นโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓
สภาเทคนิ ค การแพทย์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควบคุม กํากับ ดูแล
และกําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ พร้อมทั้งช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่น รวมทั้งให้
คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจน
ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติ สิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเป็นตัวแทนผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการของสภาเทคนิคการแพทย์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกําหนด
และสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
สภาเทคนิคการแพทย์ จึงได้นําแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
และแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ชุด
เดิมจัดทําไว้ รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งจากเทคนิคการแพทย์ทุกภาคส่วน และ นโยบายของกรรมการ
สภาเทคนิคการแพทย์ ชุดปัจจุบันที่เสนอต่อสาธารณะ ในคราวที่สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯมาเป็น
กรอบในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ ดังนี้
ด้านบริหาร
1. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผลิต
บัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระ
อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์กรภาครัฐ และ
เอกชน อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชน และผู้ประกอบวิชาชีพมีความสุข
2. นําแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้
จั ด ทํ า แล้ ว มาพิ จ ารณาโครงการที่ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาวิ ช าชี พ และโครงการที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
สมรรถนะของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นรูปธรรมต่อไป
3. ศึกษาและปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับสภาฯ ให้เอื้อต่อการบริหารงานของสภาเทคนิคการแพทย์
และเป็นผลดีต่อสมาชิก
4. นําเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นปัจจุบัน
5. บริหารสภาเทคนิคการแพทย์ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทุกด้านที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพ
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ด้านการประกอบวิชาชีพ
1. ธํารงรักษาและอภิบาลการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และสง่างาม ทัดเทียมกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในสายงาน ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และมีความสุข ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และสวัสดิการที่
เหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
3. ผลักดันการพัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ให้มีสมรรถนะ ตอบสนองต่อนโยบายด้าน Service
plan 18 สาขา โดยเน้น PCC (Primary Care Cluster) ให้มีห้องปฏิบัติการคุณภาพสู่ชุมชน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค
4. ผลักดันให้มีอัตรากําลังนักเทคนิคการแพทย์ ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับประชากรในพื้นที่และ
ภาระงาน
5. สร้างระบบและกลไก ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานในวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาฯ ว่า
ด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เสริมสร้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ธรรมาภิบาลในการประกอบวิชาชีพ
6. สร้างระบบยกย่องเชิดชูนักเทคนิคการแพทย์ที่ประสบความสําเร็จในสายงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพ
7. บูรณาการการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพร่วมกับวิชาชีพอื่น ในลักษณะสหวิชาชีพ
8. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
1. ส่งเสริมการการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิค
การแพทย์ ให้ครอบคลุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับต่างๆทั่วประเทศ ตามมาตรา ๗
(๒) ใน พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจของ
องค์กรและประชาชนต่อการให้บริการของนักเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสร้างกระบวนการเพื่อ
ส่งเสริม ขยายผลให้เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ในระดับอาเซียน และระดับสากล
2. สนับสนุนระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาวิชาการด้านมาตรฐานระบบคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. พัฒนากระบวนการตรวจประเมินตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์เข้าสู่กระบวนการ
รับรองสากล
5. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ
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ด้านวิชาการ
1. ผลักดันการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์
ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน มุ่งผลิต
บัณฑิตให้เป็น “นักเทคนิคการแพทย์ ๔.๐” ซึ่งมีสมรรถนะสูง มีความสามารถพัฒนางาน
บริการที่มีประสิท ธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ
2. จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพให้สูงขึ้น
3. จัดหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมในการผลิตบุคลากรทางวิชาชีพ
4. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณะมากขึ้น
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อเนื่อง
6. พัฒนาระบบร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดสอบความรู้สําหรับการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพให้เอื้อต่อผู้เข้ารับการสอบอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และปรับปรุงเนื้อหา
ข้อสอบให้สอดคล้องกับบริบทการประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
1. ให้ความสําคัญกับงานประชาสัมพันธ์ ในฐานะเป็นเครื่องมือการบริหารงาน โดยปฏิรูปงาน
ประชาสัมพันธ์ ขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กระตุ้นและเร่งรัดการเผยแพร่ข่าวสารของสภาฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย
กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของสภาฯ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ คําแนะนําทางวิชาการที่
เป็ น ประโยชน์ แ ละเกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ และการสาธารณสุ ข หรื อ ผลงาน ความสํ า เร็ จ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันการ
เข้ า ใจผิ ด ด้ า นสุ ข ภาพ รวมทั้ ง สร้ า งความศรั ท ธา เชื่ อ มั่ น ความนิ ย มในวิ ช าชี พ ด้ ว ย และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สภาเทคนิคการแพทย์
3. กระตุ้นและเร่งรัดการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกสภาฯ โดยการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ถึงสมาชิกในทุกช่องทาง เกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของสภาฯ ตลอดจน
ภารกิจของผู้บริหาร อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจ
ความนิยม และความร่วมมือ สนับสนุนอันดีระหว่างกัน
4. ส่ง เสริ ม การรั บรู้ข่ าวสารของสมาชิ ก เกี่ย วกั บความคืบ หน้า การดํ า เนิ นงานสภาฯ และมี
ช่องทางให้สมาชิกแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณา ชี้แจง และปรับปรุง
พัฒนา
ด้านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
1. ร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรวิชาชีพ และภาคีสุขภาพอื่นๆ ในการยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
2. ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงาน เกี่ยวกับการเทคนิคการแพทย์และ
การสาธารณสุข
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