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ในป พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีการอนุญาตใหใช “กัญชาเพื่อประโยชนทางการแพทย” อยางถูกตอง

ตามกฎหมาย จากเดิมที่ใชพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งกําหนดใหกัญชาเปนยาเสพติด

ใหโทษในประเภทที่ 5 ซึ่งการประยุกตใชสารสกัดกัญชาทางการแพทยใหเกิดประโยชนและเหมาะสมให

มากที่สุด ผูรับบริการ และผูใหบริการจําเปนตองมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง โดยการนําสารสกัดกัญชา

ทางการแพทยมาใชตองอยูบนหลักการแพทยเชิงประจักษ (evidence –based medicine) ภายใตหลักการ

ปฏิบัติในระบบบริการกัญชาทางการแพทย 3 ประการ คือ ตองปลอดภัยตอผูปวย ตองเปนประโยชนตอ

ผูปวย และตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง

คูมือ ระบบบริการกัญชาทางการแพทย ฉบับนี้ มีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะบุคลากรทางการ

พยาบาลซึ่งเปนอีกหนึ่งบุคลากรสําคัญในระบบบริการกัญชาทางการแพทย เพื่อผูใหบริการพยาบาล

สนับสนุนการใหบริการกัญชาทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพรวมกับสหสาขาวิชาชีพ ที่จะใหบริการเพื่อให

เกิดความปลอดภัยและประโยชนสูงสุดกับผูปวย

หวังวาระบบบริการกัญชาทางการแพทย (สําหรับบุคลากรทางการพยาบาล) ฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนและเปนแนวสําหรับทางบคุลากรทางการพยาบาลในระบบสุขภาพตอไป

                                                                                            (นายแพทยพงศธร ศุภอรรถกร)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
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ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดอบรมหลักสูตรการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย สําหรับบุคลากร
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ผูปวย

ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและผูสนใจทุกทาน หากมี

ขอผิดพลาดประการใด คณะผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีนอมรับคําแนะนําในการพัฒนาและ
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- การคัดกรองเบื้องตน (Screening) ขอบงใชทั้งแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย 

รวมถึงขอหามใชกัญชาทางการแพทย

- โปรแกรมบันทกึ C-MOPH และ SAS และ H4U

- ใบยินยอมการรักษา SAS ใบ ยส.5

- ขอมูลยา / ฉลากยาที่สงมอบใหผูปวย / เอกสารการกํากับยา / คูมือสํารับผูปวย: อย.เปนตน

3. Referral System ระบบสาธารณสขุ

- Service Clinic : อสม./หมอพื้นบานสงตอ รพ.ทกุระดับ / ใบสงตัวรับบริการตามแนวทางฯ 

โรงพยาบาลนาํรอง

- Service ADR/ER: จาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย สถาบนัธัญญารักษฯ โรงพยาบาลจิตเวช

- ใบสงตัวและใบสรุป / บัตรนดัรักษา/ การบันทกึ

4. Product Supply: 

- การจัดสํารองสารสกัดกัญชาทางการแพทยเพื่อใหบริการ ในหองยา หรือหองทะเบียน

ควบคุม

5. Lab, Investigation: หองตรวจวนิิจฉัยทางหองปฏิบัติการ สําหรับ 

- Test : Product THC: CBD (Strip test)

- Test Urine Blood THC :CBD

6. Unit/ Service Delivery: การจัดหนวยบริการซึ่งมบีทบาทหนาที่

- การลงทะเบยีนผูปวย

- การตรวจคัดกรองและการใหการปรึกษาการใชกัญชาทางการแพทย

- การยนิยอมรับการรักษา

- การตรวจทางหองปฏิบัติการ

- การส่ังใชสารสกัดกัญชา

- การติดตามเฝาระวงัระยะบาํบัดตลอดการรักษาดวยการใชสารสกัดกัญชา

- การประเมนิผลลัพธของการบําบัดและผลขางเคียง

7. Research & Development : การศึกษาประเด็นรายโรค : สูตรกัญชา, ชนิด ปริมาณ (Micro-

Dosing) และ KM Community Best Practice

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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คําแนะนําการใชกัญชาทางการแพทย

เพื่อใหการดําเนินการในการใหบริการกัญชาทางการแพทยมีประสิทธิผล ผูปวยไดรับความ

ปลอดภัย เกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยและสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข ไดจัดทําเอกสารคําแนะนําการใชกัญชาทางการแพทย (Guidance on cannabis for Medical 

Use) ข้ึน เพื่อเปนเคร่ืองมือในการใหการดูแล รักษา ควบคุมอาการของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยวิธี

มาตรฐานแลวไมไดผล โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประสิทธิผล การเขาถึงการรักษาเปนสําคัญ ซึ่ง

คําแนะนํานี้มิใชขอบังคับของการปฏิบัติ ผูใชสามารถปฏิบัติตามดุลพินิจภายใตความสามารถ ขอจํากัด

ตามภาวะวิสัย และพฤติการณที่เปนอยู ดังรายละเอียดแนบใน QR Code ที่ 1

QR-Code 1: คําแนะนําการใชกัญชาทางการแพทย (Guidance on cannabis for Medical Use), 

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2562

ผลิตภัณฑกัญชา และประโยชนทางการแพทย

องคการเภสัชกรรมไดวิจัยและพัฒนาผลิตพันธสารสกัดกัญชาทางการแพทย ตามมาตรฐานเกรด

ทางการแพทย (Medical Grade) เทียบเทาตางประเทศ และไดสงมอบใหกรมการแพทยเพื่อนําไปใชกับ

ผูปวยที่ลงทะเบียนในระบบ ซึ่งแบงผลิตภัณฑเปน 3 สูตรดังนี้

ช่ือผลิตภัณฑ รูปแบบ สารสําคัญ ขนาดบรรจุ

GPG  CBD cannabis oil น้ํามันกัญชาหยดใตล้ิน CBD 100 mg /ml 30 ml, 10 ml

GPO THC cannabis oil น้ํามันกัญชาหยดใตล้ิน THC 0.5 mg /drop 5 ml

GPO THC : CBD 1:1 cannabis oil น้ํามันกัญชาหยดใตล้ิน
THC 27 mg /ml, CBD 25 

mg/ml
5 ml

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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ขั้นตอนการดําเนินการจดัต้ังคลินิกใหคําปรึกษากัญชาทางการแพทย

สําหรบัสถานบริการสขุภาพทัว่ไป

1. ประชาสัมพันธการลงทะเบียนผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต (website) โปสเตอร (poster)       

เฟซบุก (Facebook) ฯลฯ

2. จัดสถานที่สําหรับการลงทะเบียน ระบบคิวสําหรับผูมาโรงพยาบาลดวยตนเอง (walk in) ผูปวยที่

ลงทะเบียนออนไลน (online) จะไดรับการคัดกรองเบื้องตนจากระบบออนไลน โดยผูปวยตองกรอกขอมูล

สวนบุคคล ขอมูลการเจ็บปวย โรคประจําตัว เปนตน หากผูปวยผานเกณฑที่กําหนดไวในระบบ เจาหนาที่

จะนัดหมายผูปวยมาลงทะเบียนที่สถานบริการสุขภาพ หากผูปวยไมผานเกณฑการใชกัญชาทางการแพทย 

ระบบออนไลนจะแจงตอบใหทราบโดยอัตโนมัติ

3. ลงทะเบียนผูปวยที่ยื่นความจํานงขอใชสารสกัดกัญชา เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะคัดกรองโดย

การซักถามขอมูลเบื้องตน รวมถึงรับเอกสารอ่ืน ๆ อาทิ ใบรับรองแพทยและหนังสือสงตัว ทั้งนี้ผูที่ผานการ

คัดกรองจะถูกสงไปทําแฟมประวัติ ดําเนินการคัดกรอง และประเมินสภาพรางกาย สําหรับผูที่ไมผานการ

คัดกรองจะไดรับคําแนะนําวิธีการรักษาที่เหมาะสมตอไป

4. คัดกรองและประเมินผูปวยโดยพยาบาล (ควรผานการอบรมการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย)

ใชแบบประเมินตามภาคผนวก 1 สําหรับผูที่ผานการคัดกรองและประเมินการใชสารสกัดกัญชาทาง

การแพทยจะไดรับการนัดหมายใหพบแพทย และนัดตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก การตรวจ BUN, Crและ 

LFT สําหรับผูปวยที่ไมผานการประเมินจะไดรับคําแนะนําวิธีการรักษาที่เหมาะสมตอไป

5. พบแพทย  (ที่ ได รับอนุญาตให เปนผู ส่ังใชสารสกัดกัญชาทางการแพทยจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา; อย.) เพื่อซักประวัติ ตรวจรางกายโดยแพทย ตรวจสอบขอบงใช ขอหามใช 

รวมทั้งยาที่อาจเกิดอันตรายกิริยาระหวางยา (drug interaction) แพทยสามารถส่ังใชสารสกัดกัญชากรณี

จําเปนในการรักษาโรคสําหรับผูปวยเฉพาะรายภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access

Scheme; SAS) ทั้งนี้แพทยและผูปวยจะตองวางแผนการรักษารวมกันโดยผูปวยจะตองทราบขอมูลกอน

การรักษาดวยสารสกัดกัญชาอยางละเอียดทั้งประโยชนและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน แลวจึงลงนามยินยอม

อยางเปนลายลักษณอักษร (informed consent)ตามแบบฟอรมในภาคผนวก 2 โดยใหเก็บในเวชระเบียน 

1 ชุด และใหผูปวยเก็บไว 1 ชุด

6. รับยาจากเภสัชกร (ที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูจายสารสกัดกัญชาทางการแพทยจาก อย.)ไมเกิน 1

เดือน โดยผูปวยจะไดรับคําแนะนําการใชสารสกัดกัญชาอยางละเอียด และการเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่

อาจเกิดข้ึน

7. นัดหมายและติดตามผลการรักษาโดยบันทึกในแบบรายงานผลและติดตามการรักษา (ภาคผนวก 

3) หากมีภาวะแทรกซอนเกิดข้ึน แนะนําใหผูปวยหยุดใชสารสกัดกัญชาและพบแพทยเพื่อเขารับการรักษา

ในทันที และรายงานภาวะแทรกซอนหรือเหตุการณไมพึงประสงคตางๆผานศูนยเฝาระวังความปลอดภัย

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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สมรรถนะของพยาบาลในการบริการกัญชาทางการแพทย

สมรรถนะเปนคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมซึ่งเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และ

คุณลักษณะที่บุคลากรจําเปนตองมี เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว (สํานักการ

พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2559) โดยการกําหนดสมรรถนะของพยาบาลในการบริการกัญชาทาง

การแพทยนี้กําหนดตามแนวคิดมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหบริการของ American Cannabis 

Nurses Association (2017) แบงเปน 2 หมวด คือ หมวดที่ 1 มาตรฐานการดูแล ประกอบดวยมาตรฐาน

ยอยตามกระบวนการพยาบาล 6 มาตรฐาน และ หมวดที่  2 มาตรฐานของสมรรถนะทางวิชาชีพ

ประกอบดวยมาตรฐานยอย 11 มาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. มาตรฐานการดูแล : การใชกระบวนการพยาบาล

กระบวนการพยาบาลเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อการใหบริการกัญชาทาง

การแพทย ซึ่งประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก การประเมินภาวะสุขภาพ การวนิิจฉัยการพยาบาล การระบุ

ผลลัพธ การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล

1.1. การประเมินภาวะสุขภาพ 

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยเก็บรวมรวบขอมูลที่เปนความตองการผูปวยและขอมูลที่

ผูปวยใหความตระหนักในภาวะสุขภาพของตนเอง

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในกระบวนการของการประเมิน มีดังนี้

1.1.1. การประเมิน รวบรวมขอมูลนี้ไมมีขอจํากัด โดยขอมูลตางๆ อาจไดแก กระบวนการ

เจ็บปวย พยาธิสภาพของโรค, การไดรับการรักษา, อารมณ, จิตใจ, จิตวิญญาณ, เกี่ยวเร่ืองเกี่ยวกับเพศ,

พัฒนาการของชวงวัย, เศรษฐานะ, ความเชื่อวัฒนธรรม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลเหลานี้พยาบาลใหการ

ดูแล แสดงออกถึงความหวงใย เห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติ อยูภายใตสิทธิและความเคารพในความตองการใน

แตละบุคคล

1.1.2. ประเมินโดยใหคุณคา ความพึงพอใจ ความตองการ โดยใชความรูที่เกี่ยวของกับภาวะ

สุขภาพ, ความผาสุก, ความเจ็บปวย และการใชสารสกัดกัญชา

1.1.3. สรางสัมพันธภาพและความไววางใจเพื่อใหการดูแลผูปวย ครอบครัว และบุคคลที่

เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.1.4. ยอมรับวาความรู ทัศนคติ การใหคุณคา ความเชื่อของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทาง

การแพทย,มีความสําคัญในกระบวนการประเมิน

1.1.5. ประเมินถึงอิทธิพลของครอบครัว ผูดูแล การใหการชวยเหลือ ที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ

เมื่อผูปวยใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย

1.1.6. จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและความตองการของผูปวย

1.1.7. ใชหลักฐานเชิงประจักษในการชวยประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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1.1.8. ประยุกตใชหลักจริยธรรม กฎหมาย แนวนโยบายของการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย

มาใชในการประเมินผูปวย

1.1.9. ใหเกียรติและยอมรับถึงความพึงพอใจ วาภาวะสุขภาพเปนสิทธิของบุคคล

1.1.10. รวบรวมขอมูลทั้งประวัติในอดีตจนถึงปจจุบัน เกี่ยวกับความรูและประสบการณการใชสาร

สกัดกัญชาทางการแพทยของผูปวย

1.1.11. บันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลที่ไดกําหนดไวและมีการพิทักษสิทธิขอมูลของผูปวย

1.2. การวินิจฉัยการพยาบาล 

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยวิเคราะหขอมลูที่ไดจากการประเมินมาจัดเปนการ

วินิจฉัยทางการพยาบาลที่เหมาะสมกับปญหา และ/หรือที่เกี่ยวของกบัภาวะสุขภาพ, ความผาสุก, โรคหรือ

การเจ็บปวย, และการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในกระบวนการของการวนิิจฉัยทางการ

พยาบาล  มีดังนี้

1.2.1. การวินิจฉัยทางการพยาบาลเปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากผูปวยและ

แหลงขอมูลที่เหมาะสม

1.2.2. ระบุถึงปญหา ความเส่ียงทีเ่กี่ยวของกับภาวะสุขภาพ, ความผาสุกและความปลอดภัยของ

ผูปวยตามความเปนจริง

1.2.3. ระบุวาการวินิจฉัยทางการพยาบาล ในแตละขอนั้นมีความเกี่ยวของกับ ครอบครัว กลุม

คน ชุมชน หรือบุคคลกลุมใด

1.2.4. แลกเปล่ียนขอมูลวินิจฉัยทางการพยาบาลที่วิเคราะหได กับสหสาขาวิชาชีพไดรับทราบถึง

ปญหาและความตองการของผูปวย

1.2.5. ต้ังเปาหมายการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง

1.2.6. จัดลําดับความสําคัญของการต้ังเปาหมายรวมกันในการดูแลผูปวยทั้งการใชสารสกัด

กัญชาทางการแพทยและแผนการดูแลที่มีความปลอดภัย

1.2.7. ใหความสําคัญกับผูปวยแบบองครวมและความตองการเยียวยาอ่ืนๆรวมถึงส่ิงที่เกี่ยวของ

กับกลไกระบบการสรางสารสกัดกัญชาภายในรางกาย และระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการใชหลักฐาน

เชิงประจักษที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของสารสกัดกัญชาทางการแพทย และความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนกับ

ผูปวย

1.2.8. บันทึกขอมูลการวินิจฉัยทางการพยาบาล ที่เปนปญหา และภาวะสุขภาพเพื่อที่จะ

ประเมินผลลัพธได

1.2.9. ระบุปญหาตามแนวทาง นโยบายของกระทรวงที่กําหนดไวได

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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1.3. การระบุผลลพัธ 

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยระบุถึงผลลัพธของผูปวยแตละคน ในแตละสถานการณ

ที่มีความแตกตางกัน โดยใชกระบวนการทางการพยาบาล

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในการระบุผลลัพธ มีดังนี้

1.3.1. กําหนดเปาหมายและผลลัพธรวมกับผูปวย ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยยึดหลัก

ผูปวยเปนศูนยกลาง

1.3.2. ระบุผลลัพธที่เกิดข้ึนโดยอยูบนพื้นฐานของการใหคุณคาของผูปวย ความเชื่อ อายุ ความ

พึงพอใจรวมถึงตระหนักในจริยธรรม จติวิญญาณ และส่ิงแวดลอมของผูปวยรวมดวย

1.3.3. บูรณาการหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทยรวมถึง

หลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับวิทยาศาสตรใหกับผูปวยและบุคคลที่มีความตระหนักถึงการใชสารสกัด

กัญชาทางการแพทยไดรับทราบ

1.3.4. พิจารณาถึงการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ดีที่สุดในการบริการกัญชาทางการแพทย

1.3.5. พิจารณาถึงความเส่ียง ประโยชน และความคุมคาที่เกิดข้ึนในการระบุผลลัพธ

1.3.6. กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลลัพธ

1.3.7. กําหนดผลลัพธโดยอยูบนพื้นฐานของการวางแผน

1.3.8. บันทึกผลลัพธที่คาดหวังและส่ิงที่เกิดข้ึนจริง

1.3.9. ทําใหผลลัพธอยูบนพื้นฐานของคุณคา ความเชื่อ วัฒนธรรมและจริยธรรม ที่เกี่ยวของกับ

ภาวะสุขภาพและการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย

1.4. การวางแผนการพยาบาล 

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยวางแผนการพยาบาลเพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่

คาดหวัง

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในการวางแผนการพยาบาล มี

ดังนี้

1.4.1. ใหผูปวยไดมีสวนรวมในการวางแผนโดยอยูบนพื้นฐานของการใหคุณคาของผูปวย 

ความเชื่อ อายุ ความพึงพอใจรวมถึงตระหนักในจริยธรรม จิตวิญญาณ และส่ิงแวดลอมของผูปวยรวมดวย

1.4.2. รวมวางแผนการดูแลรวมกับผูปวย ครอบครัวและทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยยึดหลักผูปวย

เปนศูนยกลาง

1.4.3. การวางแผนการพยาบาลอยูบนพื้นฐานของสัมพันธภาพและความไววางใจที่จะใหการ

ดูแล

1.4.4. ใชหลักฐานเชงิประจักษในการวางแผนการพยาบาล

1.4.5. ระบุถึงความคุมคา คุมทุนที่เกิดข้ึนกับผูปวย ครอบครัวและบุคคลที่เกีย่วของ

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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1.4.6. จัดใหความรู สนับสนนุ ชี้แนะ กับทมีสุขภาพเพื่อที่จะใหการดูแลที่ตรงกับความตองการ

ของผูปวย

1.4.7. ประสานความรวมมือในการวางแผนการดูแล

1.5. การปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยใหการดูแลผูปวยตามที่ไดวางแผนไว

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในการปฏิบติัการพยาบาล มีดังนี้

1.5.1. ใหการดูแลผูปวย ครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยยึดหลักกฎหมายและนโยบายของ

ประเทศ

1.5.2. จัดหาแหลงประโยชนเพื่อสนับสนุนในการดูแลผูปวยเพื่อใหสําเร็จตามที่ไดวางผลลัพธไว

1.5.3. ใหการพยาบาลตามที่ไดรวบรวมขอมูลปญหาและความตองการไว

1.5.4. สนับสนุนและใหความรูตามความตองการของผูปวย

1.5.5. ใหการดูแลตามความตองการที่เกี่ยวของกับผลลัพธของการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย

1.5.6. ใหความรูและสงเสริมภาวะสุขภาพของผูปวยใหมีความผาสุกและการดูแลสุขภาพเมื่อ

เกิดผลขางเคียงจากการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทยที่อาจเกิดข้ึนได

1.5.7. เฝาระวังการเกิดผลขางเคียงจากการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทยที่อาจเกิดข้ึนได

รวมถึงการใหการดูแลเมื่อเกิดอาการเหลานี้ข้ึน

1.5.8. ใหความรูและจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในกลุมผูปวยที่ใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย

1.5.9. บันทึกขอมูลการปฏิบัติการพยาบาล

1.6. การประเมินผล

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทย ควรมีสมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทาง

การแพทยในการประเมินผล มีดังนี้

1.6.1. ประเมินผลการพยาบาลตามที่ไดวางแผนไวตามกาํหนดของระยะเวลาและการ

ประเมินผลลัพธ

1.6.2. ประเมินผลตามบริบทของบคุคลและการต้ังเปาหมายทีว่างโดยคํานึงถึงความแตกตางของ

แตละบุคคล 

1.6.3. ประเมินผลลัพธ โดยใหการประเมิน การวนิิจฉัยการพยาบาลการวางแผนการพยาบาล 

และการปฏิบัติการพยาบาลอยางตอเนื่องกนั

1.6.4. บันทกึส่ิงที่ไดจากการประเมินผล

1.6.5. ติดตามผลขางเคียงจากการใชสารสกัดกญัชาทางการแพทย อาการตางๆที่อาจเกดิข้ึน

จากการใชสารสกัดกัญชาทางการแพทย อยางตอเนื่อง

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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2.4.5. แลกเปล่ียนเรียนรูในการดูแลผูปวยที่ไดรับสารสกัดจากกัญชาทางการแพทยรวมกับเพื่อน

รวมงานและสหสาขาวิชาชีพ

2.5. มีภาวะความเปนผูนําทางวชิาชพี ซึ่งสมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยทีม่ี

ภาวะความเปนผูนําทางวิชาชีพ ควรมีดังนี้

2.5.1. สนับสนุนใหมีการพัฒนาวิชาชีพยาบาลในการเปนพยาบาลผูใหบริการกัญชาทาง

การแพทย

2.5.2. สนับสนุนนโยบายและกระบวนการการใหบริการกัญชาทางการแพทยและใหความมั่นใจ

กับผูปวยวาเมื่อใชรักษาอาการแลวจะมีความปลอดภัยและมีความสุขภาวะที่ดีได

2.5.3. ใหการสนับสนุนพยาบาลเพื่อนรวมวิชาชพีพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทย

2.5.4. ดํารงวิชาชีพใหเปนทีย่อมรับกับพยาบาลวิชาชพีสาขาตางๆและสหสาขาวิชาชพี

2.6. การแสวงหาความรู

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยแสวงหาความรูและความสามารถที่จะสะทอนถึงการ

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหบริการกัญชาทางการแพทย ตลอดจนสงเสริมนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในการแสวงหาความรู มีดังนี้

2.6.1. รวมกับทีมสหสาขาวิชาชพีในการแสวงหาความรูเพื่อใหบริการกัญชาทางการแพทย

2.6.2. แสวงหาความรูและความสามารถทีจ่ะสะทอนถึงการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหบริการ

กัญชาทางการแพทย

2.6.3. เรียนรูและพฒันาทักษะที่เกี่ยวของกับบริการกัญชาทางการแพทย

2.6.4. ถายทอดองคความรู ประสบการณ ใหกับเพื่อนรวมงานไดอยางเหมาะสม

2.7. มีการใชหลกัฐานเชิงประจักษ

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยมีการใชหลักฐานเชิงประจักษซึ่งหมายถึงการใชขอมูลที่

เชื่อได จากกระบวนการวิจัย สูการปฏิบัติการพยาบาล

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในใชหลักฐานเชิงประจักษ มีดังนี้

2.7.1. นําวิจัย ที่มีความสําคัญและมีความเกี่ยวของกับบริการกัญชาทางการแพทยมา

ประยุกตใชกับกลุมผูปวยไดอยางเหมาะสม

2.7.2. วิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบเพื่อนํามาใชในการตัดสินใจในกระบวนการ

รักษาพยาบาล ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการพยาบาล

2.8. การปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ 

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยสนับสนุนใหมีการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ 

อันจะสงผลตอการบริการกัญชาทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในการปฏิบัติการพยาบาลอยางมีคุณภาพ 

มีดังนี้

2.8.1. มีกลวิธีในการพัฒนาคุณภาพการดูแลใหกับผูปวยที่ไดสารสกัดกัญชาทางการแพทย

2.8.2. รวบรวมขอมูลที่จะทําใหเกิดความมั่นใจวาการพยาบาลบริการกัญชาทางการแพทยจะมี

คุณภาพเกิดข้ึน

2.8.3. จัดใหมีนโยบาย แนวทาง กระบวนการปฏิบัติ ที่สงผลตอการพยาบาลบริการกัญชาทาง

การแพทยอยางมีคุณภาพ

2.8.4. บันทึกขอมูลการพยาบาลบริการกัญชาทางการแพทยอยางมีคุณภาพ

2.8.5. นําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อใหเกิดคุณภาพและมีผลลัพธ

การดูแลที่ดีข้ึน

2.9. มีความเชีย่วชาญในการประเมินผล

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยสามารถประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลของตนเอง

และเพื่อนรวมงานไดอยางมคีวามเชีย่วชาญ

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในดานความเชี่ยวชาญในการประเมินผล

มีดังนี้

2.9.1. มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลของตนเองและเพือ่นรวมงานไดอยาง

มีความเชี่ยวชาญและตอเนือ่ง

2.9.2. ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลบริการกัญชาทางการแพทยทีก่ําหนดไว

2.9.3. คนหาและสนบัสนุนใหมีการประเมินกลับจากผูปวยและผูมีสวนเกีย่วของ

2.9.4. จัดใหมีการประเมินพยาบาลผูใหบริการกญัชาทางการแพทยทั้งอยางเปนทางการและไม

เปนทางการ

2.10. การใชทรัพยากรอยางคุมคา 

พยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อวางแผน จัดหาและ

บริการพยาบาลตามมาตรฐานไดอยางเหมาะสม

สมรรถนะของพยาบาลผูใหบริการกัญชาทางการแพทยในการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีดังนี้

2.10.1. เปนผูชวยผูปวยที่ไดรับสารสกัดกัญชาทางการแพทยในการตัดสินใจเร่ืองคาใชจาย ความ

เส่ียง ผลประโยชนที่จะเกิดข้ึนเกี่ยวกับการดูแล

2.10.2. ชวยใหคําแนะนําในในการรักษาแบบแผนปจจุบัน การใชการแพทยผสมผสาน เทคโนโลยี

ที่มีความเหมาะสมใหกับผูปวย เพื่อใหผูปวยตัดสินใจในกระบวนการเยียวยาดูแล

2.10.3. ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ เชน การเทคโนโลยีผานทางโทรศัพทในการดูแลสุขภาพใหกับ

ผูปวยไดรับสารสกัดกัญชาทางการแพทย 

คูมือระบบบริการกัญชาทางการแพทย
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นำเข้า ซึ่งแสดงว่าองค์กรพยาบาล หรือหน่วยงานบริการพยาบาลนี้ทำงานมีประสิทธิภาพ (สำนักการ
พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข,2553) 
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลในบริการกัญชาทางการแพทย์ หมาย
ถึง ผลลัพธ์หรือค่าของการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้า (Inputs) กับผลผลิต (Outputs) โดยที่ผลผลิตมี
ระดับสูงกว่าปัจจัยนำเข้า 
  จากแนวคิดสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (2553) ได้กำหนดผลลัพธ์ของการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นเลิศด้านประสิทธิภาพ โดยให้แสดงถึงผลลัพธ์เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลา
การให้บริการ การลดต้นทุนต่อหน่วย ความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ American Cannabis Nurses Association (2017) ที่ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
	 1.	มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ		
 พยาบาลผู้ให้บริการกัญชาทางการแพทย์สนับสนุนให้มีการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ อันจะ
ส่งผลต่อการบริการกัญชาทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดย 
  1.1. มีกลวิธีในการพัฒนาคุณภาพการดูแลให้กับผู้ป่วยที่ได้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
  1.2. รวบรวมข้อมูลที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการพยาบาลบริการกัญชาทางการแพทย์จะมี  
   คุณภาพเกิดขึ้น 
  1.3. จัดให้มีนโยบาย แนวทาง กระบวนการปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อการพยาบาลบริการกัญชาทาง  
   การแพทย์อย่างมีคุณภาพ 
  1.4. บันทึกข้อมูลการพยาบาลบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ 
  1.5. นำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อให้เกิดคุณภาพและมีผลลัพธ์การ  
   ดูแลที่ดีขึ้น 
	 2.	มาตรฐานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า		
  พยาบาลผู้ให้บริการกัญชาทางการแพทย์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อวางแผน จัดหาและบริการ
พยาบาลตามมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม โดย 
  2.1. เป็นผู้ช่วยผู้ป่วยที่ได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง   
   ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดูแล 
  2.2. ช่วยให้คำแนะนำในในการรักษาแบบแผนปัจจุบัน การใช้การแพทย์ผสมผสาน เทคโนโลยีที่มี  
   ความเหมาะสมให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจในกระบวนการเยียวยาดูแล 
  2.3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การเทคโนโลยีผ่านทางโทรศัพท์ในการดูแลสุขภาพให้กับ  
   ผู้ป่วยได้รับสารสกัดกัญชาทางการแพทย์  
  2.4. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและวางแผนดูแลผู้ป่วย 
 3.	มาตรฐานด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย	 ลดความ
เสี่ยงทั้งต่อตนเองและผู้มารับบริการ	ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที่เป็นพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม	
  พยาบาลผู้ให้บริการกัญชาทางการแพทย์สามารถจัดสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีต่อสุขภาพ
และปลอดภัย โดย 
  3.1. จัดสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัย 
  3.2. ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั้งต่อตนเองและผู้มารับบริการ  
  3.3. ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ที ่ เป็นพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื ่อลดการทำลาย  
สิ่งแวดล้อม 
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14. กก   
15. ก   
16.    
17.    
18.  (..............................................................)   

 
4.3 ก 

 1.  
 2.   (ก) 
   1.  ( //)         
   2.    

 3. ก 
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   1. กก   2. กก 
   4. ก /    5.  ก ()  

4.4 กกก 
 1. ก  2. ก   3.  

4.5 กก 
  1. ก     2.   
  3. ก             4. ก 
  5.  (ก) 
    1. กก 
    2. กกกกกก 
    3. กกกกกก ()  
  6.  
 5 กกก (The Marijuana Withdrawal Checklist : MWC)(ก) 

No. 
ก  ก

ก 
ก

ก 
ก
 

1.  (Shakiness/ tremulousness) 0 1 2 3 
2.  (Depressed mood) 0 1 2 3 
3.  (Decreased appetite) 0 1 2 3 
4. (Nausea)  0 1 2 3 
5.  (Irritability) 0 1 2 3 
6. ก (Sleep difficulty) 0 1 2 3 
7. ก (Sweating) 0 1 2 3 
8. กก (Craving to smoke marijuana) 0 1 2 3 
9 กก (Restlessness) 0 1 2 3 

10. กก (Nervousness/ anxiety) 0 1 2 3 
11. กก (Increased aggression) 0 1 2 3 
12.  (Headaches) 0 1 2 3 
13.  (Stomach Pains) 0 1 2 3 
14. ก  (Strange dreams) 0 1 2 3 
15. ก (Increased anger) 0 1 2 3 
16.   ........................................................................... 0 1 2 3 

(Budney, A. et al, 2003) 
  กกก (Withdrawal Discomfort Score: WDS) 
 12  ก  13, 57, 911  1315 กก 
 6 กกกกก 

1.      
2. กก     
3. ก     
4.      
5.      
6. ก/ ก/      
7. ก/      
8. ก     
9. ............................................................     

 

 (Outcome) กกก 
 ก (Recovered without sequelae)  ก 

กกกก 
  (Recovered with sequelae)  กก 

กกกก ก 
 ก (Recoving)  กก 

 
 ก (Not yet recovered)  กกก
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ก 4 

 
 / กกกก 

ก.........................................................HNAN       .......... 
ก: ................................................................................................................................................ 
Chief complaint: . 
:   Cancer  Palliative care  Multiple sclerosis  Epilepsy  Pain Parkinson  
   Alzheimer  GAD 
    /   .. 
กก:     ................../        .............. 
ก:    /   กก   Cardiovascular 
disease (CVD)  Unstable CVD (ก)   /  / กก   / 
 () 
กกก:      ........................................ 
ก:  ก (.........................)  ก (.........................) 
 ก ........................(      .................... 
 กกกก / กก (Unapproved product) ......................................... 
 กกก FDA  (Approved products) ............................. 
 / ก ...................................................................... 
 / กก (Current medication): . 
:     .................................................................................................................................. 
ก................................................................................................................................................ 

Timeline 
EVM 

V/S BP HR RR Osat System Specific ADR 

ก      CNS ( hallucination  visual disturbance  Dizziness   .................) 
 GI ( N  V  N&V  Hepatitis   ...................................................) 
 CV ( Palpitation/ tachycardia  Hypotension  Hypertension   .... ) 
 Respiratory ( Decreased RR   ........................................................) 
 Other ......................................................................................................................... 
 

     
Laboratory 

 Base    
ALT     
AST     
ALP     
TB, DB     
Scr     
eGFR     

    ก ............................................................. ................ 

WHO criteria:   Certain 

   Probable 

   Possible ( ก  ก) 
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ก 5 

 
กกก 

  ก  .HN. AN.....      .......... 
...................................................... 
กก  ก      ก    .. 
 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
กกกก   กก    กก 
กก
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

:  Cancer  Palliative care  Multiple sclerosis  Epilepsy  Pain Parkinson  
 Alzheimer  GAD   /    
ก:    /   กก   Cardiovascular 
disease (CVD)  Unstable CVD (ก)   /  / กก   / 
 () 
กก:      กก  
 / ก ................................................  / ก.......................... 
ก:  ก/  (...........................)  
 ก ........................(      ................................. 
  กกก FDA  (Approved products) ....................................... 
 

ก / (Dosage forms)  
 กก (ก (Oil extraction) 
  /  (Capsules / pill) 
  (Solution) 
  (Powder / granule) 
  (Solution for intravenous) 
  ...................................................... 

  (Sublingual) 
  (Oral) 
 ก (Spray to oral mucosa) 
  (Vaping /ก) 
  (Smoking / ก ก) 
  (Topical / transdermal patch) 
  (Suppositories) 
  ( Intravenous) 

 
    ...................................................ก ก ............................ 


