ความรู้้�และทััศนคติิต่่อกััญชาทางการแพทย์์ของประชาชน ตำบลเขาถ่่าน
อำเภอท่่าฉาง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
Knowledge and Attitude towards Medicinal Cannabis of People
at Khao Than Sub-district, Tha Chang District, Surat Thani Province

วารสารวิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพแห่ ง ประเทศไทย
Health Science Journal of Thailand

อุุษณีีย์์ เอกสุุวีีรพงษ์์1*, ช่่อผกา นาคมิิตร1
Utsani Eksuweeraphong1*, Chorphaka Narkmit1

บทคััดย่่อ

การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง วััดก่่อนและหลัังการ
ทดลอง มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) เปรีียบเทีียบความรู้้�และทััศนคติิของ
ประชาชนที่่�มีต่ี อกัั
่ ญชาทางการแพทย์์ ก่่อนและหลัังการเข้้าร่่วมกิจิ กรรม
และ 2) ศึึกษาความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการให้้ความรู้้�ของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ซึ่่�งกลุ่่�มตััวอย่่างคืือประชาชนในตำบลเขาถ่่าน อำเภอท่่าฉาง จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี จำนวน 345 คน ทำการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างแบบหลายขั้้น� ตอน
โดยกลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับความรู้้เ� กี่่ยวกัั
� บกััญชาทางการแพทย์์ผ่า่ นสื่่อ� ได้้แก่่
คู่่�มืือฉบัับย่่อ แผ่่นพัับ จดหมายข่่าว โฟมบอร์์ด และคลิิปวีีดิิทััศน์์เป็็น
เวลา 3 เดืือน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููลเป็็นแบบสอบถามประเมิิน
ความรู้้แ� ละทััศนคติิเกี่่ยวกัั
� บการใช้้กััญชาทางการแพทย์์ ทำการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนาและสถิิติิอนุุมาน ผลการวิิจััยพบว่่าหลัังจาก
กิิจกรรมให้้ความรู้้� กลุ่่�มตััวอย่่างมีีค่า่ เฉลี่่ย� คะแนนความรู้้แ� ละทััศนคติิต่อ่
การใช้้กััญชาทางการแพทย์์สููงขึ้้�นกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมกิิจกรรมอย่่างมีีนััย
สำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ p <0.001 นอกจากนี้้�ยัังพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีผล
การประเมิินความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการให้้ความรู้้�ผ่่านสื่่�อต่่างๆ ใน
ระดัับดีีมากเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยโฟมบอร์์ดมากที่่�สุดุ รองลงมา คืือ จดหมาย
ข่่าว เนื่่�องจากเป็็นสื่่�อที่่�มีีเนื้้�อหาสั้้�นกระชัับเข้้าใจง่่ายและตอบข้้อสงสััย
ได้้ทัันท่่วงทีี
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ความรู้้�และทััศนคติิต่่อกััญชาทางการแพทย์์ของประชาชน ตำบลเขาถ่่าน..

Abstract

This group pretest and posttest study design aimed to 1) compare knowledge and attitude
of people towards medicinal cannabis between before and after participating the activities
and 2) examine satisfaction of the educational model. The samples size were 345 people at
Khao Than Sub-district, Tha Chang District, Surat Thani Province selected by multi-stage random
sampling method. The samples received the knowledge about medical cannabis through the
educational model, including quick guides, brochures, newsletters, foam board, and threemonth video clips. The research instrument used to measure knowledge and attitude towards
medicinal cannabis was a questionnaire. The data was analyzed using descriptive statistics
and inferential statistics. The results showed that after participating the activities, the
samples’mean score of the knowledge and attitude towards medicinal cannabis was
significantly increased at p <0.001. In addition, the results showed that the samples had high
level of satisfaction of the educational model through various media. Foam board was satisfied
at the highest level, followed by newsletters because they were short, concise, easy-to-understand
and could answer questions instantly.
Keywords: Knowledge, Attitude, Medicinal Cannabis

บทนำ

ประเทศไทยยัังคงจััดให้้กััญชาเป็็นยาเสพติิดให้้
โทษประเภท 5 ตามพระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ
พ.ศ. 2522 (1) มีีการกำหนดโทษทั้้�งผู้้�เสพและผู้้�ครอบ
ครองแต่่จากรายงานการวิิจััยในหลายปีีที่่ผ่� า่ นมาพบว่่า
สารสกััดจากกััญชามีีประโยชน์์ทางการแพทย์์ หลาย
ประเทศทั่่�วโลกได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมายเพื่่�อ
อนุุญาตให้้ประชาชน นำกััญชามาใช้้ประโยชน์์ทางการ
แพทย์์โดยชอบด้้วยกฎหมาย และเพื่่อ� การนัันทนาการ
อย่่ า งถููกต้้องตามกฎหมายในบางประเทศด้้วย (2)
สำหรัับประเทศไทยได้้มีีการแก้้กฎหมายโดยออกพระ
ราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ (ฉบัับที่่� 7) พ.ศ. 2562
เพื่่� อ เปิิ ด ช่่ อ งให้้ประชาชนสามารถใช้้กััญชาเพื่่� อ
ประโยชน์์ทางการแพทย์์ได้้อย่่างถููกกฎหมายตามพระ
ราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ ฉบัับที่่� 7 พ.ศ. 2562 โดย
ก่่ อ นที่่� พ ระราชบััญญััติิ ย าเสพติิ ด ดัังกล่่ า วจะมีี ผ ล
บัังคัับใช้้ กระทรวงสาธารณสุุ ข ได้้ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุุขเรื่่อ� งการครอบครองยาเสพติิดให้้
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โทษในประเภท 5 เฉพาะกััญชา สำหรัับผู้้ป่� วยที่่
่ มี� คี วาม
จำเป็็นต้้องใช้้เพื่่�อรัักษาโรคเฉพาะตััว โดยพบว่่าผู้้�ป่่วย
ที่่�มาแสดงหลัักฐานการใช้้กััญชาเพื่่�อรัักษาโรคเฉพาะ
ตััวในประเทศไทย มีีจำนวนทั้้�งสิ้้�น 39,708 คน และ
โรคที่่�ผู้ป่�้ วย
่ แจ้้งว่่าใช้้ในการรัักษามากที่่�สุดุ 3 อัันดัับแรก
คืือ ปวดหััว/ไมเกรน ช่่วยนอนหลัับ และรัักษามะเร็็ง(3)
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีผู้้�ป่่วยมาแสดงหลัักฐาน
การใช้้กััญชาเพื่่�อรัักษาโรคเฉพาะตััว จำนวนทั้้�งสิ้้�น
767 คน อยู่่�ในช่่วงอายุุระหว่่าง 4 - 92 ปีี อาศััยอยู่่�
ทุุกอำเภอในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี มีีรููปแบบการใช้้
กััญชามากที่่�สุุดคืือ น้้ำมัันกััญชา/สารสกััด (ร้้อยละ
59.84) โดยนำมาหยดใต้้ลิ้้�น รองลงมาคืือต้้นกััญชา
(ร้้อยละ 57.11) นำมาต้้มเป็็นชาดื่่�มและกััญชาแห้้ง
(ร้้อยละ 30.77) นำมามวนบุุหรี่่�หรืือสกััดเป็็นน้้ำมััน
กััญชา ตามลำดัับ และโรคที่่�ผู้้�ป่่วยแจ้้งว่่าใช้้ในการ
รัักษามากที่่�สุุด 3 อัันดัับแรก คืือ ปวดหััว/ไมเกรน
(ร้้อยละ 38.85) ช่่วยนอนหลัับ/คลายเครีียด (ร้้อยละ
37.16) และรัักษามะเร็็ง (ร้้อยละ 13.43) เช่่นเดีียวกัับ
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ภาพรวมของประเทศไทย(3) แต่่ไม่่สอดคล้้องกัับที่่�กรม
การแพทย์์ ร ะบุุ ว่่ า โรคและภาวะที่่� มีี ห ลัักฐานทาง
วิิชาการที่่�มีีคุุณภาพสนัับสนุุนชััดเจนให้้ใช้้ผลิิตภััณฑ์์
กััญชาทางการแพทย์์ จำนวน 6 โรค ได้้แก่่ 1) ภาวะ
คลื่่�นไส้้ อาเจีียนจากเคมีีบํําบััด (Chemotherapy
induced nausea and vomiting) 2) โรคลมชัักที่่�
รัักษายาก และโรคลมชัักที่่�ดื้้อต่
� อย
่ ารัักษา (Intractable
epilepsy) 3) ภาวะกล้้ามเนื้้�อหดเกร็็ง (Spasticity)
ในผู้้� ปวย โรคปลอกประสาทเสื่่� อม แข็็ ง (Multiple
sclerosis) 4) ภาวะปวดประสาท (Neuropathic
pain) 5) ผู้้ป่� วยรัั
่ กษาแบบประคัับประคอง (Palliative
care) 6) ภาวะเบื่่�ออาหารในผู้้�ป่่วยเอดส์์ที่่�มีีน้้ำหนััก
น้้อย(4) ทั้้ง� นี้้�จากการสอบถามผู้้ป่� วยที่่
่ ม� าแสดงหลัักฐาน
การใช้้กััญชาพบว่่าได้้รัับข้้อมููลเกี่่ยวกัั
� บการนำใช้้กััญชา
มาใช้้ประโยชน์์ ท างการแพทย์์ จ ากหลายช่่ อ งทาง
ส่่วนใหญ่่เป็็นสื่่�อออนไลน์์ ซึ่่�งขาดการกลั่่�นกรองความ
ถููกต้้อง ทั้้�งนี้้�ยัังเสนอให้้หน่่วยงานราชการเพิ่่�มช่่อง
ทางการเข้้าถึึงบริิการ และการให้้ความรู้้แ� ก่่ผู้ป่้� วย
่ และ
ประชาชนให้้มากขึ้้�น
จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษา
ความรู้้� และทััศนคติิที่่�มีีต่่อกััญชาทางการแพทย์์ของ
ประชาชนในตำบลเขาถ่่าน อำเภอท่่าฉาง จัังหวััด
สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี เนื่่� อ งจากเป็็ น อำเภอแรกในจัั ง หวััด
สุุราษฎร์์ธานีีที่่�มีีการให้้บริิการคลิินิิกกััญชาทางการ
แพทย์์ ซึ่่� ง ผลการศึึ ก ษานี้้� จ ะเป็็ น ข้้อมููลที่่� ท ราบถึึ ง
ความรู้้�และทััศนคติิของประชาชนที่่�มีีต่่อการใช้้กััญชา
ทางการแพทย์์ เพื่่อ� นำมาใช้้วางแผนพััฒนารููปแบบการ
ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในการใช้้กััญชาทางการแพทย์์
อย่่างปลอดภััย และป้้องกัันการนำกััญชาซึ่่�งยัังคงเป็็น
ยาเสพติิดไปใช้้ในทางที่่�ผิิดต่่อไป
วััตถุุประสงค์์
1) เพื่่�อเปรีียบเทีียบความรู้้�และทััศนคติิของ
ประชาชนที่่�มีต่ี อกัั
่ ญชาทางการแพทย์์ ในตำบลเขาถ่่าน
อำเภอท่่าฉาง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ก่่อนและหลัังการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรม

2) เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการให้้
ความรู้้ข� องกลุ่่�มตััวอย่่าง ในตำบลเขาถ่่าน อำเภอท่่าฉาง
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

วิิธีีการวิิจััย

การวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลอง (Quasi
experimental research) ชนิิด One group pretest
and posttest design ประชากร คืือ ประชาชนใน
ตำบลเขาถ่่าน อำเภอท่่าฉาง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี ซึ่่ง� เป็็น
ผู้้ที่่� อ� าศััยอยู่่�ในตำบลนั้้น� มาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 6 เดืือน และ
มีีอายุุตั้ง้� แต่่ 18 ปีีขึ้้น� ไป จำนวน 2,473 คน(5) กลุ่่�มตััวอย่่าง
คืือ ประชาชนในตำบลเขาถ่่าน อำเภอท่่าฉาง จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี จำนวน 345 คน ซึ่่�งได้้จากการคำนวณ
ด้้วยสููตรของ Cochran WG(6) ระดัับความเชื่่อมั่่
� น� 95%
ความคลาดเคลื่่อ� น 5% การวิิจััยครั้้ง� นี้้�ใช้้วิิธีกี ารสุ่่�มกลุ่่�ม
ตััวอย่่างแบบหลายขั้้�นตอน (Multi stage random
sampling) โดยขั้้�นแรกทำการเปรีียบเทีียบจำนวน
สััดส่่วนประชากรกัับจำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างในแต่่ละ
หมู่่�บ้้าน จากนั้้น� ทำการสุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างจากรายชื่่อด้้วย
�
วิิธีกี ารสุ่่�มอย่่างเป็็นระบบต่่อไป โดยมีีขั้น้� ตอนวิิจััยดัังนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 ผู้้�วิิจััยและคณะจััดทำสื่่�อให้้ความรู้้�
ได้้แก่่ คู่่�มืือฉบัับย่่อ แผ่่นพัับ จดหมายข่่าว โฟมบอร์์ด
และคลิิปวีีดิิทััศน์์เกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชาทางการแพทย์์
โดยนำข้้อมููลจากเว็็บไซต์์ของกองควบคุุมวััตถุุเสพติิด
สำนัักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุุข (7) มาประยุุกต์์ ซึ่่�งเนื้้�อหาหลัักของสื่่�อ
ประกอบด้้วยข้้อบ่่งใช้้ อาการข้้างเคีียง แนวทางปฏิิบััติิ
เมื่่�อใช้้กััญชา กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ช่่องทางการเข้้าถึึง
บริิการ และแหล่่งข้้อมููลที่่�เชื่่�อถืือได้้ จากนั้้�นให้้ผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิิตรวจสอบความถููกต้้องของสื่่�อที่่�จััดทำ
ขั้้�นตอนที่่� 2 จััดอบรมความรู้้�ให้้แก่่อาสาสมััคร
สาธารณสุุขหมู่่�บ้้าน (อสม.) เกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชา
ทางการแพทย์์เพื่่อ� เป็็นผู้้ใ� ห้้ความรู้้แ� ก่่ประชาชน ผ่่านสื่่อ�
รููปแบบต่่างๆ
ขั้้น� ตอนที่่� 3 อาสาสมััครสาธารณสุุขหมู่่�บ้้านออก
ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ ด้้วยสื่่�อ
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รููปแบบต่่างๆ ที่่�จััดเตรีียมไว้้ให้้เป็็นเวลา 3 เดืือน ทั้้�งนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 4 เมื่่�อครบ 3 เดืือน (ตั้้�งแต่่เดืือน
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างทำแบบสอบถามความรู้้�และทััศนคติิ พฤษภาคม – กรกฏาคม 2563) ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างทำ
ก่่อนการให้้ความรู้้� (Pre-test) ดัังแสดงในภาพที่่� แบบสอบถามความรู้้�และทััศนคติิหลัังการให้้ความรู้้�
(Figure) 1
(Post-test) และทำแบบประเมิินความพึึงพอใจรููป
แบบการให้้ความรู้้�ของกลุ่่�มตััวอย่่าง

เครื่่� อ งมืือที่่� ใช้้ในการเก็็ บ รวบรวมข้้อมููลคืือ
แบบสอบถามเก็็บข้้อมููลความรู้้�และทััศนคติิ ก่่อนและ
หลัังการทำกิิจกรรมให้้ความรู้้� ประกอบด้้วย 3 ส่่วน
ดัังนี้้� 1)ข้้อมููลทั่่�วไปเป็็นแบบเลืือกตอบ จำนวน 6 ข้้อ
2) ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชาทางการแพทย์์ เป็็น
แบบเลืือกตอบ มีีเกณฑ์์การให้้คะแนนคืือ ตอบคำถาม
ถููกต้้องได้้ 1 คะแนน ตอบผิิดหรืือไม่่แน่่ใจ ได้้ 0 คะแนน
จำนวน 14 ข้้อ โดยแบ่่งระดัับความรู้้�ตามเกณฑ์์ของ
บลููม(8) ได้้แก่่ ระดัับความรู้้�น้้อย (0-8 คะแนน) ระดัับ
ความรู้้ป� านกลาง (9-11 คะแนน) และระดัับความรู้้สูู� ง
(12-14 คะแนน) 3. ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชา
ทางการแพทย์์เป็็นแบบ Likert scale แบ่่งค่่าคะแนน
เป็็น 1-5 คะแนน จำนวน 17 ข้้อ เมื่่�อเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลครบนำคะแนนมาหาค่่าเฉลี่่ย� และแบ่่งระดัับค่่า
คะแนนเป็็น 3 ช่่วงตามเกณฑ์์ของเบสท์์(9) ได้้แก่่ ระดัับ
ทััศนคติิน้้อย (1.00-2.33 คะแนน) ระดัับทััศนคติิ
ปานกลาง (2.34-3.66 คะแนน) และระดัับทััศนคติิ
มาก (3.67-5.00 คะแนน) และใช้้แบบประเมิินความ
พึึงพอใจต่่อรููปแบบการให้้ความรู้้ก� ารใช้้กััญชาทางการ
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แพทย์์หลัังการทำกิิจกรรมให้้ความรู้้� ในด้้านลัักษณะ
ความสวยงาม ความยากง่่ายของเนื้้�อหา ความเหมาะสม
ของระยะเวลา ของสื่่�อรููปแบบต่่างๆ ได้้แก่่ คู่่�มืือฉบัับ
ย่่อ แผ่่นพัับ จดหมายข่่าว โฟมบอร์์ด และคลิิปวีีดิทััศน์
ิ ์
เป็็น Likert scale แบ่่งค่่าคะแนนเป็็น ดีีมาก ดีี พอใช้้
และควรปรัับปรุุง
การทดสอบคุุณภาพของเครื่่อ� งมืือโดยการตรวจ
สอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา (Content validity) ของ
แบบสอบถามด้้วยการสอบถามความคิิดเห็็นของผู้้ท� รง
คุุณวุฒิ
ุ ิ จำนวน 3 ท่่าน ได้้ค่่า IOC อยู่่�ในช่่วง 0.67-1.00
และตรวจสอบความเที่่� ย ง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามไปใช้้กัับประชาชน
ในตำบล ท่่าเคย อำเภอท่่าฉาง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
จำนวน 40 คน โดยแบบสอบถามด้้านความรู้้�ที่่�มีี
คะแนนแบบ 0, 1 หาค่่าสััมประสิิทธิ์์ใ� ช้้สููตรของคููเดอร์์
และริิชาร์์ดสััน ตามสููตร KR-20 ได้้เท่่ากัับ 0.89 ส่่วน
แบบสอบถามที่่� เ ป็็ น Likert scale นำมาหาค่่ า
สััมประสิิ ท ธิ์์� อัั ลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ได้้ค่่าความเที่่�ยงเท่่ากัับ 0.91

Knowledge and Attitude towards Medicinal Cannabis of People at Khao Than...
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา กรณีี
ข้้อมููลแจงนัับใช้้สถิิติกิ ารแจกแจงความถี่่� (Frequency)
ร้้อยละ (Percentage) กรณีีข้้อมููลต่่อเนื่่�องใช้้สถิิติิ
ค่่าเฉลี่่ย� (Mean) ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) ค่่าสููงสุุด (Maximum) ค่่าต่่ำสุุด (Minimum)
และสถิิติิเชิิงอนุุมานด้้วยสถิิติิ Paired t-test

ผลการวิิจััย
กลุ่่�มตััวอย่่างจำนวน 345 คน มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง

51-60 ปีี มากที่่�สุุดจำนวน 113 คน (ร้้อยละ 32.75)
รองลงมามีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี จำนวน 89 คน (ร้้อยละ
25.80) และอายุุอยู่่�ในช่่วง 41-50 ปีี จำนวน 81 คน
(ร้้อยละ 23.48) มีีสถานภาพทางสัังคมส่่วนใหญ่่
เป็็นประชาชนทั่่�วไป 280 คน (ร้้อยละ 80.85) รองลง
มาคืือ บุุคลากรทางการแพทย์์ 28 คน (ร้้อยละ 8.09)
และคณะกรรมการชุุมชน 12 คน (ร้้อยละ 2.98) โดย
ครึ่่�งหนึ่่�งของกลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับความรู้้�เกี่่�ยวกัับการใช้้
ผลิิตภััณฑ์์กััญชาทางการแพทย์์มาก่่อน จำนวน 186 คน
(ร้้อยละ 54.04) จากสื่่� อออ นไลน์์ ทั่่� ว ไปมากที่่� สุุ ด
(ไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก และยููทููบ) จำนวน 108 คน (ร้้อยละ 51.92)
รองลงมาคืือได้้รัับความรู้้�จากอสม. จำนวน 72 คน
(ร้้อยละ 34.62) ดัังแสดงในตารางที่่� (Table) 1
Table 1 Characteristics of People at Khao
Than Sub-district (n = 345)
Characteristics
Number Percent
Age (Years)
18-30
22
6.38
31-40
40 11.59
41-50
81 23.48
51-60
113 32.75
>60
89 25.80
Social Status
Sage
10
2.98
Village headman
4
1.28

Characteristics
Number Percent
Community board
12
3.40
Personnel in local
administration
organization
4
1.28
Medical personnel
28
8.09
Student
7
2.13
Other
280 80.85
Acquire knowledge about the use of
medical cannabis products before
No
159 45.96
Yes
186 54.04
Source of knowledge about the use of
medicinal cannabis products (n = 186),
Choose more than 1 answer
Government
agencies Organize
training
16
7.69
Online media
108 51.92
Village health
volunteers
72 34.62
Other
12
5.77
Total number of
selected answers
208 100.00
ในด้้านความรู้้� เ กี่่� ยวกัั บการนำกััญชามาใช้้
ประโยชน์์ทางการแพทย์์อย่่างปลอดภััยก่่อนการให้้
ความรู้้ผ่� า่ นสื่่อรููป
� แบบต่่างๆ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีความ
รู้้�อยู่่�ในระดัับสููงจำนวน 134 คน (ร้้อยละ 38.84) รอง
ลงมาคืือ ระดัับน้้อยจำนวน 119 คน (ร้้อยละ 34.49)
และระดัับปานกลางจำนวน 92 คน (ร้้อยละ 26.67)
และเมื่่อ� กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับความรู้้ผ่� า่ นสื่่อรููป
� แบบต่่างๆ
พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�ในภาพรวมอยู่่�ในระดัับสููง
เพิ่่�มขึ้้�นจำนวน 241 คน (ร้้อยละ 69.85) ดัังแสดงใน
ตารางที่่� (Table) 2
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Table 2 Knowledge levels of medical cannabis use (n = 345)
Knowledge levels
Before
Low (0-8 points), n (%)
119 (34.49)
Moderate (9-11 points), n (%)
92 (26.67)
High (12-14 points), n (%)
134 (38.84)
Mean ± SD (Min : Max)
9.43 ± 3.60 (0 : 14)
ส่่วนทััศนคติิที่่�มีีต่่อการใช้้กััญชาทางการแพทย์์
ก่่อนได้้รัับความรู้้�ผ่่านสื่่�อรููปแบบต่่างๆ ภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับสููงจำนวน 189 คน (ร้้อยละ 54.78) รองลงมา
ระดัับปานกลางจำนวน 153 (ร้้อยละ 44.35) และหลััง

After
28 (8.12)
76 (22.03)
241 (69.85)
11.89 ± 2.05 (6 : 14)

จากได้้รัับความรู้้�กลุ่่�มตััวอย่่างมีีทััศนคติิที่่�มีีต่่อการ
ใช้้กััญชาทางการแพทย์์ ภาพรวมส่่ ว นใหญ่่ อยู่่� ใน
ระดัับสููงเพิ่่�มขึ้้น� จำนวน 242 (ร้้อยละ 70.14) ดัังแสดง
ในตารางที่่� (Table) 3

Table 3 Attitude levels of medical cannabis use (n = 345)
Attitude levels
Before
Low (1.00-2.33 points), n (%)
3 (0.87)
Moderate (2.34-3.66 points), n (%)
153 (44.35)
High (3.67-5.00 points), n (%)
189 (54.78)
Mean ± SD (Min : Max)
3.68 ± 0.43 (2.29 : 4.65)

After
0 (0.00)
103 (29.86)
242 (70.14)
3.85 ± 0.34 (3.00 : 4.47)

หลัังจากการเข้้าร่่วมกิิจกรรมให้้ความรู้้�การใช้้ รู้้� แ ละทััศนคติิ ใ นการนำผลิิ ต ภััณฑ์์ กัั ญชาไปให้้
กััญชาทางการแพทย์์อย่่างปลอดภััยผ่่านสื่่�อรููปแบบ ประโยชน์์ทางการแพทย์์สููงขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทาง
ต่่างๆ ของกลุ่่�มตััวอย่่าง พบว่่ามีีค่่าเฉลี่่�ยในเรื่่�องความ สถิิติิ p-value <0.001 ดัังแสดงในตารางที่่� (Table) 4
Table 4 Compare the mean score of the knowledge and attitude towards medicinal cannabis
of the samples before and after (n = 345)
Before (Mean ± SD) After (Mean ± SD)
p-value
Knowledge
9.43 ± 3.60
11.89 ± 2.05
<0.001
Attitude
62.52 ± 7.33
65.47 ± 5.77
<0.001
เมื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยความรู้้�และทััศนคติิ (p-value = 0.869) แต่่ค่่าเฉลี่่�ยทััศนคติิของทั้้�งสอง
ของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เคยได้้รัับความรู้้�และไม่่เคยได้้รัับ กลุ่่�มแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p-value
ก่่อนเข้้าร่่วมกิิจกรรมพบว่่าค่่าเฉลี่่�ยความรู้้�หลัังการ <0.001) ดัังแสดงในตารางที่่� (Table) 5
เข้้าร่่ วมกิิ จ กรรมของทั้้� ง สองกลุ่่�มไม่่ แ ตกต่่ า งกััน
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Table 5 Compare the mean score of knowledge and attitude of the samples who had received
knowledge and did not get it before participating in the activities (n = 345)
Yes (Mean ± SD)
No (Mean ± SD)
p-value
Knowledge
11.91 ± 1.929
11.86 ± 2.198
0.869
Attitude
67.28 ± 5.133
63.34 ± 5.77
<0.001
ทั้้�งนี้้� เมื่่�อประเมิินความพึึงพอใจต่่อสื่่�อรููปแบบ
ต่่างๆ ได้้แก่่ คู่่�มืือฉบัับย่่อ แผ่่นพัับ จดหมายข่่าว
โฟมบอร์์ ด คลิิ ป วีี ดิิ โ อ ของกลุ่่�มตััวอย่่ า งหลัังจาก
กิิจกรรมให้้ความรู้้�พบว่่า สื่่�อที่่�ให้้ผลการประเมิินใน

ระดัับดีีมากจำนวนมากที่่�สุุดคืือโฟมปอร์์ด 323 คน
(ร้้อยละ 93.52) รองลงมาคืือจดหมายข่่าว 301 คน
(ร้้อยละ 87.37) และแผ่่นพัับ 287 (ร้้อยละ 83.23)
ตามลำดัับ ดัังแสดงในตารางที่่� (Table) 6

Table 6 Satisfaction assessment on the medical cannabis use educational medias (n = 345)
Very good
Good
Fair
Improve
Medias
Quick guides, n (%) 174 (50.45)
134 (38.74)
37 (10.81)
0 (0.00)
Newsletters, n (%)
301 (87.37)
42 (11.98)
2 (0.65)
0 (0.00)
Brochures, n (%)
287 (83.23)
52 (15.03)
6 (1.74)
0 (0.00)
Foam board, n (%) 323 (93.52)
22 (6.48)
0 (0.00)
0 (0.00)
Video clips, n (%)
261 (75.77)
71 (20.88)
11 (3.35)
0 (0.00)

อภิิปรายผล

จากการศึึกษาพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�เกี่่�ยว
กัับการนำกััญชาไปใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์ก่อ่ นเข้้า
ร่่วมกิิจกรรมอยู่่�ในระดัับปานกลาง ส่่วนผลการศึึกษา
หลัังจากเข้้าร่่วมกิิจกรรมพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างโดยส่่วน
ใหญ่่มีีความรู้้�อยู่่�ในระดัับสููง (ร้้อยละ 69.85) ค่่าเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 11.89 และเมื่่�อเปรีียบเทีียบความรู้้�ของกลุ่่�ม
ตััวอย่่างที่่�เคยได้้รัับความรู้้�มาก่่อนกัับที่่�ไม่่เคยได้้รัับ
ความรู้้�มาก่่อนพบว่่าหลัังจากเข้้าร่่วมกิิจกรรมความรู้้�
ของทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่แตกต่่างกััน (p-value = 0.869)
อาจเนื่่อ� งจากแหล่่งความรู้้ข� องกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เคยได้้รัับ
มาก่่อนมาจากสื่่�อออนไลน์์ทั่่�วไปมากที่่�สุุด (ร้้อยละ
51.92) ไม่่ได้้มาจากสื่่อ� ของทางราชการที่่�ผ่า่ นการกลั่่น�
กรองข้้อมููล ดัังนั้้�นข้้อมููลที่่�ได้้รัับอาจไม่่ใช่่ข้้อมููลที่่�ถููก
ต้้องทั้้�งหมด แต่่เมื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยความรู้้�หลััง
จากการเข้้าร่่วมกิจิ กรรมให้้ความรู้้ผ่� า่ นสื่่อต่
� า่ งๆ พบว่่า

กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�สููงขึ้้�นกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมกิิจกรรม
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p <0.001) ทั้้�งนี้้�การให้้
ความรู้้�ด้้วยสื่่�อรููปแบบต่่างๆ ได้้แก่่ คู่่�มืือฉบัับย่่อ แผ่่น
พัับ จดหมายข่่าว โฟมบอร์์ด และคลิิปวีีดิิโอ อย่่างต่่อ
เนื่่อ� งเป็็นระยะเวลา 3 เดืือน จะทำให้้เกิิดความรู้้ค� วาม
เข้้าใจในการใช้้กััญชาทางการแพทย์์มากขึ้้น� แม้้ว่่าจะไม่่
เคยได้้รัับความรู้้ม� าก่่อน จึึงทำให้้ค่่าเฉลี่่ย� คะแนนความ
รู้้�ของกลุ่่�มตััวอย่่างสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมกิิจกรรม ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของสุุภาพรและสายศิิริ(ิ 10) ที่่�
พบว่่าการอบรมบุุคลากรด้้านสาธารณสุุขเป็็นเวลา 2
ครั้้ง� ๆ ละ 6 ชั่่ว� โมงโดยมีีสื่อ่� ภาพการ์์ตููนแอนิิเมชััน และ
หนัังสืือการ์์ตููนประกอบจะทำให้้เข้้าใจมากขึ้้�นและมีี
คะแนนการให้้คำแนะนำเกี่่�ยวกัับธาลััสซีีเมีียและการ
ตรวจคััดกรองสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมอบรมอย่่างมีีนััย
สำคััญทางสถิิติิ (p <0.001)
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ความรู้้�และทััศนคติิต่่อกััญชาทางการแพทย์์ของประชาชน ตำบลเขาถ่่าน..
นอกจากนี้้�ผลการศึึกษายัังพบว่่าทััศนคติิที่่�มีีต่่อ
การใช้้กััญชาทางการแพทย์์ของกลุ่่�มตััวอย่่างก่่อนการ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมอยู่่�ในระดัับสููงและมีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นจำนวน 242 คน (ร้้อยละ 70.14) เมื่่�อผ่่านการเข้้า
ร่่วมกิจิ กรรม และเมื่่อ� เปรีียบเทีียบแต่่ค่า่ เฉลี่่ยทััศ
� นคติิ
หลัังจากการเข้้าร่่วมกิจิ กรรมของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เคยได้้
รัับความรู้้ม� าก่่อนกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่เคยได้้รัับความรู้้ม� าก่่อน
พบว่่าทััศนคติิของทั้้�งสองกลุ่่�มแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััย
สำคััญทางสถิิติิ (p-value <0.001) เช่่นเดีียวกัับการ
เปรีี ย บเทีี ย บค่่ า เฉลี่่� ยทััศ นคติิ ห ลัังจากการเข้้าร่่ วม
กิิจกรรมให้้ความรู้้�ผ่่านสื่่�อต่่างๆ พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีี
ทััศนคติิเกี่่�ยวกัับการใช้้กััญชาสููงขึ้้�นกว่่าก่่อนเข้้าร่่วม
กิิจกรรมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p <0.001) ซึ่่ง� เป็็น
ไปตามแนวคิิดทฤษฎีีของเบนจามิิน บลููม และคณะ(11)
กล่่าวคืือเมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้� ความเข้้าใจใน
การนำกััญชาไปให้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์ดีีขึ้้�นจาก
การได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�ถููกต้้องผ่่านสื่่อ� หลายรููปแบบ
ซึ่่�งเข้้าใจง่่าย อย่่างต่่อเนื่่�อง จะทำให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีี
ทััศนคติิ ที่่� ดีี ต่่ อ การใช้้กััญชาทางการแพทย์์ อย่่ า ง
ปลอดภััย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลายการศึึกษาที่่�ศึึกษา
ความรู้้� แ ละทััศนคติิ เ กี่่� ยวกัั บการใช้้กััญชาทางการ
แพทย์์หรืือใช้้กััญชาในการรัักษาโรคที่่�พบว่่าความรู้้�
และทััศนคติิมีีความสััมพัันธ์์กัันและส่่วนใหญ่่อยู่่�ใน
ระดัับปานกลาง เช่่ น การศึึ ก ษาของประชาชนใน
จังั หวััดพิิษณุุโลกเกี่่ยวกัั
� บกััญชาในการรัักษาโรคพบว่่า
มีีความรู้้แ� ละทััศนคติิอยู่่�ในระดัับปานกลาง เพราะกลุ่่�ม
ตััวอย่่างส่่วนใหญ่่ไม่่เคยได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารเรื่่�องการ
ใช้้กััญชาทางการแพทย์์จากหน่่วยงานของรััฐ แต่่ศึกึ ษา
จากโฆษณาและสื่่�อออนไลน์์ทั่่�วไป(12) แม้้กระทั่่�งอสม.
ในจังั หวััดขอนแก่่นก็็มีคี วามรอบรู้้ท� างสุุขภาพด้้านการ
มีีความรู้้แ� ละความเข้้าใจเกี่่ยวกัั
� บการใช้้กััญชาทางการ
แพทย์์ระดัับปานกลาง เนื่่อ� งจากการใช้้กััญชาทางการ
แพทย์์เป็็นนโยบายใหม่่ทำให้้การได้้รัับองค์์ความรู้้�ยััง
มีีอยู่่�อย่่างจำกััด(13) รวมถึึงการศึึกษาของรััชฎาภรณ์์
และคณะ (14) ที่่� พ บว่่ า ความรู้้� ทั่่� ว ไปเกี่่� ยวกัั บกััญชา
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ทางการแพทย์์ของประชาชนในตำบลท่่าแร่่ อำเภอเมืือง
จัังหวััดสกลนคร มีีความสััมพัันธ์์ต่่อทััศนคติิที่่�มีีต่่อ
กััญชาทางการแพทย์์ อย่่ า งมีี นััยส ำคััญทางสถิิ ติิ
(p <0.001) และการศึึกษาของจิิราภา(15) ที่่�พบว่่า
ทััศนคติิของประชาชนที่่�มีีผลต่่อการใช้้พืืชเศรษฐกิิจ
“กััญชา”ในการรัักษาโรคมะเร็็งในเขตพื้้�นที่่�จัังหวััด
สระแก้้วให้้ความสำคััญด้้านความรู้้เ� พิ่่�มเติิมซึ่่ง� แสดงให้้
เห็็นว่่าประชาชนต้้องการข้้อมููลที่่�ชััดเจน เพื่่อ� เพิ่่�มความ
มั่่�นใจในการรัักษา สามารถใช้้กััญชาได้้อย่่างถููกวิิธีแี ละ
ถููกกฎหมาย เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของพีีระ(16) ที่่�พบ
ว่่าความรู้้�และความเชื่่�อด้้านสุุขภาพเกี่่�ยวกัับการใช้้
กััญชาทางการแพทย์์ของผู้้ม� ารัับบริิการในโรงพยาบาล
จัังหวััดนครศรีีอยุุธยา อยู่่�ในระดัับปานกลางมีีความ
จำเป็็นต้้องเพิ่่�มวิิธีีในความรู้้�และการเผยแพร่่ข้้อมููล
หลายช่่องทาง ร่่วมกัับการประเมิินผลอย่่างเป็็นระบบ
และการศึึกษาความรู้้�และทััศนคติิของเภสััชกรในรััฐ
แคลิิ ฟ อร์์ เ นีี ยที่่� พ บว่่ า เภสััชกรเชื่่� อว่่ า กััญชามีี
ประสิิทธิิภาพทางการแพทย์์แต่่ไม่่มีีข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
หรืือไม่่ มีี แ หล่่ ง ข้้อมููล และมีี ค วามกัังวลเกี่่� ยวกัั บ
นโยบายการใช้้กััญชาทางการแพทย์์ที่่ไ� ม่่สอดคล้้องกััน
กัับของรััฐบาลกลาง(17)
ทั้้�งนี้้�การศึึกษาส่่วนใหญ่่เป็็นการศึึกษาความรู้้�
เกี่่�ยวกัับกััญชาในการรัักษาโรค อาการไม่่พึึงประสงค์์
ข้้อกฎหมายด้้านการปลููกและการใช้้กััญชาทางการ
แพทย์์ แต่่การศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้เพิ่่�มความรู้้�ในส่่วนของ
ช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการ และแหล่่งข้้อมููลที่่�เชื่่อถืือ
� ได้้
โดยเป็็นรููปแบบการให้้ความรู้้แ� ก่่ประชาชนด้้วยสื่่อรููป
�
แบบต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลา 3 เดืือน ซึ่่�ง
ถืือเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายภาคประชาชนที่่�จะช่่วย
ประชาสััมพัันธ์์ ก ารใช้้กััญชาทางการแพทย์์ อย่่ า ง
ปลอดภััย และเฝ้้าระวัังการใช้้กััญชาในทางที่่�ผิิดใน
ชุุมชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้หากมีีการพิิจารณาการปลููก
กััญชาอย่่างเสรีี โดยให้้ทราบว่่าในขณะนี้้�กััญชายัังคง
เป็็ น ยาเสพติิ ด ต้้องมีี ก ารควบคุุ ม ตามกฎหมายไม่่
สามารถหาซื้้อ� ใช้้เองได้้ทั่่�วไป การใช้้ต้้องอยู่่�ภายใต้้การ
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ดููแลของบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�ผ่่านการอบรมซึ่่�งนำ
กััญชามาใช้้ในการรัักษาโรคเฉพาะบางโรคเท่่านั้้�น
เนื่่อ� งจากมีีหลัักฐานการวิิจััยในการรัักษาที่่�ชััดเจน และ
เมื่่อ� ใช้้กััญชาต้้องปฏิิบััติตััว
ิ หรืือระวัังอาการข้้างเคีียงที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้�น
เมื่่อ� ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างประเมิินความพึึงพอใจต่่อรููป
แบบสื่่อ� ให้้ความรู้้� พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีคี วาม
พึึ ง พอใจต่่ อรููป แบบสื่่� อ ในระดัับดีี ม าก โดยเฉพาะ
โฟมบอร์์ดมากที่่�สุุด (ร้้อยละ 93.52) รองลงมาคืือ
จดหมายข่่าว (ร้้อยละ 87.37) เนื่่�องจากโฟมบอร์์ดมีี
ขนาดตััวอัักษรใหญ่่ ใช้้คำสั้้�นกระชัับเข้้าใจง่่าย ส่่วน
จดหมายข่่าวซึ่่�งเป็็นสื่่�อที่่�จััดทำขึ้้�นทุุกสััปดาห์์สามารถ
ตอบข้้อสงสััยของกลุ่่�มตััวอย่่างได้้ทัันท่่วงทีี ในขณะที่่�
รููปแบบของสื่่�อที่่�กลุ่่�มตััวอย่่างให้้ความพึึงพอใจระดัับ
พอใช้้ได้้แก่่ คู่่�มืือฉบัับย่่อ (ร้้อยละ 10.81) รองลงมา
คืือคลิิปวีีดิิทััศน์์ (ร้้อยละ 3.35) เนื่่�องจากคู่่�มืือฉบัับย่่อ
มีีจำนวนหลายหน้้าต้้องใช้้เวลาในการอ่่าน ส่่วนคลิิปวีี
ดิิทััศน์์สำหรัับผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถเข้้าถึึงได้้เองต้้อง
พึ่่�งพาบุุคคลอื่่�นในการรัับชม
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีข้้อจำกััด
คืือไม่่มีีการควบคุุมการได้้รัับข้้อมููลจากแหล่่งข้้อมููล
ภายนอกในช่่วงเวลาที่่�ทำการศึึกษาที่่�อาจจะส่่งผลต่่อ
ระดัับความรู้้�และทััศนคติิที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ดัังนั้้�นจึึง
ควรนำมาใช้้ในการพััฒนาสำหรัับการศึึกษาครั้้�งต่่อไป
แต่่อย่่างไรก็็ตามการให้้ความรู้้�ผ่่านสื่่�อรููปแบบ
ต่่างๆ ที่่�น่่าจะทำให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�และทััศนคติิ
ที่่�มีีต่่อกััญชาทางการแพทย์์ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญทาง
สถิิติิ ควรเป็็นสื่่�อที่่�เข้้าถึึงง่่าย เนื้้�อหาสั้้�นกระชัับเข้้าใจ
ง่่ายและตอบข้้อสงสััยได้้ทัันท่่วงทีี
ข้้อเสนอแนะในการนำไปใช้้ประโยชน์์
นำรููปแบบการให้้ความรู้้ข� องศึึกษานี้้�ให้้บุุคลากร
สาธารณสุุขในอำเภอต่่างๆ ของจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ใช้้เป็็นแนวทางในการเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกััญชา
ทางการแพทย์์ให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบต่่อ
ไป ทั้้�งนี้้�ควรทวนสอบความรู้้�ให้้เป็็นปััจจุุบัันเนื่่�องจาก

ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกััญชาทางการแพทย์์และข้้อกฎหมาย
มีีการเปลี่่�ยนแปลงค่่อนข้้างรวดเร็็ว
ข้้อเสนอแนะในการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1) ควรศึึกษาการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
กััญชาทางการแพทย์์ที่่ไ� ด้้จากการเข้้าร่่วมกิจิ กรรมของ
กลุ่่�มตััวอย่่างให้้แก่่ชุุมชน
2) ควรศึึกษาความรู้้�และทััศนคติิที่่�มีีต่่อกััญชา
ทางการแพทย์์ ข องประชาชนทุุ ก อำเภอในจััง หวััด
สุุราษฎร์์ธานีีหลัังจากการเข้้าร่่วมกิจิ กรรมตามรููปแบบ
การศึึกษานี้้�
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