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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

บทนำ 

 

ในอดีตท่ีผานมา ประเทศไทยมีขอจำกัดดานกฎหมายในการเสพกัญชา สงผลใหไมมีการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑกัญชาทางการแพทย จนกระท่ังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษ

ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใชเม่ือ

พนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุวา สารสกัดจากทุกสวนของพืช

กัญชาหรือกัญชง ซ่ึงเปนพืชในสกุล Cannabis ยกเวน สารสกัดดังตอไปนี้ (ก) สารสกัดท่ีมีปริมาณสารเตตรา

ไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC ) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ำหนัก เฉพาะท่ีไดรับอนุญาต

ใหสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงท่ีปลูก ภายในประเทศ (ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ท่ีไดจาก

การปลูกภายในประเทศ ขอ 2 กรณียาเสพติดใหโทษตามขอ 1 ท่ีเปนสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห 

และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในรางกาย ซ่ึงเปนเครื่องมือแพทยตามกฎหมายวาดวย เครื่องมือ

แพทย และตองใชตามวัตถุประสงคของเครื่องมือแพทยนั้น ใหยกเวนจากการเปนยาเสพติดใหโทษ ในประเภท 5 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดรับมอบตำรับยากัญชาทางการแพทยเปนน้ำมัน

กัญชาตำรับเมตตาโอสถจากแพทยหญิงสุภาพร มีลาภ ซ่ึงเปนวิสัญญีแพทย ผูมีประสบการณใชกับผูปวยใชชวง

กอนท่ีพระราชบัญญัติใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใชและไดรับการนิรโทษกรรมแลวตาม

กฎหมาย ซ่ึงถือเปนน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือก ถือเปนการแพทยทางเลือกสาขา Biologically Base 

Therapy จัดอยู ในหมวดหมูของ Nonsystemic Complementary And Alternative Medicine ซ่ึงไมมี

วิชาชีพทางการแพทยและการสาธารณสุขใดเปนเจาของชัดเจน ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายจึง

สามารถศึกษาตอเนื่องเพ่ิมเติมและใชประโยชนในผูปวยเฉพาะรายท่ีมีความจำเปนได โดยถือวาเปน 

เวชปฏิบัติท่ีเพ่ิมเติมจากมาตรฐานเดิมท่ีปฏิบัติอยู  

น้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ เปนตำรับท่ีพัฒนามาจากกัญชาสายพันธุท่ีกำเนิดอยูในประเทศไทย ท่ีมี

สารออกฤทธิ์ Tetrahydrocannabinol (THC) ท่ีมีสัดสวนสูงกวา สาร Cannabinoids ตัวอ่ืนท่ีอยูในกัญชา จึง

เห็นควรใหสามารถใชประโยชนไดโดยแพทยผูมีความรูความสามารถซ่ึงมีความรูในการดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองในระยะทายของชีวิตท่ีผานการฝกอบรมวิธีการใชจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก โดยถือวาเปนน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกของประเทศไทย 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จึงไดจัดทำแนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทย

ทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ ในคลินิกกัญชาทางการแพทยใหกับสถานพยาบาลท่ีมีความประสงคจะสั่งจายใหกับ

ประชาชน ใหเปนแนวทางในการสั่งใช หลักเกณฑ ขอควรระวัง และขอหามในการใชยา ใหเกิดประโยชนกับ

ประชาชนโดยมีความปลอดภัยสูงสุด 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

วัตถุประสงคและขอบขาย 

 

แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถในคลินิกกัญชาทางการแพทย 

ในสถานพยาบาลฉบับนี้ จัดทำข้ึน เพ่ือใหคำแนะนำแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทย

แผนไทยดานเวชกรรมไทยและผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ท่ีมีความรูในดานการดูแลผูปวย

แบบประคับประคอง ในระยะทายของชีวิต ท่ีประสงคจะสั่งใชหรือจำหนายน้ำมันกัญชาทางการแพทย

ทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ  

น้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถนี้ไดรับการรับรองจากกรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก ใหใชในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ในระยะทายของชีวิต ในสถานพยาบาล 

ท่ีไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตใหครอบครองและ

จำหนายเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เชน การศึกษา วิเคราะห วิจัย การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร หรอือุตสาหกรรม  
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

แนวทางการส่ังจายน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกภายใตการรักษาโรค 

กรณีจำเปนสำหรับผูปวยเฉพาะราย (Special Access Scheme) 

 

1) สั่งจายโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยดานเวชกรรมไทยและ 

ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ซ่ึงผลิตภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access 

Scheme)   

2) การสั่งจายน้ำมันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access Scheme) ไมใช

ทางเลือกอันดับ แรกในการรักษาโรคและภาวะใด ๆ ของผูปวย  

3) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยดานเวชกรรมไทย และผูประกอบ

วิชาชีพการแพทยแผนไทยประยุกต ท่ีประสงคจะสั่งจายน้ำมันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการ เขาถึงยา 

(Special Access Scheme) ตองแจงขอมูลใหผูปวยหรือผูดูแลผูปวยทราบวาตำรับยานี้ ยังไมไดรับ การรับรอง

ดานประสิทธิผลและความปลอดภัย อาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอาการไมพึงประสงคหรือไมเกิดผลใน การรักษา 

และตองไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือผูดูแลผูปวย (บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมของ ผูปวยเด็ก

อายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ หรือ ผูบกพรองทางกายหรือจิต ซ่ึงไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง) โดยผูปวยหรือ

ผูดูแลผูปวยจะตองสามารถตัดสินใจอยางอิสระ ปราศจากแรงกดดัน ท้ังนี้ การแสดงความยินยอม ตองเปนลาย

ลักษณอักษร ในเอกสารแสดงความยินยอม (Informed consent form) และจัดเก็บไวเปน หลักฐานในเวช

ระเบียนของผูปวย  

4) การจายน้ำมันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (Special Access Scheme) ในแตละ

ครั้งตองไมเกิน ปริมาณท่ีใชสำหรับ 30 วัน   

5) ตองประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการจายน้ำมันกัญชาภายใตรูปแบบพิเศษของการ

เขาถึงยา (Special Access Scheme) บันทึกผลการประเมินทุกครั้งท่ีผูปวยมาพบเพ่ือติดตามผลการรักษา  

และรายงาน ใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกเดือน หากพบวาใชแลวอาการไมดีข้ึน ไมมี

ประสิทธิผล ไมมี ประโยชนตามท่ีมุงหวัง ใหหยุดการรักษา โดยคอย ๆ ลดขนาดของยาลง    

6) กรณีเกิดความไมปลอดภัยกับผูปวยอันสงผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมากกวาประโยชนท่ีไดรับให

หยุดใชยา ทันที และแจงใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีหยุดใช 

พรอมแจงให ผูปวยสงคืนผลิตภัณฑดังกลาวแกสถานพยาบาลท่ีใหการรักษา เพ่ือพิจารณาดำเนินการทำลาย

หรือใชประโยชน กับผูปวยรายอ่ืนตอไป  

7) หากพบวาผูปวยมีแนวโนมท่ีจะเสพติดและนำไปใชในทางท่ีผิด ใหสงตอจิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางใน การประเมินและวางแผนการรักษารวมกันตอไป   
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

น้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ (Metta-Osot Oil) 

การผลิต 

เปนน้ำมันกัญชา ท่ีสกัดดวยแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ผลิตในโรงงานยาสมุนไพรหรือโรงงานยาท่ีผานการ

รับรองมาตรฐานการผลิตขององคการอนามัยโลก (WHO GMP) หรือมาตรฐานการผลิตอ่ืนท่ีไดรับการยอมรับ

ในระดับสากล โดยใชดอกกัญชาตัวเมีย ซ่ึงผานการเพาะปลูกแบบอินทรียปลอดสารกำจัดศัตรูพืชและดินท่ี

เพาะปลูกไมมีโลหะหนักหรือสารกำจัดศัตรูพืชอันตรายท่ีตกคางเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดในระดับสากล 

โดยมีการคัดเลือกตนพันธุท่ีใหดอกกัญชาไดปริมาณสูงสุด และนำตนพันธุไปเพ่ิมจำนวนโดยการปกชำหรือการ

โคลนนิ่งโดยวิธีอ่ืนก็ไดเชนกัน และนำดอกกัญชาตัวเมียท่ีเก็บเก่ียวไดมาอบแหงและนำไปสกัด หลังจากการสกัด

แลวจะนำสารสกัดจากแอลกอฮอลท่ีไดมาระเหิดเอาแอลกอฮอลออก และนำสารสกัดมาผสมกับน้ำมันมะพราว

สกัดเย็น  

กัญชาท่ีนำมาผลิตมาจากสายพันธุในประเทศไทยท่ีมี Tetrahydrocannabinol (THC) สูงประมาณ

รอย 50-80% ของสารท่ีสกัดได 
 

ปริมาณสารออกฤทธิ์ 

 เปนการสกัดกัญชาโดยไดสารออกฤทธิ์ท่ีเรียกวา Full spectrum ท่ีเปนภาพรวม มีสารออกฤทธิ์ท่ีครบ

ทุกอยางจากการสกัดดวยแอลกอฮอล และมีสารออกฤทธิ์ท่ีสำคัญ อาทิเชน THC CBD Terpene และสารอ่ืนๆ 

เปนตน ซ่ึงกำหนดใหเฉพาะปริมาณ THC มีขนาดคงท่ี 3 mg/drop   
 

ขอบงใช  

1. ใชในการดูแลแบบประคับประคอง ในผูปวยระยะทายของชีวิตเพ่ือชวยผูปวยในอาการ ดังตอไปนี้ 

1. ลดปวด  

2. ลดคลื่นไสอาเจียน  

3. เพ่ิมการอยากอาหาร  

4. ชวยใหนอนหลับ 

 2. บรรเทาอาการปวดประสาท (Neuropathic Pain) 
 

ขนาดยา และการบริหารยา  

การดูแลแบบประคับประคอง ในผูปวยระยะทายของชีวิต 

 คำแนะนำสำหรับผูปวยและญาติ 

1. กอนใชควรดื่มน้ำผสมน้ำผึ้งมะนาวใสเกลือเล็กนอย 1 แกว 

2. ในสัปดาหท่ี 1 ใหผูปวยรับประทานโดยการหยด 1 หยดลงในชอนชา กอนนอน สามารถดื่มพรอม

น้ำหวานได หากดีข้ึนใหเพ่ิมปริมาณ สัปดาหท่ี 2 เพ่ิมเปน 2 หยด สัปดาหท่ี 3 เพ่ิมเปน 3 หยด สัปดาหท่ี 4 

เพ่ิมเปน 4 หยด แตไมควรเกิน 4 หยด หากอาการแยลง ใหลดปริมาณเปนปริมาณเดิมกอนหนา และติดตามผล

เปนเวลา 2 – 6 สัปดาห หากอาการไมดีข้ึน ใหไปปรึกษาแพทย 

3. หากมีอาการวิงเวียน งวงนอน ควรจะเขานอนทันที 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

 คำแนะนำสำหรับแพทย 

 1. สำหรับการลดอาการคลื่นไสอาเจียน เพ่ิมการอยากอาหาร หรือชวยใหนอนหลับ เริ่มจาก 1 หยด 

โดยการรับประทานกอนนอนหลังทานอาหารเย็น โดยอาจผสมกับน้ำผึ้งหรือน้ำหวาน ขนาดยาท่ีเหมาะสม

ข้ึนอยูกับขนาดยาท่ีเหมาะสมข้ึนกับลักษณะของผูปวยแตละคนและปรับตามแตละชนิด โดยเริ่มตนขนาดต่ำ

และปรับเพ่ิมขนาดชา ๆ จนไดขนาดยาเหมาะสมท่ีใหผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลขางเคียงต่ำสุด ขนาดยาใน

ระดับต่ำมีโอกาสเกิดผลขางเคียงนอย 

 2. สำหรับการลดปวด สามารถใหไดเปนบางครั้งเม่ือปวด โดยเริ่มจาก 1 หยด ถาอาการไมดีข้ึนใหเพ่ิม

ปริมาณทีละ 1 หยด จนกวาผูปวยจะมีอาการปวดลดลงจนเปนท่ีพอใจ หากอาการปวดข้ึนใหมในภายหลังใหซ้ำ

ได เสริมจากยาแกปวดเดิมท่ีไดรับ แลวคอย ๆ ลดยาแกปวดเดิม กลุม Opioiods ลงหากมีอาการดีข้ึน และ

คอยแทนท่ี ยาเดิมท่ีไดรับ ตามเวลาเดิม ท่ีไดประจำออกจนสามารถถอนยาเดิมออกไดหมด 

 3. โดยเฉลี่ยจะไดรับยาไมเกิน 12 หยดตอวัน 

 

ผลขางเคียงและวิธ ีการแกไข 

   1. ปรับลดขนาดยา เม่ือพบอาการ 

- มึนเวียนศีรษะ (Dizziness) 

   - เสียความสมดุล (Loss of co-ordination) 

      - หัวใจเตนชา (Bradycardia) 

- ความดันโลหิตผิดปรกติ (Abnormal pressure) 

  2. หยุดใชทันที เม่ือพบอาการ 

         - สับสน (Disorientation)  

        - กระวนกระวาย (Agitation) 

       - วิตกกังวล (Anxiety) 

        - ประสาทหลอน (Hallucination) 

       - โรคจิต (Psychosis) 

3. การใหยากัญชาในครั้งแรกควรให กอนนอนและมีผูดูแลใกลชิด เนื่องจากอาจเกิดผลขางเคียงได 

 

ยาใชประจำท่ีตองพึงระวังเม่ือใชรวมกับยากัญชา ดังนี้ 

1. ยากลุม Opioids 

2. ยากลุม Selective H1 blocker 

3. ยากลุม SSRIs 

4. ยากลุม Sympathomimetic drugs เชน Amphetamines, Cocaine 

5. ยากลุม CNS inhibitors เชน Sedatives, Anxiolytics, TCAs 

6. Barbiturates 

7. Alcohol 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

ปฏิกิริยาระหวางยาของสารออกฤทธิ์ในกัญชา 

1. ยาอ่ืนท่ีสงผลใหระดับยาในเลือดของ THC และ CBD เปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากสาร THC และ CBD ถูก metabolized โดย cytochrome P450 (CYP) หลายชนิดดังนี้ 

- THC ถูก metabolized โดย CYP2C9, CYP2C19 และ CYP3A4 

- CBD ถูก metabolized โดย CYP2C19 และ CYP3A4 เปนสวนใหญ และถูก metabolized 

สวนนอยโดย CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9 และ CYP2D6 

  ดังนั้น การใช THC และ CBD รวมกับยาอ่ืนท่ีมีผลยับยั้ง CYPP450 โดยเฉพาะ CYP2C19 และ 

CYP3A4 เชน fluoxetine อาจมีผลทำใหระดับ THC และ CBD ในเลือดสูงข้ึนจนเกิดอาการขางเคียงได ในทาง

ตรงกันขาม ถาใช THC และ CBD รวมกับยาท่ีมีฤทธิ์เปน enzyme induces เชน rifampicin, 

carbamazepine จะทำใหระดับ THC และ CBD ในเลือดลดลง 

2. THC และ CBD มีฤทธิ์เปลี่ยนแปลงระดับยาอ่ืน 

เนื่องจาก THC และ CBD มีผลเปนท้ัง enzyme inducer และ enzyme inhibitor ดังนี้ 

- THC มีผลเหนี่ยวนํา CYP1A2 

- THC มีผลยับยั้ง CYP2C9, CYP2D6 และ CYP3A4 ซ่ึงอาจสงผลใหยาอ่ืนท่ีถูก metabolized ดวย 

CYP เหลานี้ จะมีระดับยาสูงข้ึน เชน warfarin (ถูก metabolized ดวย CYP2C9) มีผลให INR สูงข้ึนได 

- CBD มี  ผลยับ ยั้ ง  CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2B6, CYP2C19, CYP3A4 และ  CYP2C9 

อยางแรง ดังนั้น การใช CBD รวมกับยาอ่ืนท่ีถูก metabolized ดวย CYP เหลานี้ ตัวอยางเชน warfarin, 

clobazam (ถู ก  metabolized ด ว ย  CYP3A4 แ ล ะ  CYP2C19), ย า ก ลุ ม  fluoroquinolones (ถู ก 

metabolized ดวย CYP1A2), ยากลุม dihydropyridines (ถูก metabolized ดวย CYP3A4) จะมีระดับยา

สูงข้ึน ซ่ึงอาจเกิดอาการขางเคียงได 

ดังนั้น ตองระวังปฏิกิริยาระหวางยากับยาอ่ืนท่ีผูปวยใชอยูกอนดวย เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย 

CBD Terpene และสารอ่ืน ๆ โดยกำหนดใหปริมาณ THC มีขนาด 3 mg/drop   

 

ขอหามใช 

 1. ผูท่ีมีประวัติแพผลิตภัณฑท่ีไดจากการสกัดกัญชา ซ่ึงอาจเกิดจากสวนประกอบอ่ืน ๆ หรือสารท่ีเปน

ตัวทำละลาย (solvent) ท่ีใชในการสกัด เชน น้ำมันมะพราว หรือแอลกอฮอล 

2. ผูท่ีมีอาการรุนแรงของ unstable cardio-pulmonary disease (angina, peripheral vascular 

disease, cerebrovascular disease และ arrhythmia) หรือ มีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 

3. Active Psychosis 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

แนวทางการบำบัดผูปวยแบบประคับประครอง ในระยะทายของชีวิต 

ความหมาย 

 การดูแลผูปวยแบบประคับประครองในระยะทายของชีวิต (Palliative Care) WHO ไดใหคำจำกัด

ความวา หมายถึง การดูแลเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย ท้ังผูใหญและเด็ก และครอบครัว ท่ีมีปญหา

เก่ียวกับความเจ็บปวยท่ีคุกคามชีวิต รวมถึงการปองกันและบรรเทาความทุกขทรมาน หรือหมายถึงการบริบาล

ผูปวยแบบประคับประคอง หรือบริบาลเพ่ือบรรเทาอาการ หรือวิธีการดูแลผูปวยท่ีเปนโรคท่ีรักษาไมหายขาด 

มีแนวโนมทรุดลง หรือเสียชีวิตจากตัวโรคในอนาคต หรือปวยอยูในระยะสุดทายของชีวิตเนนการดูแลแบบองครวม 

ครอบคลุมมิติกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของท้ังผูปวย ครอบครัวและผูดูแล โดยอยูบนเปาหมายหลักคือ

การเพ่ิมคุณภาพชีวิตของท้ังผูปวยและครอบครัว ท่ีจะทำใหผูปวยไดเสียชีวิตอยางสงบ สมศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย  ตลอดจนการดูแลครอบครัวและญาติภายหลังการจากไปของผูป วย (Bereavement Care)  

(European Association for Palliative Care, WHO)  

 

ขอแนะนำกอนตัดสินใจใชยาเมตตาโอสถ 

 1. ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย (physician – patient relationship) เปนพ้ืนฐานในการให

การยอมรับการรักษาพยาบาล แพทยควรม่ันใจวามีความสัมพันธกับผูปวยดีเพียงพอกอนการใชน้ำมันกัญชา

ทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ ผูปวยควรไดรับการตรวจทางการแพทยและบันทึกในเวชระเบียน

ผูปวย รวมถึงการประเมินผูปวยวา มีความเหมาะสมท่ีจะใชยาเมตตาโอสถหรือไม 

 2. การประเมินผูปวย (patient evaluation) ควรบันทึกขอมูลการตรวจทางการแพทย และรวบรวม

ขอมูลประวัติท่ีเก่ียวของกับอาการทางคลินิกของผูปวย 

 3. การแจงใหทราบและตัดสินใจรวมกัน (informed and shared decision making) โดยใหขอมูล

รายละเอียดของการรักษาท่ีไดรับอยูในปจจุบันดานประสิทธิผล ผลขางเคียงและคุณภาพชีวิต การใชผลิตภัณฑ

กัญชากับผูปวยควรเปนการตัดสินใจรวมกันระหวางแพทยผูรักษาและผูปวย แพทยควรอธิบายใหผูปวยเขาใจ

ถึงความเสี่ยงและประโยชนของน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ ความหลากหลายและ

มาตรฐานการเตรียมยาในแตละครั้งของการผลิต อาจทำใหผลท่ีเกิดกับผูปวยมีความแตกตางกัน กรณีท่ีผูปวย

ไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง แพทยควรแจงใหญาติหรือผูดูแลทราบถึงความเสี่ยงและผลท่ีคาดวาจะไดรับ

จากการใชยาเมตตาโอสถซ่ึงสงผลตอการวางแผนการรักษาและการยินยอมรักษา 

 4. ขอตกลงการรักษารวมกัน (treatment agreement) วัตถุประสงคและแผนการรักษาควรแจงให

ผูปวยทราบตั้งแตแรกและทบทวนอยางสม่ำเสมอ รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกวิธีรักษาของแตละบุคคล 

 5. เง่ือนไขท่ีเหมาะสม (qualifying condition) ปจจุบันยังไมมีหลักฐานทางวิชาการดานประสิทธิผล

ของการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ ในทางการแพทยเพียงพอ การตัดสินใจสั่งใช

ข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญและประสบการณของแพทยในประเด็นขอบงใช ความเหมาะสม และความปลอดภัย

ของผูปวยแตละคน 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

 6. การติดตามอยางตอเนื่องและปรับแผนการรักษา (ongoing monitoring and adapting the 

treatment plan) แพทยควรประเมินการตอบสนองของการใชยาเมตตาโอสถกับผูปวยอยางสม่ำเสมอ ท้ัง

สุขภาพในภาพรวมและผลลัพธเฉพาะดาน รวมถึงผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 7. การใหคำปรึกษาและการสงตอ (consultation and referral) ผูปวยท่ีมีประวัติการใชและปญหา

โรคทางจิต จำเปนตองไดรับการประเมินและการใหการรักษาเปนกรณีพิเศษ แพทยผูรักษาควรขอคำปรึกษา

หรือสงตอผูปวยไปพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 8. การบันทึกเวชระเบียน (medical records) การบันทึกขอมูลผูปวยอยางเหมาะสมจะชวยสนับสนุน

การตัดสินใจในการแนะนำการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ เพ่ือวัตถุประสงคทาง

การแพทย การบันทึกในเวชระเบียนควรครบถวนสมบูรณ ซ่ึงอาจมีผลทางกฎหมาย ควรลงวันท่ีและลายเซ็น

กำกับไวในการบันทึกแตละครั้ง 

 ขอมูลท่ีควรปรากฏในเวชระเบียน 

  - ประวัติผูปวย การทบทวนปจจัยเสี่ยงตางๆ 

  - ผลการรักษาท่ีไดรับมากอน การประเมินผูปวย การวินิจฉัย และการใหการรักษา รวมถึงผล

ตรวจทางหองปฏิบัติการ 

  - การใหคำแนะนำผูปวย รวมถึงการทำความเขาใจกับความเสี่ยง ประโยชน ท่ีไดรับ 

ผลขางเคียง และผลการรักษาท่ีอาจพบไดหลากหลาย 

  - ผลการประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง และการกำกับติดตามผลท่ีเกิดกับผูปวย 

  - สำเนาการลงนามในขอตกลงรักษา รวมถึงคำแนะนำในการดูแลความปลอดภัย และไมใช

น้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถไปใหผูอ่ืน 

 9. การมีผลประโยชนทับซอนของแพทย (physician conflicts of interest) แพทยผูสั่งใชน้ำมัน

กัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ ตองไมมีผลประโยชนทับซอนท้ังทางตรงและทางออม  

 

เกณฑการคัดกรองผูปวย 

 1. ผูปวยมีการรับรูและสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเขาใจ ยินยอมรับการรักษาดวยวิธีนี้ 

 2. ไมเปนผูปวยท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอหามใชขอใดขอหนึ่ง  

 

การวางแผนการรักษาดวยน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ 

 แนะนำใหใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ ในการทดลองรักษาระยะสั้น  

เพ่ือประเมินประสิทธิผลในการรักษาผูปวยแผนการรักษาควรมีความชัดเจน ในประเด็น ตอไปนี้ 

 1. วางเปาหมายการรักษา การเริ่มและการหยุดใช และหารือรวมกับผูปวยใหชัดเจน ในประเด็น 

ท่ีเก่ียวของกับอาการของผูปวยท่ีรับการักษาดวยกัญชา อาทิ หยุดเม่ืออาการคลื่นไสหรืออาเจียนลดลง อาการ

ปวดดีข้ึนในกรณีท่ีสาเหตุสามารถกำจัดได เปนตน 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

 2. บริหารจัดการโดยแพทยท่ีผานการอบรมหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขใหการรับรอง และไดรับ

อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหเปนผูสั่งใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับ

เมตตาโอสถได 

 3. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง เชน การบริหารยาและความถ่ีของการจายยา โดยการจายยาเปน

รายสัปดาหหากมีขอสงสัยวาผูปวยอาจเพ่ิมขนาดยาดวยตนเอง 

 4. กำกับติดตาม โดยการทบทวนทุกสัปดาห/2 สัปดาห/ทุกเดือน รวมถึงการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

การทบทวนโดยผูเชี่ยวชาญ การตรวจอ่ืนๆ ตามความจำเปนโดยเฉพาะดานการรักษา 

 5. ใหผูปวยลงนามยินยอม โดยไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับ

เมตตาโอสถท่ีใชในการรักษา ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน และเปาหมายของการรักษา รวมถึงการหยุดเม่ือการ

รักษาไมไดประโยชน 

 6. ใหคำแนะนำผูปวยวา ไมควรขับข่ียานพาหนะ และทำงานกับเครื่องจักรกลเม่ือใชน้ำมันกัญชาทาง

การแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

การซักประวัติ 

 เม่ือพิจารณาแลววาจำเปนตองใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ กับผูปวย 

ผูสั่งใชควรซักประวัติอยางละเอียดกอนเริ่มการสั่งใช ดังนี้ 

 1. อาการสำคัญปจจุบันท่ีจะใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ มาใชในการ

รักษาหรือบรรเทาอาการ 

 2. ประวัตเิจบ็ปวยในปจจบุัน โดยเฉพาะ 

  - โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ และโรคไต 

  - การรักษาท่ีไดรับมากอนแลวไมไดผล (รวมถึงระยะเวลาท่ีรักษา และเหตุผลท่ีหยุด) 

 3. ประวัติเจ็บปวยในอดีต 

 4. ประวัติเจ็บปวยทางจิต และโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) และอาการทาง

จิตจากการไดรับยารักษาพารกินสัน ยารักษาสมองเสื่อม (cholinesterase inhibitor)  

 5. ประวัติดานสุขภาพของครอบครัว รวมสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) 

 6. ประวัติทางสังคม (การสนับสนุนจากสังคมและครอบครัวในการใชกัญชาในการรักษาโรคผูปวย) 
 

เกณฑในการคัดกรองผูปวย  

1. มีการรับรูและมีสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเขาใจ  

2. ไมมีประวัติแพกัญชาหรือแอลกอฮอลหรือน้ำมันมะพราว  
 

การดูแลผูปวยในสถานพยาบาลครั้งแรก 

 1. ซักประวัติผูปวย 

 2. ตรวจรางกาย ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง จับชีพจร วัดอัตราการหายใจ วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ

รางกาย ตรวจรางกายอยางเหมาะสมตามสภาวะของโรค 

 3. ใหคำแนะนำพรอมท้ังลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมการรักษาดวยน้ำมันกัญชาทาง

การแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ 

4. แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย โดยใชแบบ ESAS (Edmonton Symptom Assessment 

System) ฉบับภาษาไทย และตรวจทางหองปฏิบัติการในรายการท่ีจำเปนท่ีผูปวยยินยอม เชน CBC, BUN/Cr, 

LFT, Electrolyte 

5. ใหผูปวยไดรับยาในสถานพยาบาลกอน โดยสอนและสาธิตวิธีรับประทานใหเขาใจชัดเจนสามารถ

ปฏิบัติเองได พรอมท้ังใหอยูสังเกตอาการหลังใชยาระยะหนึ่ง ประมาณ 1 ชั่วโมงหากไมมีภาวะแทรกซอน

สามารถใหผูปวยกลับบานได  
 

การหยุดยาหรือเลิกใชยา 

เม่ือใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีข้ึนและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลง

แลวยังไมดี ก็ตองใชยากัญชาตอไป  สวนใหญจะใชเวลาในการบำบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน 

หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

 

การติดตามดูแลผูปวย 

 ควรไปเยี่ยมบานเพ่ือไปติดตามอาการในชวงตน 1 สัปดาห เพ่ือใหคำปรึกษาผูปวยหรือญาติ เปนเวลา 

4 สัปดาห โดยทีมหมอครอบครัวอาจโทรศัพทหรือไปเยี่ยมบานผูปวย และนัดผูปวยมาเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับ

ยาหรือไปติดตามดูแลผูปวยท่ีบานเดือนละหนึ่งครั้งไดเชนกัน พรอมท้ังประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS 

ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 

 

การประเมินภาวะของผูปวยกอนและหลังการบำบัดรักษา 

 1. ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ใชแบบ ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) 

ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 

 2. หากผูปวยยินยอมและสามารถตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการได อาจจะตรวจ CBC, BUN ,Cr , 

LFT หรือ Electrolyte เพ่ือประเมินภาวะทางรางกายอ่ืนดวยก็ได 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

Flowchart 

แนวทางการบำบัดผูปวยแบบประคับประครอง ในระยะทายของชีวิต 

ดวยน้ำมันกัญชาตำรับเมตตาโอสถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Recruitment (การคัดกรอง) คัดกรองผูปวยท่ีเขาเกณฑและการใหขอมูลญาติ 

Registration & Consent (เตรียมผูปวย) 

ลงนามใบ consent ประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ดวยแบบ ESAS  

 

Treatment: initiation (นัดรับยาคร้ังแรก) 

ซักประวัติ ตรวจรางกาย และขอตรวจ lab : CBC, BUN/Cr, LFT, Electrolyte หากผูปวยยินยอม 

อธิบายวิธีการใชยาเมตตาโอสถ เร่ิมใหยาเมตตาโอสถ 1 หยด ในสถานพยาบาลพรอมท้ังสังเกตอาการหลังไดยา 1 ชั่วโมง 

หากไมมีภาวะแทรกซอนสามารถใหผูปวยกลับบานได 

  

Treatment: follow up & evaluation  

1. กอนใชควรด่ืมน้ำผสมน้ำผ้ึงมะนาวใสเกลือเล็กนอย 1 แกว 

2. ในสัปดาหท่ี 1 ใหผูปวยรับประทานโดยการหยด 1 หยดลงในชอนชา กอนนอน สามารถด่ืมพรอมน้ำหวานได หากดีขึ้น

ใหเพ่ิมปริมาณ สัปดาหท่ี 2 เพ่ิมเปน 2 หยด สัปดาหท่ี 3 เพ่ิมเปน 3 หยด สัปดาหท่ี 4 เพ่ิมเปน 4 หยด แตไมควรเกิน 4 หยด หาก

อาการแยลง ใหลดปริมาณเปนปริมาณเดิมกอนหนา และติดตามผลเปนเวลา 2 – 6 สัปดาห หากอาการไมดีขึ้น ใหไปปรึกษาแพทย 

3. หากมีอาการวิงเวียน งวงนอน ควรจะเขานอนเลย 

4. ติดตามผูปวยทุกสัปดาหเปนเวลา 4 สัปดาห หลังจากนั้นติดตามเดือนละ 1 คร้ัง 

5. ประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS ฉบับภาษาไทย ทุก 1 เดือน 

 

 

 

  
Treatment : weaning 

เมื่อใชยาแลว คุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้นและคงท่ีแลว จึงคอยลดยาลงจนสามารถหยุดยาได หากลดลงแลวยังไมดี ก็ตองใช

ยากัญชาตอไป  สวนใหญจะใชเวลาในการบำบัดรักษา นานประมาณ 2 – 6 เดือน หรือในกรณีท่ีใชแลวเกิดอาการแพยา 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

ตัวอยาง  

หนังสือแสดงเจตนายินยอมการรักษาดวยยาตำรับเมตตาโอสถ (Consent Form) 

 

 วันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ........... 

  

 ขาพเจา �  นาย/นาง/นางสาว.................................................................อาย.ุ............ป  (ผูปวย)    

             � นาย/นาง/นางสาว.................................................................อายุ.............ป  (ผูแทนโดยชอบ

ธรรม) เก่ียวของเปน.............................ของผูปวยชื่อ.............................................................................................

เนื่องจาก � อายุต่ำกวา 18 ป  � อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................................................

บัตรประจำตั วประชาชน เลข ท่ี ...............................................................................................          

           ยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำการรักษาโดยใชกัญชา ซ่ึงขาพเจายอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึนจาก

การรักษานั้น ท้ังนี้ขาพเจาไดรับขอมูลและการอธิบายจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และทีมสุขภาพให ทราบคือ 

          1. การอนุญาตและสถานการณรับรองผลิตภัณฑโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

          น้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถนี้ยังไมไดรับการรับรองดานคุณภาพ ประสิทธิผล 

และความปลอดภัยจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาสำหรับจำหนายในทองตลาด อยางไรก็ตาม 

ผลิตภัณฑท่ีจำหนายนี้ มีผลการทดสอบ จากหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหท่ีแสดงวาผลิตภัณฑไมมีการปนเปอน

ของโลหะหนัก ยาฆาแมลง หรือสารเจือปน อ่ืนเกินมาตรฐานท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค  

           2. การใชใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา อาจทำใหเกิดการเสพติดได  

          หากขาพเจามีความรูสึกหรือความคิดท่ีตองการเพ่ิมขนาดยาหรือมีความตองการใชกัญชาในปริมาณ

และความถ่ีท่ีสูงข้ึน ขาพเจาจะแจงใหแพทยผูใหการรักษาทราบ เพ่ือประเมิน ปรับขนาดการใช หรือวาง

แผนการรักษา ตอไป  

          3. คำเตือน ขอควรระวัง และผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชใหโทษในประเภท 5 เฉพาะ

กัญชา  

       (1) หามใชในผูท่ีเคยแพกัญชาและสารประกอบอ่ืนในน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ 

       (2) หลีกเลี่ยงการใชกัญชาในสตรีมีครรภสตรีใหนมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุท่ีมิไดคุมกำเนิด/

วางแผนจะตั้งครรภ 

       (3) ไมควรใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถในผูปวยท่ีมีภาวะการทำงานของ

ตับหรือไตบกพรองรุนแรง  

       (4) ไมควรใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถในผูปวยท่ีมีโรคหลอดเลือดหัวใจ

หรือหลอดเลือดสมองท่ีรุนแรง เนื่องจากอาจทำใหความดัน โลหิตต่ำ บางครั้งอาจทาใหความดันโลหิตสูง เปน

ลม หมดสติ หัวใจเตนเร็วผิดปกติ กลามเนื้อหัวใจตายและโรค หลอดเลือดสมอง 

        (5) ไมควรใชยาเมตตาโอสถในผูปวยท่ีมีภาวะทางจิตเวช 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

        (6) หากทานไดรับการรักษาดวยยากลอมประสาทหรือยาท่ีออกฤทธิ์ทางจิตอ่ืน ๆ ตองแจงแพทยและ

หากตองใช รวมกับน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถตองใชดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก

เสริมฤทธิ์กดประสาทสวนกลางหรือเพ่ิมผลกระทบทางจิต ประสาท  

        (7) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได หากใชเปนประจำควรประเมิน

ผลการรักษาเปนระยะ  

        (8) ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยท่ีมีประวัติของการใชสารเสพติด รวมถึงผูมีประวัติติดสุรา  

        (9) หากมีอาการแพยา เชน มีผื่น ปากบวม ตาบวม หนาบวม ใหหยุดใชยาและปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร     

        (10) อาจทำใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทำงานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือทางานท่ีเสี่ยงอันตราย  

       (11) ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยทางเลือกตำรับเมตตาโอสถ 

ไดแก มึนเวียนศีรษะ (dizziness) เสียความสมดุล (loss of coordination) หัวใจเตนชา (bradycardia) ความ

ดัน โลหิ ตผิ ดปกติ  (abnormal blood pressure) ป ากแห ง  (Dry mouth) คลื่ น ไส  (Nausea) สั บ สน 

(disorientation) กระวนกระวาย (agitation) วิตกกังวล (Anxiety) เม่ือมี อาการดังกลาวควรหยุดยา และหาก

อาการไมดีข้ึนควรมาปรึกษาแพทยทันที 

           4. ความเส่ียง ประโยชนและอันตรกิริยาระหวางยาของกัญชา 

           การใชกัญชารวมกับกลุมยาบางประเภท สามารถทำใหเพ่ิมฤทธิ์หรือความเปนพิษของยาดังกลาวได 

เชน warfarin, erythromycin, ketoconazole, simvastatin, morphine, antihistamines, Lorazepam, 

diazepam, haloperidol, fluoxetine  เปนตน  

          5. ขอมูลของโรคและภาวะของผูปวยและทางเลือกในการรักษา  

          (1) ขาพเจาไดรับทราบขอมูลท่ีเก่ียวของกับโรคและการดำเนินของโรค รวมถึงผลท่ีกำลังจะเกิดข้ึน 

และทางเลือก ตาง ๆ ในการรักษา โอกาสในการฟนตัว การพยากรณโรคระยะยาว    

          (2) ขาพเจาไดรับทราบประโยชนท่ีเปนไปไดของการรักษาดวยใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาความ

เสี่ยง ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชผลิตภัณฑดังกลาว และทราบวามีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือ

ล ม เห ล ว ใน ก า ร รั ก ษ า  ร ว ม ถึ ง ค ำ แ น ะ น า ด า น ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ใ ช ย า เม ต ต า โ อ ส ถ         

          (3) ขาพเจาไดมีโอกาสซักถามจนเกิดความเขาใจกับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสาระสำคัญเหลานี้    

ลงชื่อ........................................................ ผูปวย/ผูแทนโดยชอบธรรม                                         

                 (......................................................) ผูปวย/ผูแทนโดยชอบธรรม มาคนเดียว  
 

ลงชื่อ........................................................ พยานผูปวย              

       (......................................................)           
 

ลงชื่อ........................................................ ผูใหขอมูล (ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม)         

       (.......................................................)        
 

ลงชื่อ...................................................... ผูใหขอมูล (พยาบาลวิชาชีพ)                     

       (....................................................)  
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

ตัวอยาง 

แบบฟอรมประเมินคุณภาพชีวิตผูปวย แบบ ESAS ฉบับภาษาไทย 
 

โปรดวงกลมหมายเลขท่ีตรงกับระดับความรูสึกของทานมากท่ีสุด ณ ขณะนี้ 
 

ไมมีอาการปวด       มีอาการปวดรุนแรงท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(กรุณาระบุตำแหนงที่ปวดในแผนภาพดานหลัง) 

 

ไมมีอาการเหนื่อย/ออนเพลีย    มีอาการเหนื่อย/ออนเพลียมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ไมมีอาการคล่ืนไส            มีอาการคล่ืนไสรุนแรงท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ไมมีอาการซึมเศรา             มีอาการซึมเศรามากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ไมวิตกกังวล                     วิตกกังวลมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ไมมีอาการงวงซึม/สะลึมละสือ       มีอาการงวงซึม/สะลึมละสือมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ไมเบ่ืออาหาร                            เบ่ืออาหารมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       สบายดีท้ังกายและใจ               ไมสบายกายและใจเลย 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ไมมีอาการเหนื่อยหอบ         มีอาการเหนื่อยหอบมากท่ีสุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

       ปญหาอ่ืนๆ ไดแก นอนไมหลับ        (ถาปญหาดังกลาวรุนแรงมากคะแนน = 10) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

ตัวอยาง  

หนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณะ 

 

เขียนท่ี  

วันท่ี..............................................................  

ขาพเจา (ชื่อ – สกุล) ……………………………………………….……………………………………..อาย.ุ................................ป

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน. ............. ....................................................... ...................................................

ท่ีอยูท่ีติดตอได………………………………………………………………………………………………………………………………………

เบอรโทรศัพท…………………………………………………เบอรท่ีทำงาน………………………………………………………………. 

ขณะขาพเจาทำหนังสือฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ และมีความประสงคท่ีจะ

แสดง เจตนาท่ีจะขอตายอยางสงบตามธรรมชาติ ไมตองการใหมีการใชเครื่องมือใด ๆ กับขาพเจา เพ่ือยืดการ

ตายออกไป โดยไมจำเปนและเปนการสูญเปลา แตขาพเจายังคงไดรับการดูแลตามอาการ 

- เม่ือขาพเจาตกอยูในวาระสุดทายของชีวิต  

- เม่ือขาพเจาๆไดรับทุกขทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคท่ีไมอาจไดรับการรักษาใหหายได  

ขาพเจาขอปฏิเสธการรักษาดังตอไปนี้ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ และใหลงชื่อกำกับหนาขอท่ีทานเลือก) 

 การเจาะคอเพ่ือใสทอชวยหายใจ 

 การใชเครื่องชวยหายใจ 

 การใหสายอาหารและน้ำทางสายยาง 

 การเขารักษาในหอง ไอ.ซี.ยู. (I.C.U.) 

 การกระตุนระบบไหลเวียน 

 กระบวนการฟนชีพเม่ือหัวใจหยุด 

 การรักษาโรคแทรกซอนดวยยาหรือวิธีการรักษาใด ๆ 

 อ่ืน ๆ ระบุ............................……………………………………………………………………………………….. 

 

ขาพเจาขอใหสถานพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขอำนวยความสะดวกตามความ

เหมาะสมตอไปนี้ 

 ความประสงคท่ีจะเสียชีวิตท่ีบาน 

 การเยียวยาทางจิตใจ (กรุณาระบุ เชน การสวดมนต การเทศนาของนักบวช) 

 ............................……………………………………………………………………………………….. 

 

  ขาพเจาขอมอบหมายให (ชื่อ - สกุล) ................................................................................... 

ในฐานะบุคคลใกลชิด (ถามี) เปนผูแสดงเจตนาแทน เม่ือขาพเจาอยูในภาวะท่ีไมสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนได

ตามปกติ เพ่ือทำหนาท่ีอธิบายความประสงคท่ีแทจริงของขาพเจา หรือปรึกษาหารือกับแพทยในการวาง

แผนการดูแลรักษาตอไป 
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แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

  ขาพเจาไดทำหนังสือแสดงเจตนาตอหนาพยาน และทำสำเนาเอกสารมอบหมายใหบุคคล

ใกลชิดและพยานเก็บรักษาไว เพ่ือนำไปแสดงตอเจาหนาท่ีของสถานพยาบาลเม่ือขาพเจาถูกนำตัวเขารับการ

รักษาในสถานพยาบาล 

 

...................................................... ลงชื่อ   ผูแสดงเจตนา 

     บุคคลใกลชิด ........................................................................ ลงชื่อ 

     พยาน ................................................................................... ลงชื่อ 

     พยาน ................................................................................... ลงชื่อ 

ผูใกลชิด (ทำหนังสือท่ีอธิบายความประสงคท่ีแทจริงของผูทำหนังสือ หรือหารือแนวทางการดูแลรักษากับ

ผูประกอบการวิชาชีพเวชกรรมท่ีดูแลขาพเจา เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร พ่ี นอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี

ความสัมพันธใกลชิดกัน ไววางใจกัน) 

 

ช่ือ - นามสกุล ............................................................................. มีความสัมพันธเปน ....................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ................................................. เบอรโทรศัพท ............................................. 

ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 

พยานคนท่ี 1 ชื่อ-นามสกุล ........................................................... มีความสัมพันธเปน ...................................... 

บัตรประจำตัวประชาชน ................................................................ เบอรโทรศัพท .............................................. 

ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 

พยานคนท่ี 2 ชื่อ-นามสกุล ........................................................... มีความสัมพันธเปน ...................................... 

บัตรประจำตัวประชาชน ................................................................ เบอรโทรศัพท .............................................. 

ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 

 

ผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือนี้แทนผูทำหนังสือแสดงเจตนา 

ชื่อ - นามสกุล .............................................................................. มีความสัมพันธเปน ....................................... 

บัตรประจำตัวประชาชน ................................................................ เบอรโทรศัพท .............................................. 

ท่ีอยูติดตอได ........................................................................................................................................................ 
 

(ผูแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขฯ สามารถเลือกใชหนังสือแสดงเจตนาแบบใดก็ได) 



    กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 20 
 

แนวทางการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทยตำรับเมตตาโอสถ 

หนา 8 

เลม 139 ตอนพิเศษ 35 ง   ราชกิจจาบุเบกษา           9 กุมภาพันธ 2565 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ระบุชือ่ใหโทษในประเภท 5 

พ.ศ. 2565 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ออกประกาศไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ใหใหโทษท่ีระบุชื่อดังตอไปนี้ เปนใหโทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมาย  

(1 ) พื ช ฝ น  พื ช ซ่ึ ง มี ชื่ อพ ฤก ษ ศาสตร ว า  Papaver somniferum L. และ  Papaver 

bracteatum Lindl. หรือท่ีมีชื่ออ่ืนในสกุลเดียวกันท่ีใหฝนหรือแอลคาลอยดของฝน  

(2) เห็ดข้ีควายหรือพืชเห็ดข้ีควาย ซ่ึงมีชื่อวิทยาศาสตรวา Psilocybe cubensis (Earle) 

Singer หรือท่ีมีชื่ออ่ืนในสกุลเดียวกันท่ีใหสาร psilocybin หรือ psilocin  

(3) สารสกัดจากทุกสวนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซ่ึงเปนพืชในสกุล Cannabis ยกเวน  

สารสกัดดังตอไปนี้  

(ก) สารสกัดท่ีมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, 

THC ) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ำหนัก เฉพาะท่ีไดรับอนุญาตใหสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงท่ีปลูก 

ภายในประเทศ  

(ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ท่ีไดจากการปลูกภายในประเทศ  

ขอ 2 กรณีใหโทษตามขอ 1 ท่ีเปนสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห และควบคุม

คุณภาพของการตรวจสารเสพติดในรางกาย ซ่ึงเปนเครื่องมือแพทยตามกฎหมายวาดวย เครื่องมือแพทย และ

ตองใชตามวัตถุประสงคของเครื่องมือแพทยนั้น ใหยกเวนจากการเปนใหโทษ ในประเภท 4  

ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

      อนุทิน ชาญวรีกูล 

    รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข 

 


