
 

 

ข้อมูลประกอบเหรียญกษาปณ์ท่ีระลกึ 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 
ความภาคภมิูใจ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไทย ใตร้่มพระบารมีรัชกาลท่ี 9 แห่งจักรีบรมวงศ์ 

ที่มาของข้อมูล http://business.treasury.go.th/knowledge/detail.php?id=103&GroupID=10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“วิชาชีพเทคนิคการแพทย์”  หมายความว่า วิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทาง
การแพทย์  และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจทดสอบ  วิเคราะห์  
วิจัย  และรายงานผลการตรวจ  เพื่อการวินิจฉัย  การติดตามการรักษา  การพยากรณ์โรค  และการ
ป้องกันโรค  หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ 

ในกระบวนการรักษาและป้องกันโรคน้ัน  สิ่งที่แพทย์ต้องปฏิบัติก่อนเสมอคือ  การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วย
เพ่ือนําไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ  ในอดีตแพทย์จะใช้เครื่องมือง่าย  ๆ  ประกอบการเช่ียวชาญในประสาท
สัมผัสต่าง  ๆ  รวมท้ังความรู้ที่เก็บสะสมของแพทย์เองในการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่เมื่อวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจริญขึ้น  วงการแพทย์พบได้ว่า  มีโรคอีกมากมายท่ีประสาทสัมผัสเหล่าน้ันไม่สามารถตรวจจับได้
หรืออย่างน้อยก็ไม่มีความแม่นและเท่ียงตรงเพียงพอในการวินิจฉัยโรค  ดังน้ัน  การตรวจท่ีเป็นวิทยาศาสตร์



 

 

มากขึ้นจึงเกิดขึ้น  และมีการทดสอบต่าง  ๆ  ในทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและ
แม่นยําเหล่าน้ีมีเพ่ิมมากขึ้นโดยลําดับ  ทั้งน้ีเพ่ือการวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นแล้วและภาวะเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคใน
อนาคต  การติดตามการรักษา  การพยากรณีผลการักษา  รวม ทั้งการสกัดก้ันและการป้องกันการระบาดต่าง  
ๆ  โดยประสาทงานกับบุคลากรทางสุขภาพอ่ืน  ๆ  ดังน้ันวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จึงเปรียบได้เช่นเดียวกับตา
ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน  ๆ  เพ่ือบอก  ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของผู้ป่วยในระดับ  
ที่ตาธรรมดาของมนุษย์ไม่สามารถเห็นได้ 

วิชาเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่สําคัญวิชาหน่ึงในกระบวนการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย  
ถือกําเนิดขึ้นวันที่  29 มิถุนายน  พ.ศ.2500  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดชมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเทคนิคการแพทย์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์  ซึ่ง
เป็นครั้งแรกที่มีการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตนักเทคนิคการแพทย์และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย  
ต่อมาด้วยความสําคัญของวิชาชีพน้ีจึงได้มีการจัดต้ังสถาบันการศึกษา  เพ่ือการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
เพ่ิมขึ้น  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  9  แห่ง  ซึ่งผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์รวมประมาณปี
ละ  600  คน  นอกจากการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้วสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ในประเทศ
ไทยยังได้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยมีดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์คนแรกซึ่ง
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี พ.ศ.2542 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  9  แห่งที่มีการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์  คือ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ  6  แห่งได้แก่ 
-  มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 มหาวิทยาลัยในกํากับ  1  แห่ง  ได้แก่ 
-  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเอกชน  2  แห่ง  ได้แก่ 
-  มหาวิทยาลัยรังสิต 
-  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

อน่ึงคณบดีของสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ทั้ง  9  แห่งน้ี  ได้รวมตัวกันเพ่ือจัดต้ัง  “สภา
คณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย”  ขึ้นเพ่ือเป็นเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและการประสานงานในการผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยโดยคณะบดี  5  ท่านใน  9  
ท่านข้างต้นจะดํารงตําแหน่งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์โดยตําแหน่ง 



 

 

สภาเทคนิคการแพทย์  มีหน้าที่ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ  กําหนดและควบคุมการประกอบวิชาชีพ
และควบคุมมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้  อันก่อให้เกิดภัยและความ
เสียหายแก่ประชาชน  ในอดีตการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2479  โดยมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเป็นผู้ควบคุมการประกอบ  โรค
ศิลปะ พ.ศ.2542  กําหนดให้มีคณะคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่าง  ๆ  เพ่ือให้การประกอบโรคศิลปะสาขา
ต่าง  ๆ  เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่มีบทบาทควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพ  และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์ทําหน้าที่ขึ้นทะเบียนและ
ออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์  ควบคุม  ส่งเสริม  พัฒนา  และกําหนดมาตรฐาน
การประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์การดําเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยังอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการโรคศิลปะ  ต่อมาในปี  พ.ศ.2547  ได้มีการออกพระราชบัญญัติการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่  121  ตอน พิเศษ  65 ก.  ลงวันที่  
22  ตุลาคม  2547  ได้มีการแยกอํานาจ  การควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ออกจากอํานาจ
ของกรรมการประกอบโรคศิลปะและให้มีสภาเทคนิคการแพทย์ทําหน้าที่ดังปัจจุบัน  สภาเทคนิคการแพทย์
นับเป็น  1  ใน  6  ของสภาวิชาชีพในส่วนของการให้บริการด้านสุขภาพมนุษย์ในประเทศไทย  นอกจากสภา
เทคนิคการแพทย์แล้วยังมีองค์กรทางวิชาชีพอีก  1  องค์กรคือ  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  
โดยทํางานในลักษณะขององค์กรเอกชน  เพ่ือส่งเสริมงานของสภาเทคนิคการแพทย์  และสภาคณบดีสถาบัน
ผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 
เกียรติยศสูงสุดแห่งวิชาชีพ  

ในปีพ.ศ.2545  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับการ
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาเทคนิคการแพทย์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
และในปีต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับการ
ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาเทคนิคการแพทย์  จากมหาวิทยาลัยมหิดล
เช่นเดียวกัน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย 

นับต้ังแต่วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.2500  ซึ่งเป็นวันถือกําเนิดของวิชาชีพน้ี  ตราบจนปัจจุบัน  ตลอด
ระยะเวลา  50  ปี  ของวิชาเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย  วิชาชีพน้ีได้มีบทบาทสําคัญในระบบการ
ให้บริการทางสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศไทย  รวมท้ังเป็นกลไกที่สําคัญในการสนับสนุนและ
ผลักดันให้ระบบการให้ให้บริการทางสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศไทยเจริญรุดหน้า  มีความทันสมัย
เท่าเทียมนานาอารยประเทศ  ซึ่งยึดหลักการของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการให้บริการทาง
สุขภาพและสาธารณสุข  มีการพัฒนาระบบจัดการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพ
และปริมาณโดยมีสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ  เน่ืองจากเป็นวิชาชีพเฉพาะซึ่งต้องอาศัยศาสตร์
เฉพาะตัวประกอบกับภาครัฐได้ให้ความสําคัญและไว้วางใจในคุณภาพ  คุณธรรม  และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ  จึงไดตราพระราชบัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือใหผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันควบคุมกันเองเพ่ือคงไว้ซึ่ง
คุณภาพของวิชาชีพในทุกมิติซึ่งส่งผลโดยตรงคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทุกคน



 

 

ในโอกาสครบ  50  ปี  ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย  ในวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.
2550  สภาเทคนิคการแพทย์ได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์  กระทรวงการคลังให้จัดทําเหรียญกษาปณ์  ที่
ระลึกครบ  50  ปี  เทคนิคการแพทย์ไทยในวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.2550  เพ่ือเป็นที่ระลึก  โดยกําหนด
จัดทําเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี  (สีขาวและสีทอง)  ชนิดราคา  10  บาท  ประเภทธรรมดา   
รายละเอียดของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว  ดังนี้ 
ลักษณะ  เป็นเหรียญกษาปณ์กลม  วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ 
ลวดลาย ด้านหน้า  กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรง
ผินพระพักตร์ทางเ บ้ืองซ้าย   ทรงฉลองพระองค์ครุย วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศัก ด์ิ   จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  ภายในวงขอบเหรียญเบ้ืองบนมีข้อความว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช”  เบ้ืองล่างมีข้อความว่า  “รัชกาลที่  ๙”  โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบ้ืองบนกับเบ้ืองล่างทั้ง
สองข้าง 

ด้านหลัง  กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการสภาเทคนิคการแพทย์  โดยรอบเครื่องหมาย
ราชการสภาเทคนิคการแพทย์  โดยรอบเครื่องหมายราชการประดับด้วยลายรวงข้าว  ภายในวงขอบเหรียญ
เบ้ืองบนมีขอความว่า  ”๕๐  ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย”  เบ้ืองล่างมีข้อความว่า  “๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๐  
ประเทศไทย”  ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า  “๑๐”  ด้านซ้ายมีข้อความว่า  “บาท” 
ส่วนผสม  โลหะสีขาว  (วงนอก)  มีส่วนผสมของ 

ทองแดงร้อยละ  75 
นิกเกิลร้อยละ  25 

โลหะสีทอง  (วงใน)  มีส่วนผสมของ 
ทองแดงร้อยละ  92 
นิกเกิลร้อยละ  2 
อลูมิเนียมร้อยละ  6 

น้ําหนัก  หนักเหรียญละ  8.5  กรัม 
ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง  26  มิลลิเมตร 
จํานวนผลิต ไม่เกิน  3,000,000  เหรียญ 
กําหนดออกใช้ จะเริ่มนําออกใช้ต่อเมื่อกระทรวงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว วันที่ 5 กรกฎาคม 2550 
การจําหน่ายจ่ายแจก  กระทรวงการคลังได้มีกําหนดราคาจําหน่าย/จ่ายแลกของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
ดังกล่าว  ราคา  เหรียญละ  10  บาท 
ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายชาตินันท์ จิวาลักษณ์  ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายชาตินันท์ จิวาลักษณ์ 
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายจรูญ ผ่านคํา   ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายปัญญา คําเคน 
แหล่งข้อมูล  -  เดือนฉาย เอกศาสตร์ 

 -  โครงการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  50  ปีเทคนิคการแพทย์ไทย  กรมธนารักษ์ 
 -  เรียบเรียงจาก  “ข้อมูลสําหรับการพิจารณาในการขอจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  เน่ือง

ในโอกาส 50 ปี  เทคนิคการแพทย์ไทย” ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรไชย 



 

 

 -  ที่มา http://61.19.96.6/coininfo/index.php 


