ความสาเร็จของการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมดาเนินการ
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล
และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยมีกาหนดระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560)
การจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชี พพนักงานช่วยการพยาบาล
และอาชีพผู้ช่ วยทันตแพทย์ นี้ เป็นการจัดทาขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อการนาไปใช้ในการ
กาหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและได้มาตรฐานในระดั บสากล
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นการรับรอง
ความรู้ ความสามารถและทั กษะของบุ ค ลากรในการทางานตามมาตรฐานอาชีพ โดยมี การก าหนดระดั บ
สมรรถนะของบุคลากรในการประกอบอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ โครงการ
นี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพ พนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันต
แพทย์ มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากล
และเหมาะสมกับประเทศไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาค
ส่วน
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุ ญมี ผู้ จัดการโครงการฯกล่ าวถึงแผนการดาเนินงานว่า เริ่มจาก
ประชุมเตรียมการ จัดทาไวนิล แผ่นพับ และส่งจดหมาย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ
พนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึง
การจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ ร่วมกับประสานงานกับผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ พนักงานช่วยการ
พยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่ วไปเข้าร่วมการ
จัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จากนั้นทางทีมปรึกษาโครงการได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ สาขาอาชี พ พนั ก งานช่ ว ยการพยาบาล และอาชี พ ผู้ ช่ ว ยทั น ตแพทย์ รวมทั้ ง นาเสนอข้ อ มู ล ผล
การศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทางาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและ
ผู้ทรงคุ ณวุฒิในกลุ่มอาชี พ อาทิเช่น สมาคม ชมรม สภาวิชาชีพ และอื่นๆ ทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง จนได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและทั่วถึงจากทุกภาคส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ
มี ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะท างานอย่ า งเข้ ม ข้ น หลายครั้ ง เพื่ อ จั ด ท าแผนภาพหน้ า ที่ ง าน
(Functional Map) และจัดทาหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และเสนอผลการจัดทามาตรฐานอาชี พ

ต่อคณะรับรองเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นมีการจัดสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพฟังความเห็นจาก
ทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจและเป็นกัลยาณมิตร ทุกความคิดเห็นได้รับการรับฟังและนากลับมา
พิจารณา จากนั้นคณะทางานได้ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติงานกันอย่างแข็งขันเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ก่อนส่งให้คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะได้จัดทาชุด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่มีความ
สมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ประเมินฯมีมาตรฐานก็ จัดให้มีกระบวนการทดสอบเครื่องมือก่อนนาไปใช้
จริง ก่อนสิ้นสุดของแผนการดาเนินงานจะมีการทาการประเมินและสรุปผลการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
ถึงผลการจัดทามาตรฐานอาชีพ พนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อจะได้เตรียมความ
พร้อมของพนักงานช่วยการพยาบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ก่อนสมัครเข้าทดสอบเพื่อขอรับรองสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพในขั้นตอนต่อไป
จะเห็นได้ ว่า โครงการจั ดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิช าชีพสาขาวิชาชีพบริการสุ ขภาพ อาชีพ
พนักงานช่วยการพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ นี้มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่อ
ชุมชนและสังคม ต่อองค์กรวิชาชีพ และต่อประเทศชาติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการ
ให้บริการแก่ประชาชน ถือว่าเป็นการคุ้มครองประชาชนในด้านการบริการสุขภาพ และผลลัพธ์สุดท้ายที่สาคัญ
คือ ประชาชนมีความปลอดภัยภายหลังได้รับบริการสุขภาพจากทั้ง 2 อาชีพ น่าจะเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกเรื่อง
หนึ่งที่ควรประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปให้รับทราบทั่วกัน...
จะเห็นได้ว่าโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพพนักงานช่วย
การพยาบาล และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์นี้มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต่อชุมชนและสังคม
ต่อองค์กรวิชาชีพ และต่อประเทศชาติ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในการให้บริการแก่
ประชาชน ถื อ ว่ า เป็ น การคุ้ ม ครองประชาชนในด้ า นการบริ ก ารสุ ข ภาพ และผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยที่ ส าคั ญ คื อ
ประชาชนมีความปลอดภัยภายหลังได้รับบริการสุขภาพจากทั้ง 2 อาชีพ น่าจะเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งที่
ควรประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปให้รับทราบทั่วกัน...

ผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และที่ปรึกษาโครงการฯ

ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทางาน และ
นักวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล

ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทางาน
นักวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์
อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล

ที่ปรึกษาโครงการฯ เสนอผลการจัดทามาตรฐานอาชีพต่อคณะ
รับรองเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

คณะทางานประชุม และระดมสมองเพือ่ จัดทาแผนภาพหน้าที่งาน
และหน่วยสมรรถนะอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล โดยมีที่
ปรึกษาโครงการฯ และนักวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์มาตรฐานอาชีพ
ฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน

คณะทางานประชุมเรื่องการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยมีที่ปรึกษา
โครงการฯ และนักวิชาการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

คณะทางานของโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
อาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล

ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพโดยมีที่ปรึกษาโครงการฯ และนักวิชาการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
ของอาชีพพนักงานช่วยการพยาบาล

