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สถานการณ์ ปัจจุบันในการจัดการเรี ยนการสอนด้ านความปวดและความท้ าทายในการ
นาไปปฏิบัติ
แม้ ว่าจะมีหลักฐานจากการวิจยั ในรอบหลายสิบปี ว่าการจัดการความปวดทัว่ โลกไม่ดีพอ แต่การเรี ยนการสอนด้ านการจัดการความปวดในหลักสูตรวิชาชีพด้ าน
สุขภาพก็ยงั มีความสาคัญเป็ นรอง ข้ อมูลจากรายงานภาระโรคในระดับโลก ในปี 2016 ( 2016 Global Burden of Disease Study) แสดงว่า
ความปวดเรื อ้ รังเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ อตั ราการเจ็บป่ วยและทุพพลภาพของประชากรทัว่ โลกสูงขึ ้น [9] เนื่องจาก ความปวดเป็ นสาเหตุที่นาผู้ป่วยมาหา
บุคลากรสาธารณสุขบ่อยที่สดุ บัณฑิตสาขาเหล่านี ้ที่จบทุกคนจึงจาเป็ นต้ องมีองค์ความรู้และทักษะ/ความสามารถในการดูแลรักษา [3,4,10]
ความท้ าทาย
จากการสารวจที่แม่นยาพบว่า การฝึ กอบรมด้ านการจัดการความปวดก่อนเวชปฎิบตั ิ ของบุคลากรวิชาชีพด้ านสุขภาพ ต่ากว่ามาตรฐานของประเทศที่มีทรัพยากร
ทางการแพทย์ครบถ้ วน (2,7,8,12) ไม่มีใครทราบว่าการเรี ยนการสอนด้ านการจัดการความปวดของประเทศที่ด้อยทรัพยากรเป็ นอย่างไร คาดว่าการดูแลรักษา
ความปวดคงไม่เพียงพอ และถ้ าสภาพการขาดแคลนเด่นชัดแล้ วละก็ สถานการณ์ย่อมเลวร้ าย จนต้ องใช้ ความพยายามอย่างสูงในการแก้ ไข [6] ถึงแม้ วา่ หลักสูตร
การเรี ยนการสอนจะพัฒนาอย่างกว้ างขวางและมีให้ นาไปใช้ ได้ อย่างอิสระ การนาความรู้ ภาคทฤษฎีลงสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงก็ยงั น้ อย นับถึงบัดนี ้ บุคลากรวิชาชีพด้ าน
สุขภาพส่วนใหญ่ก็ยงั เรี ยนรู้ ด้านการจัดการความปวดผ่านทางเวชปฏิบตั ทิ ี่ไม่มีหลักสูตร นอกจากจะเป็ นการปลูกฝังความรู้ สกึ ด้ านลบอย่างต่อเนื่องแล้ วยังส่งผลต่อการ
ให้ การดูแลรักษาความปวดที่ไม่ดเี พียงพอ
บุคลากรวิชาชีพด้ านสุขภาพจานวนมากไม่ได้ ถกู ฝึ กอบรมให้ จดั การความปวดที่ซบั ซ้ อน โดยเฉพาะด้ วยวิธีการรักษาความปวดแบบครอบคลุม(11) แต่ที่สาคัญ
กว่ามากคือ การประเมินการเรี ยนการสอนรวบยอดทีเ่ กี่ยวกับสมรรถนะของการจัดการด้ านความปวด ยังมิได้ ถกู ให้ นามาเป็ นข้ อกาหนด เพื่อออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของบุคลากรด้ านสุขภาพส่วนใหญ่ (13)
การจัดการความปวดอย่างปลอดภัย อย่างเชี่ยวชาญ และมีความเห็นอกเห็นใจ จะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนด้ านปวดให้ แก่บคุ ลากรวิชาชีพ
ด้ านสุขภาพทังหมด
้
ดังนันค
้ าถามสาคัญสองข้ อที่จาเป็ นต้ องตอบให้ ได้ คือ มีอปุ สรรคอะไรบ้ างทีข่ ดั ขวางมิให้ เนื ้อหาด้ านความปวดนี ้จะถูกนารวมกับเนื ้อหา
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หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยเฉพาะทีร่ ะดับก่อนปริ ญญา และ แหล่งข้ อมูลอะไรบ้ างที่มีอยูแ่ ล้ วในขณะนี ้ ?
แหล่ งข้ อมูล และกลยุทธ์
อุปสรรคต่างๆทีข่ ดั ขวางการนาหลักสูตรด้ านความปวดและสมรรถนะของการจัดการด้ านความปวดผสานเข้ ามาใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาชีพ ยังไม่มีใครทราบ
แน่ชดั แต่หนึง่ ในนันคื
้ อ การขาดมาตรฐานต่างๆในสมรรถนะหลักของการจัดการด้ านความปวดเพื่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของการบุคลากรด้ าน
สุขภาพ[11] การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ตา่ งๆสาหรับการออกใบรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพและ การเรี ยนการสอนด้ านการจัดการความปวดยังเป็ นเรื่ องที่
ล้ าหลังจากมาตรฐานกลางมาก[1] การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน และในภาคคลินิกยังเป็ นอุปสรรคเช่นกัน และยังรวมถึงโมเดลของหลักสูตรที่ไม่ได้ มองเห็น
ความสาคัญหรื อ ให้ ความสาคัญกับการจัดการความปวด คณะอาจารย์ผ้ สู อนไม่มีความมัน่ ใจและ ไม่มีคณ
ุ สมบัตเิ พียงพอในการสอนเรื่ องความปวด และ ไม่มี
การเรี ยนรู้ระหว่างสาขาวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ[11]
Fishman และ young เสนอแนะถึง การให้ ความสาคัญกับองค์กรที่มีบทบาท และอานาจในการจัดการให้ เนื ้อหาด้ านความปวดอยู่ในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ[3] สามารถใช้ เอกสารปี แห่งการรณรงค์ “ การชี ้ชวนเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนด้ านความปวดในสายวิชาชีพ “ (The Global
Year “ Prospectus to Promote Professional Pain Education”) เพื่อเริ่ มเจรจาหรื อพูดคุยกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีอานาจหน้ าที่ ที่
เกี่ยวข้ องกับด้ านนี ้โดยตรง โดยเอกสารนี ้จะกล่าวถึง กลยุทธต่างๆในการช่วยคณะกรรมการและผู้ควบคุมตรวจสอบ เข้ าใจถึงความสาคัญในการยอมรับเนื ้อหา
หลักเรื่ องความปวด และการประเมินสมรรถนะของการจัดการด้ านความปวด เข้ าไว้ ในหลักสูตรวิทยาศาตร์ สขุ ภาพ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
อย่างเช่น Joint Commission’s Pain Standards ได้ เน้ นย ้าอย่างชัดเจนว่า ผู้ให้ บริการต้ องได้ รับการสอนเรื่ องความปวด[1] ผลกระทบจากการที่
คณะกรรมการสาขาวิชาชีพต่างๆ นาสมรรถนะที่ต้องมีในการจัดการด้ านความปวดเข้ าและเพิ่มสมรรถนะนี ้ เพื่อเข้ าอยู่ในมาตรฐานของการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพและการต่ออายุใบอนุญาตนี ้ น่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเรี ยนการสอนด้ านความปวด และในเวชปฎิบตั [ิ 13]


หลักสูตรต่างๆตามตัวอย่างข้ างล่างเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโมเดลหลักสูตรดังเดิ
้ มที่มองเห็นความปวดเป็ นแค่อาการหนึง่ กระบวนการ
ส่งสัญญาณความปวด (Nociceptive processing system) สามารถส่งผลกระทบได้ หลากหลายต่อการดูแลรักษาในเวชปฎิบตั แิ ละ
ประสบการณ์ของมนุษย์เป็ นอย่างมาก เกินกว่าจะเป็ นแค่สว่ นหนึง่ ในระบบประสาทสัมผัส



สมรรถนะหลักของการจัดการด้ านความปวดและหลักสูตรได้ มีการพัฒนาและตรวจสอบแล้ ว สามารถนามาใช้ เป็ นพื ้นฐานเพื่อปรับใช้ ในหลักสูตร
สายวิชาชีพสุขภาพต่างๆได้



การร่างโครงสร้ างหลักสูตร (Curriculum mapping) ควรประกอบด้ วย การตรวจสอบเพื่อแจงเนื ้อหาด้ านความปวดที่คณะกรรมการได้
ใส่เข้ าไป ว่ามีสว่ นช่องว่างทีย่ งั ขาดตกบกพร่ อง ส่วนที่มากเกินไป หรื อความสอดคล้ องกันกับเนื ้อหาอื่นๆ ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถเน้ นย ้าถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจริ งได้ ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรของสัตวแพทย์ที่มีการส่งเสริ มให้ อภิปรายว่าเหตุใดสัตว์เลี ้ยงจึงได้ รับการดูแลรักษาจากสัตว
แพทย์ที่จบหลักสูตรด้ านความปวดมากกว่า[13]



แม้ วา่ คณะอาจารย์ผ้ สู อนอาจยังไม่มนั่ ใจในการสอนเนื ้อหาด้ านความปวด แต่ยงั ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น “ทรัพยากร/แหล่งข้ อมูลที่ดีที่สดุ ในสถาบัน
การเรี ยนการสอน” และ “ เป็ นสื่อการถ่ายทอดความรู้และแบบอย่างให้ กบั ผู้เรี ยน”[4] ดังนันแม้
้ การเข้ าร่วมงานประชุม หรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของงาน
ประชุมวิชาการต่างๆ อย่าง เช่น โรคผิดปกติทางเมตาบอลิซมึ หรื อ โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้ น แล้ วสอดแทรกเนื ้อหาเรื่ องความปวดเข้ าไปร่ วม
ด้ วย มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการเรี ยนการสอนความปวดขันสู
้ ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมวิชาชีพที่ดี ทีใ่ ห้ การสนับสนุน และให้ คาปรึกษากัน ทังในระหว่
้
างการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนและเวชปฎิบตั ิ
สามารถช่วยทาให้ เข้ าใจความปวดมากขึ ้นและส่งเสริมการเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผ้ เู รี ยน และการเข้ าหาผู้เชียวชาญด้ านความปวด เพื่อกระตุ้นและเป็ น
แรงบันดาลใจในการทางานและการเรี ยนการสอนด้ านความปวด จะช่วยส่งเสริมให้ ผลการทางานออกมาดี



การพัฒนากลยุทธ์โดยใช้ โมเดลของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในระบบการเรี ยนการสอน สามารถระบุบคุ คลที่สาคัญที่จะให้ การสนับสนุนการเรี ยนการสอนนี ้
เช่น คณบดี ผู้ประสานงานหลักสูตร บรรณารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านความปวด ผู้เชียวชาญด้ านการออกแบบการเรี ยนการสอน แพทย์และผู้ป่วย



การจัดการความปวดให้ ได้ ประสิทธิภาพต้ องได้ รับความร่ วมมือจากวิชาชีพหลายสาขา ดังนันการสร้
้
างโอกาสในการเรี ยนรู้ ระหว่างกลุม่ สาขาวิชาชีพ
จึงเป็ นสิง่ สาคัญ ผู้เรี ยนต้ องเข้ าใจในความเชี่ยวชาญของกันและกัน ทังในส่
้ วนทีเ่ หมือนและแตกต่าง ซึง่ จะนาไปสูก่ ารจัดการความปวดแบบองค์รวม
ระหว่างสาขาวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ

ตัวอย่ างแหล่ งข้ อมูล
A. หลักสูตรการจัดการด้ านความปวดระหว่างสาขาวิชาชีพและสมรรถนะหลักของการจัดการด้ านความปวด (Interprofessional Pain Curriculum and Core Pain
Competencies)
 International Association for the Study of Pain (2017). IASP Curricula.
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B. กลยุทธการสนับสนุนคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบใบอนุญาต


C.

Prospectus to Promote Professional Pain Education [link]

กลยุทธในการค้ นหาผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และสร้ างโอกาสในการเปลีย่ นแปลง



Example of a practice model เพื่อสร้ างโอกาสในการเปลีย่ นแปลงในระบบและสังคม

D. การจัดการเรียนการสอนด้ านความปวดระดับสูง และให้ คาปรึกษาโดยใช้ SMART goals approaches เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
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ภายใน3เดือน

ภายใน6เดือน

พบปะพูดคุยกับผู้รับผิดชอบด้ านการจัดการเรี ยนการสอนในสถาบันที่ทางานอยู่ เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับสิง่ ที่เขาเหล่านัน้
ให้ ความสาคัญ
ใช้ เวลา1ชัว่ โมงกับเพื่อนร่วมงานที่สอนในสถาบันเดียวกับคุณ เพื่อสนทนาเรื่ องโอกาสในการสอดแทรกเนื ้อหา
ด้ านความปวด เข้ าไปในวัฒนธรรมขององค์กร
ติดต่อเพื่อนร่วมงานระหว่าสถาบันเพื่อขอความร่วมมือทางการเรี ยนการสอน หรื อเสนอโอกาสในการแลกเปลีย่ น
การสอนในหัวข้ อเรื่ องความปวดเดียวกัน
เข้ าร่วมในงานประชุมต่างสาขาวิชาชีพเพื่อเรี ยนรู้ ภาษาใหม่ๆทีใ่ ช้ ในการเรี ยนการสอนด้ านความปวด หลังจากนัน้
สร้ างพันธมิตรในการสอน โดยมีหลักการในการใช้ ความปวด เป็ นโอกาสในการแลกเปลี่ยนทักษะระหว่างวิชาชีพ
เช่น การตัดสินใจร่ วมกัน ทักษะการสื่อสารโดยให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลาง โมเดลของโรคเรื อ้ รัง และความปลอดภัยใน
การจ่ายยา
เสนอตัว 1ชัว่ โมงในการสอนหัวข้ อที่คนอื่นเห็นว่าเป็ นเรื่ องยากหรื อลาบาก แต่มีความสาคัญในการดูแล
ผู้ป่วยที่มีความปวด
เช่น ภาวะปวดเรื อ้ รังในอุ้งเชิงกราน ภาวะปวดหน้ าอกที่ไม่ได้ เกิดจากหัวใจ เป็ นต้ น
ค้ นหาและติดต่อเพื่อนร่ วมงานที่สอนในขอบเขตเรื่ องเดียวกัน เพื่อช่วยกันคิดหาวิธี หรื อหาโอกาสในการนาเรื่ อง
ความปวดมาเป็ นประเด็นให้ มีการพูดถึง และวิเคราะห์ถงึ หัวข้ ออื่นที่คนอื่นประสบความสาเร็ จในการสอน

ภายใน1ปี

ค้ นหาแหล่งข้ อมูลจากการสัมมนาทีเ่ กี่ยวกับแนวทางใหม่ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน ( เช่น การจาลองเหตุการณ์
การสร้ างโอกาสทีเ่ หมาะสมในการสอน) และการประเมิน ( เช่น การประเมินผลย่อย การประเมินความ
สอดคล้ องกับต้ นฉบับ (script concordance) สมรรถนะของการจัดการความปวด) หลังจากนันแบ่
้ งปั น
สิง่ ที่ได้ มากับอีก 3คน
อ่านและตอบสนองต่อ คาแนะนาและมาตรฐานสาหรับการเรี ยนการสอนเรื่ องความปวด: IASP, การรับรอง
คุณภาพ (Joint Commission), WHO,และอื่นๆ ; เขียนคาโฆษณาสันๆเพื
้ ่อออกสื่อภายในสถาบัน, ทวิต
เตอร์ หรื อ ให้ สมั ภาษณ์ออกสื่อ
เป็ นที่ปรึกษาในด้ านการเรี ยนการสอนด้ านความปวดให้ กบั ผู้สอน 2 คน และค้ นหาคาแนะนาเพิม่ เติมจากผู้ที่มี
ประสบการณ์มากกว่าทังด้
้ านการจัดการความปวดและประสบการณ์การสอนด้ านความปวด
ใช้ วิธีการประเมินแบบหลายมิตมิ าประเมินผลการสอน และตัดสินว่าประสบความสาเร็ จ หรื อต้ อง
เปลีย่ นแปลงวิธีของการเรี ยนการสอนนันๆ
้

*Adapted from Watt-Watson J, Murinson [Hogans] B. Current challenges in pain education. Pain Management 2013; 3(5): 35157.
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แพทย์หญิงจินธนา เกษมสุวรรณ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ตรวจทาน
แพทย์หญิงลักษมี ชาญเวชช์
เลขาธิการสมาคมการศึกษาเรื่ องความปวดแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดนานาชาติ
(International Association for the Study of Pain® )
IASP เป็ นแหล่งชันน
้ าที่มีบคุ คลหลายอาชีพเพื่อเสนองานวิชาการวิทยาศาสตร์ การปฏิบตั ิ และการเรี ยนการ
สอนด้ านความปวด เปิ ดรับสมาชิกสาหรับทุกอาชีพ ที่เกี่ยวข้ องในการวิจยั การวินิจฉัย หรื อการรักษาความ
ปวด IASP มีสมาชิกมากกว่า 7,000 คนใน 133 ประเทศ 90 สมาคมแห่งประเทศ และ 20 กลุม่ ที่
สนใจเรื่ องเฉพาะด้ านของความปวด
วางแผนการเข้ าร่วมเพื่อนร่วมอาชีพของท่านในงานประชุมความปวดโลก( 17th World Congress
on Pain), 12-16 กันยายน, 2018 บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ในฐานะของปี แห่ งการรณรงค์ เพื่อความเป็ นเลิศด้ านการเรี ยนการสอนเรื่ องความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้ อเท็จจริง (Fact Sheets )
ครอบคลุมหัวข้ อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเรื่ องปวด เอกสารเหล่ านีไ้ ด้ รับการแปลเป็ นภาษาต่ างๆและสามารถดาวน์ โหลดได้ ฟรี
เยี่ยมชม www.iasp-pain.org/globalyear สาหรั บข้ อมูลเพิ่มเติม
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