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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ ในการสร้าง ซ่อมเครื่องช่วยคนพิการ ทําขาเทียม ซ่อมขาเทียม ทําอุปกรณ์
พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า ซ่อมรถนั่งคนพิการ การซ่อมบํารุงเครื่องช่วยเดิน ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ หรือผู้ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
มอบหมาย
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถระดับพื้นฐาน การตัดสินใจ
ปานกลาง มีหัวหน้างานช่วยให้คําแนะนํา หรือตัดสินใจ หรือคอยตรวจสอบในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
ปฏิบัติงานด้านผลิต ประดิษฐ์ ตกแต่งและแก้ไขขาเทียมระดับใต้เข่าและระดับเหนือเข่า ชนิดตอขามาตรฐาน
ซ่อมบํารุงรถนั่ง คนพิการซึ่งบํารุงเครื่องช่วยเดิน ทําอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสําหรับป้องกันแผลกดทับ
ที่ฝ่าเท้าสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้า
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถสูง ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้ดี
การตัดสินใจสูงกว่าช่างระดับ ๑ และสามารถให้คําแนะนําช่างระดับ ๑ ได้ ปฏิบัติงานด้านผลิต ประดิษฐ์
ตกแต่ง และแก้ไขขาเทียมระดับใต้เข่าและระดับเหนือเข่าชนิดตอขามีปัญหาซับซ้อน ทําอุปกรณ์พยุงส้นเท้า
และฝ่าเท้าสําหรับรักษาเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้าชนิดที่มีแผลกดทับ ซ่อมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องจักรกล และใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะสูง สามารถวินิจฉัย
และตัดสินใจแก้ปัญหา ให้คําแนะนํา และสามารถสอนงานได้ นําความรู้ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ปฏิบัติงานด้านผลิต ประดิษฐ์ ตกแต่ง และแก้ไขขาเทียมระดับข้อเท้า บอกสาเหตุและแก้ไขท่าเดิน
ที่ผิดปกติหลังใส่ขาเทียม ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์พ ยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน
และผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้าให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
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ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ให้เป็นดังนี้
๓.๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๓.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑.๑.๑ ความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน
(๑) หลักความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
(๒) หลั ก ความปลอดภั ย ในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน
เครื่องมือกล เครื่องใช้ไฟฟ้า
(๓) หลักความปลอดภัยในการใช้วัสดุ
(๔) หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี
(๕) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
(๖) การจัดเก็บและรักษาความสะอาดพื้นที่ทํางาน
๓.๑.๑.๒ ความรู้เรื่องการทําขาเทียม
(๑) กายวิภาคของขา
(ก) กายวิภาคภายนอก
(ข) โครงสร้างกระดูก
(ค) กล้ามเนื้อ การทํางานของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท
เส้นเลือด
(๒) พื้นฐานกลศาสตร์
(ก) แรง
(ข) การเคลื่อนไหว โมเมนต์
(ค) การได้เปรียบเชิงกล
(๓) พื้นฐานชีวะกลศาสตร์
(ก) ชีวะกลศาสตร์ของขา
(ข) การเคลื่ อ นไหวของขาและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การเคลื่อนไหวของขา
(๔) การวิเคราะห์ท่าเดิน
(ก) ท่าเดินปกติ
(ข) ท่าเดินผิดปกติ
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(๕) การตัดขาในระดับต่าง ๆ
(ก) การตัดขา สาเหตุของการตัดขา โรคแทรกซ้อน
(ข) ระดับการตัดขา
(ค) การดู แ ลตอขาหลั ง การผ่ า ตั ด ลั ก ษณะตอขา
ที่เหมาะสมสําหรับการใส่ขาเทียม การพันตอขา การดูแลตอขา การออกกําลังกายตอขา
(๖) ขาเทียม
(ก) ประเภทขาเทียม
(ข) ส่วนประกอบของขาเทียม
(๗) กระบวนการทําขาเทียมด้วยเทคนิคต่าง ๆ
(๘) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทําขาเทียม
(ก) ความรู้เกี่ยวกับการทํางาน และดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการทําขาเทียม
(ข) วัสดุที่ใช้ในการทําขาเทียม
(๙) การทําเบ้าขาเทียมใต้เข่า (BK)
(ก) วิวัฒนาการเบ้าขาเทียมใต้เข่า
(ข) การประเมินตอขา
(ค) การวัดมิติ
(ง) การขึ้นรูปแม่พิมพ์ตอขา
(จ) การสร้างหุ่นตอขา
(ฉ) การแต่งหุ่นตอขา
(ช) การทําเบ้าอ่อนและการเสริมปลาย
(ซ) การขึ้นรูปเบ้าพลาสติก
(ฌ) การประกอบขาเทียม
(ญ) การจัดแนวที่โต๊ะปฏิบัติการ
(ฎ) การสวมใส่ ข าเที ย มและการวิ เ คราะห์ ท่ า เดิ น
(ฏ) การปรับแนวในขณะเดิน
(ฐ) การตกแต่งขาเทียม
(๑๐) การทําเบ้าขาเทียมระดับข้อเท้า (Syme’s)
(ก) การประเมินตอขา
(ข) การวัดมิติ
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(ค) การสร้างแม่พิมพ์ตอขา
(ง) การสร้างหุ่นตอขา
(จ) การแต่งหุ่นตอขา
(ฉ) การทําเบ้าทดสอบ
(ช) การนําเบ้ามาทดสอบ
(ซ) การสร้างหุ่นตอขาจากเบ้าทดสอบ
(ฌ) การทําเบ้าอ่อน
(ญ) การขึ้นรูปเบ้าพลาสติก
(ฎ) การประกอบขาเทียม
(ฏ) การจัดแนวที่โต๊ะปฏิบัติการ
(ฐ) การสวมใส่ขาเทียมและการวิเคราะห์ท่าเดิน
(ฑ) การปรับแนวในขณะเดิน
(ฒ) การตกแต่งขาเทียม
(๑๑) การทําเบ้าขาเทียมระดับเหนือเข่า (AK)
(ก) วิวัฒนาการเบ้าขาเทียมเหนือเข่า
(ข) เครื่องมือ อุปกรณ์การทําเบ้าขาเทียมเหนือเข่า
(ค) การประเมินตอขา
(ง) การเตรียมตอขาและวัดมิติ
(จ) การขึ้นรูปแม่พิมพ์ตอขา
(ฉ) การสร้างหุ่นตอขา
(ช) การแต่งหุ่นตอขา
(ซ) การสร้างเบ้าทดสอบ
(ฌ) การนําเบ้าทดสอบมาทดลองสวมใส่
(ญ) การสร้างหุ่นตอขาจากเบ้าทดสอบ และการแก้ไข
หุ่นตอขา
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)
(ด)

การขึ้นรูปเบ้าพลาสติก
การนําเบ้าพลาสติกมาทดลองสวมใส่
การกําหนดจุดที่น้ําหนักตัวผ่านปลายเบ้า
การประกอบเบ้าเข้ากับข้อเข่าเทียมที่อุปกรณ์จัดแนว
การสวมใส่ขาเทียมและการวิเคราะห์ท่าเดิน
การปรับแนวในขณะเดิน
การตกแต่งขาเทียม
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(๑๒) การทําเบ้าขาเทียมระดับข้อเข่า (TK)
(ก) การประเมินตอขา
(ข) การเตรียมตอขาและวัดมิติ
(ค) การขึ้นรูปแม่พิมพ์ตอขา
(ง) การสร้างหุ่นตอขา
(จ) การแต่งหุ่นตอขา
(ฉ) การสร้างเบ้าทดสอบ
(ช) การนําเบ้าทดสอบมาทดลองสวมใส่
(ซ) การสร้างหุ่นตอขาจากเบ้าทดสอบ และการแก้ไข
หุ่นตอขา
(ฌ) การสร้างเบ้าอ่อน
(ญ) การขึ้นรูปเบ้าพลาสติก
(ฎ) การนําเบ้าพลาสติกมาทดลองสวมใส่
(ฏ) การกําหนดจุดที่น้ําหนักตัวผ่านปลายเบ้า
(ฐ) การประกอบเบ้าเข้ากับข้อเข่าเทียมที่อุปกรณ์จัดแนว
(ฑ) การสวมใส่ขาเทียมและการวิเคราะห์ท่าเดิน
(ฒ) การปรับแนวในขณะเดิน
(ณ) การตกแต่งขาเทียม
(๑๓) การดูแลรักษาขาเทียม
๓.๑.๑.๓ การซ่อมบํารุงรถนั่งคนพิการ
(๑) การซ่อมบํารุงรถนั่งคนพิการ
(ก) ส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการ
(ข) การซ่อมส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการที่ชํารุด
(ค) การพ่นสี
(ง) การประกอบรถนั่งคนพิการ
(จ) การดั ด แปลงรถนั่ ง คนพิ ก ารให้ เ หมาะสมกั บ
ความพิการ
(๒) การซ่อมบํารุงเบาะรถนั่งคนพิการ
๓.๑.๑.๔ การซ่อมบํารุงเครื่องช่วยเดิน
(๑) การซ่อมไม้เท้า (Cane)
(๒) การซ่อมเครื่องช่วยเดินชนิด ๔ ขา (walker)
(๓) การซ่อมไม้ค้ํายันรักแร้ (Axillary crutch)
(๔) การซ่อมไม้ค้ํายันแขนส่วนปลาย (Forearm crutch)
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๓.๑.๑.๕ การทํ า อุ ป กรณ์ พ ยุ ง ส้ น เท้ า และฝ่ า เท้ า สํ า หรั บ ป้ อ งกั น
และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้า
(๑) โครงสร้างของเท้า กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท
และเส้นเลือด
(๒) หน้าที่ของเท้า
(๓) ความผิดปกติของเท้า ความหมายของโรค ลักษณะอาการ
และการดูแลรักษา
(๔) การใช้อุปกรณ์เสริม (Orthoses)
(๕) การประเมินสภาพเท้า
(๖) การวัดขนาดเท้า
(๗) การสร้างแม่พิมพ์เท้า
(๘) การแต่งหุ่น
(๙) การขึ้นรูปอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า
(๑๐) การตัดแต่งพื้นแผ่นรองเท้า
(๑๑) การทดสอบสวมใส่กับผู้ป่วย
๓.๑.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๑.๒.๑ ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยด้านบุคคล และด้านเครื่องมืออุปกรณ์
๓.๑.๒.๒ สามารถทําการปฐมพยาบาลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๓ ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน และเครื่องมืออุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒.๔ วิเคราะห์ท่าเดินที่ปกติ และผิดปกติ
๓.๑.๒.๕ บอกชนิดของการตัดขา และการดูแลตอขา
๓.๑.๒.๖ ทําขาเทียมใต้เข่า ระดับข้อเท้า ระดับเหนือเข่า และระดับเข่า
๓.๑.๒.๗ ซ่อมบํารุงรถนั่งคนพิการ
๓.๑.๒.๘ ซ่อมบํารุงเครื่องช่วยเดิน
๓.๑.๒.๙ ทําอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสําหรับป้องกันและรักษา
ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้า
๓.๑.๓ ทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและผู้รับบริการ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่
ตรงต่อเวลา การรักษาวินัย มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีใจโอบอ้อมอารีและมีเทคนิค
การทํางานร่วมกับผู้อื่น
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๓.๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้แก่
๓.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๒.๑.๑ ความปลอดภัย
(๑) หลักความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องมือกล
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
(๒) หลักความปลอดภัยในการใช้วัสดุ และสารเคมี
๓.๒.๑.๒ ความรู้เรื่องการทําขาเทียม
(๑) สามารถอธิบายเกี่ยวกับกายวิภาคของขา พื้นฐานชีวะ
กลศาสตร์ และการวิเคราะห์ท่าเดิน
(๒) สามารถอธิบายชนิดของการตัดขา และชนิดของขาเทียม
ที่เหมาะสมกับตอขานั้น ๆ
(๓) วิ ธี ใ ช้ ป รั บ แ ต่ ง ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ บํ า รุ ง รั ก ษ า
เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล และเครื่องจักร
(๔) การทํ า เบ้ า ขาเที ย มใต้ เ ข่ า ข้ อ เท้ า ระดั บ เข่ า
และเหนือเข่า
(๕) การประกอบชิ้ น ส่ ว นประเภทขาเที ย มแต่ ล ะชนิ ด
พร้อมกับการจัดแนวที่ถูกต้อง
(๖) การทําขาเทียมสวยงามด้วยโฟมแข็ง หนังเทียม และเรซิ่น
(๗) การซ่อมแซมขาเทียมที่ชํารุด
๓.๒.๑.๓ หลั ก การซ่ อ มแซมและประกอบรถนั่ ง คนพิ ก าร และ
เครื่องช่วยเดิน
๓.๒.๑.๔ ชนิดและคุณลักษณะของอุปกรณ์พ ยุง ส้นเท้าและฝ่าเท้ า
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้า
๓.๒.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๒.๒.๑ วางแผนความปลอดภัยในการทํางาน
๓.๒.๒.๒ ซ่ อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน เครื่ อ งมื อ กล
และเครื่องมือจักรกล
๓.๒.๒.๓ ใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือกล เครื่องจักรกลได้ถูกต้อง
และปลอดภัย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓.๒.๒.๔
๓.๒.๒.๕
๓.๒.๒.๖
๓.๒.๒.๗
๓.๒.๒.๘

๗ มกราคม ๒๕๕๘

ทําเบ้าขาเทียมใต้เข่า ข้อเท้า ระดับเข่า และเหนือเข่า
ประกอบชิ้นส่วนขาเทียมแต่ละชนิด และจัดแนวที่ถูกต้อง
ทําขาเทียมสวยงามด้วยโฟมแข็ง หนังเทียม และเรซิ่น
ซ่อมขาเทียมที่ชํารุด
แนะนําและให้คําปรึกษาในการซ่อมบํารุง ประกอบรถนั่ง

คนพิการ และเครื่องช่วยเดิน
๓.๒.๒.๙ บอกความผิดปกติของขาเทียมและแนวทางการแก้ไข
๓.๒.๒.๑๐ ชนิดและคุณลักษณะของอุปกรณ์พ ยุง ส้นเท้าและฝ่าเท้ า
สําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้า
๓.๒.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดการพัฒนาความรู้ ตัดสินใจ
ให้คําแนะนําช่างเครื่องช่วยคนพิการระดับ ๑ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
๓.๓ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๓ ได้แก่
๓.๓.๑ ความรู้ ความเข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องต่อไปนี้
๓.๓.๑.๑ การวางแผนในการทํางาน
๓.๓.๑.๒ การวางแผนการใช้งาน การจัดเก็บ และการบํารุงรักษา
เครื่องมือกล และเครื่องจักรกล
๓.๓.๑.๓ กายวิ ภ าคของขา ชี ว ะกลศาสตร์ ชนิ ด ของการตั ด ขา
และชนิดต่าง ๆ ของขาเทียมอย่างลึกซึ้งและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของการทําขาเทียม
การแก้ไขและการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ํา สามารถให้คําปรึกษา และให้คําแนะนํา ช่างเครื่องช่วย
คนพิการ ระดับ ๑ และระดับ ๒
๓.๓.๑.๔ การประเมิ น ความผิ ด ปกติ ข องการเดิ น หลั ง ใส่ ข าเที ย ม
และแนวทางการแก้ไข
๓.๓.๑.๕ การใช้เทคนิคการทํา และการประเมินอุปกรณ์พยุงส้นเท้า
และฝ่าเท้าที่ดีสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยที่มีปัญหาที่เท้า
๓.๓.๑.๖ เทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อื่น
๓.๓.๒ ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๒.๑ ตรวจสอบเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ กล และเครื่ อ งจั ก รกล
ก่อนการปฏิบัติงาน
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๓.๓.๒.๒ วางแผน ควบคุ ม การทํ า งาน และแก้ ไ ขปั ญ หาในงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๓.๓.๒.๓ วิเคราะห์ปัญหาของขาเทียม และแผ่นรองเท้าชนิดต่าง ๆ
๓.๓.๒.๔ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ส ามารถทํ า ขาเที ย มชนิ ด ต่ า ง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๒.๕ สามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ผู้ ร่ ว มงาน และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับขั้นได้เป็นอย่างดี
๓.๓.๓ ทัศนคติ ประกอบด้วย แนวความคิดในการวิเคราะห์การวางแผน
และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
นคร ศิลปอาชา
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

