
เล่าเร่ือง CMTE ประสบการณ์ของอาจารย์เทียน 

ตอนที่ ๕ ประเภทของกจิกรรมเกบ็คะแนน CMTE ในปี ๒๕๔๗ มี ๔ กลุ่ม ๒๘ ประเภทกจิกรรม 

(๓๐ ส.ค.๕๙) 

 ความในตอนท่ีแล้วหรือตอนท่ี ๔  เป็นช่วงท่ีมีความสบัสนบทความท่ีลงยาวมาก ทัง้ท่ีควรตดัเป็นตอนสัน้ๆ เป็น

ความผิดพลาดของผมเองท่ีตดัเป็นตอนสัน้เสร็จแล้วไมไ่ด้ตดัทอ่นหลงัออก ตัง้ใจจะเลา่ถงึการเร่ิมต้นงานการศกึษาตอ่เน่ือง

ของเทคนิคการแพทย์เป็นมาอย่างไร ตัง้แตโ่อกาสลอยมาแล้วมีคนกลุม่หนึง่พยายามผลกัดนัให้เกิดขึน้ให้ได้ จากการ

รวมตวักนัเป็นชมรมเทคนิคการแพทย์สมัพนัธ์ กําหนดตวัคนและภารกิจ และวางแผนดําเนินการเป็นขัน้ตอนจนสถาปนา 

CMTE ในรูปแบบคล้ายกนักบัท่ีแพทยสภาและสภาการพยาบาล  จากการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขาเทคนิคการแพทย์ แตง่ตัง้ให้ผมเป็นประธานคณะอนกุรรมการพฒันาวิชาชีพ พฒันาวิชาการ ท่ีมีภารกิจในการทําให้

เกิดการศกึษาต่อเน่ืองของเทคนิคการแพทย์ ในวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ รวมทัง้ให้คณะอนกุรรมการชดุนีบ้ริหารจดัการ

ศนูย์การศกึษาต่อเน่ืองของเทคนิคการแพทย์ด้วย โดยประธานคณะอนกุรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานศนูย์  ซึง่เราได้เร่ิม

เตรียมความพร้อมด้วยการจดัทําร่างโครงการการศกึษาตอ่เน่ืองของเทคนิคการแพทย์ กติกาและเอกสารตา่งๆ ไว้แล้วตัง้แต่

เร่ิมตัง้ชมรมเทคนิคการแพทย์สมัพนัธ์ จงึร่วมกบักองการประกอบโรคศิลปะ จดัประชมุสมัมนาเพ่ือแนะนําให้ทกุฝ่ายตัง้แต่

คณะกรรมการวิชาชีพ คณบดี หวัหน้าแลบ็ทัว่ประเทศได้รับรู้โครงการท่ีจะดําเนินการ รวมทัง้ซกัถามและให้ความเหน็ใน

วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๔๖ หลงัจากได้รับมอบภารกิจราว ๕ เดือน จากนัน้หลงัปรับปรุงร่างโครงการให้สมบรูณ์ขึน้แล้วจงึ

นําเสนอให้คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์อนมุติั โดยวางแผนไว้วา่จะดีเดย์ให้นกัเทคนิคการแพทย์ รับทราบ

ในการประชมุวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นงานท่ีมีนกัเทคนิคการแพทย์ทัว่ประเทศมาร่วม

ประชมุจํานวนมากท่ีสดุในแต่ละปี ระยะเวลาท่ีผ่านไปทา่มกลางการรอคอยการอนมุติั ทําให้เราร้อนใจวา่จะไมท่นังานนี ้ใน

ท่ีสดุคณะกรรมการฯ ก็อนมุติัโครงการการศกึษาตอ่เน่ืองของเทคนิคการแพทย์ออกมาในวนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๔๗ ซึง่ใกล้

วนังานเตม็ที กําหนดการตา่งๆของการประชมุทําเสร็จสิน้ไปหมดแล้ว ประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิค

การแพทย์ (รศ.ทนพ.สมชาย วิระยะยทุธกร) ต้องประสานงานขอให้สมาคมฯ จดัแทรกชัว่โมงการบรรยายของ CMTE ให้

ด้วย ซึง่ได้ห้องประชมุยอ่ยมาบรรยายในวนัท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ ตามแผนท่ีวางไว้การประชาสมัพนัธ์เร่ือง CMTE จะทํา

กนัหลายรูปแบบเช่นทางเวปไซด์ thaimedtech.org การบรรยาย การทําแผน่พบั โปสเตอร์ และการตอบคําถาม ซึง่เตรียม

นําไปดําเนินการในงานสมาคมฯ ด้วย หมดจากห้องบรรยาย เราไปขอความอนเุคราะห์บู้ธของบริษัทกิบไทยจํากดั ขอตัง้

บอร์ดติดโปสเตอร์ CMTE โดยจดัคนไปแจกแผ่นพบั อธิบายและตอบคําถามต่างๆ การเปิดตวัครัง้แรกจงึเกิดขึน้หลงัการ

อนมุติัโครงการไมก่ี่วนั  

หลงัจากการเปิดตวัให้นกัเทคนิคการแพทย์รู้จกั CMTE ในงานประชมุวิชาการสมาคมฯ พร้อมทัง้แนะนําให้

ติดตามข่าวสารทางเวปไซด์ thaimedtech.org แล้ว คณะอนกุรรมการจงึร่วมกบักองการประกอบโรคศิลจดัประชมุสมัมนา

อีกครัง้ รับสมคัรสถาบนัหลกั เพ่ือทํากิจกรรม CMTE และมีการมอบโปรแกรมสําหรับใช้งานและเก็บคะแนนให้ประธาน



คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์เพ่ือมอบให้สถาบนัผลติกิจกรรม CMTE ใช้ออนไลน์คะแนน  ในวนัท่ี ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๔๗ มีสมคัรเป็นสถาบนัหลกั ๓๐ แหง่ มีการนําระบบ PDCA มาใช้ ในการบริหารจดัการ แผนดําเนินการท่ี

วางไว้ในปี ๒๕๔๖ ลา่ช้าออกไปเน่ืองจากการรอการอนมุติัโครงการยงัไมอ่อกมา จงึต้องปรับแผนไปดําเนินการในปี ๒๕๔๗ 

แทน ความพยายามให้มี CMTE ในเทคนิคการแพทย์ถือวา่มีความสําเร็จเร่ิมดําเนินการได้ในปี ๒๕๔๗ แตใ่นเดือนตลุาคม 

๒๕๔๗ นัน่เองมีการตัง้สภาเทคนิคการแพทย์ขึน้มาทกุอยา่งท่ีเดิมอยูใ่น พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ จงึต้องโอนไปอยูใ่น

ความรับผิดชอบของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทัง้โครงการ CMTE เป็นอนัวา่ผมและทีมงานก็ตกงานไป ตวัผมเองก็ล้างมือ

จากการจดัการเร่ืองนีไ้ปและไมไ่ด้คิดวา่จะได้ทําอีก    เป็นการหมดภารกิจทางด้านองค์กรวิชาชีพไปสอนหนงัสอิอยา่งเดียว

ตัง้แตน่ัน้  

สภาเทคนิคการแพทย์ยงัดําเนินการเร่ือง CMTE ในรูปแบบสมคัรใจตอ่ไปตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ จนถงึปี  

๒๕๕๖ จงึมีข้อบงัคบัสภาเทคนิคการแพทย์ กําหนดอายใุบอนญุาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ๕ ปี โดยใช้คะแนน 

CMTE ในการต่ออาย ุ มีการตัง้ศนูย์การศกึษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.) ผมไมมี่สว่นดําเนินการในห้วงเวลา 

๒๕๔๗-๒๕๕๖  จงึไมข่อเลา่เหตกุารณ์ในช่วงนัน้   ปี ๒๕๕๖ จงึเป็นศกัราชใหมข่อง CMTE ภาคบงัคบั ซึง่หลายอยา่ง

แตกตา่งออกไป อยา่งไรก็ตามรากฐานของเร่ืองนีมี้มาตัง้แตย่คุ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ ซึง่ควรนํามาเลา่ให้ทา่นท่ีเพิ่งรู้จกั CMTE ใน

วนันีไ้ด้รับทราบวา่สบิปีก่อนมีการบริหารจดัการโดยนําระบบ PDCA มาใช้ก็แล้ว มีการทําแผนดําเนินการ มีการปรับแผน มี

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี  มีการใช้โปรแกรมช่วยเก็บคะแนน มีกิจกรรมแบง่เป็น ๔ กลุม่ รวม ๒๘ กิจกรรม มี

การพิมพ์คูมื่อ CMTE มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ online CMTE เป็นการสร้างกิจกรรมท่ีเอือ้ตอ่สมาชิกให้สามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ทกุเวลา ทกุกรณี และทกุเปา้หมาย โดยมุง่พฒันาการเรียนรู้ในลกัษณะการพฒันาคณุภาพบคุคล คณุภาพ

การบริการทางสาธารณสขุ เพ่ือความอยูดี่มีสขุของประชาชนคนไทย เป็นต้น สิง่ท่ีตา่งกบัปัจจบุนัอยา่งหนึง่ท่ีเห็นชดัคือไมมี่

การกําหนดเพดานคะแนนท่ีจะนําไปใช้ตอ่อายใุบอนญุาต ซึง่ตอนเร่ิมดําเนินการทกุสภาวิชาชีพไมมี่การตัง้เพดานคะแนน 

ทกุวนันีส้ภาการพยาบาล ซึง่เป็นภาคบงัคบัก็ไม่มีเพดานคะแนนท่ีจะนําไปใช้ตอ่ใบอนญุาตแตอ่ยา่งใด หลงัจากไปเยือน

ศนูย์การศกึษาต่อเน่ืองของพยาบาล ผมจงึสรุปได้วา่มีวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เทา่นัน้ท่ีกําหนดเพดานคะแนนดงักลา่ว 

เม่ือเร่ิมต้นไม่มีเพดานคะแนนก็แสดงวา่มนัมีมาในห้วงปี ๒๕๔๗-๒๕๕๖ นัน่เอง ในการดําเนินการภาคบงัคบัในปลายปี 

๒๕๕๖ คณะอนกุรรมการการศกึษาตอ่เน่ืองเทคนิคการแพทย์พยายามเสนอให้สภาเทคนิคการแพทย์ยกเลิกเพดานคะแนน

ท่ีจะใช้ตอ่อายใุบอนญุาต โดยเฉพาะกิจกรรมประเภท self-study ซึง่มุง่หมายท่ีจะทําออนไลน์เป็นหลกัให้ทนัยคุสมยัไอที 

โดยยดึถือการพฒันาคณุภาพคนเป็นหลกัเช่นเดียวกบัแนวคิดในปี ๒๕๔๖ แตย่งัไมเ่ป็นผล ประกอบกบัระบบบริหารจดัการ

ยงัไมมี่การปรับปรุงให้มีความคลอ่งตวั กระจายความรับผิดชอบ ฯลฯ จงึยงัไมส่ามารถจดัทําเป็นโครงการใหญ่ เพ่ือปอ้น

ความรู้ทนัยคุสมยัแก่ผู้ประกอบวิชาชีพได้



ประเภทและชนิดของกจิกรรมการศึกษาต่อเน่ืองในโครงการปี ๒๕๕๗ 

กําหนดประเภทกิจกรรมเป็น  ๔ กลุม่ ซึง่กลุม่เปา้หมาย ตา่งๆ สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ทกุเวลา ทกุกรณี และทกุเปา้หมาย เพ่ือ

พฒันาคณุภาพบคุคล  คณุภาพของการบริการทางสาธรณสขุ ตามพนัธกิจ และภารกิจน้อย ใหญ่ เพ่ือความอยู่ดี มีสขุของประชาชนคนไทย  

ประเภทของกิจกรรม มีดงันี ้

กลุม่ท่ี ๑  เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรผู้ มีหน้าท่ีดําเนินงานการศกึษาตอ่เน่ืองเป็นผู้จดัหาให้ 

มุ่งเน้นการเพ่ิมพนูความรู้ด้านทฤษฎีทางวิชาการเทคนิคการแพทย์ท่ีค้นพบใหม่ หรือแนวทางใหม่อนัจะนําไปสูก่ารบรรจไุว้เป็น

หลกัสตูรการศกึษาภาคปกติในสถาบนัการศกึษา รวมถึงความรู้จากผลงานการวิจยัใหม่     นอกจากนีย้งัรวมไปถึงการพฒันาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่

เดิมให้ทนัสมยัมากชึน้ หรือก่อประโยชน์มากย่ิงขึน้ โดยเป็นท่ียอมรับกนัแล้วในวงการเทคนิคการแพทย์และผลจากองค์ความรู้ท่ีพฒันาขึน้ใหม่

นัน้เป็นท่ียอมรับของแพทย์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยทัว่ไป 

                กิจกรรมประเภทนี ้สว่นใหญ่จะเหมาะกบันกัวิชาการ อาจารย์ผู้สอนนกัวิจยัค้นคว้าทดลอง และ นกัประดิษฐ์คิดค้น มี ๗ ชนิด (๑-๗) 

กลุม่ท่ี ๒   เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรผู้ มีหน้าท่ีดําเนินงานการศกึษาตอ่เน่ืองเป็นผู้จดัหาให้ 

มุ่งเน้นการการปฏิบติัหรือการบริการ ซึง่เกิดจากการนําองค์ความรู้ตอ่เน่ืองมาจากทฤษฎีจากกลุม่ท่ี ๑ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

กลุม่เปา้หมายของพนัธกิจในวิชาชีพ ซึง่หมายถึงบคุคลในวงการแพทย์ สาธารณสขุอ่ืนๆ  และสดุท้ายคือ ประชาชน  

                กิจกรรมประเภทนี ้สว่นใหญ่จะเหมาะสมกบัผู้ให้บริการด้านข้อมลูทางห้องปฏิบติัการไปสูแ่พทย์  และ ข้อมลูทางห้องปฏิบติัการเพ่ือ

การปอ้งกนัโรค และการรักษาสขุภาพสําหรับประชาชนทกุระดบัโดยตรง มี ๕ ชนิด (๘-๑๒) 

กลุม่ท่ี ๓  เป็นกลุม่กิจกรรมท่ีผู้ศกึษาต่อเน่ืองไปดําเนินการศกึษาปฏิบติัด้วยตนเอง 

กิจกรรมประเภทนีผู้้ ทํากิจกรรมนําผลงานมาขอการรับรองวิทยฐานะจากสถาบนัท่ีกําหนดขึน้โดยองค์กรผู้ มีหน้าท่ีดําเนินงาน

การศกึษาตอ่เน่ือง ซึง่แยกออกเป็น ๓ กลุม่กิจกรรมย่อยคือ 

๓.๑  กลุม่กิจกรรมท่ีบคุคลได้คิดค้นหรือพฒันารูปแบบในแนวทางตา่งๆ ทัง้การวิจยั การสอน และการบริการ    แล้วมาขอการรับรอง

วิทยฐานะ 

๓.๒  กลุม่กิจกรรมท่ีบคุคลได้ใช้เคร่ืองมือ อปุกรณ์ หรือสื่อทางการศกึษา สําเร็จรูปท่ีจดัให้ไว้แล้วไปศกึษา หรือไปปฏิบติัเองอย่าง

ได้ผล แล้วมาขอการรับรองวิทยฐานะ 

๓.๓    กลุม่กิจกรรมการพฒันากระบวนการประกอบอาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์อย่างตอ่เน่ืองจากงานประจําท่ีปฏิบติัอยู่ 

 กิจกรรมกลุม่ท่ี ๓ มี ๑๖ ชนิด  (๑๓-๒๘)          

กลุม่ท่ี ๔  เป็นกลุม่กิจกรรมท่ีผู้ศกึษาต่อเน่ืองปลีกย่อยตา่งๆ 

กิจกรรมกลุม่นีเ้ป็นชนิดท่ีไม่สามารถจดัเข้ากลุม่ใดๆข้างต้นได้ 



การบริหารจดัเก็บหน่วยกิต 

ศนูย์การศกึษาตอ่เน่ืองของเทคนิคการแพทย์ สง่โปรแกรมสําเร็จรูปไปให้สถาบนัหลกั และสถาบนัสมทบ โดยการสง่ข้อมลูจะสง่จาก

สถาบนัสมทบไปสถาบนัหลกั ผ่านทาง e-mail attached file จากสถาบนัหลกัไปศนูย์การศกึษาตอ่เน่ืองของเทคนิคการแพทย์ โดยระบบ

ซอฟต์แวร์ของสถาบนัหลกัเอง และ เจ้าหน้าท่ีของศนูย์การศกึษาตอ่เน่ืองของเทคนิคการแพทย์จะตรวจสอบข้อมลู แล้วจงึจดัเก็บเข้าคลงั

คะแนนหน่วยกิต ซึง่เทคนิคการแพทย์แตล่ะคน สามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองได้ โดยศนูย์การศกึษาต่อเน่ืองของเทคนิคการแพทย์จะ

ออก login และ password ให้ในภายหลงั  

การพฒันาส่ือการศกึษาตอ่เน่ืองฯ 

การสร้างส่ือการศกึษาตอ่เน่ือง ๑ ชดุมาตรฐาน ประเภท Off-line ประกอบด้วยบทความท่ีมีความยาว ๓ หน้ากระดาษ A4 พร้อมทัง้

คําถามตวัเลือก ๕ คําถาม ซึง่นกัเทคนิคการแพทย์ผู้ผลิตจะได้ ๗ หน่วยกิตชัว่โมง นกัเทคนิคการแพทย์ผู้ตอบถกูต้องตามเกณฑ์จะได้ ๑ หน่วย

กิตชัว่โมง กรณีท่ีบทความยาวเกิน ๖ หน้า สามารถตัง้คําถามเป็น ๑๐ คําถาม และถือเป็น ๒ ชดุมาตรฐานได้ โดยนกัเทคนิคการแพทย์ผู้ผลิตจะ

ได้ ๙ หน่วยกิต ผู้ตอบได้ ๒ หน่วยกิต สว่นประเภท On-line นกัเทคนิคการแพทย์สามารถเข้าไปท่ี website ของ ศ.น.ทพ. เพ่ืออ่านบทความ แล้ว

ตอบคําถาม ซึง่จะได้คะแนนในเกณฑ์เดียวกบัประเภท Off-line 

สถาบนัหลกั/เครือข่าย 

                เป็นสถาบนัการสอนและฝึกอบรม ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ หรือคณะท่ีเรียกช่ืออ่ืนท่ีมีการสอนสาขาเทคนิค

การแพทย์ องค์กรทางวิชาชีพ เช่น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลระดบัโรงพยาบาลศนูย์ของกระทรวงสาธารณสขุ 

องค์กรวิชาชีพ/โรงพยาบาลอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพในการจดักิจกรรม 

บทสรุป 

                การจดัการศกึษาตอ่เน่ืองของเทคนิคการแพทย์ เป็นไปตามกฏหมาย รัฐธรรมนญู พรบ. หลกัประกนัสขุภาพ พรบ. การศกึษาแห่งชาติ 

พรบ. การประกอบโรคศิลปะ โดยมุ่งเน้นในการสร้างจิตใจใฝ่เรียนรู้ ตลอดชีวิตขึน้ในนกัเทคนิคการแพทย์แตล่ะคน ด้วยการทํากิจกรรม

การศกึษาตอ่เน่ืองอนัหลากหลาย เข้าถึงง่าย ซึง่จะสร้างวฒันธรรมเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในระดบัองค์กร อนัจะทําให้มีการพฒันาตอ่ไปไม่มีท่ีสิน้สดุ 

ผลสดุท้ายก็จะตกถึงประชาชนด้วยคณุภาพการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ท่ีดี  การศกึษาตอ่เน่ืองเป็นเร่ืองท่ีควรทําโดยเร็วดงันัน้

คณะกรรมการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จงึมอบหมายให้คณะอนกุรรมการพฒันาวิชาการ จดัตัง้ระบบและดําเนินการในระยะต้นในทนัที เม่ือใด

มีพระราชบญัญติัวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประกาศใช้ก็จะสามารถดําเนินการขัน้ตอ่ไปได้ทนัที 

 


