แนวทางการนัดผู้ป่วยเข้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้ป่วยมีความประสงค์ขอรับน้้ามันกัญชาในการรักษาหรือ
เคยรับน้้ามันกัญชาจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่อื่น
และต้องการมาขอรับยาต่อ รพร.สระแก้ว
เข้าพบแพทย์ได้ทุกแผนก รับการตรวจประเมิน/คัดกรอง
(ตามแบบฟอร์มคัดกรอง) ตามระบบของ รพร.สระแก้ว

หากเข้าเกณฑ์ แพทย์แจ้งพยาบาลหน้าห้องตรวจ
เพื่อประสานงานพยาบาลประจ้าคลินิกกัญชา ฯ
ของรพร.สระแก้ว ในการขอวันนัดเข้าคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์
การนัดเข้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -15.30 น.
เบอร์โทร 037-243018-20 ต่อ 317

พยาบาลหน้าห้องตรวจแจ้งวันนัดกับผู้ป่วย

ผู้ป่วยมาตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และน้า
เอกสารต่างๆมาด้วย
เอกสารที่ต้องเตรียม

1.
2.
3.
4.
5.

ใบเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย
หลักฐานทางการแพทย์ยืนยันความเจ็บป่วย
ผลการเจาะเลือดภายในไม่เกิน 14 วัน / เจาะวันนัดเข้าคลินิก
ใบส่งตัว (ถ้ามี)
ยาโรคประจ้าตัวที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ ณ ปัจจุบัน

แนวทางการส่งต่อ/นัดผู้ป่วยเข้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน
มาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
ผู้ป่วยมีความประสงค์จะรับน้้ามันกัญชาในการรักษา หรือ
เคยรับน้้ามันกัญชาจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่อื่น

เข้าพบแพทย์ รับการตรวจประเมิน/คัดกรอง (ตามแบบฟอร์มคัดกรองฯ)
ณ โรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ ตามระบบของโรงพยาบาล

หากเข้าเกณฑ์ แพทย์แจ้งพยาบาลผู้ประสานงาน
ของโรงพยาบาลนั้นๆ เพื่อโทรขอนัดวันเข้าคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ กับ รพร.สระแก้ว

แนะน้าเจาะเลือดผู้ป่วยในช่วง 14 วัน
ก่อนมา รพร.สระแก้ว ดังนี้
-

CBC
Liver function
Kidney function

สามารถประสานขอวันนัดเข้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 -15.30 น.
เบอร์โทร 037-243018-20 ต่อ 317 (คุณจตุพร)

พยาบาลผู้ประสานงานของโรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ แจ้งวันนัดกับผู้ป่วย

ผู้ป่วยมาตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และน้า
เอกสารต่างๆมาด้วย
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.
2.
3.
4.
5.

ใบเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วย
หลักฐานทางการแพทย์ยืนยันความเจ็บป่วย
ผลการเจาะเลือดภายในไม่เกิน 14 วัน
ใบส่งตัว
ยาโรคประจ้าตัวที่ผู้ป่วยรักษาอยู่ ณ ปัจจุบัน

แบบฟอร์ มการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้ ารับการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว
ชื่อ-สกุล.................................................................................อายุ...................................
1. ข้ อบ่ งชี้ แพทย์ แผนปัจจุบนั (ต้ องมีอย่ างน้ อย 1 ข้ อ)
1.1 ผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดทางระบบประสาท เช่น ปวดเสี ยวแปล๊บเหมือนไฟฟ้าช็อต แสบร้อนรู ้สึกยิบๆชาๆ
ที่รบกวนชีวติ ประจาวัน โดยมีอาการนานกว่า 3 เดือน และ***รักษาด้ วยวิธีอื่นไม่ ได้ ผล***
1.2 ผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะท้ายที่มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปวด ***ทีไ่ ม่ ตอบสนองต่ อยามาตรฐาน***
2. ข้ อบ่ งชี้ แพทย์ แผนไทย
2.1 กลุ่มโรค/อาการ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร มีอาการเรื้ อรัง 1 เดือน และใช้ การรักษา วิธีอื่นไม่ ได้ ผล
2. 2 กลุ่มอาการระบบกล้ามเนื้อ เรื้ อรัง มีอาการไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน ได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรงไม่มีกาลัง อาการชา ฟื้ นฟู
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีอาการทางคลินิกคงที่
3. ข้ อห้ ามใช้ (ต้ องไม่ เป็ นครบทุกข้ อ)
2.1 ผูป้ ่ วยมีโรคหัวใจและหลอดเลือด

เป็ น

ไม่เป็ น

2.2 ผูป้ ่ วยมีโรคจิตเวช

เป็ น

ไม่เป็ น

2.3 สตรี มีครรภ์ สตรี ให้นมบุตร

เป็ น

ไม่เป็ น

2.4 ผูป้ ่ วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดชื่อวาร์ฟาริ น (warfarin)

เป็ น

ไม่เป็ น

4. หลักฐานทางการแพทย์มายืนยันถึงความเจ็บป่ วย (ต้องระบุวา่ เป็ นโรคอะไร เคยรักษาด้วยการรักษามาตรฐานอย่างไรแล้วไม่ดีข้ ึน) ได้แก่
ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา และยาโรคประจาตัว
เข้ าคลินิก

แผนปั จจุบนั (น้ ามันกัญชา)

มี

แพทย์แผนไทย

ไม่มี
ยาศุขไสยาศน์ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
ยาทาลายพระสุเมรุ กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
ที่มีอาการทางคลินิกคงที่

ลงชื่อ...............................................................แพทย์ผสู ้ ่งต่อการรักษา
4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรผูป้ ่ วย ........................................
เบอร์โทรญาติ..........................................ชื่อญาติ.........................................................
5. ผูป้ ่ วยต้องเดินทางมาด้วยตัวเองในวันที่มาพบแพทย์ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์
สิ่งทีต่ ้ องเตรียมมาด้ วยเมื่อได้รับการนัดเข้ าคลินกิ
1.ใบเกณฑ์การคัดกรองผูป้ ่ วย
2. หลักฐานทางการแพทย์ยนื ยันความเจ็บป่ วย และการรักษาที่ได้รับแล้ว
(ใบรับรองแพทย์)
3. ผลเจาะเลือด CBC, Liver function, Kidney function ภายในไม่เกิน 14 วัน
4. ใบส่งตัว (กรณี สิทธิ์อยูน่ อกเขต)
5. ยาโรคประจาตัวที่ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาอยู่
ประทับตราโรงพยาบาล

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผา่ นเกณฑ์

ลงชื่อ……………………………..…พยาบาลผูข้ อวันนัด
(............................................................)
โรงพยาบาล………………………………….................
วันนัดเข้าคลินิก .........................................ที่ รพร.สระแก้ว
ลงชื่อ………………………..............พยาบาลผูอ้ อกวันนัด
(............................................................)

คลินิกกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว
เข้ ารั บการคัดกรองได้ ในวันและเวลาราชการในโรงพยาบาลทุกแห่ ง
**** ผู้ป่วยในเขตอาเภอเมืองสระแก้ ว สามารถคัดกรองได้ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว แผนกผู้ป่วยนอก****
**** ผู้ป่วยนอกเขตอาเภอเมืองสระแก้ ว สามารถคัดกรองได้ ที่ โรงพยาบาลชุมชนประจาอาเภอของท่ าน ****
....................................................................................................

การให้ บริการตรวจรั กษาและจ่ ายยาเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองเท่ านัน้
ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ ท่ ี 2 และวันจันทร์ สัปดาห์ ท่ ี 4 ของทุกเดือน เวลา 13.00-16.00น
ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ อาคารศัลยกรรมชัน้ 1 (อาคารสีฟ้าข้ างโรงอาหาร)

นา้ มันกัญชาสูตร 1.7 % THC ใช้ รักษา
1.ผู้ป่วยที่มีอาการปวดทางระบบประสาท เช่น ปวดเสียวแปล๊ บเหมือนไฟช็อต แสบร้ อน รู้สึกยิบๆ ชาๆ ที่รบกวน
ชีวิตประจาวัน (โดยต้ องมีอาการปวดเรื อ้ รังมานาน มากกว่า 3 เดือน และรักษาวิธีอื่นไม่ได้ ผล)
2.ผู้ป่วยมะเร็ งระยะท้ าย ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปวด (ที่ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐาน)

ยาสมุนไพรผสมกัญชา
1. ตารับศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร มีอาการเรื อ้ รัง 1 เดือน และใช้ การรักษาวิธีอื่นไม่ได้ ผล
2. ตารับทาลายพระสุเมรุ ช่วยรักษาอาการระบบกล้ ามเนื ้อ เรื อ้ รัง มีอาการไม่น้อยกว่า 3 เดือน ได้ แก่ อาการปวด
กล้ ามเนื ้อ อ่อนแรงไม่มีกาลัง อาการชา ฟื น้ ฟูโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่มีอาการทางคลินิกคงที่
………………………………….……………………………………………

เกณฑ์ ข้อห้ ามใช้ ยา :

หากมีข้อจากัดตามที่ระบุเพียงข้ อใดข้ อหนึ่ง ไม่ สามารถเข้ ารับยาได้

1.ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.ผู้ป่วยที่มีโรคทางจิตเวช
3.สตรี มีครรภ์หรื อสตรี ให้ นมบุตร
4.ผู้ป่วยที่ใช้ ยาละลายลิ่มเลือดชื่อวาร์ ฟาริ น (warfarin)
หมายเหตุ: ในผู้ป่วยที่ผา่ นการคัดกรอง ผู้ป่วยอาจได้ หรือ ไม่ได้ รับสารสกัดจากน ้ามันกัญชา ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของแพทย์
ตามมาตรฐานและเบิกจ่ายยาตามระบบของโรงพยาบาล ไม่มีแจก หรื อ จาหน่าย

***** หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมติดต่ อ 037-243018-20 หรือติดต่ อโรงพยาบาลใกล้ บ้าน ****

