
 

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สญัจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคอิสาน 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

            สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ ควบคุม กํากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย เป็นเวลากว่า ๖๐ ปี และในปัจจุบัน ความรู้และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชากรของ
ประเทศและของโลกต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ทางการแพทย์มากข้ึน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จึงมี
บทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในร่างกาย และนําไปประกอบการ
วินิจฉัย ติดตามผลการรักษา การควบคุมโรค การพยากรณ์การก่อโรคในอนาคต ตลอดจนการการวางแผนดูแล
สุขภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการพัฒนาระบบคุณภาพ การ
ให้บริการข้อมูล และแนวปฏิบัติหรือแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ประกาศและข้อบังคับเป็นกรอบควบคุมการ
ปฏิบัติงานของวิชาชีพ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จะมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบชีพเทคนิคการแพทย์ 
ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของสภา
เทคนิคการแพทย์อย่างทั่วถึง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จึงเห็นควรจัดโครงการ 
“สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ” โดยสัญจรออกไปพบปะกับบุคลากรในสายงานเทคนิค
การแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการย่ืนขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคนิคการแพทย์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน
การทํางาน ข้อจํากัด หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดการ
ขยายผล และเป็นการสํารวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รับฟัง
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความ
ร่วมมือให้เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะ
นําไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
มั่นคง และยังยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์

   ๒.๑ เพ่ือให้นักเทคนิคการแพทย์ได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ 
รวมทั้งได้รับความรู้ด้านวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศไทย  
๔.๐ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานเทคนิคการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 
 ๒.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
 ๒.๔  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี ความสามัคคี และความเข้าใจระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ และสภาเทคนิค
การแพทย์ ขยายความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์ไปสู่เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ทุก
ภูมิภาค   
 
 
 



๓. รูปแบบการจัดประชุม 

 ๓.๑  การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักเทคนิคการแพทย์ในภูมิภาค 
 ๓.๒  การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างผู้ร่วมสัมมนากับกรรมการสภา
เทคนิคการแพทย์ และวิทยากร 

๔. กําหนดเวลาและสถานที่ 
        วันที ่๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท ถนนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๕.๑ นักเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนภาคใต้  จํานวน ๑๕๐ คน 
๕.๒ กรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ และอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิค  

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 

๗. ค่าลงทะเบียน 
ไม่มีค่าลงทะเบียน สภาเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ   

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑  สมาชิกได้รับทราบนโยบายและผลการดําเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งได้รับความรู้ด้าน
วิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามนโยบายประเทศไทย  ๔.๐ และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ๘.๒ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 ๘.๓  สร้างสัมพันธภาพที่ดี และความสามัคคี ของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์  และเกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนา จากสภาเทคนิคการแพทย์กับเครือข่ายเทคนิคการแพทย์   
 ๘.๔  นักเทคนิคการแพทย์ มีความเข้าใจลักษณะของกิจกรรมที่สามารถย่ืนขอคะแนนการศึกษาต่อเน่ือง 
ขั้นตอนและวิธีการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑   
 ๘.๕ ประชาชนได้รับบริการทางเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
 
                                                      

            ผู้เสนอโครงการ 
   (ดร. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท) 

     ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 

                               ผู้อนุมัติโครงการ 
  (รองศาสตราจารย์ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ) 
         นายกสภาเทคนิคการแพทย์  



โครงการสภาเทคนคิการแพทยส์ญัจรพบผูป้ระกอบวิชาชพี ภาคอิสาน 

ครั้งที่  3/2561  วันที่  5  มีนาคม 2561 

   ณ  กรนีโฮเทล แอนด์รสีอร์ท ถนนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

 ********************* 

วันที่   5  มีนาคม  2561   

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.15 น. ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์กล่าวรายงาน 

เวลา 09.15 – 09.30 น. พิธีเปิด 

เวลา 09.30 – 10.15 น. นโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และการ
ดําเนินงาน รอบ 8 เดือน 

โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

เวลา 10.30 – 12.00 น. อภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการใหบ้ริการสุขภาพยุค 4.0 

โดย  ดร.สลักจติ ชุติพงษ์วิเวท  ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/ เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เขต 7-10 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 13.30 น. เกณฑ์จริยธรรมด้านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

โดย เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ 

เวลา 13.30 – 14.00 น. จริยธรรมด้านการขายและการตลาดของผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
วิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการ 

โดย ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ 

เวลา 14.00 – 14.45 น. กิจกรรม (แนวใหม่) เพ่ือสะสม คะแนน CMTE 

โดย ทนพญ.เทยีมจันทร์ เกี่ยวการค้า 

เวลา 15.00 – 16.30 น. ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพ่ือวางแผน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคการแพทย์ รองรับไทยแลนด์ 
4.0 

***************************** 
หมายเหตุ  :  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม เวลา 10.15 – 10.30 น. และ เวลา 14.30 – 
14.45 น.    



หมายเหตุ  
1. โครงการนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน  
2. ค่าเดินทาง และท่ีพัก เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 

ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
“สภาเทคนคิการแพทย์สญัจรพบผูป้ระกอบวิชาชพี” ภาคอิสาน 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ กรนีโฮเทล แอนดร์ีสอรท์ ถนนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 
 

 
 

 

ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................เลขที่ ท.น. ........................................ 
หน่วยงาน/สังกัด 
......................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................................................. E-mail ….......…………………….………………………. 
 
สมัครเข้าร่วมได้ที่ ภายในวันที่ ๒o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ระบบ online ของสภาเทคนิคการแพทย์ 
http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2621 

หรือย่ืนใบสมัคร ขอเพียงช่องทางเดียวที่สะดวก 
       ส่งทาง e-mail ที่ mtcouncilevent61@gmail.com  
       ส่งทาง Fax หมายเลข ๐๒-๕๘๐-๐๒๒๙ (ขอสัญญาณ)  
       ส่งทาง ไปรษณีย์ มาที ่สภาเทคนิคการแพทย์ 

ช้ัน ๒ ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์ ถนนสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

ประกาศรายชือ่ผู้สมัครผา่นทางเวปไซต์ http://mtc.or.th
 

ลงนามผู้สมัคร 

 

    (..................................................................................) 
     วันที่ .............................................. 

หมายเหตุ  
- จองที่พักโรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอรท์ โทรศัพท ์043-247222  
- ค่าที่พัก โครงการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สญัจร : ห้องพักเด่ียว/คู่ คืนละ 850 บาท 

 


	โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจร ภาคอิสาน
	ใบสมัครลงทะเบียนภาคอิสาน 

