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บทคัดยอ
การรักษาโดยใชยากัญชาทางการแพทยในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกลผูปวย
เด็กที่ไ ด รั บ การรั ก ษาด ว ยยากั น ชั ก หลายชนิ ด แล วยั ง ควบคุมอาการชั ก ไม ไ ด หรื อที่ เรี ย กว า โรคลมชั กชนิ ดไม
ตอบสนองตอการรักษาดวยยา วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้คือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาท
พยาบาลในการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไมตอบสนองที่ไดรับการรักษาโดยใชสารสกัดจากกัญ ชาทาง
การแพทย ใช ก ารวิ เ คราะห เ อกสารจากการทบทวนวรรณกรรมทั้ ง ในและต า งประเทศที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
รักษาพยาบาลผูปวยเด็กโรคลมชักที่ไดรับการรักษาจากยาสกัดกัญชาทางการแพทย พบหลักฐานเชิงประจักษที่มี
การใชสารสกัดกัญชาในการรักษาโรคลมชักในรูปแบบตาง ๆ อยางกวางขวาง และเห็นไดวามีการพัฒนาองคความรู
ทางวิชาการดานนี้ที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลก พยาบาลถือเปนบุคลากรที่มีบทบาททางสุขภาพที่มีสัดสวน
มากที่ สุ ดในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพซึ่ ง เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุด จึ ง
จําเปนตองตื่นรู และเตรียมตัวใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชกัญชาทางการแพทย การดูแลรักษารวมถึง
บทบาทหนาที่ของพยาบาลเด็กในการสงเสริมการใชยากัญชาทางการแพทยอยางสมเหตุสมผลในผูปกครอง เพื่อ
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ประโยชนทางสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวยและนําไปสูการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผูปวยเด็กโรค
ลมชักที่ไดรับการรักษาจากยาสกัดกัญชาทางการแพทยอยางตอเนื่องภายใตการสนับสนุนขององคกรทางวิชาชีพ
การพยาบาล
คําสําคัญ : บทบาทพยาบาล, กัญชาทางการแพทย, เด็กโรคลมชักชนิดไมตอบสนองตอการรักษา

Abstract
Among the current trend of medical treatment in Thailand is on the increase. It is
expected that soon children suffering from epilepsy or medically refractory epilepsy could
probably be treated by medical. The objective of this study was to review the literature
relevant to the role of nurses in the care of pediatric patients with unresponsive epilepsy who
were treated using medicinal cannabis extracts. We analyzed the literature from domestic and
international reviews of pediatric epilepsy patients treated with medicinal cannabis extracts.
Evidence found that cannabis extracts are widely used in the treatment of various forms of
epilepsy. And it can be seen that there is a rapidly growing body of academic knowledge in this
area around the world. Nurses are the most active health personnel in the health care system,
which is a key force in driving policy to achieve maximum efficiency. therefore need to wake up
and prepare to be ready to work from the changes in treatment guidelines that occur Especially
in areas related to policies and laws related to medical marijuana use. Care includes the role of
pediatric nurses in promoting the rational use of medicinal cannabis in parents. To benefit the
health and safety of patients and lead to the development of good practice guidelines for
continually supporting pediatric epilepsy patients treated with medicinal cannabis extracts
under support. of professional nursing organizations
Keywords: Nurse's Role, Medical cannabis, Refractory Epilepsies, Pediatrics
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กั ญ ชา (Marijuana) มีฤ ทธิ์เสพติด เปน พืชที่มีช่ือ เรียกทางวิ ท ยาศาสตรวา Cannabis มีหลายสายพันธุ
ไม ใชมี เฉพาะเพี ย งกัญ ชาเท า นั้น เช น กั ญ ชง ซึ่งเปน พื ช ที่มีการนํ า ลํ าต น มาใช ประโยชน ทั้งนี้ป ริ มาณของสาร
Cannabinoids ที่มีอยูในพืชเหลานี้ มีระดับที่แตกตางกันตามสายพันธุแ ละการเพาะปลูก สาร Cannabinoids
ที่ อ ยู ใ นกั ญ ชามี อ ยู ห ลายชนิ ด เช น delta9-tetrahydrocannabinol (delta9-THC) และ cannabidiol (CBD)
เปนตน บางชนิดสามารถสกัดเฉพาะสารออกมาได หรือสังเคราะหเองไดโดยไมตองสกัดจากพืช ซึ่งสวนตางๆของ
พืชกัญชาสามารถนํามาใชประโยชนทางการแพทยในรูปแบบตางๆ กันออกไป กัญชาถูกนํามาใชในการรักษาโรค
ลมชักตั้งแตกอนคริสตศักราช 1800 ที่ประเทศซูมาเรีย และมีรายงานการใชอย างแพรหลายแพรหลายทั่วโลก
ตอมากัญชาถูกจัดเปนยาเสพติดผิดกฎหมาย จึงลดการใชกัญชาทางการแพทยไปโรคลมชักทั้งผูปวยเด็กและผูใหญ
สามารถรักษาไดดวยยากันชักมาตรฐานแลวหยุดชักประมาณรอยละ 59-64 ดังนั้นยังมีผูปวยอีกรอยละ 30-40 ที่
ไมสามารถหยุดชักจากยากันชักมาตรฐานซึ่งเรียกวา โรคลมชักรักษายาก ซึ่งแบงออกเปนชนิด Dravet syndrome
และ Lennox Gastaut Syndrome (Aaberg KM et al., 2018)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ พ .ศ .2522 เป น กฎหมายควบคุ ม ยาเสพติ ด ของประเทศไทย
โดยกั ญ ชาถู ก ควบคุ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ โดยกํ า หนดการกระทํ า ความผิ ด และบทลงโทษ
สอดคลองกับสนธิสัญญาสหประชาชาติภายใตอนุสัญญาเดี่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ.1961 คือ หามมิใหผูใด
ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 เวนแต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจะไดอนุญาต โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
เปนราย ๆ ไป ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และหามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 1 หรือประเภท 5 ขอหาและโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา ไดแก (1) การผลิต นําเขา หรือ
สงออก ตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง มีโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป หรือปรับตั้งแต 200,000 -1,500,000 บาท (2)
ตามมาตรา 76/1 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง บัญญัติวา การจําหนายหรือมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายจํานวนไม
ถึงสิบกิโลกรัม มีโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต 40,000-200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จํานวน
ตั้งแตสิบกิโลกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบหาปและปรับตั้งแต 200,000-1,500,000 บาท (3)
ตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง การครอบครองมีโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(4) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง การเสพมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือ ปรับไมเกิน 20,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
(Jurupat, C. 2020)
กัญชาจัดเปนสารเสพติดมีกฎหมายควบคุมกํากับดูแลตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7)พ.
ศ. 2562(Narcotics Act (No. 7) B.E. 2562) ซึ่งประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 19 ก.พ. พ.ศ. 2562 เปนตนมาการมีกัญชามีไวในครอบครอง หรือใชกัญชาดวยวัตถุประสงคอื่นถือวามี
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ความผิดตามกฎหมาย สถานะของกัญชาจึงมีไวเพื่อประโยชนทางการแพทยและการวิจยั เทานั้น ซึ่งกัญชาสายพันธุ
หลักในประเทศไทยคื อ Cannabis sativa เปน สายพันธุ delta-9-tetrahydrocanabinal (THC) ซึ่งเปน สารเสพ
ติดและมีผลตอจิตประสาทในอัตราสวนสูงมากกวา 80% และมี cannabidiol (CBD) อยูในปริมาณที่นอย สาร
CBD นี้จะมีฤทธิ์ตอจิตประสาทนอยกวา และอาจมีผลตอการบรรเทาอาการปวด สวนอีกสายพันธุหนึ่งนําเขาจาก
ตางประเทศ ไดแก Cannabis indica มีองคประกอบของ CBD สูงประมาณ 50% การนําสารสกัดจากกัญชามาใช
ในทางการแพทยเปนการนําเอาสารสกัด 2 สายพันธุหลักมาใช เพื่อสกัดใหไดอัตราสวนของ THC ตอ CBD ตามที่
กําหนด อยางไรก็ตามกลไกการออกฤทธิ์ในการรักษาแตละโรคแตกตางกัน ดังนั้นการนําสารสกัดจากกัญชามาใช
จําเปนตองศึกษาถึงอัตราสวนของสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสมกับโรคนั้นๆ (สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย,
Neuroscience Association of Thailand., 2019)
ปจจุบันมีการใชยา Cannabidiol หรือ CBD oil ในการรักษาโรคลมชักในเด็กที่รักษายากกันมากขึ้น และ
เป น ทางเลื อ กอี ก ทางหนึ่ ง ในการรั ก ษาอาการชั ก ที่ มี ค วามปลอดภั ย มี ผลข า งเคี ย งที่ ไ ม รุ น แรง เช น ง วงนอน
ออนเพลีย เบื่ออาหารและถายเหลวเปนตน และสามารถลดอาการชักไดอยางมีประสิทธิภาพในผูปวยเด็กโรคลมชัก
ที่ดื้อ ตอการรักษาดวยยา (treatment resistant epilepsy ) (ชั ยยศ คงคติธรรม, Kongkathidham. C.,2020)
ซึ่งการใชยาสกัดกัญชาสําหรับรักษาโรคลมชักในประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตน หลังจากมีนโยบายการปลดลอค
กัญชาเพื่อใชทางการแพทยในประเทศไทยนี้พ.ศ. 2562 ดังนั้นการติดตามประสิทธิผลและผลขางเคียงของยาสกัด
กัญชายังคงตองติดตามอยางใกลชิดเพื่อประโยชนดานการรักษาและความปลอดภัยของผูปวยโรคลมชัก ซึ่งการใช
ยาสกัดกัญชากับโรคลมชักควรจะใหอยูในความดูแลของแพทยเฉพาะทางที่คนุ เคยกับการรักษาโรคลมชักรักษายาก
เหลานี้กอนที่จะนํามาใชอยางแพรหลายตอไป
จากการปลดล อ คกั ญ ชาทางการแพทย เ สรี ใ นประเทศไทย และมี ก ารขยายบริ ก ารคลิ นิ ก กั ญ ชาทาง
การแพทย ท้ังแผนปจจุ บัน และแพทยแผนไทย เพื่อ ให ผูปวยเข าถึ งยากั ญชาทางการแพทย อย างปลอดภั ย จาก
บุคลากรทางการแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และแพทยแผนไทยที่ผานการอบรมแล วกวา 6,400 คน
ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ใหบริการในทุกเขตสุขภาพแผนปจจุบัน 110 แหง จายยาสารสกัดกัญชาไปแลว 2,034 ขวด
รอยละ 66 ของผูปวยมีอาการดีขึ้น และโครงการศึกษาวิจัยสารสกั ดน้ํามันกัญชาของกรมการแพทย ใน 4 โรค
ไดแก ภาวะคลื่นไสอาเจียนจากเคมีบําบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ด้อื ตอยารักษา ภาวะกลามเนื้อหด
เกร็งในผูปว ยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ และสถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี (สุขุม กาญจนพิมาย, Kanchanaphimai. S. ,2019)
ซึ่งลักษณะการจั ดบริการคลินิกกัญ ชาทางการแพทย ของโรงพยาบาล พยาบาลมี ภารกิจ ที่เกี่ยวของกั บ
งานวิจัยทางการพยาบาล (Nursing) ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภฉบับป 2540 ความตายเปน
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สวนหนึ่งของชีวิตมนุษย เราจึงควรเรียนรูเกี่ยวกับความตาย การเตรียมตัวรับรู เตรียมที่จะเขาใจความตาย และไม
หวาดกลั วเมื่อ วาระสุดท ายของชี วิตมาถึง กลาเผชิญความจริงของชีวิ ตอย างไมป ระมาท ไม กลัว ไมทุรนทุร าย
ที มสุข ภาพโดยเฉพาะแพทย แ ละพยาบาล มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการดู แลผูปว ยระยะสุด ท ายให จากไปอย างสงบ
(peaceful death) หรือการตายอยางสมศักดิ์ศรี พยาบาลตองมีความรูความเขาใจเรื่องความตายในแงมุมตาง ๆ
ดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ที่จะพบไดในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย (ปราณี ออนศรีม, Onsri, P.(2014)
ซึ่งการพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาโดยใชกัญชาจึงเปนหนาที่โดยตรงของพยาบาลที่ตองรวมมือกับ
สหสาขาวิชาชีพในการดู แลรักษาอยางถู กตองเหมาะสมสอดคลองกั บปญหาสุขภาพของผูปวย การรักษาโดยใช
กัญชาก็เชนเดียวกันกับการประเมินความตองการและความพรอมของผูปวยที่ตองมีความรอบรูขอมูลทุกดานของ
กระบวนการรักษา จึงถือเปนหนาที่ที่สําคัญที่พยาบาลตองมีบทบาทในการวางแผนการพยาบาลที่เหมาะสม (เพ็ญ
จันทร แสนประสาน, และคณะ Saenprasarn P. et al. ,2017) และการรักษาโดยใชกัญชาทางการแพทยก็ตอง
อาศัยกระบวนการพยาบาลในการประเมินความตองการและความพรอมของผูปวยที่ตองมีการรับรูขอดีขอเสียและ
ขอมูลทุกดานของกระบวนการรักษา จึงเปนหนาที่ของพยาบาลที่มีบ ทบาทสําคัญ ในการวางแผนการใหความรู
ความเขาใจเพื่อ จัดการพยาบาลที่เหมาะสม (มณฑกา ธี รชั ยสกุล และคณะ , 2559. Teerachaisakul M. et al,
2016). อางใน กรพินทุ ปานวิเชียร,(Panwichian K.(2020) พยาบาลถือเปนบุคลากรทางสุขภาพที่มีสัดสวนมาก
ที่สุดในระบบบริการสุขภาพซึ่งเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนตอง
ตื่นตัวและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชกัญชาทางการแพทย รวมถึงทราบประเด็นและ
แนวโน มการดู แลรั ก ษารวมถึ ง บทบาทหน าที่ ข องพยาบาลในการส ง เสริ มการใช ย ากั ญ ชาทางการแพทย อ ย า ง
สมเหตุสมผลในผูปกครอง เพื่อประโยชนทางสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ (กุลยา ตันติผลาชีวะ
และพนิ ดา ดามาพงษ , Tantipalachiwa K.and Damaphong. P. 2019) การนําเสนอการศึก ษาในครั้ง นี้เพื่อ
ศึกษาบทบาทพยาบาลกับการใชกัญชาทางการแพทยในการรักษาเด็กโรคลมชักมีความสําคัญในฐานะเปนฝายที่อยู
หนา งานสํ า คัญ ต อ การรั ก ษาไม ไ ด น อ ยกว าการทํ า หน า ที่ แ พทย การศึ กษาครั้งนี้ จ ะนํ า เสนอประเด็ น ที่ จ ะตีแ ผ
ความสําคัญของบทบาทพยาบาลตอการรักษา
วัตถุประสงค:
เพื่อศึกษาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทพยาบาลในการดูแลผูปว ยเด็กโรคลมชักประเภทที่
ไมตอบสนองที่ไดรับการรักษาโดยใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย
ทบทวนวรรณกรรม
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Thara K. and Wivatvanit S.(2009) ความหมายคุณคาในงานพยาบาลประกอบดวย 3 ประเด็นหลักคือ
1) คุณคาจากการดูแลไดแกดูแลครอบคลุมแบบองครวมดูแลใหพนทุกขและดูแลดวยความเอื้ออาทรคํานึงถึงความ
เปนมนุษย 2)คุณคาจากการให ไดแกการใหที่ตรงตามความตองการของผูรับและการใหดวยความเต็มใจไมหวั ง
ผลตอบแทนและ 3) คุณคาจากความปกติในใจไดแกรูสึกอิ่มใจเหมือนไดบุญและที่สุดของความภูมิใจประสบการณ
คุณคาในงานพยาบาลประกอบดวย 3 ประเด็นหลักคือ 1) การใชองคความรูทางการพยาบาลนําไปสูคุณคาในงาน
ไดแก การใชความรูเพื่อแสดงถึงบทบาทวิชาชีพพยาบาลและการใชความรูในการชวยเหลือดูแลเพื่อนมนุ ษย 2)
การไดรับคําชื่นชมทําใหเห็นคุณคาของงานพยาบาลไดแก การไดมองเห็นความหมายของงานและเกิดกําลังใจใน
การทํางานและ 3) การไดเรียนรูชีวิตจากการทํางานไดแกเรียนรูที่ จะเขาใจผูอื่นและเรียนรูที่จะใชชีวิต
อารีวรรณ กลั่นกลิ่น และคณะ(Klunklin K. et al ,2015) กลาววาบทบาทของพยาบาลในการสรางเสริม
สุขภาพ พบวาครอบคลุม ทั้ง 5 ยุทธศาสตรออตตาวา ไดแก 1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2) การ
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 3) การสรางชุมชนเขมแข็ง 4) การพัฒนาทักษะสวนบุคคล และ5) การ
ปรับระบบบริการสุ ขภาพ อย างไรก็ตาม ลัก ษณะการดําเนิน งานในแตละบทบาท จะมีจุดเดนในการสรางเสริ ม
สุขภาพที่แตกตางกันทั้งนี้ข้นึ อยูกับประเด็นในการสรางเสริมสุขภาพของแตละบริบทที่แตกตางกันจากการวิเคราะห
นวัตกรรมทั้งหา พบวาบทบาทของพยาบาลที่ไดปฏิบัติมากที่สุด คือ การพัฒนาทักษะสวนบุคคล แตสิ่งที่พยาบาล
ไดปฏิบัตินอยที่สุด คือ การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ผลการวิเคราะหนี้ควรไดรับการเผยแพร ใหทราบ
โดยทั่วกัน เพื่อสามารถนํานวัตกรรมไปประยุกตใช และควรจัดทําฐานขอมูลนวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และ
ควรสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะของผูใชบริการและผูใหบริการสุขภาพ
โรคลมชัก (epilepsy)
เป นกลุม อาการที่เกิ ดจากสัญ ญาณประสาทในสมองที่ผิดปกติสง ผลให เกิดการชัก (seizures) สวนโรค
ลมชัก ที่รักษายาก (intractable or refractory epilepsy) หมายถึ ง โรคลมชักที่ไมตอบสนองตอการรักษา ซึ่ง
หมายถึงการมีการชักอยางตํ่า 1ครั้ง/เดือน หลังจากใหยากันชักอยางตํ่า 2 ชนิด ดวยขนาดที่พอเพียงมาเปนเวลา
อยา งตํ่า 18 เดื อน พยาธิสภาพของการชักอาจเกิดขึ้น ในผูปวยที่มีพ ยาธิ สภาพอะไรก็ได ที่มีผลต อสมอง ความ
ผิดปกติในสมองที่พบมี 2 ชนิดคือ (1) ความผิดปกติมีผลใหเกิดการชัก (2) ความผิดปกติที่เกิดจากการชักซํ้า ความ
ผิดปกติที่กอใหเกิดการชักอาจผิดปกติมาก เชน ความพิการแตกําเนิดไปจนถึงผิดปกติเล็กนอย สวนความผิดปกติที่
เกิดจากการชักมีหลายอยาง ไดแก การบาดเจ็บ, การขาดออกซิเจน, ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงของเสน
เลือด และของสารสื่อประสาทชนิดกระตุน การชักที่เปนนานเกิน 30 นาที จะทําใหเซลลถูกทําลายจากการมีความ
ตองการทางเมแทบอลิกเพิ่มขึ้นจากการที่เซลลประสาททํางานมากเกินไป จากการลดลงของระบบไหลเวียน จาก
การขาดสารตางๆ ที่เปนผลมาจากอุณหภูมิท่สี ูงขึ้นน้ําตาลตํ่าลงความดันตํ่าลง และขาดออกซิเจน (hypoxia) เซลล
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ที่ตายจากขบวนการเหลานี้จะปลอยสารตางๆ ที่เปนพิษทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมองจากการชักนานและ
ชักซํ้าได (ภารดี เอื้อวิชญาแพทย และคณะ, Uawitchayaphaet P. et al. (2016) หลักการรักษาโรคลมชักที่ไม
ตอบสนองตอการรักษาแนวทางปฏิบัตติ าม Clinical practice guideline ของสมาคมโรคลมชักแหงประเทศไทยป
พ.ศ.2558 กําหนดวาหากผูปว ยโรคลมชักไมตอบสนองตอการรักษาใหปฏิบัตดิ ังนี้ (1) ทบทวนการวินิจฉัย แกปจจัย
เสริมใหเกิดการชักและหาสาเหตุ (2) หากยังไมสามารถควบคุมอาการชักได ใหพิจารณายากันชักรุนใหมเสริมเขา
ไป และ (3) หากยั งไมสามารถควบคุมอาการชัก ไดให พิ จารณาการผา ตัด (สมาคมโรคลมชักแห งประเทศไทย ,
Epilepsy Association of Thailand.,2016)
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ศึ ก ษาในบริ บ ทของบทบาทพยาบาลในการดู แ ลผูป ว ยเด็ ก โรคลมชั ก ประเภทที่ไ ม
ตอบสนองที่ไดรับ การรักษาโดยใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย เก็บขอมูลเชิงเอกสารจากรายงานการวิจัย
บทความที่ไดตีพิมพในวารสารทั้งไทยและตางประเทศ
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาาครั้งนี้ใชการวิเคราะหเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวของใชวิธีการวิเคราะหเอกสารโดยการสกัด
เฉพาะสาระสําคัญและขอมูลสถิติที่เกี่ยวของทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไมตอบสนอง
ที่ไดรับ การรักษาโดยใชสารสกัดจากกัญ ชาทางการแพทย และนํามาประมวลสรุปพรอมทั้งนํ าเสนอในลักษณะ
ขอความตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ในประเด็นเกี่ยวของกับ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาเชิงอุปมาน (Inductive
Method) โดยการสรุป ขอ ความจากขอ มูล ที่ไ ดมาจากการสัม ภาษณเ ชิง ลึก ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธส อดคลองไปใน
ลักษณะเดียวกันและรวมถึงลักษณะที่แตกตางกันเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ในประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอผลโดยการสรุปแบบเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1.การเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการแพทย (Healthcare providers) พบวา
ในต า งประเทศได ให ความสํ า คั ญ กั บ การให บ ริ ก ารกั ญ ชาทางการแพทย และเตรี ย มความพร อ มของ
บุค ลากรทางการแพทย (Healthcare providers) ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เช น สมาคมแพทย กั ญ ชา (The
Society of Cannabis Clinicians) และสถาบั น การศึ ก ษากั ญ ชาแห ง อเมริ กั น (American Academy of
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Cannabis) ไดมีการพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตรคลินิกแคนนาบินอยดแบบออนไลนสําหรับผูใหบริการดานสุขภาพ
ในแคลิฟอรเนีย และพัฒนาหลักสูตรตามบริบทที่แตกตางกันขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละรัฐ ในสวนของสมาคม
พยาบาลอเมริกัน (American Nurses Association : ANA) ไดใหความสําคัญกับการใชกัญชาทางการแพทยและ
แสดงถึงขอหวงใยแรกที่พยาบาลในคลินิกหลายคนตองพบเจอคือ การไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับ
การใชกัญชาทางการแพทย ซึ่งมีพยาบาลจํานวนหนึ่งที่กําลังดูแลผูปวยที่ใชกัญชาเปนสมุนไพรรักษาสุขภาพ ทาง
สมาคมพยาบาลอเมริกันไดใหคําแถลงที่เปนขอความที่ตัดตอนมาวา "องคกรพยาบาลวิชาชีพจําเปนตองสนับสนุน
พยาบาลทุกคนและเพื่อความกาวหนาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น" นอกจากนั้น ANA
ไดมกี ารสนับสนุนอยางจริงจังอันไดแก การตรวจสอบทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสถานะกัญชาที่มวี ัตถุประสงคในการ
อํานวยความสะดวกในการวิจัย การพั ฒนามาตรฐานการสั่งยาที่มีขอ บ งชี้สํา หรับ การใชง านที่เฉพาะ ทั้งดาน
ปริมาณ วิธีการ ผลที่คาดหวัง และอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย การพัฒนาตัวชี้วัดสําหรับหยุดยา
การสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการใชกัญชาทางการแพทยที่เกี่ยวของ การ
ลงโทษทางอาญาหรือทางแพงสําหรับผูปวยที่ใชกัญชาบําบัดที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายของรัฐ การยกเวนการ
ดําเนิน คดีอ าญาและทางแพ งหรือ การลงโทษพยาบาลผูละเมิดความผิด เช น ใชใบอนุญ าตหมดอายุ หรือ ข อมูล
ประจําตัวสําหรับผูปฏิบัติงานดานการดูแลสุขภาพที่มีการโตแยงทางสุขภาพเลือกในการรักษาเกี่ยวกับกัญชา หรือ
การกําหนดผูแจกจายหรือบริหารกัญชาทางการแพทยตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายของรัฐ (Pettinato, M.
2017)
การพยาบาลกั ญ ชา (Cannabis Nursing) หรื อ การดู แ ลผู ป ว ยที่ไ ด รั บ การรั ก ษาโดยใช ย ากั ญ ชาทาง
การแพทย ถือเปนองคความรูใหมท่พี ึ่งเกิดขึ้นในชวง 25 ปท่ผี านมา เนื่องจากประโยชนและสรรพคุณทางการรักษา
ของพืชกัญชาไดสรางผลกระทบทางสุขภาพอยางมากตอผูปวยจากทุกชวงชีวิต เพื่อนําสารสกัดจากกัญชามาบรร
เทาความเจ็บปวยเปนตัวเลือกสุขภาพที่ใชบําบัดทั้งสภาพจิตใจและรางกายแกผูคน ในบางประเทศที่อนุญาตใหใช
กัญชาอยางถูกกฎหมายมีการศึกษาทางคลินิกแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของพืช และการใชงานที่มีศักยภาพที่
หลากหลาย เมื่อการใชกัญชาเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทยเพิ่มขึ้นจะมีความตองการมากขึ้นสําหรับพยาบาลที่
คุนชิน กับองคประกอบตาง ๆ ของกัญชาสมุนไพรและการใชงานที่อาจจะตองพิจารณาถึงผลกระทบทางจริยธรรม
และกฎหมายด ว ย ซึ่ ง การพยาบาลและการใช กั ญ ชาตามคํ า จํ า กั ด ความของสมาคมพยาบาลกั ญ ชาอเมริ กั น
(American Cannabis Nurses Association : ACNA) กล า วว า การพยาบาลกั ญ ชา (Cannabis Nursing)
หมายถึ ง การพยาบาล (nursing care) ที่ค รอบคลุ ม ความรูข องระบบกั ญ ชาในร า งกาย (Endocannabinoid
system) ตัว ควบคุมหลัก ของ homeostasis การใชผลิต ภัณ ฑ กัญ ชาเปนสมุน ไพรอยา งปลอดภั ย การรั บ รูถึง
ผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑกัญชาสมุนไพร ซึ่งพยาบาลกัญชาจะตองทําการประเมิน
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ความเสี่ยงและคํานึงถึงประโยชนของการรักษากัญชาทางการแพทยท่ีประกอบดวย (1) การใหคําแนะนําผูปว ยใน
การใชกัญชาทางการแพทยเพื่อลดผลขางเคียงจากปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น (2) การระบุปฏิกิริยาระหวางยาที่
อาจเกิดขึ้นในการรักษาในปจจุบัน (3) ตระหนักถึงยาที่ปลอดภัย ผานการทดสอบและปฏิบัตติ าม (4) ชวยในการไต
เตรทหรือลดขนาดยา (5) สอนมาตรการประกันคุณภาพและการประเมินใบรับรองการวิเคราะห และ (6) การให
ความรูแกทีมบุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวของและผูปวย ซึ่งจะเห็นวาพยาบาลกัญชา (Cannabis nurse) จะตองมี
ความรูความเขาใจในการใชกัญชาทางการแพทย เปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในแนวทางการดูแลรักษาที่เกี่ยวของ
เปนอยางดี เพื่อใหการดูแลอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง ซึ่งสมาคมพยาบาลกัญชาอเมริกัน ไดผลิตพยาบาล
กัญชาและทําการขึ้นทะเบียนพยาบาลกัญชา โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหความรูแกพยาบาลเกี่ยวกับพื้นฐานของ
กัญชาและการนําไปใชในการแพทยแผนปจจุบัน (Dawn-Marie Steenstra, 2020)
ในด า นองค ก รวิ ช าชี พ การพยาบาลในประเทศไทย สภาการพยาบาล (Thailand Nursing and
Midwifery Council) เปน องคก รวิช าชีพ การพยาบาลที่จั ดตั้งขึ้น มาโดยมีวั ตถุป ระสงคเพื่อ (1) ควบคุม ความ
ประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ ใหถูกตองตาม
จริ ย ธรรมแห ง วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ (2) ส ง เสริ ม การศึ ก ษา การบริ ก าร การวิ จั ย และ
ความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาลการผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ (3) สงเสริมความสามัคคี
และผดุงเกียรติของสมาชิก (4) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชน และองคกรอื่นในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ และการสาธารณสุข (5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับ
ปญหาการพยาบาล การผดุงครรภ และการสาธารณสุข (6) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การ
ผดุงครรภ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภในประเทศไทย และ (7) ผดุงความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการ
ให ส มาชิ ก ซึ่ ง ระหว า งวั น ที่ 22-24 มี น าคม พ .ศ .2564 สภาการพยาบาลร ว มกั บ กรมการแพทย ไ ด จั ด อบรม
“หลัก สูตรพยาบาลผูจัดการดูแ ลผูป วยที่ไดร ับสารสกัดกัญชาทางการแพทย”ขึ้น ณ หองประชุมพิบูลสงคราม
โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เพื่อใหพยาบาลทราบถึงนโยบายการใชกัญชาทางการแพทยรวมทั้งมีองคความรูดา น
สารสกั ด กั ญ ชาและทั ก ษะที่จํ า เป น ในการดู แ ลผู ป ว ยเฉพาะกลุม อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย (สภาการ
พยาบาล, 2564) จะเห็นไดวา การดูแลผูปวยที่ไดรับสารสกัดกัญชาทางการแพทยกําลังอยูระหวางความสนใจและมี
การขับเคลื่อนทางองคกรวิชาชีพการพยาบาลอยางตอเนื่อง
สรุปการเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการแพทยไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช
กัญชาทางการแพทย ซึ่งมีพยาบาลจํานวนหนึ่งที่กําลังดูแลผูปวยที่ใชกัญชาเปนสมุนไพรรักษาสุขภาพ ทางสมาคม
พยาบาลอเมริกันระบุวา "องคกรพยาบาลวิชาชีพจําเปนตองสนับสนุนพยาบาลทุกคนและเพื่อความกาวหนาในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น หรือเรียกวาการพยาบาลกัญชา (Cannabis Nursing) การรับรู
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ถึงผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑกัญชาสมุนไพร ซึ่งพยาบาลกัญชาจะตองทําการประเมิน
ความเสี่ยงและคํานึงถึงประโยชนของการรักษากัญชาทางการแพทยเปนสําคัญ และจะตองมีความรูความเขาใจใน
การใชกัญชาทางการแพทย เปนผูที่มีความรูความเขาใจในแนวทางการดูแลรักษาที่เกี่ยวของเปนอยางดี องคกร
วิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย สภาการพยาบาลระบุวา 1) ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 2) สงเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความกาวหนาในวิชาชีพการพยาบาล 3) สงเสริมความ
สามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 4) ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหการศึกษาแกประชาชน และองคกรอื่น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล 5) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาการพยาบาล การผดุง
ครรภ และการสาธารณสุข 6) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ หรือการพยาบาล
และการผดุงครรภในประเทศไทย และ 7) ผดุงความเปนธรรมและสงเสริมสวัสดิการใหสมาชิก

1.1.บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไมตอบสนองที่ไดรับการรักษาโดยใช
สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย พบวา
ปจจุบันมีการใชยา Cannabidiol หรือ CBD oil ในการรักษาโรคลมชักในเด็กที่รักษายากกันมากขึ้น และ
มีหลักฐานจากการศึกษาวิจัยพบวา Cannabidiol สามารถลดอาการชักในผูปวย Dravet syndrome ซึ่งรอยละ
80 ของผูปวยเกิดจากการกลายพันธุ (mutation) ของยีน SCN1A, Lennox-Gastaut syndrome และ เริ่มมีการ
ใชในการรักษา intractable epilepsy ชนิดอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เชนผูปวย Tuberous sclerosis complex การให
ยา cannabidiolในผู ป ว ยเด็ ก ที่ ไ ด รั บ ยา clobazam เช น เดี ย วกั บ ผู ป ว ยรายนี้ อ าจมี ผ ลทํ า ให ร ะดั บ active
metabolite ของ clobazam (N-desmethyl clobazam) เพิ่มสูงขึ้น ในประเทศไทยยังไมสามารถตรวจวัดระดับ
ของ N-desmethyl clobazam ได จึ ง ควรสั ง เกตอาการและผลข า งเคี ย งจากยาด ว ย จากข อ มู ล ข า งต น
cannabidiol หรือ CBD oil จึงเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งในการรักษาอาการชักที่มีความปลอดภัย มีผลขางเคียงที่
ไม รุ น แรงเช น ง ว งนอน อ อ นเพลี ย เบื่ อ อาหารและถ า ยเหลวเป น ต น และสามารถลดอาการชั ก ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพในผูปวยเด็กโรคลมชักที่ด้ือตอการรักษาดวยยา (treatment resistant epilepsy ) (ชัยยศ คงคติ
ธรรม, Kongkathidham. C. ,2020) ซึ่งการใชยาสกัดกัญชาสําหรับรักษาโรคลมชักในประเทศไทยยังอยูในระยะ
เริ่มต น หลังจากมี นโยบายการปลดล อ คกั ญชาเพื่อ ใชท างการแพทยใ นประเทศไทยในป พ.ศ. 2562 ดั งนั้นการ
ติดตามประสิทธิผลและผลขางเคียงของยาสกัดกัญ ชายังคงตองติดตามอยางใกลชิดเพื่อประโยชนดานการรักษา
และความปลอดภัยของผูปวยโรคลมชัก ซึ่งการใชยาสกัดกัญชากับโรคลมชักควรจะใหอยูในความดูแลของแพทย
เฉพาะทางที่คุนเคยกับการรักษาโรคลมชักรักษายากเหลานี้กอนที่จะนํามาใชอยางแพรหลายตอไป
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การรักษาโดยใชกัญชาทางการแพทยก็ตองอาศัยกระบวนการพยาบาลในการประเมินความตองการและ
ความพรอมของผูปวยที่ตองมีการรับรูขอดีขอเสียและขอมูลทุกดานของกระบวนการรักษา พยาบาลจึงมีบทบาท
สําคัญในการวางแผนการให ความรูความเขาใจเพื่อจัดการพยาบาลที่เหมาะสม (มณฑกา ธีรชัยสกุล และคณะ,
Teerachaisakul M. et al, 2016) พยาบาลเด็กซึ่ง เปนบุค ลากรทีมสุข ภาพที่มีห นา ที่ดูแ ลผูปว ยเด็ก โรคลมชัก
โดยตรงต อ งสามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ดู แ ลให ผู ปว ยเด็ ก โรคลมชั ก ปลอดภั ย ขณะที่ มีอ าการชั ก ป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนจากการรักษา และใหความรูแกผูปกครองในการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักขณะอยูท่ีบานตลอดจน
สงเสริมใหผูปวยเด็กโรคลมชักมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวคิดของบลูม บุคคลจะสามารถปฏิบัติสิ่งใดไดตองมีความรู
และมีทัศนคติที่ดีตอเรื่องที่จะปฏิบัติ ดังนั้นการที่พยาบาลจะสามารถปฏิบัติการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พยาบาลตองมีความรูทักษะและทัศนคติในเรื่องการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักเปนอยางดี (ตะวันรัตน
สกุลรุงจรัส และคณะ Sakulrungjarat T. et al ,2017) จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรม
การใช กั ญ ชาเพื่ อ ประโยชน ทางการแพทย พบว า ป จ จั ย ที่ สามารถพยากรณ อิ ท ธิ พ ลต อ ระดั บ พฤติ ก รรมของ
ประชาชนในการใชกัญชาทางการแพทยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรม
ของประชาชนมากที่ สุ ดคื อ สารสกัดกั ญ ชาที่ ได ม าจากตน กัญ ชา รองลงมาคื อ ขนาดของยาควรพิ จ ารณาตาม
ผลการรักษาที่ไดรับเปนหลัก ยากัญชาใชกับผูปวยโรคสมองเสื่อม และอารมณ อาการขางเคียงของกัญชาคือ เดิน
เซ ยากัญชาหามใชในหญิงตั้งครรภ/ใหนมบุตร ผูใชกัญชาสามารถเพิ่มขนาดไดเองอยางชาๆ ยากัญชาที่ใชในผูปวย
มะเร็งระยะสุดทายใหผูปวยสั่งเสียครอบครัวไดครอบครัวไมทรมาน ตามลําดับซึ่งปจจัยโดยรวมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของประชาชนในการใชกั ญชาทางการแพทยในทางบวก อธิ บายไดว า หากประชาชนมีการรับรูขอ ดี
ข อ เสี ย ของกั ญ ชามากขึ้ น จะทํ า ให ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมการใช กั ญ ชาทางการแพทย เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (1) เปนขอมูลพื้นฐานดานการรับรูขอดีขอเสีย ของการใชกัญชา
ทางการแพทยเปนแนวทางในการวางแผนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยตอไป (2) เปนขอมูลพื้นฐานใน
การสนับสนุนพฤติกรรมและ การใหความรูความเขาใจในการใชกัญชาทางการแพทย และ (3) พัฒนาศักยภาพผู
ใหบริการเพื่อใหบริการที่เหมาะสมกับอาการปวยแตละประเภท (กรพินทุ ปานวิเชียร, Panwichian K., 2020)
จากการทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชยาสกัดกัญชาสําหรับรักษาโรคลมชักในเด็กของ
ประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตน และกําลังอยูในชวงการศึกษาติดตามประสิทธิผลและผลขางเคียงของยาสกัด
กัญชาอยางใกลชิด พยาบาลถือเปนบุคลากรทางสุขภาพที่มีสัดสวนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพ ถือเปนกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนตองตื่นรู และเตรียมตัวใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการใชกัญชาทางการแพทย ซึ่งการสืบคนบทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไม
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ตอบสนองที่ไดรับการรักษาโดยใชสารสกัดจากกัญชาทางการแพทยนั้นยังไมพบเอกสารที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
เนื่องจากเปนเรื่องที่คอนขางใหมและองคกรวิชาชีพทางสุขภาพกําลังตื่นตัวเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูที่
เกี่ยวของรวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่สอดรับกับรูปแบบการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของประเทศ ซึ่งใน
อนาคตพยาบาลเด็กจะตองแสดงบทบาทหนาที่ของการสงเสริมการใชยากัญชาทางการแพทยอยางสมเหตุสมผลใน
ผูปกครอง เพื่อประโยชนทางสุขภาพและความปลอดภัยของผูปวยเด็ก ในการใหบริการในคลินิกกัญชาทางการ
แพทย แบบบู รณาการที่ผสมผสานการใหบริการกั ญชาทางการแพทยแผนปจจุ บันและแผนไทยในสถานบริการ
สุขภาพระดับตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปใชเปนแนวทางการจัดตั้งไดตามความเหมาะสมและบริบท
ของพื้นที่ เพื่อ ให บ ริก ารผูปวยที่ยึ ดหลัก การในการทํางาน 3 ประการ คือ (1) ตอ งปลอดภัย ตอ ผูปวย (do no
harm) (2) ตองเปนประโยชนตอผูปวย (patient benefit) และ (3) ตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง (no hidden
agenda) (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข , Department of Medicine, Ministry of Public Health.
(2021)
สรุปในอนาคตจะมีพยาบาลที่ตองดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไมตอบสนองตอยาที่ไดรับการรักษา
โดยใชสารสกัดจากกั ญชาทางการแพทย และการรักษาโดยใช กัญชาทางการแพทยนั้นก็ตองอาศัยกระบวนการ
พยาบาลในการประเมินความตองการและความพรอมของผูปวยที่ตองมีการรับรูขอดีขอเสียและขอมูลทุกดานของ
กระบวนการรักษา พยาบาลจึงจําเปนตองแสดงบทบาททางการพยาบาลในการวางแผนการใหความรูความเขาใจ
เพื่อจัดการพยาบาลที่เหมาะสม ยึดหลักการในการทํางาน 3 ประการ คือ 1) ตองปลอดภัยตอผูปวย 2) ตองเปน
ประโยชนตอผูปวย และ 3) ตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง อีกทั้งมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผูปวยเด็ก
โรคลมชักที่ไดรับการรักษาจากยาสกัดกัญ ชาทางการแพทยอยา งตอเนื่อ งภายใตการสนับ สนุน ขององคกรทาง
วิชาชีพการพยาบาลเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดตี อ ไป

อภิปรายผล
การเตรี ยมความพรอมของบุ คลากรทางการแพทยไดรับการสนั บสนุน ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การใช
กัญชาทางการแพทย เรียกวาการพยาบาลกัญชา การรับรูถึงผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑ
กัญชาสมุนไพร ซึ่งพยาบาลกัญชาจะตองทําการประเมินความเสี่ยงและคํานึงถึงประโยชนของการรักษากัญชาทาง
การแพทยเปนสําคัญ และจะตองมีความรูความเขาใจในการใชกัญชาทางการแพทย ขัดแยงกับขอมูลของนริศา คํา
แกนและเจริญ ตรีศกั ดิ์ (2562) ไดระบุวาเนื่องจากในประเทศไทย กัญชายังจัดเปนยาเสพติดใหโทษ แมเพิ่งอนุญาต
ใหสามารถนํามาทําการศึกษาวิจัยทางการแพทยไดการทําการวิจัยจึงไมแพรหลายมากนัก กลไกการออกฤทธิ์ของ
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สารกลุมนี้ในการรักษาโรคบางชนิดที่กลาวมาแลวนั้น ถึ งแมจะมีความชั ดเจนมากขึ้น แตยังไม มีความครอบคลุม
สําหรับทุก ๆ โรคและยังคงตองรอผลการวิจัยเพิ่มเติมทางคลินิกใหมากกวานี้นอกจากนี้ขอมูลจากการสํารวจความ
พรอ มของแพทยในการตอบป ญหาเกี่ยวกับ การใชสารสกัดกัญชาในการรัก ษาความผิดปกติตาง ๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวามีแพทย(residents และfellows) จํานวน 89% ที่บอกวาตนไมพรอมที่จะใหคําปรึกษา และ
เมื่อ สํารวจโรงเรียนแพทยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา พบว ามีเพี ยง 9% ของโรงเรียนผลิตแพทย ในสหรัฐอเมริกา
เทานั้นที่ไดบรรจุเรื่องการใชสารสกัดกัญชาในการรักษาทางคลินิกไวในหลักสูตรเพื่อสอนนักศึกษาแพทยซึ่งนาจะ
เปนสถานการณเดียวกันกับที่พบในประเทศไทยในขณะนี้
บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไมตอบสนองที่ไดรับการรักษา จะมีการโดยใช
สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย การรักษาโดยใชกัญชาทางการแพทยก็ตองอาศัยกระบวนการพยาบาลในการ
ประเมินความตองการและความพรอมของผูปวยที่ตองมีการรับรูขอดีขอเสียและขอมูลทุกดานของกระบวนการ
รักษา จึงเปนหนาที่ของพยาบาลที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนการใหความรูความเขาใจเพื่อจัดการพยาบาลที่
เหมาะสม ยึ ดหลักการในการทํางาน 3 ประการ คือ 1) ตองปลอดภัยตอผูปวย 2) ตองเป นประโยชนตอผูปวย
และ 3) ตองไมมีผลประโยชนแอบแฝง
องคความรูที่ไดจากการวิจัย
การศึกษา บทบาทพยาบาลกับการใชกัญชาทางการแพทยในการรักษาเด็กโรคลมชักชนิดไมตอบสนองตอ
การรักษา คนพบวา บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปว ยเด็กโรคลมชักประเภทที่ไมตอบสนองที่ไดรับการรักษาโดยใช
สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย การรักษาโดยใชกัญชาทางการแพทยก็ตองอาศัยกระบวนการพยาบาลในการ
ประเมินความตองการและความพรอมของผูปวยที่ตองมีการรับรูขอดีขอเสียและขอมูลทุกดานของกระบวนการ
รักษา จึงเปนหนาที่ของพยาบาลที่มีบทบาทสําคัญในการวางแผนการใหความรูความเขาใจเพื่อจัดการพยาบาลที่
เหมาะสม ยึ ด หลั ก การในการทํ า งาน คื อ ต อ งปลอดภั ย ต อ ผู ปวย ต องเป น ประโยชน ตอ ผู ป ว ย และ ต องไมมี
ผลประโยชน แ อบแฝง สุ ด ท า ยต อ งให มี ก ารพั ฒ นาแพทย มี จํ า นวน 89% ในประเทศสหรั ฐ เอมริ ก า ซึ่ ง น า จะ
เทียบเคียงกับประเทศไทยไดท่ีบอกวาตนไมพรอมที่จะใหคําปรึกษา ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนี้ผูมีสวนเกี่ยวของตอง
นําไปกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนาแพทยและบุคคลากรที่เกี่ยวของโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ

ขอเสนอแนะ
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1. องคกรทางวิชาชีพพยาบาลควรสนับสนุนการทําวิจัย การพัฒนาพยาบาลกัญญชา (Cannabis nurse)
ที่ เ ชี่ ย วชาญในการปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดรั บ กั บ นโยบายและรู ป แบบการดู แ ลสุ ข ภาพทางเลื อ กของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป
2. ควรมีการสงเสริมความรูและพัฒนาศักยภาพ (Up skill) ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหแกพยาบาลผู
ใหบ ริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย และพยาบาลผูสนใจศึกษาเพิ่มความรูที่เกี่ยวของกับการใชกัญญชาทาง
การแพทย โดยทางองคกรทางวิชาชีพพยาบาลรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การพยาบาลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยกัญชาทางการแพทย
3. พยาบาลผูใหบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อใหไดขอมูล
เชิงลึกจากบุคคลที่ เกี่ ย วข องในการใชกั ญชาทางการแพทย ที่ประกอบด วย แพทย พยาบาล ผูป กครองหรือ ผู
บริบาลผูปวยเด็กที่ปว ยเปนโรคลมชัก เพื่อสรางองคความรูจากการใชกัญชาทางการแพทยในโรคลมชักในผูปว ยเด็ก
ประเภทที่ไมตอบสนอง และสรางมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมตอไป
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