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บทที่  3 

การบันทึกข้อมูลรายงานปัญหาการใช้กัญชา 

 
  เมื่อสถานพยาบาลมีการจ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วยเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ จ า เป็นต้องมีการรายงาน
ปัญหาการใช้กัญชาของผู้ป่วยทุกราย ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลสามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบได้โดยผ่านหน้าจอของระบบ
นี้ ทั้งนี้ ผู้บันทึกข้อมูล ไม่จ าเป็นต้องขอ User name และ Password เพ่ิมเติม เพ่ือเข้าระบบดังกล่าวสามารถใช้ User 
name และ Password เดียวกับระบบนี้ได้เลย 

วิธีการเข้าใช้งานในระบบรายงานปัญหาการใช้กัญชา 
1. เลือกเมนู “รายงานปัญหาการใช้กัญชา” (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 หน้าจอแสดงเมนูการเข้างานในระบบ 

2. ระบบการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2) 
1) รายการทั้งหมด คือ จ านวนผู้ป่วยทั้งหมดของรพ. ที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชา 
2) รายการที่ยังไม่เคยลงบันทึก คือ จ านวนผู้ป่วยของรพ. ที่ยังไม่เคยบันทึกระบบรายงานปัญหาการใช้กัญชา 
3) รายงานที่ลงบันทึกแล้ว คือ จ านวนผู้ป่วยของรพ. ที่เคยมีการบันทึกระบบรายงานปัญหาการใช้กัญชา 
4) แสดงรายชื่อผู้ป่วยของสถานพยาบาลทั้งหมด 

 
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงหน้าแรกของระบบรายงานปัญหาการใช้กัญชา (HPVC) 
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วิธีการบันทึกข้อมูลครั้งแรก (Visit 0) 

1. ค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการกรอกข้อมูลโดยใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 หน้าจอแสดงการค้นหารายชื่อผู้ป่วย 

 

2. คลิกท่ีชื่อผู้ป่วย และคลิกบันทึกการติดตามความปลอดภัย (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 วิธีการบันทึกการติดตามความปลอดภัย 

 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ (รูปที่ 5) ดังนี้ 
1) เลขที่อ้างอิง (Report Case) 
2) ครั้งที่ผู้ป่วยพบแพทย์หรือติดตามอาการ โดยในการได้รับยาครั้งแรก จะถือว่าเป็นครั้งที่ 0 
3) วันที่จ่ายยา จะแสดงวันที่ผู้ป่วยได้รับกัญชาในการกรอกข้อมูลครั้งนั้น 
4) เลือกเงื่อนไขการกรอกข้อมูล หากผู้ป่วยมีการใช้ยาอ่ืนร่วมกับการใช้กัญชา ให้เลือก “ใช้ร่วมกับยาอ่ืนๆ”  

 
รปูที่ 5 หน้าจอแสดงเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลครั้งแรก 
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4. ระบบจะแสดงหัวข้อการกรอกข้อมูล (รูปที่ 6) โดยถ้าผู้ป่วยไม่มีการใช้ยาอ่ืนร่วมจะปรากฏให้กรอกข้อมูล 4 
ส่วน แต่ถ้าผู้ป่วยมีการใช้ยาอื่นร่วมจะปรากฏให้กรอกข้อมูล 5 ส่วน 

 
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูล (ด้านซ้าย-กรณีใช้กัญชาอย่างเดียว และด้านขวา-กรณีใช้ยาอ่ืนร่วม) 

5. กรอกข้อมูลในแต่ละส่วน (ถ้าข้อมูลบันทึกแล้วจะเปลี่ยนแถบสีจากสีส้มเป็นสีเขียว) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงานที่ให้การรักษา (รูปที่ 7) 
ระบบจะดึงข้อมูลชื่อแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาจากที่บันทึกการสั่งใช้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด

บันทึก  

    
รูปที่ 7 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้การรักษา 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย (รูปที่ 8)  
 กรอกข้อมูล วันเดือนปีเกิด (ในกรณีท่ีไม่ทราบวันเกิดให้ระบุเป็นวันที่ 1 ของเดือนปีเกิด) น้ าหนัก ส่วนสูง 
ความดันโลหิต ชีพจร ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ โรคประจ าตัว ประวัติแพ้ยา ในกรณีเพศหญิงให้ระบุการ
ตั้งครรภ์ และให้นมบุตรเพิ่มเติม และกดบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 8 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย 
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 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา (รูปที่ 9) 
1) ระบบจะดึงข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต และวันที่รับยา จากระบบบันทึกการสั่งจ่าย 
2) เลือกรูปแบบการใช้ยา โดยกดที่ ▼จะปรากฏข้อมูลให้เลือก เช่น น้ ามัน ผง เม็ด 
3) ระบุขนาดการใช้ยาให้ระบุเป็นตัวเลข เช่น 0.5, 1, 2 และเลือกหน่วยการใช้ยาโดยกดที่ ▼จะปรากฏ

ข้อมูลให้เลือก เช่น ซอง หยด ซีซี 
4) ระบุว่าใช้ปริมาณที่ใช้ต่อวัน ให้ระบุเป็นตัวเลข 
5) เลือกวิธีการใช้ยา โดยกดท่ี ▼จะปรากฏข้อมูลให้เลือก เช่น รับประทาน หยดใต้ลิ้น 
6) คลิกเลือกเวลาการใช้ยา และระบุระยะเวลาการใช้ยาให้ระบุเป็นตัวเลข 
7) หากขนาดการใช้ยาแต่ละมื้อไม่เท่ากัน เช่น เช้า 1 หยด ก่อนนอน 2 หยด ให้กรอกข้อมูลในช่องหมายเหตุ 
8) ระบุโรคหรือสาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ให้ระบุเป็น ICD10 โดยสามารถค้นหาได้จากรหัส (ICD code) 

หรือใส่ชื่อโรคตามรูปแบบ ICD10 สามารถระบุสาเหตุการใช้ได้มากกว่า 1 ให้กดที่เพ่ิมรายการ หรือถ้าเลือกสาเหตุการ
ใช้ผิดให้กดลบรายการ 

 
รูปที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการใช้ยาอ่ืนๆ หรือยาโรคประจ าตัว (รูปที่ 10) 
1) คลิกเลือกค้นหายา/เพ่ิมรายการ  
2) ค้นหาด้วยชื่อสามัญทางยา และกดเลือก ถ้าต้องการเพ่ิมรายการยาให้กดที่ปุ่มเพ่ิมรายการ (ท าซ้ าตั้งแต่ข้อ 1) 
3) กดปุ่มบันทึก เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว 

 
รูปที่ 10 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 4 ข้อมูลการใช้ยาอื่นๆ หรือยาโรคประจ าตัว 
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 ส่วนที่ 5 คุณภาพชีวิต จากการประเมินแบบ EQ-5D-5L (รูปที่ 11) 
 ตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิต EQ-5D-5L ทุกครั้งที่พบผู้ป่วย (โปรแกรมจะค านวณคะแนนคุณชีวิตให้) และ
กดบันทึก 

 
รูปที่ 11 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 5 คุณภาพชีวิต จากการประเมินแบบ EQ-5D-5L 

6. เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้คลิกเลือก “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” โดยสถานะของรายงานจะ
เปลี่ยนเป็น “บันทึกผลเรียบร้อย” (รูปที่ 12) 

 
รูปที่ 12 หน้าจอแสดงสถานะของรายงาน 
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วิธีการบันทึกข้อมูลการรับยาครั้งต่อไปหรือการติดตามผล (Visit 1, 2, 3, ...) 

1. ค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการกรอกข้อมูลโดยใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (รูปที่ 3) 
2. คลิกท่ีชื่อผู้ป่วย และคลิกบันทึกการติดตามความปลอดภัย (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 13 วิธีการบันทึกการติดตามความปลอดภัยครั้งถัดไป 

การบันทึกการติดตามครั้งถัดไปได้เมื่อสถานะรายงานฉบับเดิมเป็น “บันทึกผลเรียบร้อย” เท่านั้น หากสถานะเป็น “อยู่
ระหว่างการบันทึกผล” ให้คลิกท่ีรายงานฉบับเดิมก่อน แล้วกดเลือก “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ตามรูปที่ 12 

3. เลือกเงื่อนไขการบันทึกการติดตามผล ได้แก่ 
1) รูปแบบการตรวจ (สั่งจ่ายยา หรือนัดดูอาการ) 
2) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (พบ หรือไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) 
3) ข้อมูลการใช้ยาอื่นๆ (มี หรือไม่มีการใช้ยาอ่ืนๆ ร่วมกับกัญชา) 

 
รูปที่ 14 หน้าจอแสดงเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลครั้งถัดไป 
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4. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลแต่ละส่วน (รูปที่ 15) 

 
รูปที่ 15 หน้าจอแสดงหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดในกรณีติดตามครั้งถัดไป 

 ส่วนที่ 6 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (รูปที่ 16) โดยมีวิธีการบันทึกแต่ละส่วนดังนี้ 
1) ระบุวันเดือนปีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
2) ระบุความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยเป็นการประเมินความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ภาพรวม หากเกิดหลายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้เลือกความร้ายแรงที่ร้ายแรงที่สุด ดังนี้ 
 ร้ายแรง หมายถึง กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)  

o ท าให้เสียชีวิต ให้ระบุวันเดือนปีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้การเสียชีวิตในกรณีนี้ไม่รวมถึงการที่ทารกเสียชีวิต
ขณะตั้งครรภ์ (การแท้งบุตร) อันเนื่องมาจากความผิดปกติมาแต่ก าเนิด หรือ การตั้งครรภ์ล้มเหลว 

o อันตรายถึงชีวิต เมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ เช่น เกิดภาวะ 
anaphylactic shock, apnea  

o ต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล/ท าให้เพ่ิมเวลาในการรักษานานขึ้น เมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (กรณีผู้ป่วย ต้องสังเกตการณ์ที่ห้องฉุกเฉิน โดยไม่มีความเสี่ยง
ถึงชีวิต ณ เวลานั้น ให้เลือกหัวข้อ "อ่ืนๆ ที่มีความส าคัญทางการแพทย์") หรือเมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนนั้น 
เป็นเหตุให้ใช้เวลาการรักษาในโรงพยาบาลยาวนานขึ้น 

o ความพิการถาวร/ไร้ความสามารถ เมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บุคคลดังกล่าวไม่
สามารถด ารงชีวิตตามปกติ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรหรืออย่างมีนัยส าคัญ ท าให้เกิดความเสียหาย หรือการ
ท าลายโครงสร้างหน้าที่ของร่างกายผู้ป่วย หรือ ความสามารถ และ/หรือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น ตาบอด ไตวาย  

o ความผิดปกติแต่ก าเนิด/ทารกวิรูป เมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ หรือใน
ระหว่างการตั้งครรภ์แล้วส่งผลให้เกิดความผิดปกติแต่ก าเนิดของทารก/ทารกวิรูป  

o อ่ืนๆ ที่มีความส าคัญทางการแพทย์ หมายถึง กรณีอ่ืนที่มีความส าคัญทางการแพทย์ เนื่องจาก อาจ
ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอ่ืน เช่น การผ่าตัด หรือโรคอ่ืนตามมา 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
ส่วนที่ 1- 4 

บันทึกข้อมูลคุณภาพชีวิต ส่วนที่ 5 

กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนที่ 6-8 
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 ไม่ร้ายแรง หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่เข้าข่ายกรณีที่ระบุในหัวข้อร้ายแรง 
3) ระบุเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยให้ใส่ศัพท์วิชาการ สามารถค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้

กรอกเหตุการณ์ในช่องว่าง เช่น ผื่น (rash) ปากแห้ง (mouth dry) 
4) เลือกผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
o หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม หมายถึง ไม่มีอาการ หรือร่องรอย ที่เป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์ 
o หายโดยมีร่องรอยเดิม หมายถึง หายจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ยังมีร่องรอยที่เป็นผลจากการเกิด

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
o อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วทุเลาลง แต่ยังไม่หายขาด 
o ยังมีอาการอยู่ หมายถึง ยังพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นอยู่ในวันที่รายงาน 
o เสียชีวิต โดยให้เลือกสาเหตุแห่งการเสียชีวิต 
 เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึงเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต  
 เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง กรณีปัจจัยที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมีหลายปัจจัย

และหนึ่งในปัจจัยนั้นคือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีสงสัย 
 เนื่องจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

o ไม่สามารถติดตามผลได้ 
5) ประเมินความสัมพันธ์ของการใช้ยากับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

ได้แก่ Naranjo’s algorithm, Thai algorithm, WHO-UMC system, ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ หรือ อ่ืนๆ (ระบุ)  
6) หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่า 1 เหตุการณ์ให้เลือก “เพ่ิมรายการ” และให้กรอกข้อมูลตั้งแต่ข้อ 3) 

ถึง 5) 
7) กดบันทึก 

 
รูปที่ 16 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 6 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
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 ส่วนที่ 7 ข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ (รูปที่ 17) 
1) สรุปรายละเอียดผล lab ที่ผิดปกติ เช่น ระบุว่า “ค่าไตผิดปกต”ิ 
2) แนบผล lab (ชนิดไฟล์ pdf) ได้ 1 ไฟล์เท่านั้น โดยคลิก “เลือกไฟล์” 
3) กดบันทึกไฟล์แนบ หากต้องการดูไฟล์แนบให้คลิกที่ “ดูไฟล์แนบ” 
4) กดบันทึก 

 
รูปที่ 17 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 7 ข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการที่ผิดปกติ 

 ส่วนที่ 8 ข้อมูลผลการรักษา (ความเห็นของแพทย์ผู้ให้การรักษา) 
1) เลือกผลการประเมินการรักษา ได้แก่ อาการผู้ป่วยดีขึ้น อาการผู้ป่วยแย่ลง หรืออาการผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลง 

พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการเลือก 
2) เลือกการประเมินการเสพติดและการน ายาไปใช้ในทางท่ีผิด ได้แก่ พบ หรือไม่พบแนวโน้มผู้ป่วยใช้ยา

ในทางท่ีผิด 
3) ระบบจะแสดงผลการประเมินคุณภาพชีวิต (ส่วนที่ 5) เปรียบเทียบการคุณภาพชีวิตในครั้งแรกที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ยา 
4) กดบันทึก 

 
รูปที่ 18 หน้าจอแสดงข้อมูลส่วนที่ 8 ข้อมูลผลการรักษา (ความเห็นของแพทย์ผู้ให้การรักษา) 

5. เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ให้คลิกเลือก “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” โดยสถานะของรายงานจะ
เปลี่ยนเป็น “บันทึกผลเรียบร้อย” 
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วิธีการแก้ไขข้อมูลรายงาน 

1. ค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไขข้อมูลโดยใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (รูปที่ 3) 
2. คลิกท่ีชื่อผู้ป่วย และคลิกแก้ไขรายงาน (รูปที่ 19) 

 
รูปที่ 19 วิธีการแก้ไขข้อมูลรายงาน 

3. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการจะแก้ไข 
3.1 กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกดบันทึก 
3.2 แก้ไขวันที่รับยา หากพบว่าวันที่รับยาไม่ถูกต้อง ให้กด “อัพเดทข้อมูลการใช้ยา” (รูปที่ 20) และกรอก

ข้อมูลวิธีใช้ยาเพ่ิมเติม ซึ่งจะต้องแก้ไขตั้งแต่ครั้งที่พบว่าวันที่รับยาไม่ถูกต้อง เช่น ในปัจจุบันรายงานครั้งที่ 3 แต่พบว่า
รายงานครั้งที่ 1 วันที่รับยาผิด ดังนั้นจะต้องแก้ไขข้อมูลตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงรายงานล่าสุด 

 
รูปที่ 20 หน้าจอแสดงการอัพเดทข้อมูลการใช้ยา 
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วิธีการลบรายงาน 

1. ค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการลบข้อมูลโดยใช้ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน (รูปที่ 3) 
2. คลิกท่ีชื่อผู้ป่วย และคลิกลบ visit (รูปที่ 20) โดยข้อมูลจะลบได้ทีละ visit เริ่มจาก visit สุดท้าย 

 
รูปที่ 21 วิธีการลบรายงาน 


