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50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
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สมชาย วิริยะยุทธกร
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 มีประกาศ
กฤษฎีกาจัดตัง้ “คณะเทคนิคการแพทย์” มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ขึ้ น (ราชกิ จ จานุ เ บกษาเล่ ม ที่ 74
ตอนที่ 60 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2500) โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ เป็นคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ คนแรก เป็นการเริ่มต้นของ
ประวัติศาสตร์เทคนิคการแพทย์ ในประเทศไทย โดย
ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาเทคนิค
การแพทย์ ต่ อ มาในปี พ .ศ. 2503 ได้ ป รั บ ขยาย
หลั ก สู ต รเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยรั บ นั ก ศึ ก ษา
อนุ ป ริ ญ ญาปี สุ ด ท้ า ยที่ มี ค ะแนนตลอดหลั ก สู ต ร
เกิน 70% เข้าศึกษาต่ออีก 1 ปี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โดยมีบณั ฑิต
รุ่นแรก 3 คน เมื่อมีผู้สำ�เร็จการศึกษาจำ�นวนหนึ่ง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีกลู วีรานุวตั ติ์ ศาสตราจารย์
นายแพทย์เชวง เดชะไกศยะ และ แพทย์หญิง
เติมศรี ภัทรารมย์ จึงยื่นขอจดทะเบียนใบอนุญาต
จั ด ตั้ ง สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เพื่อเป็นองค์กรกำ�กับดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
พ.ศ. 2505

นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกใบอนุญาตเลขที่ ต.68/2506 เมื่อวันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ. 2506 ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์
วี กู ล วี ร านุ วั ต ติ์ จั ด ตั้ ง สมาคมเทคนิ ค การแพทย์
แห่ ง ประเทศไทย มี ที่ ตั้ ง สำ � นั ก งานแห่ ง ใหญ่ ณ
คณะเทคนิคการแพทย์ บ้านเลขที่ 2 ตำ�บลศิริราช
อำ�เภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาระดับวิชาเทคนิคการแพทย์
ให้ทัดเทียมเหมือนกับนานาประเทศ
2. เพื่อผดุงส่งเสริมวิชาเทคนิคการแพทย์
ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้าขึ้นไป
3. เพื่ อ สมานสามั ค คี เกื้ อ กู ล สนั บ สนุ น
ซึ่งกันและกันในผู้ที่มีอาชีพร่วมกัน
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นในด้านวิชาการ และเผยแพร่ โฆษณา
ความรู้ ท างเทคนิ ค การแพทย์ ภ ายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
5. เพื่อร่วมรักษาจรรยาในวิชาชีพให้เป็น
ที่ ไว้ ใจแก่แพทย์ และแก้ ให้วิชาเทคนิคการแพทย์
ก้าวหน้า
ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

*ผู้รับผิดชอบบทความ E-mail address: somchaivir@gmail.com
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สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้รับการจดทะเบียนจากกองตำ�รวจสันติบาล ใน
เลขลำ�ดับ จ.863 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2508
โดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทยใน 5 ข้อดังกล่าว
นับจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาต
ให้จัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2506 และสมาคมฯ ได้
ดำ�เนินงานมาถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2556 เป็นเวลา
50 ปีแล้ว สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญหลายประการในการทำ�ให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สังคม ประเทศชาติและนานาประเทศ แต่ข้อมูลหลัก
ฐานการดำ�เนินงานของสมาคมยังกระจัดกระจายอยู่
กับกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลา และคณะ
กรรมการบริหารในยุคแรกๆ ก็มีอายุมากแล้ว ข้อมูล
บางอย่างอาจมีความคลาดเคลือ่ นขาดการยืนยันความ
ถู ก ต้ อ ง และยั ง ไม่ มี ผู้ ร วบรวมเป็ น กิ จ จะลั ก ษณะ
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ผู้เขียนซึ่งเป็นกรรมการสมาคมฯ
ในตำ � แหน่ ง ต่ า งๆ และมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น
กิจกรรมทีส่ �ำ คัญต่างๆ มากกว่า 30 ปี มีขอ้ มูลเอกสาร
ภาพถ่าย จำ�นวนมากที่น่าจะบันทึกเป็นประวัติของ
สมาคมฯ ได้ จึงดำ�ริที่จะรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
มีอยู่เช่น สรุปรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปีของ
สมาคมฯ หนังสือบทคัดย่อการประชุมวิชาการ วารสาร
เทคนิคการแพทย์ จุลสารเทคนิคการแพทย์ และ
หนังสือเอกสารของสมาคมฯ พร้อมด้วยข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
(www.amtt.org) สภาเทคนิ ค การแพทย์
(www.mtcouncil.org) และ เมดเทคทู เ ดย์
(www.medtechtoday.org) รวมทั้ ง จากการ

สมชาย วิริยะยุทธกร

สัมภาษณ์อดีตนายกสมาคมฯ เลขาธิการ อุปนายก
และผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งสำ�คัญต่าง ๆ อาทิ รองศาสตราจารย์
เดชา ร่มไทรย์ รองศาสตราจารย์เทียนชัย ไชยเศรษฐ
อาจารย์ ป ระสิ ท ธิ์ ชนะรั ต น์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
เลอสรวง ชวนิ ช ย์ ศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะพงศ์
ปรั ช ชญาสิ ท ธิ กุ ล รองศาสตราจารย์ ดร.รั ช นา
ศานติยานนท์ นายบัณฑิต คูวิจิตรสุวรรณ นายสมชัย
เจิดเสริมอนันต์ นางนฤมล สถิ โรภาส นางนัยนา
วัฒนศรี นางสาวสุภี วงษ์มณีพิรักษ์ นางสุจิตรา
มานะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์
และ นายไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ เป็นต้น
จุ ด ประสงค์ ข องการเขี ย นบทความเพื่ อ
ต้ อ งการให้ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์
ได้ทราบประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ โดยชี้ ให้
เห็นว่ากว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะเจริญมาได้ถึง
ทุกวันนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่าน
ทุกสมัย พร้อมทั้งนักเทคนิคการแพทย์รุ่นพี่ มีความ
ตั้งใจเสียสละและทุ่มเททำ�งานสืบต่อกันมาด้วยความ
เหนื่อยยาก และหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ รุ่ น หลั ง จะร่ ว มกั น สื บ สานช่ ว ยกั น ทำ � ให้
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความก้าวหน้าและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสืบไป โดยมองผลกระทบต่อวิชาชีพ
เป็นหลัก ด้วยความสามัคคี เกื้อกูล ช่วยเหลือกัน
เพื่อทำ�ให้วิชาชีพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและ
สังคม โดยผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานด้วยความสุข
และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
บทความนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็น
ข้อมูลหลักของสมาคมฯ และส่วนที่สองเป็นกิจกรรม
สำ�คัญต่างๆ ของสมาคมฯ ที่ได้ดำ�เนินการ โดยแบ่ง
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในธรรมนูญสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ทั้ง
7 ข้อ

50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลหลักของสมาคมฯ

ข้อบังคับ/ธรรมนูญสมาคมฯ
สมาคมฯ มีข้อบังคับกลางตั้งแต่ปี พ.ศ.
2506 และ ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการแก้ ไขข้อบังคับ
โดยลดจำ�นวนคณะกรรมการจาก 21 คนเหลือ 15 คน
ในปี พ.ศ. 2520 สมาคมฯ ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ
ที่ยกร่างขึ้นใหม่ และต่อมาในวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2537 ได้มีการแก้ ไขข้อบังคับสมาคมฯ โดย
เปลี่ยนจากข้อบังคับเป็นธรรมนูญสมาคมฯ และย้าย
สถานที่ ตั้ ง สำ � นั ก งาน จากคณะเทคนิ ค การแพทย์
ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้ อ ย กรุ ง เทพมหานคร ไปอยู่ ณ
เลขที่ 116/11 หมู่ที่ 8 ซอยสังคมสงเคราะห์ แขวง
วังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้มีการ
ปรับปรุงธรรมนูญสมาคมฯ อีกครั้ง โดยธรรมนูญ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546
ได้ ใช้ต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 จึงมีการแก้ ไข
ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยมีสาระสำ�คัญ คือ วาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งของนายกสมาคมฯ เปลี่ยนจาก
วาระละ 2 ปี เป็น นายกสมาคมฯ อยู่ ในตำ�แหน่งได้
คราวละ 3 ปี และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยประกาศ
ใช้ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554
กรรมการสมาคมฯ
ในระยะเวลา 50 ปี (พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2556)
มีคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย จำ�นวน 24 ชุด นายกสมาคมฯ จำ�นวน
13 คน เป็น ชาย 12 คน หญิง 1 คน มีรายชื่อและ
ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคมฯ ดังนี้
ชุดที่ 1 ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ วี กู ล
วีรานุวัตติ์ พ.ศ. 2506-พ.ศ. 2510
ชุดที่ 2 ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ เ ชวง
เดชะไกศยะ พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2513
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ชุดที่ 3 ร.อ. สามารถ พัวไพโรจน์ รน.
พ.ศ. 2513-พ.ศ. 2515
ชุดที่ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พลธีระ
พ.ศ. 2515-พ.ศ. 2517
ชุดที่ 5 นายแสงชั ย ไหลวั ฒ นา พ.ศ.
2517-พ.ศ. 2519
ชุดที่ 6 รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์
พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2521
ชุดที่ 7-8 อาจารย์ดาวลัต สิตังกัง พ.ศ.
2521-พ.ศ. 2525
ชุดที่ 9-10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง
ชวนิชย์ พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2529
ชุดที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตร สุวรรณคฤหาสน์ พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2531
ชุ ด ที่ 12-13 ศาสตราจารย์ ดร.เวคิ น
นพนิตย์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2535
ชุ ด ที่ 14-19 รองศาสตราจารย์ ส มชาย
วิริยะยุทธกร พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2547
ชุ ด ที่ 20 ศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะพงศ์
ปรัชชญาสิทธิกุล พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2549
ชุดที่ 21-24 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา
ศานติยานนท์ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่งนายก
สมาคมฯ ในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
1. นายกสมาคมฯ คนแรก คือ ศาสตราจารย์
นายแพทย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2506พ.ศ. 2510)
2. นายกสมาคมฯ ที่อยู่ ในตำ �แหน่งนาน
ที่สุด คือ รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร
ดำ�รงตำ�แหน่งนายกสมาคม 6 วาระ ในชุดที่ 14-19
เป็นเวลา 12 ปี (พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2547)
3. นายกสมาคมฯ หญิงคนแรก คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ชุดที่ 21-24
(พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)
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4. นายกสมาคมฯ จากสถาบันการศึกษา
ที่มากที่สุด คือ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำ�นวน 4 คน
และจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�นวน 4 คน
5. นายกสมาคมฯ ที่มาจากภาคเอกชน คือ
นายแสงชัย ไหลวัฒนา ชุดที่ 5 (พ.ศ. 2517-พ.ศ.
2519) และ อาจารย์ดาวลัต สิตังกัง ชุดที่ 7-8 (พ.ศ.
2521-พ.ศ. 2525)
6. นายกสมาคมฯ ทีม่ าจากส่วนภูมภิ าค คือ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ นตร สุ ว รรณคฤหาสน์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุดที่ 11 (พ.ศ. 2529-พ.ศ.
2531)
ที่ท�ำการสมาคมฯ
ในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมเทคนิคการ
แพทย์แห่งประเทศไทย ได้ก�ำ หนดทีต่ งั้ สำ�นักงานแห่ง
ใหญ่ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ บ้านเลขที่ 2 ตำ�บล
ศิริราช อำ�เภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ต่อมาได้
ย้ายตามสถานที่ทำ�งานของนายกสมาคมฯ เช่น ภาค
วิชาเวชศาสตร์ชนั สูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2523
อาจารย์ดาวลัต สิตังกัง นายกสมาคมฯ ในขณะนั้น
ได้รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกซือ้ ทีด่ นิ และตึกแถว
สามชั้นครึ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมเนื้อที่
ด้านหลังลึก 20 เมตร อยู่บ้านเลขที่ 116/11 หมู่ที่ 6
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ราคารวมทั้งสิ้น 540,000 บาท เพื่อเป็นที่ทำ�การ
สมาคมฯ แต่ไม่ได้ยา้ ยเข้าไปใช้เป็นทีท่ �ำ การ เนือ่ งจาก
ไม่ ส ะดวกในการประสานงาน และจำ � เป็ น ต้ อ งมี
เจ้าหน้าทีป่ ระจำ� ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยรายเดือนเป็นภาระของ
สมาคมฯ จึงได้ให้บริษัทจำ�หน่ายเครื่องมือและน้ำ�ยา
ทางเทคนิคการแพทย์เช่า เพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ
และได้ใช้สถานทีท่ �ำ งานของนายกสมาคมฯ เป็นทีท่ �ำ การ
สมาคมฯ ต่ อ ไป เช่ น ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ นตร
สุวรรณคฤหาสน์ เป็นนายกสมาคมฯ ใช้คณะเทคนิค
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การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ที่ ทำ � การ
สมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ และ
รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายก
สมาคมฯ ใช้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นที่ทำ�การ
สมาคมฯ นานถึง 16 ปี จากนั้นเมื่อศาสตราจารย์
ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นนายกสมาคมฯ ได้
ย้ายที่ทำ�การสมาคมฯ ไปที่คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม แล้วย้าย
มาที่ อาคารจุฬารัตน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีร่ องศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
เป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน
ใน ปี พ .ศ. 2552 รองศาสตราจารย์
ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้แต่งตั้งให้
นายนิเวศน์ ประยูรเธียร รองศาสตราจารย์สมชาย
วิรยิ ะยุทธกร ทีป่ รึกษาสมาคมฯ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ และนายมณี เตชวิริยะ เป็นคณะกรรมการ
จัดหาที่ทำ�การถาวรของสมาคมฯ และได้ดำ�เนินการ
สำ�รวจอาคารสถานที่ที่เหมาะสมสำ�หรับเป็นที่ทำ�การ
ถาวรของสมาคมฯ จนกระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 สมาคมฯ ได้ซื้ออาคารสำ�นักงาน 7 ชั้น
เนื้อที่ 56 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอย 52/1
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ในวงเงิน 18 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ ในระหว่าง
การปรับปรุงให้เป็นที่ทำ�การถาวรของสมาคมฯ และ
ที่ จั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ ในวงเงิ น ประมาณ
10 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2557
สมาคมฯ ในพระอุปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ ได้มีหนังสือสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ที่ สทพท.นย 118/2555 ลงวันที่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงราชเลขาธิการ สำ�นัก

50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง เพือ่ ขอให้น�ำ ความ
กราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอประทานพระกรุณาทรง
รับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย อยู่ ใน
พระอุปถัมภ์
ราชเลขาธิการ สำ�นักราชเลขาธิการ พระบรม
มหาราชวัง มีหนังสือสำ�นักราชเลขาธิการ ที่ รล
0012.3/8977 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556
ถึง รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายก
สมาคมฯ แจ้งว่าราชเลขาธิการได้นำ�ความกราบทูล
ทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงรับสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย อยู่ ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นสิริมงคล
ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นำ�มาซึง่ ความชืน่ ชมยินดี
และปลาบปลืม้ ใจแก่นกั เทคนิคการแพทย์ทงั้ มวลเป็น
ล้นพ้น
ดั ง นั้ น ชื่ อ สมาคมทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษ คื อ “สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ ”
“The Association of Medical Technologist
of Thailand under the Patronage of HRH
Princess Soamsawali”
สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนา
สาธารณสุข
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้ยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียน เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการพัฒนาสาธารณสุข และได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการพัฒนาสาธารณสุข ทะเบียนเลขที่ ส.3 เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยสมาคมฯ ได้รับ
การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น องค์ ก รเอกชน
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สาธารณประโยชน์ จากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 หลายโครงการ อาทิ
โครงการส่งเสริมคุณภาพวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดย
ระบบสารสนเทศทางชันสูตรสาธารณสุข โครงการ
แนะนำ�วิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่ โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และโครงการสำ�รวจบุคลากรที่ทำ�งานใน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค เป็นต้น
29 มิถุนายน เป็นวันเทคนิคการแพทย์ ไทย
องค์ ก รวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ อั น
ประกอบด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และสภาคณบดีสถาบัน
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เห็น
ชอบตามที่รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ศรไชย
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการ
แพทย์ ครั้งที่ 3/2550 วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2550 ให้กำ�หนดวันที่ 29 มิถุนายนของ ทุกปีเป็น
วันเทคนิคการแพทย์ ไทย เนื่องจากเป็นวันสถาปนา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(มหาวิทยาลัยมหิดล) ขึน้ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ตามประกาศกฤษฎี ก าการจั ด ตั้ ง คณะเทคนิ ค
การแพทย์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 60 วันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2500) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
เป็นต้นไป และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีเทคนิค
การแพทย์ ไทย สภาเทคนิคการแพทย์ โดยคณบดี
คณะเทคนิ ค การแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉั ต รชั ย ศรไชย)
ได้ประสานกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำ�
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ ไทย
ชนิดราคา 10 บาท จำ�นวน 3 ล้านเหรียญ
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เพลง สี และดอกไม้ประจ�ำวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ ชุดที่ 24 ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำ�เพลง
และคัดเลือก สี และดอกไม้ประจำ�วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ขึ้น โดยในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555
สมาคมฯ ได้ประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกันดังนี้
1. เพลงประจำ � วิ ช าชี พ คื อ เพลง
ดุริยาราชาวดี มีความหมายว่า บทเพลงแห่งพระราชา
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ สุทธิรัตน์ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดร้อยกรองระดับชาติ
หลายรางวัล เป็นผู้ประพันธ์คำ�ร้อง นายธานินทร์
เคนโพธิ์ เป็นผู้ประพันธ์ทำ�นอง และ นายภิทูร พลชนะ
เป็นผู้เรียบเรียงดนตรี ซึ่งทั้งสองเป็นเจ้าของผลงาน
บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นเพลงเทิดพระเกียรติ
พ่อหลวงของชาวไทย เพลงดุริยาราชาวดี ขับร้องโดย
นักร้องชาย นายธานินทร์ เคนโพธิ์ และ นักร้องหญิง
คุณสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
2. สีประจำ�วิชาชีพ คือ สีแดงเลือดนก
3. ดอกไม้ประจำ�วิชาชีพ คือ ดอกราชาวดี
โลโก้ 50 ปี สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประกวดโลโก้ 50 ปี
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับ
การสนับสนุนเงินรางวัลจำ�นวน 10,000 บาท จาก
นายนิเวศน์ ประยูรเธียร บริษัท กิบไทย จำ�กัด โดย
ผู้ชนะเลิศในการประกวดโลโก้ คือ คุณขนาน กิมเทศ
ความหมายของโลโก้ 50 ปี สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย คือ
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50 (สีทอง) หมายถึง ครบรอบ 50 ปีทอง
ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย การใช้
ตัวเลขอารบิกแสดงถึงความเป็นสากล ลักษณะอักษร
แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และปลายเลขศูนย์
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของวิชาชีพ
AMTT หมายถึง สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย (เป็นชื่อย่อสมาคมฯ เป็นภาษา
อังกฤษ)
หยดเลือดสีแดง ข้างในมีกล้องจุลทรรศน์
และ ฟลาสก์ หมายถึง ความเป็นวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์
เครื่องหมาย Infinity (ตรงกลาง) หมายถึง
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์มาอย่างต่อเนือ่ งและต่อไปไม่สนิ้ สุด

กิ จ กรรมส� ำ คั ญ แบ่ ง ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
ธรรมนูญสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์ข้อที่
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและรักษาคุณค่า
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เจริญก้าวหน้าตาม
มาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมของผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิชาชีพ และข้อที่
4. เพื่อร่วมกันรักษาจรรยาแห่งวิชาชีพ
ให้เป็นทีว่ างใจแก่ประชาชน มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
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การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเทคนิคการแพทย์
ประจ�ำปี จ�ำนวน 37 ครั้ง
สมาคมฯ จัดประชุมสัมมนาวิชาการเทคนิค
การแพทย์ระดับประเทศครัง้ แรก ร่วมกับคณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2520
โดยการริเริ่มของ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์
นายกสมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
มีศาสตราจารย์ นายแพทย์ เรือโทยงยุทธ สัจจวาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานใน
พิธเี ปิดการประชุมสัมมนา มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประมาณ
200 คน
ในปี พ.ศ. 2532 ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน
นพนิตย์ นายกสมาคมฯ ได้ยกระดับการประชุมสัมมนา
วิชาการประจำ�ปีของสมาคมฯ ให้เป็นมาตรฐานขึน้ โดย
จัดการประชุมในโรงแรมและมีคูหาแสดงสินค้าเป็น
ระบบสากล สมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการด้วยระบบนี้
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2534 สมาคมฯ
จัดประชุมครั้งที่ 15 ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์ เป็นคณบดี ได้จัดประชุม
สั ม มนาวิ ช าการนานาชาติ ท างเทคนิ ค การแพทย์
ครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง 4th ASEAN Conference in
Medical Laboratory Technology ระหว่างวันที่
1-5 เมษายน พ.ศ. 2534 ณ กรุงเทพมหานคร และ
ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
ครัง้ ที่ 28 ได้จดั ประชุมนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์
ในประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง ในหัวข้อเรื่อง 10th
ASEAN Conference in Medical Laboratory
Technology ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน พ.ศ.
2547 ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน
1,179 คน จาก 15 ประเทศ และที่สำ�คัญในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่
31 หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์ตามรอยพระ
ยุคลบาท” ได้รบั พระกรุณาธิคณุ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
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พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการของ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำ�ปี
พ.ศ. 2550 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่เป็นปีแรก และเสด็จต่อเนื่องมาทุกปีจน
ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาวิชาการทางเทคนิค
การแพทย์ ครั้งที่ 37
การประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการ
แพทย์ทั้ง 37 ครั้ง ได้จัดหมุนเวียนไปตามจังหวัด
ต่างๆ มีการแลกเปลีย่ นความรูท้ ที่ นั สมัย ในหัวข้อเรือ่ ง
ต่างๆ ตามแต่ยคุ สมัย การนำ�นิทรรศการเครือ่ งมือและ
น้ำ�ยาทางเทคนิคการแพทย์ ไปแสดงยังชุมชนต่างๆ
ในภูมิภาค และได้มีการพัฒนานำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ ในการบริหารจัดการการประชุมที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจำ�นวนมาก เช่น ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดทำ�
บั ต รบาร์ โ ค้ ด สำ � หรั บ สมาชิ ก ที่ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่
35 และในปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มการลงทะเบียน
ออนไลน์ (Online Registration) ผ่านเว็บไซต์
สมาคมฯ ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 36 นอกจากนี้มีการพัฒนารูปแบบการจัด
ประชุมเพือ่ ให้ครอบคลุมความรูท้ างเทคนิคการแพทย์
ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล คุณธรรม จริยธรรม
กฎหมาย และอืน่ ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกในการ
ประกอบวิชาชีพ และเกิดองค์ความรู้ ใหม่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เป็นการประกอบโรคศิลปะ
การผลักดันให้เทคนิคการแพทย์เป็นการ
ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมีการพูดคุยกันมานาน ได้เริ่ม
ดำ � เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง โดยคณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมฯ ชุดที่ 5 ทีม่ นี ายแสงชัย ไหลวัฒนา เป็นนายก
สมาคมฯ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก
นักเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลประสาท พญาไท
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ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบที่ จ ะผลั ก ดั น การกำ � หนดให้
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นการประกอบโรคศิลปะ
และได้มีการยกร่างคำ�จำ�กัดความวิชาชีพเทคนิคการ
แพทย์โดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ และศาสตราจารย์
ดร.มาลัย วรจิตร
เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีกฎหมาย
รับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ตามพระราชบัญญัติการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479
โดยคำ�สั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 38
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา
ซึ่งอยู่ ในช่วงเวลาที่ รองศาสตราจารย์เดชา ร่มไทรย์
เป็นนายกสมาคม ชุดที่ 6 โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หมายเลข
ทน. 1 และอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ หมายเลข
ทน. 2 ซึ่งผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
ทั้ง 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อทำ�หน้าที่ ในการพิจารณาผู้ขอเป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์รายต่อมา และทำ�หน้าที่
ในการยกร่างข้อจำ�กัดและเงือ่ นไข ในการประกอบโรค
ศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หลังจากนั้นมีนายก
สมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ หลายท่านได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการและอนุกรรมการในคณะ
กรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะในระยะต่อมา
จนกระทั่ ง เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ พ ระราช
บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ได้กำ�หนดให้มีคณะกรรมการวิชาชีพ สาขา
เทคนิ ค การแพทย์ ซึ่ ง รองศาสตราจารย์ ส มชาย
วิริยะยุทธกร นายกสมาคมฯ ชุดที่ 18 และ 19 ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาชีพสาขา

สมชาย วิริยะยุทธกร

เทคนิคการแพทย์ และกรรมการในคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ในปี พ.ศ. 2540 สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ชุดที่ 16 ซึ่งมี รองศาสตราจารย์
สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ ได้เริ่มงาน
เกี่ ย วกั บ มาตรฐานวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ โดย
ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มี
นางวรรณิกา มโนรมณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
นางนัยนา วัฒนศรี และนายสมชัย เจิดเสริมอนันต์
เป็นอนุกรรมการในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2542
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ก�ำ หนด
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดย
ใช้มาตรฐาน ISO/IEC Guide 25 เป็นพื้นฐานหลัก
ต่อมาได้มเี สียงสะท้อนจากสมาชิกของสมาคมฯ ในการ
ประชุมวิชาการประจำ�ปี เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2543
เรียกร้องให้มกี ารจัดทำ�มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ฉบับใหม่ โดยใช้สาระสำ�คัญจาก ISO/FDIS 15189
ฉบับปี ค.ศ. 2000 เป็นหลัก ประกอบด้วยมาตรฐาน
ISO 9001 ฉบับปี ค.ศ. 2000 มาตรฐานโรงพยาบาล
(HA) ฉบับบูรณาการ พ.ศ. 2543 และมาตรฐาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัด
ทำ�ร่างมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ส่งให้สมาชิก
ของสมาคมฯ และผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณา โดยได้น�ำ ข้อคิด
เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ มาปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ ในประเทศไทย จัดทำ�เป็นมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ฉบับปี พ.ศ. 2544 และพัฒนาให้
ทันสมัยเป็นฉบับปี พ.ศ. 2547 สำ�หรับใช้เป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ จัดตั้งระบบคุณภาพ บำ�รุงรักษา และพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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สภาเทคนิคการแพทย์ ซึง่ ได้รบั ถ่ายโอนภาระ
งานรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารเทคนิค
การแพทย์จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ได้มีมติ ให้นำ�มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2547 มาใช้เป็นมาตรฐานการให้บริการของผู้
ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และให้ดำ�เนินการ
โดยสภาเทคนิคการแพทย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2549 เป็ น ต้ น มา หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานงานเทคนิ ค การแพทย์ ให้ ค รอบคลุ ม
ครบถ้วน ทันสมัย เป็นฉบับ พ.ศ. 2551 และ ฉบับ
พ.ศ. 2555
ในปัจจุบัน มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
ของไทยได้แพร่หลายและมีการนำ�ไปใช้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ(1) โดยการสนับสนุนของ Thailand
United State Cooperation ที่ได้ขออนุญาตแปล
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์และแบบ checklist
เป็นภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้ในหลายๆ ประเทศ เช่น กลุม่
ประเทศในทวี ป อาฟริ ก า ประเทศกั ม พู ช า ลาว
เวียดนาม ฯลฯ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการ การตรวจติดตามภายในเครือข่าย และการ
ประเมินรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารโดยสภาเทคนิค
การแพทย์ ทั้งนี้มีห้องปฏิบัติการภายในประเทศที่ได้
รับการตรวจประเมิน ในช่วงทีด่ �ำ เนินการโดยสมาคมฯ
และสภาฯ จำ�นวน 314 และ 1,240 ครั้ง ตามลำ�ดับ
และมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ในช่วงดำ�เนินการโดยสมาคมฯ และ
สภาฯ จำ�นวน 18 และ 845 แห่ง ตามลำ�ดับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.
2547 : สภาเทคนิคการแพทย์(2)
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสภาเทคนิคการ
แพทย์ โดยใช้เวลาดำ�เนินการร่วม 20 ปี ตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เ นตร สุ ว รรณคฤหาสน์ เป็ น นายก
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สมาคมฯ (ชุดที่ 11) และได้มีการเสนออีกหลายครั้ง
ในสมัยศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ และรอง
ศาสตราจารย์ สมชาย วิรยิ ะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ
ชุดที่ 12-17 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2541 สมาคม
เทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง มี ร อง
ศาสตราจารย์สมชาย วิรยิ ะยุทธกร เป็นนายกสมาคมฯ
ได้ ร่ ว มกั บ สภาคณบดี ส ถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เทคนิ ค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์
ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานสภาคณบดี
และคณบดี ร วม 7 ท่ า น ได้ ร่ ว มกั น ลงนามถึ ง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ สทพท
นย 51/2541 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ขอ
ให้จัดตั้งสภาเทคนิคการแพทย์ ไปพร้อมกับการจัดทำ�
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ปรากฏ
ว่าขณะนั้นสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ชะลอเรื่องการจัดตั้ง
สภาเทคนิคการแพทย์ ไว้ก่อน และขอให้ ใช้พระราช
บัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ไปอีก
ระยะหนึ่ง จนกระทั่งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในขณะนั้ น ได้ ป ระสานงานให้ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า พบ
นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ อธิ บ ายให้ เ ข้ า ใจถึ ง
ความจำ�เป็นและประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั จากการ
เสนอให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ กายภาพบำ � บั ด และ
ก่อนหน้านีเ้ มือ่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 นายปรีชา
ปิตานนท์ วุฒิสมาชิกจังหวัดจันทบุรี ได้ทำ�หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ให้จดั ตัง้ สภากายภาพบำ�บัด และสภาเทคนิคการแพทย์
ขึน้ โดยตราเป็นพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพกายภาพบำ�บัด
และพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และ

4628

ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2544 นางสุดารัตน์
เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให้วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ และวิชาชีพกายภาพบำ�บัดเป็นวิชาชีพอิสระ
จึงนำ�ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพกายภาพบำ�บัด
พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
นับเป็นก้าวแรกของการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง
2 ฉบับ และได้ดำ�เนินการต่อไปอีกหลายขั้นตอน
จนกระทั่งมีการประกาศใช้ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2547 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ
65 ก หน้า 33-51 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 23 ตุลาคม
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบนั นับถึงวันที่ 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์แล้ว จำ�นวน 13,584 คน
การก�ำหนดสายงานเทคนิคการแพทย์ในส่วนราชการ
และเป็นวิชาชีพเฉพาะ
รองศาสตราจารย์ ส มชาย วิ ริ ย ะยุ ท ธกร
นายกสมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ชุ ดที่ 14-15 ได้ เ สนอและประสานกั บ กระทรวง
สาธารณสุข และสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนเพื่อให้เกิดสายงานเทคนิคการแพทย์ ในส่วน
ราชการ โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากนาง
ลาวัลย์ ใบหยก พีส่ าวของ นางสาวพันธ์ภริ มย์ ใบหยก
นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ป ระจำ � โรงพยาบาลกลาง
ที่ ได้กรุณาประสานผ่าน ดร.วุฒิชัย มากศิริ ไปยัง
ดร.วิลาศ สิงหวิสยั เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในขณะนั้น จนกระทั่ง
สำ�นักงาน ก.พ. ได้จัดทำ�มาตรฐานกำ�หนดตำ�แหน่ง
สายงานเทคนิคการแพทย์ ระดับ 6-350 ซึ่งประกอบ
ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของนั ก เทคนิ ค การแพทย์
ระดับ 3-9 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และ
ได้ท�ำ หนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการข้าราชการสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งหลายหน่วยงานได้

สมชาย วิริยะยุทธกร

นำ�ไปปรับปรุงและประยุกต์ ใช้ เป็นผลให้นักเทคนิค
การแพทย์ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ได้สิทธิในเรื่องเงิน
ประจำ�ตำ�แหน่งสาขาวิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์
ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รบั เงินประจำ�ตำ�แหน่งของ
ข้ า ราชการและผู้ ดำ� รงตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารซึ่ ง ไม่ เ ป็ น
ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ที่ได้กำ�หนดเพิ่มเติม
ตำ�แหน่งวิชาชีพเฉพาะเทคนิคการแพทย์ ได้รับเงิน
ประจำ�ตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
การก�ำหนดเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพขาดแคลน
ในปี พ.ศ. 2538 ทบวงมหาวิทยาลัยโดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย และดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้อำ�นวยการ
กองแผนงาน ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย
วิริยะยุทธกร นายกสมาคมฯ ชุดที่ 15 เป็นกรรมการ
และอนุกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการเพิ่มการผลิต
บัณฑิตสาขาสหเวชศาสตร์ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต
เทคนิคการแพทย์ ซึง่ เป็นสาขาขาดแคลนตามข้อเสนอ
แนะของสมาคมฯ และข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัย
ของนายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล ผู้อำ�นวยการกอง
การประกอบโรคศิลปะ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเร่งรัด
การผลิต โดยให้ทนุ การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก
และสนับสนุนครุภณั ฑ์เพือ่ เร่งการผลิตบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์ ให้ทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตเทคนิค
การแพทย์ และมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี แ ผนการจั ด ตั้ ง
คณะที่จะผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ อันได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ และมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ซึง่ ก็ได้รบั ทุนพัฒนาอาจารย์ ในระดับ
ปริญญาเอกด้วย
การเพิ่มความรู้และประสบการณ์อาจารย์เทคนิค
การแพทย์
สมาคมฯ ได้ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับ
อาจารย์เทคนิคการแพทย์ จากสถาบันต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เรื่อง “การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

วิชาชีพสำ�หรับอาจารย์เทคนิคการแพทย์” เมื่อวันที่
28-29 มกราคม พ.ศ. 2555
งานวิเทศสัมพันธ์
สมาคมฯ มีกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เอเชีย แอฟริกา และ
อเมริกา ในกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ซึง่ ดำ�เนินการโดยผ่านองค์กรวิชาชีพ เช่น
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียนหรือแห่งเอเชีย
หรือในนามของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ
ได้เป็นวิทยากรในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้ง
สมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศกัมพูชา การ
จัดตั้ง African Society for Laboratory Medicine
และการดำ�เนินงานด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ในระดับชาติ
สมาคมฯ ได้จัดประชุมระดมความคิดจาก
คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนบริษัทและผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากภาครัฐและเอกชน ใน
การเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เรื่อง “เทคนิค
การแพทย์กับการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.
2554
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญให้เป็น Advisory Board
ของ International Certification Global
Committee ของ American Association of
Clinical Pathologists (ASCP) และประเทศไทย
ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ ASCPi และได้แต่งตั้ง
Advisory Board ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์
ดร.รั ช นา ศานติ ย านนท์ เป็ น ประธาน ผู้ ช่ ว ย
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ศาสตราจารย์ ดร.ปาลนี อัมรานนท์ นางสาวศิริรัตน์
ตันสกุล และ อาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นกรรมการ
ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจากอาจารย์
พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็นนายไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามตำ � แหน่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
สมาคมฯ
สมาคมฯ ได้สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมแก่
สมาชิกในการประชุมนานาชาติ ASEAN Conference
of Clinical Laboratory Scientists และ Congress
of Asia Association of Medical Laboratory
Scientists ณ ประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับ AAMLS (Asia
Association of Medical Laboratory Scientists)
และ JAMT (Japan Association of Medical
Technologists) จัดทำ�การควบคุมคุณภาพด้านโลหิต
วิทยา จุลชีววิทยา และการตรวจตะกอนปัสสาวะโดย
การส่งรูปภาพ (Photo Survey Program)
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน (AAMLT)/
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเอเชีย (AAMLS)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง ชวนิชย์ นายก
สมาคมฯ ชุดที่ 10 ได้เป็นผู้แทนนักเทคนิคการแพทย์
ของประเทศไทย เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนนักเทคนิค
การแพทย์จากกลุ่มประเทศอาเซียนอีก 5 ประเทศ
ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2528 โดยที่ประชุมมีความ
เห็นให้ก่อตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน
(ASEAN Association of Medical Laboratory
Technologists หรือ AAMLT) ขึ้นเพื่อความ
ร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ ใ ห้
ไปสู่ระดับสากล
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอสรวง ชวนิชย์ ได้รับ
เลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และรองศาสตราจารย์
สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นเลขาธิการสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งอาเซียน ในปี ค.ศ. 1991 - ค.ศ. 1993
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท มกรแก้วเกยูร ได้รับ
รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นอาเซียน ประจำ�ปี
ค.ศ. 1995 (AAMLT Outstanding Award 1995)
ในการประชุ ม 6 th ASEAN Conference in
Medical Laboratory Technology ณ เมือง
กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย เมื่ อ วั น ที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2538
รองศาสตราจารย์ ส มชาย วิ ริ ย ะยุ ท ธกร
ได้รบั รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดเี ด่นอาเซียน ประจำ�
ปี ค.ศ. 1997 (ASEAN Outstanding Medical
Laboratory Technologist Award) ในการประชุม
7th ASEAN Conference in Medical Technology
ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3
ธันวาคม พ.ศ. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ ชุดที่ 21 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งอาเซียน (ASEAN
Association of Medical Laboratory Technologists หรือ AAMLT) ในปี ค.ศ. 2006-ค.ศ. 2008
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ ชุดที่ 22 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งเอเชีย (Asia Association of Medical Laboratory Scientists หรือ
AAMLS) ในปี ค.ศ. 2009-ค.ศ. 2013
ความร่วมมือของสมาคมฯ กับหน่วยงานภาครัฐ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นศูนย์รวมของผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านต่างๆ ทางเทคนิค
การแพทย์ และได้ให้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับ
หน่วยงานภาครัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น
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กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักพัฒนาและ
รับรองระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ ในการดำ�เนิน
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการจัดทำ�เกณฑ์และจัด
หมวดหมู่ชุดน้ำ�ยาและเครื่องมือแพทย์ที่ ใช้วินิจฉัย
ภายนอกร่างกาย พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2544(3) และ
โครงการสำ�รวจและประเมินคุณภาพชุดน้ำ�ยาตรวจ
แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) และ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV)(4) ซึ่งทั้ง
2 โครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล
เป็นหัวหน้าคณะวิจยั ในนามสมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โครงการจัดการ
บรรยายอบรมเรื่อง “เทคนิคการตรวจวินิจฉัยสิ่ง
ส่งตรวจจากผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสเอดส์ พร้อมกับการควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ” ซึ่ง
สมาคมฯ ได้ จั ดร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ปีละ 4 จังหวัด อย่างต่อเนื่องหลายปี
นอกจากนีก้ รรมการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทน
วิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะ
กรรมการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์
ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น
บริษทั ห้างร้าน สมาคม ชมรม ในการจัดประชุม อบรม
สัมมนาทางวิชาการ อาทิ ร่วมกับ บริษัทโรช ไดแอก
โนสติกส์ ประเทศไทย จำ�กัด จัดอบรมเรื่อง “การ
บริหารคุณภาพระบบ Point-of-care-testing” ใน
จังหวัดต่างๆ ร่วมกับ บริษัทแอ๊บบอต แลบรอตอรีส

50 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย จำ�กัด จัดอบรมเรื่อง “Pitfalls in HIV
and Hepatitis Testing” ร่วมกับบริษัทไบโอแรด
จำ�กัด จัดอบรมเรื่อง “Improving Analytical
Quality Management” นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย จัดงาน Thailand lab อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2011 ถึงปัจจุบัน
การมอบเงินช่วยเหลือสภาเทคนิคการแพทย์
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์หลักที่ ได้
ผลักดันให้มกี ารก่อตัง้ สภาเทคนิคการแพทย์จนสำ�เร็จ
ในปี พ.ศ. 2547 และเพื่อให้สภาเทคนิคการแพทย์
สามารถดำ�เนินการได้ตามวัตถุประสงค์ สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสามัญประจำ�ปีของสมาคม ได้สนับสนุนเงิน
ทุนเริ่มต้นแก่สภาเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2547
จำ�นวน 1 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2548 จำ�นวน
1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2 ล้านบาท
สมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภา
เทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ในการจัดทำ�โครงการระบบ
การศึกษาต่อเนือ่ งของนักเทคนิคการแพทย์ (CMTE)
ในปี พ.ศ. 2550 จำ�นวน 541,000 บาท และในปี
พ.ศ. 2551 จำ�นวน 711,000 บาท (โครงการระยะ
เวลา 3 ปี)
สมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภา
เทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
ที่ทำ�การถาวรของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ ใน
กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2553 จำ�นวน
667,875 บาท
สมาคมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภา
เทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ �
เว็บไซต์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ในปี พ.ศ. 2556
จำ�นวน 200,000 บาท
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การมอบเงิ น ทุ น จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ เ ทคนิ ค การแพทย์
ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
นายกสมาคมฯ ชุดที่ 20 โดยความเห็นชอบจากที่
ประชุมสามัญประจำ�ปีของสมาคมฯ ได้มอบเงินทุน
เริ่มต้นจำ�นวน 1 ล้านบาท ในการจัดตั้งมูลนิธิเทคนิค
การแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ เมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2550 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
เพื่อพัฒนาประเทศและสังคม ประกาศเกียรติคุณ
ผูส้ ร้างผลงานดีเด่นสาขาเทคนิคการแพทย์ ให้ทนุ การ
ศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ที่มี
ความประพฤติดี มีผลงานเป็นแบบอย่าง หรือผู้ด้อย
โอกาส ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ใ นสถาบั น การศึ ก ษา
ต่างๆ และดำ�เนินการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
วัตถุประสงค์ข้อที่
2. เพือ่ สมานสามัคคี เกือ้ กูลและสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ที่มีวิชาชีพร่วมกัน และข้อที่
7. เพือ่ ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก มีการ
จัดกิจกรรมดังนี้
รางวั ล นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ดีเ ด่ น /ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ/ผู้ส่งเสริมวิชาชีพ
ในปี พ.ศ. 2531 สมาคมเทคนิคการแพทย์
แห่ ง ประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.เวคิ น
นพนิตย์ นายกสมาคมฯ ชุดที่ 12 ได้ริเริ่มมอบโล่
ยกย่ อ งเชิ ดชู เ กี ย รติ นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ดีเ ด่ น
ผูบ้ �ำ เพ็ญประโยชน์ตอ่ วิชาชีพ และผูส้ ง่ เสริมวิชาชีพให้
แก่ แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ และอื่นๆ
เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 55 คน
เป็นชาย 26 คน หญิง 29 คน ซึ่งเป็นนักเทคนิคการ
แพทย์ 27 คน อาจารย์ 22 คน แพทย์ 2 คน และ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 4 คน และเป็นที่ยินดีอย่าง
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ยิ่งสำ�หรับผู้ ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้เข้า
เฝ้ารับประทานโล่เชิดชูเกียรติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธี
เปิดการประชุมวิชาการประจำ�ปี ของสมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย

โรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพ
มหานคร และต่างจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพ
เทคนิ ค การแพทย์ แ ละส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น โรคใน
เยาวชน รวม 7 ปี มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ประมาณ 6 แสนคน

วัตถุประสงค์ข้อที่
4. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล สารสนเทศ ข่าวสาร
และความรู้ทางเทคนิคการแพทย์  มีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้

ชื่ อ สมาคมเทคนิ ค การแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
โฆษณาแพร่ภาพออกอากาศ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้อนุมัติ ให้บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด นำ�ชื่อสมาคมฯ ไปใช้
ในการถ่ายทำ�ภาพยนตร์ โฆษณาสบู่เซฟการ์ดเรื่อง
“สมาคม” ความยาว 30 วินาที และได้ออกอากาศ
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยได้ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาการโฆษณา
ทางวิทยุและโทรทัศน์

ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย-เซฟการ์ด
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
โดยรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร นายก
สมาคมฯ ชุดที่ 15 ได้รว่ มกับบริษทั พรอคเตอร์ แอนด์
แกมเบิล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดทำ�โครงการ
ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทย-เซฟการ์ด มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
ทุนละ 200,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาเทคนิคการแพทย์ผู้เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์
จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 156 ทุน รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 31,200,000 บาท ในจำ�นวนนี้มีผู้ที่ ได้
รับทุนการศึกษาที่สำ�เร็จออกไปรับใช้สังคมในฐานะ
นักเทคนิคการแพทย์ทั้งในภาครัฐและเอกชนแล้ว
จำ�นวน 112 คน
โครงการป้องกันเชื้อโรคด้วยการล้างมือ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ส มชาย วิ ริ ย ะยุ ท ธกร
นายกสมาคมฯ ชุดที่ 15 ได้รว่ มกับ บริษทั พรอคเตอร์
แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
จั ดทำ � โครงการป้ อ งกั น เชื้ อ โรคด้ ว ยการล้ า งมื อ ใน

วารสารเทคนิคการแพทย์/จุลสารเทคนิคการแพทย์
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้เผยแพร่ขอ้ มูล สารสนเทศ ข่าวสาร และความรูท้ าง
เทคนิคการแพทย์ ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจในรูปแบบ
ต่างๆ เริ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ได้จัดทำ�ข่าวสารสมาคม
เทคนิคการแพทย์ มีนายวิเชียรชัย เอื้อโกวิทธุ์ชัย
เป็นบรรณาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสาร
ในฉบั บ เดี ย วกั น ซึ่ ง ต่ อ มาได้ พั ฒ นาเป็ น เทคนิ ค
การแพทย์สาร มีอาจารย์ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ เป็น
บรรณาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้งานวิจัยทางวิชาการ
และจุลสารเทคนิคการแพทย์ เพือ่ เผยแพร่ขา่ วสารและ
ความรูท้ วั่ ไปทางเทคนิคการแพทย์ นอกจากนี้ได้มกี าร
จัดทำ�ศูนย์ข่าววิชาการโดยรองศาสตราจารย์สมชาย
วิริยะยุทธกร ซึ่งได้รวบรวมเฉพาะบทคัดย่อบทความ
วิชาการจากวารสารต่างประเทศเพื่อให้สมาชิกได้มี
โอกาสรับทราบ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยสมาชิกที่
สนใจสามารถขอรับบทความฉบับเต็มได้
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ในปี พ.ศ. 2529 ศาสตราจารย์พรทิพย์
โล่ห์เลขา บรรณาธิการวารสารฯ ได้พัฒนาเทคนิคการ
แพทย์ ส าร เป็ น วารสารเทคนิ ค การแพทย์ โดยมี
รองศาสตราจารย์กุลนารี สิริสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปราณี ลี้ชนะชัย นางสาวทัศนีย์ สกุลดำ�รงค์พาณิช
และรองศาสตราจารย์ ดร.กำ�พล รุจิวิชชญ์ เป็น
บรรณาธิการตามลำ�ดับ และได้พัฒนาวารสารเทคนิค
การแพทย์จนได้รับเข้าอยู่ ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสาร (ศูนย์ TCI) ปัจจุบนั คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา
ศานติยานนท์ นายกสมาคมฯ ได้มนี โยบายทีจ่ ะพัฒนา
วารสารเทคนิ ค การแพทย์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงวิ ช าการ จึ ง ได้ ม อบหมายให้
รองศาสตราจารย์สมชาย วิรยิ ะยุทธกร เป็นบรรณาธิการ
จัดตั้งสำ�นักงานวารสารฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำ� คือ
นางรณพร ประสงค์สขุ เป็นผูจ้ ดั การวารสารฯ คนแรก
และได้ พั ฒ นาเป็ น วารสารออนไลน์ ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.jmt-amtt.com ตั้งแต่วารสารเทคนิค
การแพทย์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2555 มีกำ�หนดการออกปีละ 3 เล่ม เล่มล่าสุดคือ
วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556
จุ ล สารเทคนิ ค การแพทย์ ซึ่ ง จั ด ทำ � โดย
กรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและ
ความรู้ ทั่ ว ไปให้ แ ก่ ส มาชิ ก ได้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
มาอย่างต่อเนื่อง มีชื่อเรียกจุลสารแตกต่างกัน เช่น
จุ ล สารเทคนิ ค การแพทย์ สั ม พั น ธ์ จุ ล สารสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย มีบรรณาธิการ
อาทิ รองศาสตราจารย์เทียนชัย ไชยเศรษฐ พันเอก
(พิเศษ) ชะเลง ฉายวิโรจน์ นายภาคภูมิ เดชหัสดิน
อาจารย์พรสุรี พงษ์สชุ าติ นางสาวศิรริ ตั น์ ตันสกุล และ
นายไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ จุลสารสมาคมเทคนิคการ
แพทย์แห่งประเทศไทยมีกำ�หนดออกทุก 3 เดือน
ฉบับที่ 27 ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นฉบับ
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ล่าสุด และมีการจัดสร้างเว็บไซต์ทนี่ า่ สนใจของสมาคม
เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย www.amtt.org
เพื่อนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย พร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายในการรวบรวมเสาะหาข่าวสารสาระมานำ�
เสนอในแง่มุมต่างๆ
โปสเตอร์ แ ละสมุ ด ภาพอ้ า งอิ ง ทางเทคนิ ค การ
แพทย์
สมาคมฯ ได้จัดทำ�โปสเตอร์ภาพอ้างอิงทาง
เทคนิคการแพทย์ ซึง่ ประกอบด้วยเซลล์เม็ดเลือดแดง
เซลล์เม็ดเลือดขาว ตะกอนปัสสาวะ ไข่พยาธิ และ
อื่นๆ โดยทุนสนับสนุนจากองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุข แจกจ่ายไปยังห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์สไลด์ ในการจัดทำ�จากศาสตราจารย์
ประยงค์ ระดมยศ และ อาจารย์อัมพารัตน์ ร่มไทรย์
โดยมีรองศาสตราจารย์เทียนไชย ไชยเศรษฐ เป็น
ผู้ดำ�เนินการ
สมาคมฯ ได้จัดทำ�โปสเตอร์ภาพอ้างอิงชุด
ที่ ส อง ประกอบด้ ว ยเซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดและตะกอน
ปัสสาวะ โดยมี รองศาสตราจารย์นฤดี โภไคศวรรย์
และรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ เป็น
ผู้ดำ�เนินการ
สมาคมฯ ได้ จั ด ทำ � สมุ ด ภาพอ้ า งอิ ง ทาง
เทคนิคการแพทย์ เล่ม 1 (Reference Atlas in
Medical Technology Volume 1) เกีย่ วกับงานด้าน
โลหิตวิทยา ปัสสาวะ แบคทีเรีย และพยาธิ โดยมี
นางสุจิตรา มานะกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพเกษม
แสนยานุสิน และอาจารย์พรสุรี พงษ์สุชาติ เป็น
บรรณาธิการ จำ�นวน 2,000 เล่ม และได้จัดทำ�สมุด
ภาพทางเทคนิคการแพทย์ เล่ม 2 (Atlas in Medical
Technology Volume 2) ประกอบด้วยภาพจาก
ตัวอย่างตรวจทีห่ าได้ยากทางด้านโลหิตวิทยา ปัสสาวะ
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แบคทีเรียและพยาธิ โดยมี นางสุจิตรา มานะกุล
เป็นบรรณาธิการ จำ�นวน 2,000 เล่ม เพื่อแจกจ่าย
แก่หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ทงั้ ภาครัฐและเอกชน
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์
ทุกแห่ง
วัตถุประสงค์ข้อที่
6. เพื่อร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
การให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปโดย
ไม่คิดมูลค่า
เนื่องในวาระที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน
ประเทศไทยได้ด�ำ เนินการมาครบ 40 ปี สมาคมเทคนิค
การแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และโรงพยาบาลศูนย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดให้บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่าพร้อมกัน 11 แห่งทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
ปีพ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองใน
วโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนม์
มายุ ครบ 80 พรรษา และในโอกาสครบรอบ 50 ปี
เทคนิคการแพทย์ ไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง
ประเทศไทยและ นักเทคนิคการแพทย์ ในภูมิภาค
ต่างๆ 9 แห่งทั่วประเทศและที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ร่วมกันจัดโครงการตรวจเลือดให้แก่ประชาชนโดย
ไม่คิดมูลค่า รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
และแจกหนังสือ “เทคนิคการแพทย์กับสุขภาพของ
ประชาชน” จำ�นวน 10,000 เล่ม มีการแนะนำ�วิชาชีพ
ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและแนะนำ�การเตรียมตัว
ก่อนเจาะเลือด เมือ่ วันที่ 29-30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550
โดยมีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหลักพร้อมทัง้ ได้จดั พิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง

สมชาย วิริยะยุทธกร

ของกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.
2550
การร่วมบ�ำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์
นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เพื่ อ ถวายเงิ น โดยเสด็ จ
พระกุศลสมทบทุนโครงการลดการติดเชื้อเอดส์จาก
แม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประจำ�ต่อเนื่องทุกปี
ปี พ.ศ. 2551 จำ�นวน 200,000 บาท ปี พ.ศ. 2552
จำ�นวน 400,000 บาท ปี พ.ศ. 2553 จำ�นวน
500,000 บาท และปี พ.ศ. 2554 จำ�นวน 500,000
บาท และถวายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย ในปี พ.ศ. 2556 จำ�นวน 500,000
บาท
ในปี พ.ศ. 2554 สมาคมฯ ได้บริจาคเงิน
จำ�นวน 100,000 บาท เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
และดินถล่มในภาคใต้ผา่ นกองบรรเทาทุกข์ สภากาชาด
ไทย บริจาคเงิน 150,000 บาท เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยธรณีพิบัติและสึนามิประเทศญี่ปุ่น ผ่านโครงการ
อาหารโลก และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ผ่านมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ในวันเทคนิคการแพทย์ ไทย 29 มิถุนายน
ทุกปี มีการบำ�เพ็ญกุศลให้นักเทคนิคการแพทย์และ
ผู้มีอุปการคุณต่อวิชาชีพที่ล่วงลับไปแล้ว โดยถวาย
สังฆทาน จัดทำ�ย่ามและตาลปัตรทีม่ สี ญั ลักษณ์สมาคม
ถวายพระสงฆ์ และบริจาคเงินให้แก่วดั ที่ไปทำ�พิธตี าม
จังหวัดต่างๆ ในนามสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ
ร่วมทำ�บุญอีกด้วย นอกจากนี้สมาคมฯได้บริจาคเงิน
สมทบทุนมูลนิธิธรรมประชานาถ วัดพระบาทน้ำ�พุ
จ.ลพบุรี ในปี พ.ศ. 2552 จำ�นวน 50,000 บาท และ
ในปี พ.ศ. 2555 จำ�นวน 50,000 บาท
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ผลการดำ�เนินการต่างๆในรอบ 50 ปี ของ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่เริ่มต้น
จากไม่มีอะไรเลย จนพัฒนามาถึงวันนี้ได้ เกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่ผู้เขียนได้กล่าวถึง
ในบทความนี้ รวมทัง้ อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงหรือ
อาจจะตกหล่นไป ผู้เขียนขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้
ช่วยกันทำ�ให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เจริญก้าวหน้า
และเจริญต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยคนรุ่นใหม่
ด้วยความร่วมมืออย่างดีกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ทาง
เทคนิคการแพทย์ที่มีอยู่ และที่จะเกิดขึ้นใหม่ หรือ
องค์ ก รวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ อื่ น ๆ ที่ ร่ ว มมื อ เป็ น
พันธมิตรพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศ
และในโลก อย่างไรก็ตามหากผู้อ่านพบว่ามีข้อความ
ใดที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ผู้เขียนยินดี
น้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ มาแก้ ไข เพิ่มเติม เพื่อ
จัดทำ�เป็นหนังสือที่มีเอกสารหลักฐานและรูปภาพ
อ้างอิงอย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป
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