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เล่าเรื่ อง CMTE ประสบการณ์ของอาจารย์เท ียน  ตอนที่ ๖  เปิดศักราชใหม่ในวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ 

ข้อบังคับสองฉบับในปี ๒๕๕๖ (๑๕ ก.ย.๒๕๕๙) 

 เล่าเร่ืองตอนก่อนหน้านีเ้ป็นท่ีมาท่ีไปของการเกิด CMTE ในวิชาชีพของเรา  เป็นการเร่ิมต้นดําเนินการในยุค

เดียวกบัวิชาชีพแพทย์และพยาบาล แต่บงัเอิญว่ามี พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เกิดขึน้ภายหลงัจากเปิดดําเนินการ 

CMTE ภาคสมัครใจได้ในราวหกเดือนแล้วซึ่งสัน้มาก แต่โครงสร้างลกัษณะการทํางานก็เป็นรากฐานเดียวกับท่ีนํามา

ดําเนินการในยคุนี ้ลองเปรียบเทียบเป็นตารางให้ดพูอสงัเขปดงันี ้

เปรียบเท ียบการดาํเนินการ  CMTE ในยุค ๒๕๔๖-๒๕๔๗  กับปัจจุบัน  ๒๕๕๙ 

CMTE ๒๕๔๖-๒๕๔๗ CMTE ปัจจบุนั ๒๕๕๙ หมายเหต ุ
รูปแบบ -สมคัรใจ 
        -มี ศ.น.ทนพ. 
       -มีสถาบนัหลกั/สมทบ 
 
 

รูปแบบ –บงัคบั 
            -มี ศ.น.ทนพ. 
            -มีสถาบนัหลกั/สมทบ 

ข้อบงัคบัสภาฯ ๑๓ ตค. ๒๕๕๖ กําหนดให้
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มี
อาย ุ๕ ปี ให้ใช้คะแนน CMTE ตอ่อาย ุจดัตัง้
ศนูย์การศกึษาตอ่เน่ืองเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.
ทนพ.) เป็นหน่วยงานของสภาฯ 

เปา้หมาย/นโยบาย 
-มุ่งเน้นในการสร้างจิตใจใฝ่เรียนรู้ ตลอดชีวิต
ขึน้ในนกัเทคนิคการแพทย์แตล่ะคน ด้วยการทํา
กิจกรรมการศกึษาตอ่เน่ืองอนัหลากหลาย 
เข้าถึงง่าย ซึง่จะสร้างวฒันธรรมเรียนรู้ให้เกิดขึน้
ในระดบัองค์กร อนัจะทําให้มีการพฒันาตอ่ไป
ไม่มีท่ีสิน้สดุ ผลสดุท้ายก็จะตกถึงประชาชน
ด้วยคณุภาพการให้บริการทางเทคนิค
การแพทย์ท่ีดี 

เปา้หมาย/นโยบาย 
“ ศ.น.ทนพ. มีนโยบาย ใช้กิจกรรมการศกึษา 
ตอ่เน่ืองเป็นเคร่ืองมือในการนําไปสูก่ารเป็น
องค์กรเรียนรู้ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
 โดยอํานวยความสะดวก สง่เสริม สนบัสนนุ  
การสร้างกิจกรรมการศกึษาตอ่เน่ืองเทคนิค
การแพทย์หลากหลายสาขา ท่ีมีปริมาณและ
คณุภาพมากเพียงพอ โดยทกุคนสามารถ
เข้าถึงอย่างไม่มีขีดจํากดั เพ่ือประโยชน์ใน
การบริการแก่ประชาชน” 

นโยบายของ ศ.น.ทนพ.ท่ีคณะอนกุรรมการ
การศกึษาตอ่เน่ืองเทคนิคการแพทย์ ชดุวาระ 
ปี ๒๔๔๗-๒๕๖๐ เสนอให้สภาเทคนิคการแพทย์
รับรอง เป็นแนวเดียวกบัเปา้หมายเดิมท่ีเน้นการ
พฒันาบคุคล โดยเขียนให้ชดัเจนว่า CMTE เป็น
เคร่ืองมือสําหรับการมุ่งให้วิชาชีพเทคนิคการ
แพทยไปสูก่ารเป็นองค์กรเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม
มากพอ หลากหลายสาขา เข้าถึงง่าย ไม่มี
ข้อจํากดั 

กลไกและการบริหารจดัการ 
-มีคณะอนกุรรมการพฒันาวิชาการ ทําหน้าท่ี
บริหารจดัการทัง้หมด โดยประธานเป็น ผอ.ศ.น.
ทนพ. 
- การดําเนินงานระหวา่ง ศ.น.ทนพ.กบัสถาบนัฯ
และสมาชิก เป็นแบบออนไลน์ โดยโปรแกรม
ของบริษัทฯ สนบัสนนุ 
-มี CMTE online 
-ดําเนินงานตามระบบ PDCA แตมี่เวลาทํางาน
เพียง ๖ เดือน 

กลไกและการบริหารจดัการ 
-มีคณะอนกุรรมการการศกึษาตอ่เน่ือง
เทคนิคการแพทย์ ทําหน้าท่ีบริหารจดัการ
ทัง้หมด โดยประธานเป็น ผอ.ศ.น.ทนพ. 
- การดําเนินงานระหวา่ง ศ.น.ทนพ.กบั
สถาบนัฯและสมาชิก เป็นแบบออนไลน์ โดย
โปรแกรมท่ีสภาฯ Outsource จ้างเขียน 
-มี CMTE online 
-ดําเนินงานคงใช้ระบบ PDCA และ 
Strategic Mgt.  ท่ีมี Strategic plan, Action 
plan, Annual report และการเสนอแก้ไข 
ปรับปรุง พฒันางาน เช่น ระเบียบต่างๆ และ
ระบบบริหารจดัการ การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาล และค่านิยมหลกัของ
การพฒันาองค์กร (PMQA) 

เน่ืองด้วยการเป็นภาคบงัคบัท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ
ทกุคนต้องดําเนินการเพ่ือใช้คะแนน CMTE ใน
การตอ่อายใุบอนญุาต การดําเนินการต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย และสามารถ
รองรับจํานวนผู้ รับบริการมากกว่าหนึง่หม่ืนสี่พนั
ราย จงึเสนอให้ สภาฯจ้าง ผอ.ศ.น.ทนพ.เป็น
บคุลากรประจําตามข้อบงัคบัวา่ด้วยการศกึษา
ตอ่เน่ืองเทคนิคการแพทย์ เพ่ือรองรับภารกิจ
ประจําและเป็นภาระงานท่ีหนกัเกินกวา่การท่ีใช้
คณะอนกุรรมการทํางานแบบจิตอาสาท่ีจะรับมือ
ได้ และแยกการดําเนินการทางนโยบาย กบั
ปฏิบติัการออกจากกนั 
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CMTE ๒๕๔๖-๒๕๔๗ CMTE ปัจจบุนั ๒๕๕๙ หมายเหต ุ

ประเภทกิจกรรม 
     -แบง่เป็น ๔ กลุ่ม ๒๘ กิจกรรม 
     -ไม่มีเพดานคะแนนกิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 
-แบง่เป็น ๖ ประเภท ๔๐ กิจกรรม 
-มีเพดานคะแนนกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมชนิด 
๐๖ การบรรยายชดุวิชาตอ่เน่ือง ให้คะแนน
ไม่เกิน ๔๐ คะแนน และเพดานคะแนนท่ี
สามารถนําไปใช้ในการตอ่อายใุบอนญุาต 
ได้แก่ กิจกรรมศกึษาด้วยตนเอง 
(online,offline) ใช้ตอ่อายใุบอนญุาตได้ไม่
เกิน ร้อยละ ๖๐ (๓๐ คะแนน ใน ๕๐ 
คะแนน) 

วิชาชีพอ่ืน เช่น พยาบาล ท่ีมีการดําเนินงานเป็น
ภาคบงัคบัเช่นเดียวกนั ไม่มีการกําหนดเพดาน
คะแนนท่ีใช้ในการตอ่อายใุบอนญุาต  

การติดตอ่สื่อสารกบัสมาชิกและสถาบนั 
   -website thaimedtech.org 

การติดตอ่สื่อสารกบัสมาชิกและสถาบนั 
  -website : www.mtc.or.th 
  -Email : cmtethailand@gmail.com 
  -Facebook : ThaiCMTE 
  -Line@:   ID  @pgu9004o  หรือ QR code

 

เพ่ิมช่องทางการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ให้
ทนัสมยั สอดคล้องกบัความนิยมของสงัคมมาก
ขึน้ 

การเปิดตวัโครงการ 
   -ในงานประชมุวิชาการประจําปีของสมาคม     
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ   
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ปี ๒๔๔๗ 

การเปิดตวัโครงการ 
  -ในงานประชมุวิชาการประจําปีของสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ  
ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๗ 

 

เอกสารท่ีแจกจ่าย 
-คูมื่อการศกึษาตอ่เน่ืองเทคนิคการแพทย์ 

เอกสารท่ีแจกจ่าย * 
  -คูมื่อการศกึษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ 
  -รายงานประจําปีของศนูย์การศกึษา
ตอ่เน่ืองเทคนิคการแพทย์ 

*การแจกจ่ายในปัจจบุนั หมายถึง การแจกเลม่ท่ี
ตีพิมพ์ หรือการแขวนไว้บนเวปไซด์สภาเทคนิค
การแพทย์ ให้ Download  

ระยะเวลาดําเนินการ 
    -เร่ิมต้นเตรียมการนําเสนอโครงการให้
คณะกรรมการพิจารณาอนมุติั ประมาณ ๑ ปี 
หลงัอนมุติัมีการดําเนินการประมาณ ๖ เดือน 
เม่ือมีสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จึงยติุ
โครงการ  

ระยะเวลาดําเนินการ 
  -วาระของคณะอนกุรรมการเป็นไป ตาม
วาระของคณะกรรมการสภาเทคนิค
การแพทย์ ๓ ปี* 
  -วาระของผู้ อํานวยการ ศ.น.ทนพ. ๓ ปี ไม่
ขึน้กบัวาระของคณะกรรมการสภาฯ 

*การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการการศกึษาตอ่เน่ือง
เทคนิคการแพทย์ จะเกิดขึน้ภายหลงัจากมี
คณะกรรมการสภาฯ ชดุใหม่  

  

 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการสร้างองค์กรเรียนรู้และคณุภาพการให้บริการประชาชนของเทคนิคการแพทย์ไว้ตามมาตรา ๗ (๑) สง่เสริม

การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งการทําโครงการการศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ 

(CMTE) จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์นี ้และมาตรา ๗(๒) ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การทําโครงการการศกึษาต่อเน่ืองเป็นภาคบงัคบั โดยให้ใช้คะแนน CMTE ในการต่ออายุ
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ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทกุ ๕ ปี ก็เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อนี ้รวมทัง้อาจนํา CMTE เป็นสว่นประกอบ

ไปกบัระบบคณุภาพ เช่น LA ด้วย รวมแล้วอาจสรุปว่ามีเหตผุลสําคญัท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ควรทําโครงการการศึกษา

ต่อเน่ืองเป็นภาคบงัคบั เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ผู้ ใช้บริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อีกทางหนึ่ง หลงัจากมีการจดัตัง้สภา

เทคนิคการแพทย์ในปี ๒๕๔๗ แล้ว สภาฯได้ดําเนินการโครงการการศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ต่อจากโครงการเดิม

เป็นภาคสมคัรใจ ภายใต้การบริหารจดัการของคณะอนกุรรมการพฒันาวิชาการระหวา่งปี ๒๕๔๗ ถงึ ๒๕๕๖ เน่ืองจากผม

ได้วางมือทกุอย่างเก่ียวกบั CMTE นบัจากมีสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว มนัก็เหมือนพวกเรากลุม่หนึ่งอยากให้ CMTE เกิด เรา

ก็พยายามทําให้เกิดออกมาดโูลกและจะประคบัประคองให้เติบใหญ่ขึน้ตามลําดบั แต่เม่ือเราทําคลอดได้แล้ว มีคนมารับ

ไปดแูล เราก็ถือว่าการท่ีเราก็ทําให้เกิดขึน้ได้ก็น่าจะเป็นความภาคภมิูใจได้ระดบัหนึ่งแล้ว จากนัน้ชมรมเทคนิคการแพทย์

สมัพนัธ์ก็สลายตวักันไป ผมก็กลบัไปสอนนักศึกษาและทําหน้าท่ีบริหารจัดการเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะต่อไป ผมเพ่ิงจะเจอรูปท่ีบอกว่าเป็นการล้างมือจากการทํางานในองค์กรวิชาชีพแล้ว จากนัน้ก็ไม่ได้ติดตามเร่ืองนีอี้ก 

และไม่คิดว่าจะจ้องกลบัมาทํางานนีอี้กเช่นกนั การท่ีไม่ได้ติดตามเร่ือง CMTE  ยาวนานถึงสิบปีจึงไม่ขอเล่าเหตกุารณ์ใน

ระยะนัน้ 

 ในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเน่ืองเทคนิค

การแพทย์ ในราชกิจจานุเบกษา ให้ตัง้ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองเทคนิคการแพทย์ (ศ.น.ทนพ.) ขึน้มีภาษาอังกฤษเป็น 

Continuing Medical Technology Education Center (CMTEC) ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ให้บริหารจดัการเก่ียวกบัการศึกษาต่อเน่ืองใน

ลกัษณะต่างๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถ

ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  โดยให้สภาเทคนิคการแพทย์แต่งตัง้ผู้ อํานาย

การการศึกษาต่อเน่ือง ๑ คน เพ่ือปฏิบติังานประจําศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง โดยมีวาระ ๓ ปี หมายความว่าสภาเทคนิค

การแพทย์มี ศ.น.ทนพ.เป็นหน่วยงานของสภาฯ มีบคุลากรประจํา ศ.น.ทนพ. ๑ ตําแหน่ง เพ่ือปฏิบติังานประจําของ ศ.น.

ทนพ. ทัง้นีเ้พราะลกัษณะงานของ ศ.น.ทนพ.เป็นงานประจํา ท่ีต้องให้บริการสมาชิกทัง้หมดซึง่ตามทะเบียนมีมากกว่าหนึ่ง

หม่ืนส่ีพันคน  ขณะเดียวกัน มีการประกาศข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุ

ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๖ ออกมาในวนัเดียวกนั มีใจความสําคญัคือให้ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ท่ีออกโดยสภาเทคนิคการแพทย์ และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิค

การแพทย์ ท่ีออกให้โดยกองการประกอบโรคศิลปะ มีอาย ุ๕ ปี สําหรับเร่ืองนีมี้ความคิดเห็นแตกตา่งกนับางประการ ในบท

เฉพาะกาลมาตรา ๔๖ ให้ถือว่าคนท่ีมีใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์อยู่ ให้ถือว่าเป็นผู้ขึน้ทะเบียน

และรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฏหมายใหม่แล้ว ขณะท่ีมาตรา ๕๘ ระบวุ่าขณะท่ียงัไม่ได้

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ เพ่ือปฏิบติัการตามพรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้นํากฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศ เดิมตามพรบ.การประกอบโรคศิลปะใช้บังคับไปก่อน แต่ไม่เกิน ๑ ปีนับจากประกาศใช้ พ.ร.บ.

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์  การท่ีสภาเทคนิคการแพทย์ไม่ได้ดําเนินการเปล่ียนใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิค

การแพทย์ให้เป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ทําให้นักเทคนิค
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การแพทย์ท่ีถือใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ต่อเน่ืองมานบัสิบปี เข้าใจว่าเป็นใบอนญุาตตลอดชีพ 

และเป็นคนละส่วนกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีออกให้โดยสภาเทคนิคการแพทย์ ดงันัน้เม่ือมีการกําหนดอายุของ

ใบอนญุาต จงึอาจจะทําให้เกิดการฟอ้งร้องขึน้ได้ในอนาคต..................................  


