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 FACT SHEET No. 2 
 

สถานการณ์ปัจจุบันในการจดัการเรียนการสอนด้านความปวดและความท้าทายในการ

น าไปปฏบิัต ิ

แม้ว่าจะมีหลกัฐานจากการวิจยัในรอบหลายสบิปีว่าการจดัการความปวดทัว่โลกไมดี่พอ  แตก่ารเรียนการสอนด้านการจดัการความปวดในหลกัสตูรวิชาชีพด้าน

สขุภาพก็ยงัมีความส าคญัเป็นรอง ข้อมลูจากรายงานภาระโรคในระดบัโลก ในปี 2016 ( 2016 Global Burden of Disease Study) แสดงว่า

ความปวดเรือ้รังเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าให้อตัราการเจ็บป่วยและทพุพลภาพของประชากรทัว่โลกสงูขึน้ [9]  เน่ืองจาก ความปวดเป็นสาเหตท่ีุน าผู้ ป่วยมาหา

บคุลากรสาธารณสขุบอ่ยท่ีสดุ บณัฑิตสาขาเหลา่นีท่ี้จบทกุคนจงึจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้และทกัษะ/ความสามารถในการดแูลรักษา [3,4,10] 

 
ความท้าทาย 

 
จากการส ารวจท่ีแม่นย าพบว่า การฝึกอบรมด้านการจดัการความปวดก่อนเวชปฎิบตัิ ของบคุลากรวิชาชีพด้านสขุภาพ ต ่ากวา่มาตรฐานของประเทศท่ีมีทรัพยากร

ทางการแพทย์ครบถ้วน  (2,7,8,12) ไม่มีใครทราบว่าการเรียนการสอนด้านการจดัการความปวดของประเทศท่ีด้อยทรัพยากรเป็นอยา่งไร  คาดวา่การดแูลรักษา

ความปวดคงไมเ่พียงพอ  และถ้าสภาพการขาดแคลนเดน่ชดัแล้วละก็  สถานการณ์ย่อมเลวร้าย จนต้องใช้ความพยายามอย่างสงูในการแก้ไข [6]  ถงึแม้วา่หลกัสตูร
การเรียนการสอนจะพฒันาอยา่งกว้างขวางและมีให้น าไปใช้ได้อย่างอิสระ  การน าความรู้ภาคทฤษฎีลงสูก่ารปฏิบตัจิริงก็ยงัน้อย นบัถงึบดันี ้บคุลากรวิชาชีพด้าน
สขุภาพสว่นใหญ่ก็ยงัเรียนรู้ด้านการจดัการความปวดผ่านทางเวชปฏิบตัท่ีิไมมี่หลกัสตูร นอกจากจะเป็นการปลกูฝังความรู้สกึด้านลบอยา่งตอ่เน่ืองแล้วยงัสง่ผลตอ่การ
ให้การดแูลรักษาความปวดท่ีไม่ดีเพียงพอ 

  
บคุลากรวิชาชีพด้านสขุภาพจ านวนมากไม่ได้ถกูฝึกอบรมให้จดัการความปวดท่ีซบัซ้อน โดยเฉพาะด้วยวิธีการรักษาความปวดแบบครอบคลมุ(11)   แตท่ี่ส าคญั

กวา่มากคือ การประเมินการเรียนการสอนรวบยอดท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะของการจดัการด้านความปวด ยงัมไิด้ถกูให้น ามาเป็นข้อก าหนด เพ่ือออกใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพของบคุลากรด้านสขุภาพสว่นใหญ่ (13) 

 
การจดัการความปวดอย่างปลอดภยั อย่างเช่ียวชาญ และมีความเหน็อกเหน็ใจ จะเกิดขึน้ไม่ได้ถ้าไม่มีการจดัการเรียนการสอนด้านปวดให้แก่บคุลากรวิชาชีพ

ด้านสขุภาพทัง้หมด ดงันัน้ค าถามส าคญัสองข้อท่ีจ าเป็นต้องตอบให้ได้คือ  มีอปุสรรคอะไรบ้างท่ีขดัขวางมิให้เนือ้หาด้านความปวดนีจ้ะถกูน ารวมกบัเนือ้หา

http://ghdx.healthdata.org/gbd-2016
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หลกัสตูรวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยเฉพาะท่ีระดบัก่อนปริญญา และ แหลง่ข้อมลูอะไรบ้างท่ีมีอยูแ่ล้วในขณะนี ้ ? 

 
แหล่งข้อมูล และกลยุทธ์ 

 

อปุสรรคตา่งๆท่ีขดัขวางการน าหลกัสตูรด้านความปวดและสมรรถนะของการจดัการด้านความปวดผสานเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพ ยงัไม่มีใครทราบ

แน่ชดั แตห่นึง่ในนัน้คือ การขาดมาตรฐานตา่งๆในสมรรถนะหลกัของการจดัการด้านความปวดเพ่ือการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพของการบคุลากรด้าน

สขุภาพ[11]  การเปล่ียนแปลงกฏเกณฑ์ตา่งๆส าหรับการออกใบรับรองประกาศนียบตัรวิชาชีพและ การเรียนการสอนด้านการจดัการความปวดยงัเป็นเร่ืองท่ี

ล้าหลงัจากมาตรฐานกลางมาก[1] การเรียนการสอนในชัน้เรียน และในภาคคลนิิกยงัเป็นอปุสรรคเช่นกนั และยงัรวมถงึโมเดลของหลกัสตูรท่ีไม่ได้มองเหน็

ความส าคญัหรือ ให้ความส าคญักบัการจดัการความปวด คณะอาจารย์ผู้สอนไม่มีความมัน่ใจและ ไม่มีคณุสมบตัเิพียงพอในการสอนเร่ืองความปวด และ ไม่มี

การเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอ[11] 

 
Fishman และ young เสนอแนะถึง การให้ความส าคญักบัองค์กรท่ีมีบทบาท และอ านาจในการจดัการให้เนือ้หาด้านความปวดอยู่ในหลกัสตูร

วิทยาศาสตร์สขุภาพ[3] สามารถใช้เอกสารปีแหง่การรณรงค์ “ การชีช้วนเพ่ือสนบัสนนุการเรียนการสอนด้านความปวดในสายวิชาชีพ “ (The Global 

Year “ Prospectus to Promote Professional Pain Education”) เพ่ือเร่ิมเจรจาหรือพดูคยุกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ท่ี

เก่ียวข้องกบัด้านนีโ้ดยตรง โดยเอกสารนีจ้ะกลา่วถึง กลยทุธตา่งๆในการช่วยคณะกรรมการและผู้ควบคมุตรวจสอบ เข้าใจถึงความส าคญัในการยอมรับเนือ้หา

หลกัเร่ืองความปวด และการประเมินสมรรถนะของการจดัการด้านความปวด เข้าไว้ในหลกัสตูรวิทยาศาตร์สขุภาพ มาตรฐานการรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 

อย่างเช่น Joint Commission’s Pain Standards ได้เน้นย า้อย่างชดัเจนว่า ผู้ให้บริการต้องได้รับการสอนเร่ืองความปวด[1]  ผลกระทบจากการท่ี

คณะกรรมการสาขาวิชาชีพตา่งๆ น าสมรรถนะท่ีต้องมีในการจดัการด้านความปวดเข้าและเพิ่มสมรรถนะนี ้เพ่ือเข้าอยู่ในมาตรฐานของการออกใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพและการตอ่อายใุบอนญุาตนี ้น่าจะมีผลกระทบอย่างมากตอ่การเรียนการสอนด้านความปวด และในเวชปฎิบตั[ิ13] 

 

 หลกัสตูรตา่งๆตามตวัอย่างข้างลา่งเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีช่วยเปล่ียนแปลงโมเดลหลกัสตูรดัง้เดมิท่ีมองเหน็ความปวดเป็นแคอ่าการหนึง่ กระบวนการ

สง่สญัญาณความปวด (Nociceptive processing system) สามารถสง่ผลกระทบได้หลากหลายตอ่การดแูลรักษาในเวชปฎิบตัแิละ

ประสบการณ์ของมนษุย์เป็นอย่างมาก เกินกว่าจะเป็นแคส่ว่นหนึง่ในระบบประสาทสมัผสั 

 สมรรถนะหลกัของการจดัการด้านความปวดและหลกัสตูรได้มีการพฒันาและตรวจสอบแล้ว สามารถน ามาใช้เป็นพืน้ฐานเพ่ือปรับใช้ในหลกัสตูร

สายวิชาชีพสขุภาพตา่งๆได้ 

 การร่างโครงสร้างหลกัสตูร (Curriculum mapping) ควรประกอบด้วย การตรวจสอบเพ่ือแจงเนือ้หาด้านความปวดท่ีคณะกรรมการได้

ใสเ่ข้าไป วา่มีสว่นช่องว่างท่ียงัขาดตกบกพร่อง สว่นท่ีมากเกินไป หรือความสอดคล้องกนักบัเนือ้หาอ่ืนๆ ซึง่ข้อมลูเหลา่นีส้ามารถเน้นย า้ถึง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงได้ ยกตวัอยา่งเช่น หลกัสตูรของสตัวแพทย์ท่ีมีการสง่เสริมให้อภิปรายว่าเหตใุดสตัว์เลีย้งจงึได้รับการดแูลรักษาจากสตัว

แพทย์ท่ีจบหลกัสตูรด้านความปวดมากกวา่[13] 

 แม้วา่คณะอาจารย์ผู้สอนอาจยงัไม่มัน่ใจในการสอนเนือ้หาด้านความปวด แตย่งัได้รับการยกย่องว่าเป็น “ทรัพยากร/แหลง่ข้อมลูท่ีดีท่ีสดุในสถาบนั

การเรียนการสอน” และ “ เป็นสื่อการถ่ายทอดความรู้และแบบอยา่งให้กบัผู้เรียน”[4] ดงันัน้แม้การเข้าร่วมงานประชมุ หรือเป็นสว่นหนึง่ของงาน

ประชมุวิชาการตา่งๆ อยา่ง เช่น โรคผิดปกตทิางเมตาบอลซิมึ หรือ โรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นต้น แล้วสอดแทรกเนือ้หาเร่ืองความปวดเข้าไปร่วม

ด้วย มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนความปวดขัน้สงู 

http://s3.amazonaws.com/rdcms-iasp/files/production/public/globalyear/IASP%20Prospectus%20to%20Promote%20Professional%20Pain%20Education.pdf
http://s3.amazonaws.com/rdcms-iasp/files/production/public/globalyear/IASP%20Prospectus%20to%20Promote%20Professional%20Pain%20Education.pdf
https://www.jointcommission.org/assets/1/6/Pain_Std_History_Web_Version_05122017.pdf
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 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมวิชาชีพท่ีดี  ท่ีให้การสนบัสนนุ และให้ค าปรึกษากนั ทัง้ในระหวา่งการเรียนการสอนในห้องเรียนและเวชปฎิบตั ิ

สามารถช่วยท าให้เข้าใจความปวดมากขึน้และสง่เสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน และการเข้าหาผู้เชียวชาญด้านความปวด เพ่ือกระตุ้นและเป็น

แรงบนัดาลใจในการท างานและการเรียนการสอนด้านความปวด จะช่วยสง่เสริมให้ผลการท างานออกมาดี 

 การพฒันากลยทุธ์โดยใช้โมเดลของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในระบบการเรียนการสอน สามารถระบบุคุคลท่ีส าคญัท่ีจะให้การสนบัสนนุการเรียนการสอนนี ้

เช่น คณบดี ผู้ประสานงานหลกัสตูร บรรณารักษ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านความปวด ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบการเรียนการสอน  แพทย์และผู้ ป่วย 

 การจดัการความปวดให้ได้ประสทิธิภาพต้องได้รับความร่วมมือจากวชิาชีพหลายสาขา ดงันัน้การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ระหว่างกลุม่สาขาวชิาชีพ 

จงึเป็นสิง่ส าคญั ผู้เรียนต้องเข้าใจในความเช่ียวชาญของกนัและกนั ทัง้ในสว่นท่ีเหมือนและแตกตา่ง ซึง่จะน าไปสูก่ารจดัการความปวดแบบองคร์วม 

ระหว่างสาขาวิชาชีพและสหสาขาวชิาชีพ 

 
ตวัอย่างแหล่งข้อมูล 

 
A. หลกัสตูรการจดัการด้านความปวดระหว่างสาขาวชิาชีพและสมรรถนะหลกัของการจดัการด้านความปวด (Interprofessional Pain Curriculum and Core Pain 

Competencies) 

 International Association for the Study of Pain (2017). IASP Curricula. 

 Fishman S, Young H, Arwood E, Chou R, Herr K, Murinson [Hogans] B, Watt-Watson J, Carr D, Gordon D, Stevens B, 

Bakerjian D, Ballantyne J, Courtenay M, Djukic M, Koebner I, Mongoven J, Paice J, Prasad R, Singh N, Sluka K, Marie 

B, Strassels S. (2013). Core Competencies for Pain Management: Results of an Interprofessional Consensus Summit. 

Pain Med 14, 971-981. 

 
B. กลยทุธการสนบัสนนุคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบใบอนญุาต 

 Prospectus to Promote Professional Pain Education [link] 
 

C. กลยทุธในการค้นหาผู้มีสว่นได้สว่นเสยี และสร้างโอกาสในการเปลีย่นแปลง  

 Example of  a practice model เพื่อสร้างโอกาสในการเปลีย่นแปลงในระบบและสงัคม 

 

D. การจดัการเรียนการสอนด้านความปวดระดบัสงู และให้ค าปรึกษาโดยใช้ SMART goals approaches เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 

https://www.iasp-pain.org/Education/CurriculaList.aspx?navItemNumber=647
https://ctb.ku.edu/en
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ภายใน3เดือน พบปะพดูคยุกบัผู้ รับผิดชอบด้านการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัท่ีท างานอยู่ เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัสิง่ที่เขาเหลา่นัน้

ให้ความส าคญั 

 ใช้เวลา1ชัว่โมงกบัเพ่ือนร่วมงานท่ีสอนในสถาบนัเดียวกบัคณุ เพ่ือสนทนาเร่ืองโอกาสในการสอดแทรกเนือ้หา
ด้านความปวด เข้าไปในวฒันธรรมขององค์กร 

 ตดิตอ่เพ่ือนร่วมงานระหว่าสถาบนัเพ่ือขอความร่วมมือทางการเรียนการสอน หรือเสนอโอกาสในการแลกเปล่ียน
การสอนในหวัข้อเร่ืองความปวดเดียวกนั 

ภายใน6เดือน เข้าร่วมในงานประชมุตา่งสาขาวชิาชีพเพ่ือเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ท่ีใช้ในการเรียนการสอนด้านความปวด หลงัจากนัน้ 

สร้างพนัธมติรในการสอน โดยมีหลกัการในการใช้ความปวด เป็นโอกาสในการแลกเปล่ียนทกัษะระหว่างวชิาชีพ 

เช่น การตดัสนิใจร่วมกนั ทกัษะการสื่อสารโดยให้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง โมเดลของโรคเรือ้รัง และความปลอดภยัใน
การจา่ยยา 

 เสนอตวั 1ชัว่โมงในการสอนหวัข้อท่ีคนอ่ืนเหน็ว่าเป็นเร่ืองยากหรือล าบาก แตมี่ความส าคญัในการดแูล
ผู้ ป่วยท่ีมีความปวด 

เช่น ภาวะปวดเรือ้รังในอุ้งเชงิกราน ภาวะปวดหน้าอกที่ไมไ่ด้เกิดจากหวัใจ เป็นต้น 

 

 ค้นหาและตดิตอ่เพ่ือนร่วมงานท่ีสอนในขอบเขตเร่ืองเดียวกนั เพ่ือช่วยกนัคดิหาวธีิ หรือหาโอกาสในการน าเร่ือง
ความปวดมาเป็นประเดน็ให้มีการพดูถงึ และวเิคราะห์ถงึหวัข้ออ่ืนท่ีคนอ่ืนประสบความส าเร็จในการสอน 

 

ภายใน1ปี ค้นหาแหลง่ข้อมลูจากการสมัมนาท่ีเก่ียวกบัแนวทางใหม่ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ( เช่น การจ าลองเหตกุารณ์ 

การสร้างโอกาสท่ีเหมาะสมในการสอน) และการประเมิน ( เช่น การประเมินผลย่อย การประเมินความ

สอดคล้องกบัต้นฉบบั (script concordance) สมรรถนะของการจดัการความปวด) หลงัจากนัน้แบ่งปัน

สิง่ที่ได้มากบัอีก 3คน 

 

 อ่านและตอบสนองตอ่ ค าแนะน าและมาตรฐานส าหรับการเรียนการสอนเร่ืองความปวด: IASP, การรับรอง

คณุภาพ (Joint Commission), WHO,และอ่ืนๆ ; เขียนค าโฆษณาสัน้ๆเพ่ือออกสื่อภายในสถาบนั, ทวิต
เตอร์ หรือ ให้สมัภาษณ์ออกสื่อ 

 

 เป็นท่ีปรึกษาในด้านการเรียนการสอนด้านความปวดให้กบัผู้สอน 2 คน และค้นหาค าแนะน าเพิม่เตมิจากผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์มากกวา่ทัง้ด้านการจดัการความปวดและประสบการณ์การสอนด้านความปวด 

 ใช้วิธีการประเมินแบบหลายมิตมิาประเมินผลการสอน และตดัสนิวา่ประสบความส าเร็จ หรือต้อง
เปล่ียนแปลงวิธีของการเรียนการสอนนัน้ๆ 

 

*Adapted from Watt-Watson J, Murinson [Hogans] B. Current challenges in pain education. Pain Management 2013; 3(5): 351- 
57. 
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