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การให้ ความรู้ เรื่ องความปวดในประเทศที่มีทรั พยากรน้ อย
ปั ญหาการจัดการความปวดในประเทศที่มีทรัพยากรน้ อยนันอาจเกิ
้
นจินตนาการของผู้ที่อยู่ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว ปั ญหาทีป่ ระชากรแต่ละคนมีการเข้ าถึง
มอร์ ฟีนต่ากว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อปี นนั ้ พบว่าผู้คนหลายล้ านคนต้ องเสียชีวิตไปพร้ อม ๆ กับความปวดที่ไม่ได้ รับการบาบัด เนื่องจากประชากรมีข้อจากัดในการ
เข้ าถึงการบาบัดความปวดที่ดี ยาที่จาเป็ น และการรักษาพยาบาลจากผู้ให้ บริการทีม่ ีทกั ษะ ประมาณการณ์ว่าผู้คนร้ อยละ 35 มีภาวะทุพพลภาพจากความ
ปวดเรื อ้ รัง1 เป็ นที่ชดั เจนมาถึงสิบห้ าปี แล้ วว่าการเรี ยนการสอนด้ านความปวดและการจัดการด้ านความปวดในประเทศกาลังพัฒนานันตามหลั
้
งประเทศที่ร่ ารวย
อย่างไรก็ตาม แม้ จะมีการระบุถึงปัญหาและมีการให้ ทนุ จากกลุม่ คิดริ เริ่มด้ านการเรี ยนการสอนโดย IASP ความแตกต่างนี ้ก็ยงั คงปรากฏอยูแ่ ละยังจาเป็ นต้ อง
ใช้ ทรัพยากรเพิม่ ในการแก้ ไขอีกมาก 2-4
เหตุใดการจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพจึงทาได้ ยาก?
 ข้ อบกพร่ องในการเรียนการสอนและการฝึ กอบรมสาหรั บผู้ให้ บริการสาธารณสุข
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สดุ ของการบาบัดความปวดที่ดีในหลายประเทศ คือการที่บคุ ลากรสาธารณสุขขาดการฝึ กอบรม องค์ความรู้ที่จากัด การขาดความ
เข้ าใจที่มากพอ อคติ และความไม่พร้ อมทางอารมณ์ สิง่ เหล่านี ้ขัดขวางสมรรถนะในการจัดการด้ านความปวด เมื่อความปวดถูกสอนว่าเป็ นอาการ
แทนที่จะเป็ นภาวะ ทาให้ การประเมินความปวดอย่างครอบคลุมและการบาบัดความปวดด้ วยวิธีการที่หลากหลายเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ ยาก การขาด
การฝึ กอบรมและความเชื่อปรัมปราอาจนาไปสูค่ วามกลัวผลข้ างเคียงของ opioid อย่างไร้ เหตุผล และความเชื่อที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับความเสี่ยง
ในการติดยาแม้ ในผู้ป่วยมะเร็ ง ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจถูกปฏิเสธการให้ ยาแก้ ปวดที่เหมาะสม เนื่องจากบุคลากรวิชาชีพสุขภาพยุ่งเกินไป ขาดความ
สนใจ หรื อไม่พร้ อมในการตอบสนองอย่างทันท่วงทีด้วยความเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่กบั ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย



ทรั พยากรที่ไม่ เพียงพอ
ข้ อจากัดด้ านบุคลากร เครื่ องมือ และงบประมาณ ล้ วนทาให้ ประเทศกาลังพัฒนาจานวนมากมีความสามารถในการให้ บริ การบาบัดความปวดไม่
เพียงพอ หรื ออาจไม่มีเลย ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอและการขาดทักษะในการบริ หารองค์กร เป็ นสิง่ ขัดขวางการสร้ างทีมระงับความปวดเฉียบพลัน
และคลินิกระงับความปวดเรื อ้ รัง และสิง่ ทีป่ ระเทศพัฒนาแล้ วใช้ อยู่เพื่อการบริ การการจัดการด้ านความปวดอย่างมีประสิทธิภาพคือ การใช้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การให้ ความรู้ ให้ คาแนะนาปั ญหาความปวดที่จดั การได้ ยาก และการวิจยั
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ความขาดแคลนยาแก้ ปวดกลุ่ม opioid
ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ยาแก้ ปวดกลุม่ opioid ใช้ เพื่อบาบัดความปวดระดับปานกลางไปจนถึงรุ นแรง อย่างไรก็ตามในหลาย
ประเทศที่มีทรัพยากรน้ อย ข้ อกังวลและนโยบายมักจะพุ่งเป้าไปที่การป้องกันการติดยาเสพติด ในปี 1996 คณะกรรมการควบคุมสารเสพติด
นานาชาติ( INCB) แนะให้ เพิม่ การเข้ าถึงยา opioid 5 ถึงกระนันก็
้ ตาม ความก้ าวหน้ ายังเป็ นไปอย่างเชื่องช้ า ในทวีปแอฟริกา การใช้

opioid แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย ตังแต่
้ ปี 1980 ถึงปี 2006 คือมีคา่ เฉลี่ย อยู่ที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อประชากรต่อปี โดยพบการเพิ่มขึ ้นเพียง
เล็กน้ อยตังแต่
้ ปี 2006 การใช้ opioid ในอนุทวีปอินเดียยังคงที่อยู่ที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อประชากรต่อปี 6


ความไม่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันของนโยบายรั ฐและการจัดลาดับความสาคัญ
นโยบายระดับชาติเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับการดาเนินงานทุกโครงการสุขภาพเพื่อประชาชน และมักไม่มีนโยบายประเภทนี ้ในหลายประเทศที่มี
ทรัพยากรน้ อย การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพจะบรรลุผลได้ เมื่อรัฐบาลรวมการบาบัดความปวดไว้ ในแผนสุขภาพแห่งชาติ ในการ
ฝึ กอบรมแพทย์ และควบคุมการเข้ าถึง opioid และยาจาเป็ นอื่นๆ อย่างเหมาะสม



ความล้ มเหลวของการสนับสนุนการสาธารณสุขและการให้ ความรู้ กับผู้ป่วย
แนวทางกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการแปลงความรู้ และทักษะใหม่ ไปเป็ นวิธีการเชิงประจักษ์ ที่มีประสิทธิภาพดังเช่น ที่มีการนาร่ อง
ใช้ ในการรักษาแบบประคับประคอง แนวทางนี ้ยังไม่เกิดขึ ้นในขอบเขตของการดูแลด้ านความปวด ที่เพิม่ ขึ ้นคือ ผู้ป่วยอาจไม่เข้ าใจปั ญหาทาง
การแพทย์ของตนเอง และอาจคาดหวังว่าความปวดจะต้ องคงอยู่ไปเรื่ อย ๆ ซึง่ พวกเขาจะต้ องทน เพราะคิดว่ามันเป็ นส่วนหนึง่ ของความแก่และ
ความเจ็บที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ทางแก้ ใดที่นาไปปฏิบัตไิ ด้ จริง?
ความหลากหลายของสภาพปั ญหาและสถานการณ์ทพี่ บในโลกกาลังพัฒนาทาให้ ไม่มีทางแก้ รูปแบบเดียวที่จะใช้ ได้ ทวั่ โลก อย่างไรก็ดี วิธีการจัดการพื ้นฐาน
บางอย่างพบว่ามีประสิทธิภาพ การจัดการความปวดทังชนิ
้ ดเฉียบพลันและเรื อ้ รังทีด่ ีขึ ้น เป็ นผลมากจากโปรแกรมการฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพ การใช้ วิธีการ
ระงับปวดแบบ multimodal analgesia และการเข้ าถึงยาที่เชื่อถือได้



การฝึ กอบรมด้ วยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ
การฝึ กอบรมที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการประเมินความปวดร่ วมไปกับการจัดการความปวดทังที
้ ่ใช้ ยาและไม่ใช้ ยาสาหรับแพทย์เป็ นสิง่ จาเป็ น ก่อนที่
จะเพิ่มการเข้ าถึงการบริ การของผู้ป่วย การรณรงค์ให้ มีการบรรจุเนื ้อหาเรื่ องการจัดการความปวด รวมถึงการใช้ ยา opioid ในหลักสูตรของ
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล หลักสูตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลสุขภาพ ดูเหมือนจะเป็ นกลยุทธ์ระยะยาวที่ได้ ผลในการผ่อนคลายนโยบายจากัด

opioid ที่มากเกินไปในที่สดุ
ทัศนคติของสาธารณชน ตัวผู้ป่วย ผู้ดแู ลผู้ป่วย และผู้กาหนดนโยบาย ก็มีอิทธิพลต่อสิง่ ที่เกิดขึ ้นในเวชปฏิบตั ิ ประชากรจานวนมาก
ต้ องการข้ อมูลที่จะช่วยให้ พวกเขาเข้ าใจว่าอะไรคือทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับยาและการบาบัดความปวดที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่การให้ ความรู้ใน
กลุม่ ใหญ่ได้ ผลดีในบางเรื่ องเช่น สุขอนามัยทางเพศและเอช ไอ วี แต่ก็ไม่แน่ชดั ว่าการให้ การความรู้ เรื่ องความปวดในวงกว้ างจะสามารถสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่จาเป็ นในการสร้ างมุมมองในระดับผู้ปกครองบ้ านเมืองต่อปัญหานี ้ได้ หรื อไม่
องค์กรหลายองค์กรรวมทังสมาคมการศึ
้
กษาเรื่ องความปวดนานาชาติได้ ผลิตชุดความรู้ ที่ครอบคลุม ข้ อตกลงต่างๆ และแนวปฏิบตั ทิ าง
คลินิก 2 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 1 วันในชื่อสาระสาคัญเรื่ องการจัดการความปวด( Essential pain management) ที่ได้ รับการ
สนับสนุนทุนเริ่ มต้ นจากสมาคมวิสญ
ั ญีแพทย์ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้ รับการยอมรับอย่างมาก 7 และโปรแกรมการดูแลรักษาด้ านความ
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ปวด (The Treat Pain Project) ของสมาคมมะเร็ งสหรัฐอเมริ กาที่มีโปรแกรมการฝึกอบรม 13 หน่วยที่แตะเรื่ องความพร้ อมใช้ งานของ

opioid ในกลุม่ ประเทศทางตอนใต้ ของทะเลทรายซาฮาร่า ในทวีปแอฟริกา 8 เนื ้อหาเน้ นเรื่ องกลยุทธ์การจัดการด้ วยค่าใช้ จ่ายต่าและการบูรณา
การการรักษาที่มีอยูเ่ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต้ องได้ รับการปรับให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรม



การให้ ความรู้ เรื่ องการรั กษาด้ วยการใช้ ยาประสานไปกับการไม่ ใช้ ยา

1. การประเมินความปวด
การให้ ความรู้ และกระตุ้นให้ เจ้ าหน้ าที่ทางคลินิกทาการประเมินและรักษาความปวดตามข้ อตกลงที่ได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นส่วนที่สาคัญที่สดุ ของ
กระบวนการ ในทางอุดมคติ การประเมินความปวดควรเป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ เหมือนการวัดชีพจรและความดันเลือด ระดับความปวดเหมือน

“สัญญาณชีพที่ 5” 9 และปรับวิธีวดั ความปวดให้ เข้ ากับพฤติการณ์ของท้ องถิ่น 10,11
2. การบาบัดรักษาอาการปวด
o หลักสูตรฝึกอบรมควรครอบคลุมการจัดการความปวดด้ วยวิธีไม่ใช้ ยา ซึง่ ควรกาหนดใช้ อย่างจริงจังและบูรณาการเข้ ากับการเยียวยา
แบบดังเดิ
้ มที่มีความสาคัญเชิงวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม

o การช่วยเหลือทางจิตวิทยาอาจดาเนินการได้ โดยตรง โปรแกรมการฝึกอบรมควรส่งเสริมให้ มีการอภิปรายเรื่ องการจัดการความปวดเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการดูแลผู้ป่วยตามปกติ คาอธิบายง่ายๆเกี่ยวกับสาเหตุของความปวดและระยะเวลาที่ควรจะเป็ น ช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยรับมือกับ
ความปวดได้ ดีขึ ้นอย่างมาก แม้ ว่าจะเข้ าถึงการรักษาอื่นไม่ได้ การเรี ยนการสอนสายวิชาชีพนี ้เป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อที่ผ้ ใู ห้ บริ การจะสามารถ
สอนผู้ป่วยได้

o การเข้ าถึงผู้ให้ บริการทางสุขภาพที่สามารถจัดการความปวดด้ วยการสัง่ ยาและบริหารยาได้เป็ นสิง่ จาเป็ น การจัดการความปวด
ระหว่างผ่าตัดช่วยลดความปวดเรื อ้ รังได้



การให้ ความรู้ เรื่ องการเข้ าถึงคลังยาที่วางใจได้

1. การเข้ าถึงยา (access)และความพร้ อมให้ บริการ( availability)
ความพร้ อมของยาสาคัญ ที่สดุ 12 จากความจริ งที่ว่ามอร์ ฟีนและยาแก้ ปวดอย่างแรงอื่นๆเป็ นยาที่จะต้ องควบคุม ได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องมากมายหลายด้ าน เช่น ด้ านความพร้ อมในการให้ บริการ ดังจะเห็นได้ จากการที่ประเทศต่างๆต้ องต่อสู้ ดิ ้นรนที่จะสร้ างระบบการ
เก็บรักษาและกระจายยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้ านการเข้ าถึงยา หลายประเทศต้ องออกกฏหมายควบคุมยา ซึง่ ทาให้ มีความ
ยุ่งยากสาหรับแพทย์ในการสัง่ ยาและสาหรับผู้ป่วยในการได้ รับยา ด้ านค่าใช้ จ่าย มาตรการควบคุมยา และปั จจัยอื่นๆ ขับให้ ราคาเพิ่มสูงขึ ้น
โดยไม่จาเป็ น ทังที
้ ่ยาเหล่านี ้สามารถผลิตได้ ในราคาถูกมาก

2. การกากับดูแลยาควบคุม
จากความเสีย่ งที่จะถูกนาไปใช้ ในทางที่ผิด มอร์ ฟีนและยาแก้ ปวดอย่างแรงชนิดอื่นๆ จึงถูกควบคุมภายใต้ อนุสญ
ั ญาด้ านยาเสพติดและ
กฎหมายควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ 13 ซึง่ หมายถึงการผลิต การส่งออก การนาเข้ า การกระจายยา การสัง่ และการจ่ายยา กระทาได้
ภายใต้ การอนุมตั ขิ องรัฐบาลเท่านัน้ และมีการกากับดูแลโดยคณะกรรมการภายใต้ สนธิสญ
ั ญาควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

3. การเก็บสารองและการกระจายยา
_____________________________________________________________________________________________
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ประเทศต่างๆถูกองค์การอนามัยโลกผลักดันให้ สร้ างและธารงไว้ ซงึ่ ระบบการเก็บสารองและกระจายยาที่ดี และต้ องแน่ใจว่ามาตรการควบคุม
5

ยา จะไม่ขดั ขวางความพร้ อมในการให้ บริการและการเข้ าถึงยา ภายใต้ สนธิสญ
ั ญายาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ประเทศต่างๆจาเป็ นต้ อง
มัน่ ใจว่ามีการจัดให้ มียาอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันการนาไปใช้ ในทางที่ผิดหรื อเบี่ยงเบน
หนทางข้ างหน้ า : การให้ ความรู้ การฝึ กอบรมทางคลินิกและการสนับสนุนเบือ้ งต้ น



การให้ ความรู้
4

ในปี 2002 มีโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการด้ านการศึกษาที่เสนอขึ ้นมาโดยกลุม่ ทางานประเทศกาลังพัฒนาของสมาคมการศึกษาเรื่ อง
ความปวดนานาชาติ( DCWG) เงินทุนที่ให้ สงู ถึงหนึง่ หมื่นเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ โดยมีกฏเกณฑ์ที่เคร่ งครัดในการขอ จนถึงปั จจุบนั ได้ มีการ
สนับสนุนไปแล้ วเกือบ 100 ทุน การกระจายไปในเกือบสามสิบประเทศ โครงการต่างๆแบ่งออกเป็ นหลายหมวด หลักๆจะเป็ นการให้ ความรู้
พื ้นฐานเรื่ องความปวด รู ปแบบการศึกษาทางไกลและการให้ ความรู้ในเรื่ องการจัดการความปวดเฉพาะโรค เช่น การควบคุมความปวดในคนไข้
มะเร็งและความปวดระหว่างคลอดบุตร มีสองทุนที่ให้ กบั โครงการให้ ความรู้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับการจัดเก็บและการใช้ ยา opioid ในประเทศอียิปต์
และไนจีเรี ยหลังจากมีการใช้ ในเวชปฏิบตั ิ 7



การฝึ กอบรมทางคลินิก
วัตถุประสงค์เริ่ มต้ นของ DCWG คือการพัฒนาการให้ ความรู้ เรื่ องความปวด แต่ต้องยอมรับว่าการฝึ กอบรมทางคลินิกก็ควรได้ รับการสนับสนุน
ด้ วย จึงนาไปสูก่ ารพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมของ IASP เช่น ศูนย์ฝึกอบรมในกรุ งเทพมหานครที่ได้ รับทุนสนับสนุนร่ วมกับ World

Federation of Societies of Anesthesiology (WFSA) และยังมีโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดด้ านการ
จัดการความปวดของ IASP/WFSA ในประเทศแอฟริ กาใต้ นอกจากนี ้ IASP ยังได้ จดั การอบรมเรื่ องความปวด Pain Schools ในประเทศ
อินเดียและอเมริ กาใต้ ด้วย



การสนับสนุน
การสนับสนุนเป็ นกระบวนการหนึง่ ที่สง่ ผลต่อความคิดเห็นของสาธารณชนในทุกระดับ ตังแต่
้ ประชาชนทัว่ ไปจนถึงเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ กระบวนการ
สนับสนุนนี ้เริ่ มด้ วยการประชุมร่ วมกันของ WHO, EFIC และ IASP ในปี 2004 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความปวด ผลจากความปวด
การบาบัดรักษาอาการปวด และที่สาคัญที่สดุ คือการจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการจัดการความปวด สโลแกนที่ว่า “ การบาบัดความปวด
ควรเป็ นสิทธิมนุษยชน” เป็ นจุดเน้ น และใช้ เป็ นรากฐานของ IASP ในการจัดปี แห่งการรณรงค์ตอ่ เนื่องมาโดยตลอด การสนับสนุนต่อมาเกิดขึ ้น
ในการประชุม World Congress on Pain ที่ Montreal ในปี 2010 เมื่อมีการประชุมสุดยอดระหว่างแพทย์ นักการเมืองการ
ปกครอง ผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ และผู้ได้ รับความทุกข์ทรมานจากความปวด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ เกิดสถานการณ์ที่คล้ ายคลึงกันเป็ น
เครื อข่ายทัว่ โลก ทาให้ เกิดแถลงการณ์ Montreal (Declaration of Montreal) ที่เรี ยกร้ องให้ การบาบัดความปวดเป็ นสิทธิมนุษยชน
ขันพื
้ ้นฐาน

IASP และองค์กรอื่นๆได้ ยกระดับของความสนใจ ความรู้และทักษะทางคลินิกในการจัดการความปวดในประเทศที่มีทรัพยากรน้ อยผ่านโครงการต่างๆในการให้
ความรู้ เรื่ องความปวด ความพยายามเหล่านี ้เกื ้อหนุนให้ ผ้ ใู ห้ บริ การสุขภาพและรัฐบาลเห็นความสาคัญของการควบคุมความปวดมากขึ ้น และช่วยผ่อนปรนความ
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เข้ มงวดในการควบคุมการใช้ ยา opioid และยาอื่นๆ ได้ ในระดับหนึง่ กล่าวอีกนัยหนึง่ อุปสรรคต่อการจัดการความปวดที่ดีกาลังถูกทาลายลงเพื่อประโยชน์
ของผู้ได้ รับความทุกข์ทรมานจากความปวดทัว่ โลก
ยังมีงานเหลืออีกมาก: การให้ ความรู้เรื่ องความปวดอย่างเหมาะสมเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขา รวมทังผู
้ ้ ป่วย การทางานเป็ นทีมสหสาขา
วิชาชีพ ควรมีศนู ย์กลางอยู่ที่ความสาเร็ จในการจัดการความปวด หลักสูตรทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และหลังปริญญาของนักศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลสุขภาพควร
มีการบรรจุเรื่ องความปวดและมีการสอบเพื่อให้ มีสมรรถนะการจัดการด้ านความปวดและควรรวมอยู่ในโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่องด้ วย
อ้ างอิง
1. Gureje O, Von Korff M, Simon GE, et al. Persistent pain and well-being: a World Health Organization study in primary care.
JAMA 1998; 280: 147–151.
2. Charlton E (ed.) Core curriculum for professional education. 3rd ed. Seattle: IASP Press, 2005.
3. Soyannwo OA, Obstacles to Pain Management in Low-Resource Settings in: Kopf, A, Patel NB, Guide to Pain Management in
Low-Resource Settings 2010 IASP Seattle; pgs 9-11.
4. Bond M. A decade of improvement in pain education and clinical practice in developing countries: IASP initiatives British
Journal of Pain 2012 6(2) 81–84
5. World Health Organization, Cancer Pain Relief: a Guide To Opioid Availability (2nd ed. 1996).
6. Pain and Policy Study Group. AFRO Regional Opioid Consumption in Morphine Equivalence, mg/person
http://www.painpolicy.wisc.edu/sites/www.painpolicy.wisc.edu/files/afro_me.pdf Accessed January 2, 2018.
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Anaesthesia (2012) 28, 1–2.
8. O’Brien M, Mwangi-Powell F, Adewole IF, Soyannwo O, Amandua J, Ogaja E, Okpeseyi M, Ali Z, Kiwanuka R, Merriman A.
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Oncol 2013; 14: e176–82
9. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations and the National Pharmaceutical Council, Inc. Pain Current
Understanding of Assessment, Management and Treatments. 2001.
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ผู้แปล
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วิมลรัตน์ ศรีราช
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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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