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เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจร
พบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตสุขภาพที่ 4
สิ่ งที่ ส งมาด ว ย ๑.สํ า เนาโครงการสภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จรพบผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย ได กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จร
พบผู ป ระกอบวิช าชี พภาคกลางและภาคตะวัน ออก” วั น ที่ 22 มี น าคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิร าเคิล แกรนด
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วิช าชี พเทคนิ คการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมื อในการสงเสริม พัฒ นา จากสภา
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โครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได
จะเปนพระคุณ
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โครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได
จะเปนพระคุณ

จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาประชาสัม พั น ธ และสงบุ คลากรเขาร ว มโครงการ ต อ ไปด ว ย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย
โทรศัพท/โทรสาร 0-2580-0229

สภาเทคนิคการแพทย THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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ดวนที่สุด

ที่ สทนพ.11.ว 047/2561
7 กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจร
พบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก
เรียน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
สิ่ งที่ ส งมาด ว ย ๑.สํ า เนาโครงการสภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จรพบผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย ได กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จร
พบผู ป ระกอบวิช าชี พภาคกลางและภาคตะวัน ออก” วั น ที่ 22 มี น าคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิร าเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ย นประสบการณ ในการประกอบ
วิช าชี พเทคนิ คการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมื อในการสงเสริม พัฒ นา จากสภา
เทคนิคการแพทยไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค
ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ และพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกั ดของท านสมั ครเข ารวมโครงการฯ โดยไม มีคาลงทะเบี ยน ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวันลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจาย
ตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใช จายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับนักเทคนิคการแพทยที่เขารวม
โครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได
จะเปนพระคุณ

จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาประชาสัม พั น ธ และสงบุ คลากรเขาร ว มโครงการ ต อ ไปด ว ย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย
โทรศัพท/โทรสาร 0-2580-0229

สภาเทคนิคการแพทย THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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ดวนที่สุด

ที่ สทนพ.11.ว 047/2561
7 กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจร
พบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สิ่ งที่ ส งมาด ว ย ๑.สํ า เนาโครงการสภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จรพบผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย ได กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จร
พบผู ป ระกอบวิช าชี พภาคกลางและภาคตะวัน ออก” วั น ที่ 22 มี น าคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิร าเคิล แกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ย นประสบการณ ในการประกอบ
วิช าชี พเทคนิ คการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมื อในการสงเสริม พัฒ นา จากสภา
เทคนิคการแพทยไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค
ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ และพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกั ดของท านสมั ครเข ารวมโครงการฯ โดยไม มีคาลงทะเบี ยน ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวันลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจาย
ตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใช จายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับนักเทคนิคการแพทยที่เขารวม
โครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได
จะเปนพระคุณ

จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาประชาสัม พั น ธ และสงบุ คลากรเขาร ว มโครงการ ต อ ไปด ว ย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย
โทรศัพท/โทรสาร 0-2580-0229

สภาเทคนิคการแพทย THE MEDICAL TECHNOLOGY COUNCIL
ชั้น 2 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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ดวนที่สุด

ที่ สทนพ.11.ว 047/2561
7 กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและสงบุคลากรสมัครเขารวมโครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจร
พบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก
เรียน
สิ่ งที่ ส งมาด ว ย ๑.สํ า เนาโครงการสภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จรพบผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก
จํานวน ๑ ชุด
๒.ใบสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ย สภาเทคนิ ค การแพทย ได กํ า หนดจั ด โครงการ “สภาเทคนิ ค การแพทย สั ญ จร
พบผู ป ระกอบวิช าชี พภาคกลางและภาคตะวัน ออก” วั น ที่ 22 มี น าคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเทคนิคการแพทยไดรับทราบนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยตามนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ย นประสบการณ ในการประกอบ
วิช าชี พเทคนิ คการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนขยายความรวมมื อในการสงเสริม พัฒ นา จากสภา
เทคนิคการแพทยไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุกภูมิภาค
ในการนี้ สภาเทคนิคการแพทย ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ และพิจารณาสงนักเทคนิค
การแพทยในสังกัดของท านสมั ครเข ารวมโครงการฯ โดยไม มีคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ผูที่ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาสามารถเขารวมโครงการ ไดโดยไมถือเปนวันลา และมีสิทธิ์เบิกคาใชจาย
ตาง ๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใช จายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ สําหรับนักเทคนิคการแพทยที่เขารวม
โครงการ สามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาตอเนื่องได
จะเปนพระคุณ

จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาประชาสัม พั น ธ และสงบุ คลากรเขาร ว มโครงการ ต อ ไปด ว ย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย
โทรศัพท/โทรสาร 0-2580-0229

โครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพภาคกลางและภาคตะวันออก
๑.หลักการและเหตุผล
สภาเทคนิคการแพทย เปนองคกรที่ทําหนาที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ซึ่งมีบทบาทในการใหบริการสุขภาพของประเทศไทย เปนเวลากวา ๖๐ ป และในปจจุบัน ความรูและเทคโนโลยี
ทางการแพทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด การดูแลผูปวย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของ
ประเทศและของโลกตองอาศัย การบูร ณาการความรูทางการแพทยมากขึ้น หองปฏิบัติการทางการแพทยจึงมี
บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการตรวจวิเคราะห เพื่อคนหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในรางกาย และนําไปประกอบการ
วินิจฉัย ติดตามผลการรักษา การควบคุมโรค การพยากรณการกอโรคในอนาคต ตลอดจนการการวางแผนดูแล
สุขภาพของปจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย เปนองคกรที่มีภารกิจในการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
ทั้งความรูทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบคุณภาพ การ
ใหบริการขอมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใตประกาศและขอบังคับเปนกรอบควบคุมการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการตออายุใบอนุญาตประกอบชีพเทคนิคการแพทย
ดังนั้น เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยมีความเขาใจ และไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของสภา
เทคนิคการแพทยอยางทั่วถึง คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจึงเห็นควรจัดโครงการ
“สภาเทคนิ คการแพทย สั ญ จรพบผู ป ระกอบวิช าชีพ” โดยสั ญ จรออกไปพบปะกับ บุ คลากรในสายงานเทคนิ ค
การแพทย ทั้งภาครัฐ และเอกชนในทุ กภู มิภ าคของประเทศไทย เพื่อเผยแพรขั้น ตอนและวิธีการยื่น ขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรูความกาวหนาทางเทคนิคการแพทย การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การทํางาน ขอจํากัด หรือปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไมชัดเจนตางๆ รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา เกิดการ
ขยายผล และเปนการสํารวจทัศนคติของผูประกอบวิชาชีพตอการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย รับฟง
ปญหาและขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาเครือขายของผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ในการประสานความ
รวมมือใหเขมแข็ง ซึ่งสงผลใหงานบริการทางหองปฏิบัติการดานเทคนิคการแพทยในประเทศไทย มีความพรอมที่จะ
นําไปสูประเทศไทย ๔.๐ เพื่อหองปฏิบัติการทางการแพทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
มั่นคง และยังยืน โดยมีประชาชนเปนเปาหมายตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อให นักเทคนิคการแพทย ไดรับ ทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิ คการแพทย
รวมทั้งไดรับความรูดานวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามนโยบายประเทศไทย
๔.๐ และสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับหองปฏิบัติการในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพ
๒.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๒.๔ เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี ความสามัคคี และความเขาใจระหวางนักเทคนิคการแพทย และสภาเทคนิค
การแพทย ขยายความรวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทยไปสูเครือขายเทคนิคการแพทยทุก
ภูมิภาค

๓. รูปแบบการจัดประชุม
๓.๑ การบรรยายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และนักเทคนิคการแพทยในภูมิภาค
๓.๒ การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ระหวางผูรวมสัมมนากับกรรมการสภา
เทคนิคการแพทย และวิทยากร
๔. กําหนดเวลาและสถานที่
วันที่ 22 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
๕. กลุมเปาหมาย
วิทยากร

๕.๑ นักเทคนิคการแพทย ทั้งภาครัฐและเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน ๑๐๐ คน
๕.๒ กรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย อนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิค และ

๖. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย สภาเทคนิคการแพทย
๗. คาลงทะเบียน
ไมมีคาลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ สมาชิกไดรับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย รวมทั้งไดรับความรูดาน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และสามารถนํา
ความรูที่ไดไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับหองปฏิบัติการในดานตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘.๒ ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๘.๓ สรางสัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคี ของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย และเกิดความ
รวมมือในการสงเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทยกับเครือขายเทคนิคการแพทย
๘.๔ นักเทคนิคการแพทย มีความเขาใจลักษณะของกิจกรรมที่สามารถยื่นขอคะแนนการศึกษาตอเนื่อง
ขั้นตอนและวิธีการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๘.๕ ประชาชนไดรับบริการทางเทคนิคการแพทยที่มีคุณภาพ

ผูเสนอโครงการ

(ดร. สลักจิต ชุติพงษวิเวท)
ประธานอนุกรรมการสงเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย

ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารยยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ)
นายกสภาเทคนิคการแพทย

โครงการสภาเทคนิคการแพทยสัญจรพบผูประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
*********************
วันที่ 22 มีนาคม 2561
เวลา
เวลา

08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

ลงทะเบียน
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
การประกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย และผู แ ทนผู ป ระกอบ
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) เพื่อสะสม คะแนน CMTE
โดย คุณเทียมจันทร เกี่ยวการคา

เวลา

14.45 – 16.30 น.

ขอเสนอแนะจากผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพื่อ
วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคนิคการแพทย รองรับ
ไทยแลนด 4.0

*****************************
หมายเหตุ : พั กรั บประทานอาหารว างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 – 10.30 น. และ เวลา 14.30 –
14.45 น.

