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บทความพิเศษ
สมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล*, อดุลย์ บัณฑุกุล**
บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำเสนอสมรรถนะหลักของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 หัวข้อตามที่วิทยาลัย
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งอเมริกาก�ำหนด และเสนอสมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่สมาคมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยได้หารือกันและจะน�ำเสนอแก่สมาชิกและสังคมต่อไป
คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะ, แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

*ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านส่งเสริมและฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และฝ่ายวิชาการ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
**ศู น ย์ อ าชี ว เวชศาสตร์ แ ละเวชศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม โรงพยาบาลนพรั ต นราชธานี และนายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งประเทศไทย
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 หน้า
1169 ให้ความหมาย1 สมรรถภาพ ไว้ว่า น. ความสามารถ และ
สมรรถนะ ไว้ว่า น. ความสามารถ (ใช้แก่เครื่องยนต์) แต่เรา
มักพบเห็นการใช้สมรรถนะในความหมายถึงความสามารถของ
บุคคลได้บอ่ ยๆ ส่วน App ของ Merriam Webster Dictionary
ให้ความหมาย competency ไว้ว่า The ability to perform
some task; competence
ดังทีผ่ เู้ ขียน2 เคยอธิบายไว้วา่ “แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
เป็ น แพทย์ เ ฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ ป ้ อ งกั น แขนง
อาชีวเวชศาสตร์ให้บริการด้านสุขภาพแก่คนงานและนายจ้าง
มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างคนงาน สถานที่
ท�ำงานและงานที่ท�ำ  ขอบเขตงานของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค วินิจฉัย รักษา
และฟืน้ ฟูสภาพของคนงาน แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ตอ้ งพิจารณา
ประเด็นการแพทย์ที่เกี่ยวพันไปในวงกว้างถึงสังคมจิตวิทยา
ของคนงานและการอุตสาหกรรมด้วย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ต้องมีความรอบรู้อย่างกว้างขวางว่าปัญหาทางการแพทย์ของ
คนป่วยอาจเกีย่ วข้องกับงานหรือสภาพแวดล้อมการท�ำงานหรือ
ไม่ อย่างไร มีประสบการณ์เห็นสถานประกอบการ กระบวนการ
ท�ำงานและกระบวนการผลิตที่หลากหลาย และเข้าใจถึงผล
ที่อาจเกิดแก่คนงาน ให้การวินิจฉัยอย่างละเอียดรอบคอบมี
เหตุผล กอปรด้วยหลักวิทยาศาสตร์ สามารถให้ค�ำแนะน�ำการ
จัดการที่เหมาะสมแก่คนงานที่ป่วยหรือบาดเจ็บ รวมถึงความ
พิการที่เกี่ยวเนื่องจากงาน เป็นต้น”
เนื่องจากอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นศาสตร์ใกล้เคียงกัน3 ในแง่เกี่ยวข้องกับสิ่งคุกคามสุขภาพ
ต่ า งกั น เพี ย งบริ บ ทหรื อ สภาพการสั ม ผั ส และรั บ สิ่ ง คุ ก คาม
ของประชากร หากอาชีว เวชศาสตร์เป็น บริบ ทการท�ำงาน
ของคนวัยท�ำงาน ส่วนเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นบริบทของ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่การท�ำงานของคนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นเด็ก
และผู้สูงอายุ ในหลายประเทศจึงนิยมรวมศาสตร์ทั้งสองนี้ไว้
ด้วยกัน เป็นอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น
วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สงิ่ แวดล้อมแห่งอเมริกา
(American College of Occupational and Environmental
Medicine: ACOEM)
ACOEM ก�ำหนดสมรรถนะหลัก (core competencies) ของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม4
ไว้ 10 ข้อ ดังนี้
1. ความรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นอาชี ว เวชกรรมและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถประเมินทางเวชกรรม รักษาหรือ
ส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรค/การบาดเจ็บเนื่องจากงานหรือสิ่งแวดล้อม
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ประเมินว่าคนที่มีโรคหรือสภาวะบางอย่างสามารถท�ำงานหรือ
กิจกรรมบางอย่างได้หรือไม่ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นสภาพ
และกลับเข้าท�ำงานได้อย่างเหมาะสม ทักษะด้านเวชกรรมนี้
รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยรายคนและการจัดการภาพรวม (case
management) ด้วย
2. ความรู ้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ กฎหมายด้ า น
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ
กับการท�ำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการให้ความเห็นแก่ศาลยุติธรรม
ในฐานะผู ้ เชี่ ย วชาญ สามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเหมาะสม
อิงความรูก้ บั กลุม่ คนทีไ่ ม่ใช่บคุ ลากรสุขภาพ เช่น ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายความปลอดภัย ผู้น�ำสหภาพแรงงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทนาย นักกฎหมาย อัยการและผู้พิพากษา
3. ความรูแ้ ละทักษะด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม บอกได้
ว่าสิง่ แวดล้อมอาจก่อโรคแก่บคุ คลและชุมชนได้อย่างไร มลภาวะ
ทางอากาศ นำ 
�้ ดิน ส่งผลเสียต่อมนุษย์ได้อย่างไร สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคม ที่อยู่อาศัย ความเป็นเมือง การใช้
ที่ดิน การขนส่ง อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ส่งผลต่อมนุษย์
ได้อย่างไร
4. ความรู้และทักษะด้านการจัดการความพร้อม
ในการท�ำงานกับการสูญเสียสมรรถภาพ สามารถประเมิน
ความพร้อมในการท�ำงาน ช่วยคนงานและองค์กรในการปรับงาน
ให้ เ หมาะกั บ คนงานหรื อ ช่ ว ยคนงานให้ ป รั บ ตั ว ท�ำงานได้
พิ จ ารณาการฟื ้ น ฟู ส ภาพเพื่ อ ช่ ว ยคนงานให้ ส ามารถกลั บ
เข้าท�ำงาน ช่วยประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการท�ำงาน
5. ความรู้และทักษะด้านพิษวิทยา สามารถระบุ
ประเมินและรักษา/แก้ไขผลเสียต่อสุขภาพอันเป็นผลจากการ
สัมผัสสารพิษในที่ท�ำงานหรือในสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนา
ประเมินและจัดการระบบเฝ้าระวังทางการแพทย์และโปรแกรม
การเฝ้าระวังตัวชีว้ ดั ทางสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับสารพิษทีค่ นอาจ
สัมผัส
6. ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการระบุ ประเมิ น และ
ควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพ ทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ การ
ยศาสตร์และสังคมจิตวิทยา สามารถท�ำงานร่วมกับนักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยและบุคลากรอืน่ ๆ ในการ
ควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพเหล่านี้
7. ความรูแ้ ละทักษะในการจัดการเตรียมรับภัยพิบตั ิ
และเหตุฉุกเฉิน ตั้งแต่การวางแผน การซ้อม การด�ำเนินการ
การสือ่ สาร การใช้ทรัพยากร การติดตามดูแลคนงานทีบ่ าดเจ็บ/
เจ็บป่วย และการท�ำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ความรูแ้ ละทักษะทีส่ ามารถระบุและอธิบายปัจจัย
ของบุคคลและขององค์กร ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
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ได้ รวมทัง้ ประเด็นการขาดงาน การสร้างเสริมสุขภาพ และการ
จัดการสุขภาพของคนในองค์กร
9. ความรู้และทักษะในการพัฒนา ประเมินและ
จั ด การโปรแกรมการเฝ้ า ระวั ง สุ ข ภาพของคนงานและของ
ประชาชนทั่วไป สามารถประยุกต์หลักการป้องกันปฐมภูมิ
ทุติยภูมิและตติยภูมิได้อย่างเหมาะสม
10. ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการวางแผน ออกแบบ
ด�ำเนินการ บริหารจัดการและประเมินผลโครงการ/โปรแกรม
ด้ า นอาชี ว อนามั ย และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรอบด้ า น
เข้าใจระบบสุขภาพ ระบบเงินทดแทน ข้อมูลสุขภาพที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทยมีการรวมตัวของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
ในชื่ อ สมาคมโรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งประเทศไทย สมาคมฯ ได้หารือกันและก�ำหนดสมรรถนะ
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไว้ ดังนี้

ค�ำนิยาม

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ คือแพทย์เฉพาะทางผู้มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพของคนท�ำงาน ครอบคลุมตั้งแต่
การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของคนท�ำงาน
ที่ป่วย โดยต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
แสดงความรูค้ วามช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์จากแพทยสภา

Competencies ของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
Medical emergency in workplace

1. วางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ที่อาจเกิดในที่ท�ำงาน ได้แก่ การจ�ำแนกความ
รุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วย การออกแบบระบบตอบโต้
ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ ภ ายในสถานประกอบการและ
ชุมชน การใช้ข้อมูลทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งคุกคาม
ต่อสุขภาพ ทรัพยากรทางการแพทย์มาประกอบการวางแผน
และประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจน
การให้ค�ำแนะน�ำการจัดห้องปฐมพยาบาล ตลอดจนอุปกรณ์
ช่วยฟื้นชีวิตที่จ�ำเป็น

Exposure assessment

2. มี ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
สุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม อ่ า นและแปลผลการตรวจวั ด
สิง่ แวดล้อมในการท�ำงานด้วยสุขศาสตร์อตุ สาหกรรม ตลอดจน
การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการประเมินการสัมผัส เช่น ข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา JEM (job exposure matrix)
3. มี ค วามเข้ า ใจด้ า นการควบคุ ม ความเสี่ ย งจาก
สิ่ ง แวดล้ อ มในการท�ำงาน และสามารถสื่ อ สารให้ เ กิ ด การ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัย โดยสามารถ
ท�ำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ที่เป็นวิชาชีพด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคล เป็นต้น

Health and medical surveillance

4. วางแผน ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการ
ด้านสุขภาพอาชีวอนามัยภายในสถานประกอบการ สถาน
พยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และภายในชุมชนรอบสถาน
ประกอบการ (การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพการท�ำงาน
และจากสิ่งแวดล้อม)
5. สามารถประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ (health
risk assessment: HRA) โดยสามารถเลือกใช้รูปแบบการ
ประเมิน HRA ได้อย่างเหมาะสมกับสิง่ คุกคาม (เนือ่ งจากมีหลาย
วิธี)
6. ออกแบบและสามารถให้การประเมินความพร้อม
ทางสุขภาพของพนักงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7. ก�ำหนดเกณฑ์การเฝ้าระวังทางการแพทย์ (medical surveillance) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภาวะสิ่งคุกคาม
ต่ อ สุ ข ภาพในที่ ท�ำงาน ทั้ ง นี้ ต ้ อ งสามารถเลื อ กใช้ แ นวทาง
การเฝ้ า ระวั ง ทางการแพทย์ ข องต่ า งประเทศที่ มี แ นวทาง
ก�ำหนดเป็นมาตรฐาน เช่น OSHA (US), HSE (UK), Australia,
Singapore เป็นต้น
8. สามารถก�ำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรอง
คุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย (การ
บริการอาชีวอนามัยฯ) และบริการด้านสุขภาพอาชีวอนามัย
อื่นๆ อย่างมืออาชีพ
9. รับรองผลการวิเคราะห์การแปลผลแบบเทียบ
ข้อมูลพื้นฐานรายกลุ่ม ทุกประเภท (NIOSH, OSHA, OSHA
age correction, etc.)
10. รับรองผลการปรับเลือกข้อมูลพื้นฐานการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินตามมาตรฐานสากล
11. รับรองผลตรวจสุขภาพรายบุคคล และรายกลุ่ม
12. วิเคราะห์และวิจัย ผลตรวจสุขภาพ ข้อมูลทาง
สุขภาพ อาชีวอนามัย และผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงาน โดยอาศัยสถิติทางการแพทย์ ระบาดวิทยา พิษวิทยา
อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์สงิ่ แวดล้อม และหลักการด้านสุขภาพ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ บ่งชีส้ าเหตุของความผิดปรกติทางสุขภาพ
เพื่อน�ำไปสู่การป้องกัน

Fitness for duty and Return to work

13. ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์พร้อมใน
การท�ำงานส�ำหรับแต่ละลักษณะการท�ำงาน
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14. รั บ รองผลการประเมิ น ความสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มใน
การท�ำงาน และการประเมินการสูญเสียอวัยวะ/สมรรถภาพที่
เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
15. รับรองผลการประเมินการกลับเข้าท�ำงานของ
ผู้ป่วย หรือพนักงาน

Diagnosis (Work-related and occupational
diseases)

16. รับรองผลการสอบสวนโรคจากการท�ำงานและการ
วินิจฉัยโรคจากการท�ำงาน
17. วินิจฉัยโรคจากการท�ำงานด้วยหลักการวินิจฉัย
ที่เป็นสากล และอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนการวินิจฉัย
18. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคเหตุ
อาชีพ ได้ในระดับดีถงึ ดีมาก เช่น questionnaire, spirometry,
serial peak flow, skin prick test, patch tests, audiometry
และการเลือก BEIs เป็นต้น

Others

19. ให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพอาชีวอนามัย ด้วยข้อมูล
วิชาการทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลภายในประเทศ
และข้อมูลจากต่างประเทศ เป็นไปตามหลักจริยธรรมด้าน
อาชีวอนามัยและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
20. วิทยากรอบรมความรู้ด้านสุขภาพอาชีวอนามัย
21. สามารถอธิ บ ายกลไกการเกิ ด พิ ษ จากสารเคมี
ในสถานที่ท�ำงาน โดยอาศัยหลักการทางพิษวิทยา และให้
ค�ำแนะน�ำการวางระบบเฝ้าระวังสุขภาพ
22. มี ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้ น และสามารถให้ ค�ำแนะน�ำ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น ระบบระบาย
อากาศ บ่อบ�ำบัดนำ�้ เสีย ระบบไฟฟ้า การตรวจวัดสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน การจัดท�ำแผนที่สถานการณ์ทางสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
23. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของแพทย์อบรมความรู้
เบื้องต้นด้านอาชีวเวชศาสตร์
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24. ปฏิบัติงานร่วมกับ ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย พยาบาลอาชีวอนามัย แพทย์อบรมความรู้เบื้องต้น
ด้ า นอาชี ว เวชศาสตร์ แพทย์ เ ฉพาะทางสาขาอื่ น ๆ สถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
25. ภาระงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
อาชีวอนามัย
26. มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
จะเห็นได้ว่าสมาคมฯ พิจารณากรอบการท�ำงาน
และสมรรถนะของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ไม่ต่างกับ ACOEM
เท่าใด สมาคมฯ จะพิจารณาน�ำเสนอสมรรถนะนี้แก่สมาชิก
และสังคมในอนาคต
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Abstract
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This article presented 10 core competencies of occupational and environmental physicians according
to the American College of Occupational and Environmental Medicine. It also proposed competencies of Thai
board-certified occupational physicians considered by the Association of Occupational and Environmental
Diseases of Thailand, which will be presented to the members and the public in the future.
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