นวัตถุประสงค์ของสภาฯ ตามที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้ นนั ้ สภาฯ
ชุดนี ้ได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการส่งเสริ มการวิจยั ขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เพื่อทําหน้ าที่สนับสนุนและส่งเสริ มการ
ศึกษาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปเป็ นนวัตกรรม สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับวิชาชี พ
สอดคล้ องกันนโยบายประเทศไทย 4.0 ทัง้ นี จ้ ะได้ ดําเนินการ โครงการพัฒ นาและส่งเสริ ม การวิจัยแก่
สมาชิกตังแต่
้ มีนาคม 2561

สําหรับ การจัดสอบความรู้ เพื่อขึ ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากจะมี
การเพิ่มที่นงั่ สอบในต่างจังหวัด เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ เู ข้ าสอบแล้ ว สภาฯ กําลังหาแนวทางร่ วมกับ
สภาคณบดี ส ถาบัน ผลิ ต บัณ ฑิ ต แห่ ง ประเทศไทย ในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการสอบวัด ความรู้ ให้
สอดคล้ องกับบริบทการประกอบวิชาชีพในปั จจุบนั
นอกจากนี ้ เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้ าใจและได้ รับประโยชน์จากการ
ดําเนินงานของ สภาเทคนิคการแพทย์อย่างทัว่ ถึง สภาฯโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริ มการประกอบวิชาชีพ
ได้ จดั “โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญ
ั จรพบผู้ประกอบวิชาชีพ 4 ภาค” ซึง่ จะดําเนินการตังแต่
้ มกราคม
2561เป็ นต้ นไป จนครบ 4 ภาค
ในวาระโอกาสขึ ้นปี ใหม่พทุ ธศักราช 2561 ในนามของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ
พ.ศ. 2560-2563 ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทงหลายที
ั้
่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรด
อํานวยพรให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทกุ ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริ ญ มีพลัง
ความคิด พลังปั ญญา จิตใจ และความสามารถที่เข้ มแข็งในการปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน เพื่อร่ วมกันเป็ นพลัง
ในการขับเคลื่อนวิชาชีพให้ ก้าวพ้ นปั ญหาอุปสรรค และภัยคุกคามในรู ปแบบต่างๆ ไปสู่เป้าหมายที่ทุกคน
ปรารถนา นัน่ ก็คือการมีส่วนร่ วมที่สําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพของชาติไทย ม่งสุ่ยคุ Thailand 4.0
ให้ เกิดผลงานเป็ นที่ประจักษ์ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป

