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 FACT SHEET No. 8 

การให้ความรู้เร่ืองความปวดในประเทศที่มีทรัพยากรน้อย 
  
ปัญหาการจดัการความปวดในประเทศท่ีมีทรัพยากรน้อยนัน้อาจเกินจินตนาการของผู้ ท่ีอยู่ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว ปัญหาท่ีประชากรแตล่ะคนมีการเข้าถึง

มอร์ฟีนต ่ากว่า 0.1 มิลลกิรัมตอ่ปีนัน้ พบว่าผู้คนหลายล้านคนต้องเสียชีวิตไปพร้อม ๆ กบัความปวดท่ีไม่ได้รับการบ าบดั  เน่ืองจากประชากรมีข้อจ ากดัในการ

เข้าถึงการบ าบดัความปวดท่ีดี ยาท่ีจ าเป็น และการรักษาพยาบาลจากผู้ให้บริการท่ีมีทกัษะ ประมาณการณ์ว่าผู้คนร้อยละ 35 มีภาวะทพุพลภาพจากความ

ปวดเรือ้รัง1  เป็นท่ีชดัเจนมาถึงสบิห้าปีแล้วว่าการเรียนการสอนด้านความปวดและการจดัการด้านความปวดในประเทศก าลงัพฒันานัน้ตามหลงัประเทศท่ีร ่ารวย 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการระบถุึงปัญหาและมีการให้ทนุจากกลุม่คดิริเร่ิมด้านการเรียนการสอนโดย IASP ความแตกตา่งนีก็้ยงัคงปรากฏอยูแ่ละยงัจ าเป็นต้อง

ใช้ทรัพยากรเพิม่ในการแก้ไขอีกมาก 2-4 

 

เหตุใดการจัดการความปวดท่ีมีประสิทธิภาพจึงท าได้ยาก? 

 ข้อบกพร่องในการเรียนการสอนและการฝึกอบรมส าหรับผู้ให้บริการสาธารณสุข 
อปุสรรคท่ีใหญ่ท่ีสดุของการบ าบดัความปวดท่ีดีในหลายประเทศ คือการท่ีบคุลากรสาธารณสขุขาดการฝึกอบรม  องค์ความรู้ท่ีจ ากดั การขาดความ
เข้าใจท่ีมากพอ อคต ิและความไม่พร้อมทางอารมณ์ สิง่เหลา่นีข้ดัขวางสมรรถนะในการจดัการด้านความปวด  เม่ือความปวดถกูสอนว่าเป็นอาการ 
แทนท่ีจะเป็นภาวะ ท าให้การประเมินความปวดอย่างครอบคลมุและการบ าบดัความปวดด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ยาก  การขาด

การฝึกอบรมและความเช่ือปรัมปราอาจน าไปสูค่วามกลวัผลข้างเคียงของ opioid อย่างไร้เหตผุล  และความเช่ือท่ีคลาดเคลื่อน เก่ียวกบัความเสี่ยง
ในการตดิยาแม้ในผู้ ป่วยมะเร็ง  ในบางกรณี  ผู้ ป่วยอาจถกูปฏิเสธการให้ยาแก้ปวดท่ีเหมาะสม เน่ืองจากบคุลากรวิชาชีพสขุภาพยุ่งเกินไป ขาดความ
สนใจ หรือไม่พร้อมในการตอบสนองอย่างทนัทว่งทีด้วยความเหน็อกเหน็ใจและเอาใจใสก่บัความทกุข์ทรมานของผู้ ป่วย 

 

 ทรัพยากรท่ีไม่เพยีงพอ 
ข้อจ ากดัด้านบคุลากร เคร่ืองมือ และงบประมาณ ล้วนท าให้ประเทศก าลงัพฒันาจ านวนมากมีความสามารถในการให้บริการบ าบดัความปวดไม่
เพียงพอ หรืออาจไม่มีเลย   ทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอและการขาดทกัษะในการบริหารองค์กร เป็นสิง่ขดัขวางการสร้างทีมระงบัความปวดเฉียบพลนั
และคลนิิกระงบัความปวดเรือ้รัง  และสิง่ทีป่ระเทศพฒันาแล้วใช้อยู่เพ่ือการบริการการจดัการด้านความปวดอย่างมีประสทิธิภาพคือ การใช้หลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ การให้ความรู้  ให้ค าแนะน าปัญหาความปวดท่ีจดัการได้ยาก และการวิจยั 
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 ความขาดแคลนยาแก้ปวดกลุ่ม opioid 

ตามแนวทางขององค์การอนามยัโลก  ยาแก้ปวดกลุม่ opioid ใช้เพ่ือบ าบดัความปวดระดบัปานกลางไปจนถึงรุนแรง อยา่งไรก็ตามในหลาย

ประเทศท่ีมีทรัพยากรน้อย  ข้อกงัวลและนโยบายมกัจะพุ่งเปา้ไปท่ีการปอ้งกนัการตดิยาเสพตดิ ในปี 1996 คณะกรรมการควบคมุสารเสพตดิ

นานาชาต(ิ INCB) แนะให้เพิม่การเข้าถึงยา opioid 
5
   ถึงกระนัน้ก็ตาม ความก้าวหน้ายงัเป็นไปอย่างเช่ืองช้า  ในทวีปแอฟริกา การใช้ 

opioid แทบไม่เปล่ียนแปลงเลย ตัง้แตปี่ 1980 ถึงปี 2006  คือมีคา่เฉล่ีย อยู่ท่ี 0.5 มิลลกิรัมตอ่ประชากรตอ่ปี  โดยพบการเพิ่มขึน้เพียง

เลก็น้อยตัง้แตปี่ 2006  การใช้ opioid ในอนทุวีปอินเดียยงัคงท่ีอยู่ท่ี 0.5 มิลลกิรัมตอ่ประชากรตอ่ปี6 

 

 ความไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกันของนโยบายรัฐและการจัดล าดับความส าคัญ 
นโยบายระดบัชาตเิป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินงานทกุโครงการสขุภาพเพ่ือประชาชน  และมกัไม่มีนโยบายประเภทนีใ้นหลายประเทศท่ีมี
ทรัพยากรน้อย การจดัการความปวดอยา่งมีประสทิธิภาพจะบรรลผุลได้เม่ือรัฐบาลรวมการบ าบดัความปวดไว้ในแผนสขุภาพแหง่ชาติ  ในการ

ฝึกอบรมแพทย์ และควบคมุการเข้าถงึ opioid  และยาจ าเป็นอ่ืนๆ  อยา่งเหมาะสม 

 

 ความล้มเหลวของการสนับสนุนการสาธารณสุขและการให้ความรู้กับผู้ป่วย 
แนวทางกลยทุธ์ด้านสาธารณสขุเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุในการแปลงความรู้และทกัษะใหม่ ไปเป็นวิธีการเชงิประจกัษ์ท่ีมีประสทิธิภาพดงัเช่น ท่ีมีการน าร่อง

ใช้ในการรักษาแบบประคบัประคอง  แนวทางนีย้งัไม่เกิดขึน้ในขอบเขตของการดแูลด้านความปวด  ท่ีเพิม่ขึน้คือ  ผู้ ป่วยอาจไม่เข้าใจปัญหาทาง
การแพทย์ของตนเอง และอาจคาดหวงัว่าความปวดจะต้องคงอยู่ไปเร่ือย ๆ ซึง่พวกเขาจะต้องทน เพราะคดิว่ามนัเป็นสว่นหนึง่ของความแก่และ
ความเจ็บท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 

ทางแก้ใดท่ีน าไปปฏิบัตไิด้จริง? 
 

ความหลากหลายของสภาพปัญหาและสถานการณ์ท่ีพบในโลกก าลงัพฒันาท าให้ไม่มีทางแก้รูปแบบเดียวท่ีจะใช้ได้ทัว่โลก อย่างไรก็ดี  วิธีการจดัการพืน้ฐาน
บางอย่างพบว่ามีประสทิธิภาพ การจดัการความปวดทัง้ชนิดเฉียบพลนัและเรือ้รังทีดี่ขึน้ เป็นผลมากจากโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีมีประสทิธิภาพ การใช้วิธีการ

ระงบัปวดแบบ multimodal analgesia และการเข้าถึงยาท่ีเช่ือถือได้  

 

 การฝึกอบรมด้วยโปรแกรมท่ีมีประสทิธิภาพ 

การฝึกอบรมท่ีมีประสทิธิภาพเก่ียวกบัการประเมินความปวดร่วมไปกบัการจดัการความปวดทัง้ที่ใช้ยาและไมใ่ช้ยาส าหรับแพทย์เป็นสิง่จ าเป็นก่อนท่ี

จะเพิ่มการเข้าถึงการบริการของผู้ ป่วย   การรณรงค์ให้มีการบรรจเุนือ้หาเร่ืองการจดัการความปวด รวมถึงการใช้ยา opioid ในหลกัสตูรของ
นกัศกึษาแพทย์  พยาบาล หลกัสตูรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลสขุภาพ ดเูหมือนจะเป็นกลยทุธ์ระยะยาวท่ีได้ผลในการผ่อนคลายนโยบายจ ากดั 

opioid ท่ีมากเกินไปในท่ีสดุ   

ทศันคตขิองสาธารณชน ตวัผู้ ป่วย ผู้ดแูลผู้ ป่วย และผู้ก าหนดนโยบาย ก็มีอิทธิพลตอ่สิง่ที่เกิดขึน้ในเวชปฏิบตั ิประชากรจ านวนมาก
ต้องการข้อมลูท่ีจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่อะไรคือทศันคตท่ีิเหมาะสมเก่ียวกบัยาและการบ าบดัความปวดท่ีมีประสทิธิภาพ  ขณะท่ีการให้ความรู้ใน
กลุม่ใหญ่ได้ผลดีในบางเร่ืองเช่น สขุอนามยัทางเพศและเอช ไอ วี  แตก็่ไม่แน่ชดัว่าการให้การความรู้เร่ืองความปวดในวงกว้างจะสามารถสร้างการ
เปล่ียนแปลงทศันคตท่ีิจ าเป็นในการสร้างมมุมองในระดบัผู้ปกครองบ้านเมืองตอ่ปัญหานีไ้ด้หรือไม่   

องค์กรหลายองค์กรรวมทัง้สมาคมการศกึษาเร่ืองความปวดนานาชาตไิด้ผลติชดุความรู้ท่ีครอบคลมุ ข้อตกลงตา่งๆ และแนวปฏิบตัทิาง

คลนิิก 2 การประชมุเชงิปฏิบตักิาร 1 วนัในช่ือสาระส าคญัเร่ืองการจดัการความปวด( Essential pain management) ท่ีได้รับการ

สนบัสนนุทนุเร่ิมต้นจากสมาคมวิสญัญีแพทย์ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับอย่างมาก 7 และโปรแกรมการดแูลรักษาด้านความ
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ปวด (The Treat Pain Project) ของสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกาท่ีมีโปรแกรมการฝึกอบรม 13 หน่วยท่ีแตะเร่ืองความพร้อมใช้งานของ 

opioid ในกลุม่ประเทศทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ในทวีปแอฟริกา 8 เนือ้หาเน้นเร่ืองกลยทุธ์การจดัการด้วยคา่ใช้จ่ายต ่าและการบรูณา
การการรักษาท่ีมีอยูเ่พ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมกบัวฒันธรรม 

 

 การให้ความรู้เร่ืองการรักษาด้วยการใช้ยาประสานไปกับการไม่ใช้ยา 

 
1. การประเมินความปวด  

การให้ความรู้และกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีทางคลนิิกท าการประเมินและรักษาความปวดตามข้อตกลงท่ีได้รับการอนมุตัเิป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของ

กระบวนการ ในทางอดุมคต ิการประเมินความปวดควรเป็นสิง่ที่ขาดไม่ได้เหมือนการวดัชีพจรและความดนัเลือด ระดบัความปวดเหมือน 

“สญัญาณชีพท่ี 5” 9 และปรับวิธีวดัความปวดให้เข้ากบัพฤตกิารณ์ของท้องถ่ิน 10,11 

2. การบ าบดัรักษาอาการปวด 
o หลกัสตูรฝึกอบรมควรครอบคลมุการจดัการความปวดด้วยวิธีไมใ่ช้ยา  ซึง่ควรก าหนดใช้อย่างจริงจงัและบรูณาการเข้ากบัการเยียวยา

แบบดัง้เดมิท่ีมีความส าคญัเชิงวฒันธรรมอย่างเหมาะสม 

o การช่วยเหลือทางจิตวิทยาอาจด าเนินการได้โดยตรง โปรแกรมการฝึกอบรมควรสง่เสริมให้มีการอภิปรายเร่ืองการจดัการความปวดเป็น

สว่นหนึง่ของการดแูลผู้ ป่วยตามปกติ ค าอธิบายง่ายๆเก่ียวกบัสาเหตขุองความปวดและระยะเวลาท่ีควรจะเป็น   ชว่ยให้ผู้ ป่วยรับมือกบั

ความปวดได้ดีขึน้อย่างมาก แม้ว่าจะเข้าถงึการรักษาอ่ืนไม่ได้ การเรียนการสอนสายวิชาชีพนีเ้ป็นสิง่ส าคญั เพ่ือท่ีผู้ให้บริการจะสามารถ

สอนผู้ ป่วยได้ 

o การเข้าถงึผู้ให้บริการทางสขุภาพท่ีสามารถจดัการความปวดด้วยการสัง่ยาและบริหารยาได้เป็นสิง่จ าเป็น   การจดัการความปวด

ระหว่างผ่าตดัช่วยลดความปวดเรือ้รังได้ 

 

 การให้ความรู้เร่ืองการเข้าถงึคลังยาท่ีวางใจได้  

 
1. การเข้าถงึยา (access)และความพร้อมให้บริการ( availability) 

ความพร้อมของยาส าคญั ท่ีสดุ 
12 จากความจริงที่ว่ามอร์ฟีนและยาแก้ปวดอย่างแรงอ่ืนๆเป็นยาท่ีจะต้องควบคมุ  ได้ก่อให้เกิดปัญหาท่ี

เก่ียวข้องมากมายหลายด้าน  เช่น ด้านความพร้อมในการให้บริการ  ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีประเทศตา่งๆต้องตอ่สู้ ดิน้รนท่ีจะสร้างระบบการ
เก็บรักษาและกระจายยาท่ีมีประสทิธิภาพและปลอดภยั  ด้านการเข้าถึงยา หลายประเทศต้องออกกฏหมายควบคมุยา  ซึง่ท าให้มีความ
ยุ่งยากส าหรับแพทย์ในการสัง่ยาและส าหรับผู้ ป่วยในการได้รับยา  ด้านคา่ใช้จ่าย มาตรการควบคมุยา และปัจจยัอ่ืนๆ ขบัให้ราคาเพิ่มสงูขึน้
โดยไม่จ าเป็น  ทัง้ที่ยาเหลา่นีส้ามารถผลติได้ในราคาถกูมาก 

2. การก ากบัดแูลยาควบคมุ 

จากความเสีย่งท่ีจะถกูน าไปใช้ในทางท่ีผิด  มอร์ฟีนและยาแก้ปวดอยา่งแรงชนิดอ่ืนๆ จงึถกูควบคมุภายใต้อนสุญัญาด้านยาเสพตดิและ

กฎหมายควบคมุยาเสพตดิแหง่ชาต ิ13 ซึง่หมายถึงการผลติ  การสง่ออก  การน าเข้า  การกระจายยา  การสัง่และการจ่ายยา กระท าได้
ภายใต้การอนมุตัขิองรัฐบาลเทา่นัน้ และมีการก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการภายใต้สนธิสญัญาควบคมุยาเสพตดิระหว่างประเทศ 

3. การเก็บส ารองและการกระจายยา 
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ประเทศตา่งๆถกูองค์การอนามยัโลกผลกัดนัให้สร้างและธ ารงไว้ซึง่ระบบการเก็บส ารองและกระจายยาท่ีดี  และต้องแน่ใจวา่มาตรการควบคมุ

ยา จะไมข่ดัขวางความพร้อมในการให้บริการและการเข้าถึงยา5 ภายใต้สนธิสญัญายาเสพตดิแหง่สหประชาชาติ  ประเทศตา่งๆจ าเป็นต้อง
มัน่ใจว่ามีการจดัให้มียาอย่างเพียงพอ  ขณะเดียวกนัก็ต้องปอ้งกนัการน าไปใช้ในทางท่ีผิดหรือเบ่ียงเบน 

 
หนทางข้างหน้า : การให้ความรู้ การฝึกอบรมทางคลินิกและการสนับสนุนเบือ้งต้น 

 

 การให้ความรู้ 

ในปี 2002 4 มีโครงการจดัสรรทนุสนบัสนนุโครงการด้านการศกึษาท่ีเสนอขึน้มาโดยกลุม่ท างานประเทศก าลงัพฒันาของสมาคมการศกึษาเร่ือง

ความปวดนานาชาต(ิ DCWG) เงินทนุท่ีให้สงูถึงหนึง่หม่ืนเหรียญดอลลา่ร์สหรัฐ โดยมีกฏเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดในการขอ  จนถึงปัจจบุนัได้มีการ

สนบัสนนุไปแล้วเกือบ 100 ทนุ  การกระจายไปในเกือบสามสบิประเทศ  โครงการตา่งๆแบ่งออกเป็นหลายหมวด  หลกัๆจะเป็นการให้ความรู้

พืน้ฐานเร่ืองความปวด  รูปแบบการศกึษาทางไกลและการให้ความรู้ในเร่ืองการจดัการความปวดเฉพาะโรค เช่น การควบคมุความปวดในคนไข้

มะเร็งและความปวดระหว่างคลอดบตุร  มีสองทนุท่ีให้กบัโครงการให้ความรู้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัเก็บและการใช้ยา opioid ในประเทศอียิปต์

และไนจีเรียหลงัจากมีการใช้ในเวชปฏิบตัิ 7 

 

 การฝึกอบรมทางคลนิิก 

วตัถปุระสงค์เร่ิมต้นของ DCWG คือการพฒันาการให้ความรู้เร่ืองความปวด แตต้่องยอมรับว่าการฝึกอบรมทางคลนิิกก็ควรได้รับการสนบัสนนุ

ด้วย  จงึน าไปสูก่ารพฒันาศนูย์ฝึกอบรมของ IASP เช่น ศนูย์ฝึกอบรมในกรุงเทพมหานครท่ีได้รับทนุสนบัสนนุร่วมกบั World 

Federation of Societies of Anesthesiology (WFSA)  และยงัมีโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดด้านการ

จดัการความปวดของ IASP/WFSA ในประเทศแอฟริกาใต้  นอกจากนี ้IASP ยงัได้จดัการอบรมเร่ืองความปวด Pain Schools ในประเทศ
อินเดียและอเมริกาใต้ด้วย  

 

 การสนบัสนนุ 

การสนบัสนนุเป็นกระบวนการหนึง่ที่สง่ผลตอ่ความคดิเหน็ของสาธารณชนในทกุระดบั ตัง้แตป่ระชาชนทัว่ไปจนถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   กระบวนการ

สนบัสนนุนีเ้ร่ิมด้วยการประชมุร่วมกนัของ WHO, EFIC และ IASP ในปี 2004 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัความปวด  ผลจากความปวด  

การบ าบดัรักษาอาการปวด และท่ีส าคญัท่ีสดุคือการจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการจดัการความปวด สโลแกนท่ีว่า “ การบ าบดัความปวด

ควรเป็นสทิธิมนษุยชน”  เป็นจดุเน้น และใช้เป็นรากฐานของ IASP ในการจดัปีแหง่การรณรงค์ตอ่เน่ืองมาโดยตลอด   การสนบัสนนุตอ่มาเกิดขึน้

ในการประชมุ World Congress on Pain ท่ี Montreal ในปี 2010  เม่ือมีการประชมุสดุยอดระหว่างแพทย์  นกัการเมืองการ
ปกครอง ผู้ให้บริการด้านสขุภาพ และผู้ได้รับความทกุข์ทรมานจากความปวด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกนัเป็น

เครือข่ายทัว่โลก ท าให้เกิดแถลงการณ์ Montreal (Declaration of Montreal) ท่ีเรียกร้องให้การบ าบดัความปวดเป็นสทิธิมนษุยชน
ขัน้พืน้ฐาน 

 
IASP และองค์กรอ่ืนๆได้ยกระดบัของความสนใจ ความรู้และทกัษะทางคลนิิกในการจดัการความปวดในประเทศท่ีมีทรัพยากรน้อยผ่านโครงการตา่งๆในการให้
ความรู้เร่ืองความปวด ความพยายามเหลา่นีเ้กือ้หนนุให้ผู้ให้บริการสขุภาพและรัฐบาลเหน็ความส าคญัของการควบคมุความปวดมากขึน้ และช่วยผ่อนปรนความ
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เข้มงวดในการควบคมุการใช้ยา opioid และยาอ่ืนๆ ได้ในระดบัหนึง่ กลา่วอีกนยัหนึง่ อปุสรรคตอ่การจดัการความปวดท่ีดีก าลงัถกูท าลายลงเพ่ือประโยชน์
ของผู้ ได้รับความทกุข์ทรมานจากความปวดทัว่โลก  

 
ยงัมีงานเหลืออีกมาก: การให้ความรู้เร่ืองความปวดอย่างเหมาะสมเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับบคุลากรสาธารณสขุทกุสาขา รวมทัง้ผู้ ป่วย   การท างานเป็นทีมสหสาขา

วิชาชีพ ควรมีศนูย์กลางอยู่ท่ีความส าเร็จในการจดัการความปวด  หลกัสตูรทัง้ระดบัปริญญาตรีและหลงัปริญญาของนกัศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลสขุภาพควร
มีการบรรจเุร่ืองความปวดและมีการสอบเพ่ือให้มีสมรรถนะการจดัการด้านความปวดและควรรวมอยู่ในโปรแกรมการศกึษาตอ่เน่ืองด้วย  
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 ภาควชิาวิสญัญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

 ผู้ตรวจทาน 
  แพทย์หญิงลกัษมี  ชาญเวชช์  

  เลขาธิการสมาคมการศกึษาเร่ืองความปวดแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในฐานะของปีแห่งการรณรงค์เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเร่ืองความปวด IASP มีชุดของเอกสารข้อเทจ็จริง( Fact Sheets ) 
ครอบคลุมหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการเรียนการสอนเร่ืองปวด เอกสารเหล่านีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 
เย่ียมชม www.iasp-pain.org/globalyear ส าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 
 

เก่ียวกับสมาคมการศึกษาเร่ืองความปวดนานาชาติ 

(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  

 


