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 FACT SHEET No. 1  

ช่องว่างระหว่างองค์ความรู้และเวชปฏบิัต ิ

 
ความปวดเรือ้รังมีผลกระทบตอ่ผู้คนทกุช่วงอายหุลายล้านคนทัว่โลก และเป็นสาเหตขุองความพิการและการไร้ความสามารถของประชากรทัง้ในประเทศท่ีพฒันา

แล้วและก าลงัพฒันา(1) เป็นท่ีน่าเสียดายที่ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ให้การบริบาล ระบบการบริหาร และสงัคมไม่มีความเข้าใจเก่ียวกบัความปวดและผลกระทบอนั
สืบเน่ืองจากความปวด คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัการความปวดท่ีไม่เหมาะสมไม่เพียงกระทบตอ่ผู้ ป่วยและครอบครัวเทา่นัน้ หากแตย่งัมีผลกระทบไปถงึรัฐบาล
และผู้ เสียภาษีด้วย 

 
สถาบนัสขุภาพแหง่ชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา (The U.S. National Institutes of Health)  ประมาณคา่ใช้จ่ายรายปีจากความปวดเรือ้รัง 

560-635 พนัล้านดอลลาร์ซึง่มากกว่าคา่ใช้จ่ายใน 6 ปัญหาหลกัด้านสขุภาพ คือ โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด (309 พนัล้านดอลลาร์) มะเร็ง (243 

พนัล้านดอลลาร์) อบุตัเิหตแุละการได้รับสารพิษ (205 พนัล้านดอลลาร์) โรคระบบตอ่มไร้ทอ่ โภชนาการ และเมตาบอลสิม (127 พนัล้านดอลลาร์) โรค

ระบบทางเดนิอาหาร (112 พนัล้านดอลลาร์) และโรคระบบทางเดนิหายใจ (112 พนัล้านดอลลาร์) (2) 

 
แถลงการณ์ Montreal (Declaration of Montreal) ของ IASP ในปี 2010 กลา่วว่า “ทกุๆคนมีสทิธ์ิท่ีจะเข้าถึงการประเมินและการรักษา

ความปวดอย่างเหมาะสมโดยบคุลากรสาธารณสขุท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเพียงพอ” อย่างไรก็ตาม ช่องว่างระหว่างองค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการความ
ปวดอย่างมีประสทิธิภาพกบัความเป็นจริงในการดแูลผู้ ป่วยอย่างเหมาะสม ยงัมีอย่างตอ่เน่ือง มีหลกัฐานจากทัว่โลกท่ีระบซุ า้แล้วซ า้เลา่ว่า การเรียนการสอนสาย

วิชาชีพท่ีเก่ียวกบัความปวดนัน้ไม่เพียงพอ ทัง้ด้านการจดัการความปวดเฉียบพลนั ความปวดเรือ้รัง และ/หรือความปวดจากมะเร็ง เป็นผลให้ผู้คนต้องเผชิญกบั

ความปวดนัน้ๆเอง เผชิญผลสืบเน่ืองจากความปวด และยงัเป็นมลลกัษณ์ทางสงัคมเพราะเร่ืองปวด  และท าให้ผู้คนถกูจ ากดัความไม่ตระหนกัรู้ถงึวิธีการรักษา
ความปวดตา่งๆท่ีมีอยู ่
 
 การจดัการความปวดท่ีไร้ประสทิธิภาพในเดก็เลก็ๆและผู้สงูอายมีุความเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนด้านความปวดท่ีไม่เพียงพอ ความไร้ประสทิธิภาพเหลา่นีมี้
ศกัยภาพในตวัเองท่ีจะซ า้เตมิปัญหาให้มากขึน้  การเรียนการสอนด้านความปวดโดยมุ่งเปา้ไปท่ีบคุลากรสาธารณสขุ  รัฐบาล ผู้ ป่วยท่ีมีความปวดและครอบครัว 
ตลอดจนสงัคม เป็นมาตรการส าคญัท่ีจะเยียวยาการจดัการความปวดท่ีไร้ประสทิธิภาพ ชมุชนนานาชาตสิามารถท าได้มากมายท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอน
ด้านความปวดเพ่ือให้ผู้คนมีโอกาสเข้าถงึการจดัการความปวดอย่างเหมาะสม 
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บดันีเ้ป็นเวลาท่ีจะผลกัดนัการเรียนการสอนด้านความปวดให้เดน่ชดัและช่วยเป็นสะพานเช่ือมช่องวา่งระหว่างองค์ความรู้และการปฏิบตั ิ

 
ประเดน็ท่ีเป็นข้อกงัวลทัว่โลก คือ การขาดความเข้าใจถึงความรุนแรงของปัญหาสาธารณสขุเร่ืองความปวด การเรียนการสอนทางการแพทย์ และบคุลากร

สาธารณสขุ มกัจะไม่ให้ความส าคญักบัเนือ้หาด้านความปวดว่าเป็นสาระท่ีจ าเป็นหรือมีความส าคญัในล าดบัต้นๆ ยิ่งไปกว่านัน้ ภาวะวิกฤตของ opioid 

โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือได้น าไปสูก่ารให้ความส าคญัและการจดัการปัญหาการตดิยา ขณะท่ีการประเมินและรักษาความปวดถกูลดความส าคญัลง (3) 

จากปัญหาดงักลา่วเป็นการกระตุ้นเตือนให้เหน็ถึงปัญหาอย่างตอ่เน่ืองของการขาดการเรียนการสอนด้านความปวดในการศกึษาก่อนปริญญา แม้การปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึน้ในการศกึษาหลงัปริญญาก็ยงัเช่ืองช้าเกินไป นอกจากนัน้การเรียนการสอนด้านการจดัการความปวดเฉพาะทาง ยงัมีจดัแคเ่ป็นครัง้คราว การขาด
การสง่ตอ่ความรู้จากงานวิจยัปัจจบุนัไปในเวชปฎิบตั ิเป็นอปุสรรคตอ่การเผยแพร่การจดัการความปวดอย่างเหมาะสม 

 
ช่องว่างและความขาดแคลนในประเดน็ของความปวด ได้แก่ 

- เนือ้หาด้านความปวดในหลกัสตูรระดบัการศกึษาก่อนท่ีจะได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพในบคุลากรสาธารณสขุยงัไมเ่พียงพอ 

- เกณฑ์การอนมุตัใิบอนญุาตประกอบวิชาชีพแทบจะไมก่ าหนดเร่ืองสมรรถนะในการประเมินและการจดัการความปวดอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เร่ืองการใช้ยา opioid อย่างมีประสทิธิภาพและปลอดภยั 

- สมรรถนะเก่ียวกบัการจดัการด้านความปวดท่ีให้ผู้ส าเร็จการศกึษาแล้วมีความมัน่ใจในการจดัการความปวดอยา่งเหมาะสมยงัไมเ่พียงพอ 

- หลงัได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพแล้ว ก็ยงัขาดแคลนโอกาสในการพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เน่ืองให้เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการความปวด 

- ยงัไม่มีการสง่ผ่านถ่ายทอดหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้ไปสูเ่วชปฏิบตัด้ิานการจดัการความปวดอย่างเหมาะสม 

- ยงัไม่มีการรับฟังผู้ ป่วยและครอบครัวอยา่งเพียงพอเพ่ือการวางแผนจดัการและเฝา้ตดิตามความปวด 

- มกัขาดการประเมินผลการการเรียนการสอนด้านความปวด และมกัให้ความส าคญักบัการประเมินผลท่ีองค์ความรู้มากกว่าสมรรถนะการจดัการด้านความ
ปวดและในการดแูลผู้ ป่วยให้ได้ผลดี 

- ขาดความเข้าใจปัญหาสาธารณสขุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความปวดและผลกระทบอนัสืบเน่ืองจากความปวด 

- ผู้ ท่ีมีความปวดเรือ้รังมกัจะขาดโอกาสเข้าถึงหรือไม่ตระหนกัรู้ว่ามีวิธีรักษาตา่งๆ 
 
ปีแหง่การรณรงค์เพ่ือความเป็นเลศิด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด มุ่งมัน่ท่ีจะชปูระเดน็ช่องว่างดงักลา่วโดยมุง่ให้ความส าคญักบัแนวทางแก้ปัญหา 4 

ประการ คือ 

1. การเรียนการสอนให้กบัสงัคม หน่วยงานราชการและรัฐบาล 

2. การเรียนการสอนให้กบัผู้ ป่วย 

3. การเรียนการสอนในสายวิชาชีพ 

4. งานวิจยัการเรียนการสอนด้านความปวด 

 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกจากองค์กร รวมถึงมหาวิทยาลยัและรัฐบาล เราได้ท าร่างหนงัสือโครงการเพ่ือสง่เสริมการเรียนการสอนให้กบัสงัคม หน่วยงาน

ราชการและรัฐบาล การเรียนการสอนในสายวิชาชีพ  และการเรียนการสอนด้วยตนเอง (http://s3.amazonaws.com/rdcms-

iasp/files/production/public/globalyear/2018%20Global%20Year%20for%20Excellence%20in%20Pai 
n%20Education%20Brand%20Prospectus%201.17.18.pdf). 
 
อ้างองิ  
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ในฐานะของปีแห่งการรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้อเทจ็จริง (Fact Sheets ) 
ครอบคลุมหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองปวด เอกสารเหล่านีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 

เย่ียมชม www.iasp-pain.org/globalyear ส าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เกี่ยวกับสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดนานาชาติ 

(International Association for the Study of Pain® ) 
 
IASP เป็นแหลง่ชัน้น าท่ีมีบคุคลหลายอาชีพเพ่ือเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์ การปฏิบติั และการเรียนการ
สอนด้านความปวด เปิดรับสมาชิกส าหรับทกุอาชีพ ท่ีเก่ียวข้องในการวิจยั การวินิจฉัย หรือการรักษาความ

ปวด  IASP มีสมาชิกมากกวา่ 7,000 คนใน 133 ประเทศ  90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม่ท่ี
สนใจเร่ืองเฉพาะด้านของความปวด 

 
วางแผนการเข้าร่วมเพ่ือนร่วมอาชีพของท่านในงานประชมุความปวดโลก( 17th World Congress 

on Pain), 12-16 กนัยายน, 2018 บอสตนั รัฐแมสซาชเูซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 


