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คำนำ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อทาความเข้าใจบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อ “ความพร้อม” (readiness)
ของโรงพยาบาล ในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
กาลั งคน เพื่อสนั บ สนุ น ให้การดาเนิ นนโยบายกัญชาทางการแพทย์บรรลุผ ลลัพธ์ที่พึงประสงค์ การวิจัย ครั้งนี้
ใช้ วิธีวิจั ยเชิงคุณภาพแบบชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาในทางมานุ ษ ยวิ ท ยา โดยใช้ ก ารผสมผสานหลายแนวคิ ด ทฤษฎี
โดยมีแนวคิดทฤษฎีหลักจากศาสตร์การทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (implementation science) ทาการศึกษาในเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 กลุ่มตัวอย่างคือโรงพยาบาลนาร่องของกระทรวงสาธารณสุขที่เริ่มให้บริการการใช้
กัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2562 จานวน 8 โรงพยาบาล โดยการสั งเคราะห์ และประมวลผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 มิติของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ภาพรวมของนโยบาย
(2) การวิเคราะห์ บ ริ บ ทเชิงระบบของการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ และ (3) การวิเคราะห์ “ความพร้อม”
ของโรงพยาบาล
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า นโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นนโยบายด้านสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการ
และแรงผลักดันจากฝ่ายการเมืองของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นนโยบายที่เป็น
ความต้องการของประชาชนชาวไทย ด้วยบริบททางวัฒนธรรมของนโยบายนี้ทาให้การสนับสนุนของบุคลากร
เป็นปัจจัยสาคัญความสาเร็จของนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยที่การพัฒนาคุณภาพกาลังคนจะต้องให้ความสาคัญ
กับทั้งการพัฒนากาลังคนโดยตรงและการพัฒนาระบบการทางาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง “แรงจูงใจ” ของ
บุคลากรอันเป็นองค์ประกอบสาคัญของ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์
ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการในการศึกษาครั้ง
ต่อไป
และคณะผู้ วิ จั ย คาดหวั ง ว่ า การศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คนเพื่ อ สนั บ สนุ น การน านโยบาย
กั ญ ชาทางการแพทย์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ จะช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจบริ บ ทและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ “ความพร้ อ ม”
(readiness) ในการน านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ไปสู่ การปฏิบัติใ นโรงพยาบาล
และได้ แนวทางการพัฒ นาคุณภาพกาลั ง คน เพื่อสนับสนุนให้ ก ารดาเนิน นโยบายกั ญชาทางการแพทย์ บ รรลุ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
คณะผู้วิจัย
มิถุนายน 2563
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กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบพระคุณรองนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์)
เป็นอย่างสูง รวมทั้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบนโยบายกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลื อก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม
กองบริหารการสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ผู้บริหาร ทีมงานคลินิก
กัญชาทางการแพทย์และผู้ประสานงานของโรงพยาบาลนาร่องทั้ง 8 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานบุกเบิกคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ ประกอบด้ว ย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลพุทธชินราช
จั งหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลบุ รี รั มย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลคูเมื อง จั ง หวั ด บุ รีรัมย์
โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ขอบคุณสานักวิชาการสาธารณสุข รวมทั้ง คณะทางานจัดการความรู้
และวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้อานวยการศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการจัด
VDO Conference คุณยุภา กลิ่นสุคนธ์ คุณแสงเดือน ยาสมุทร กองบริหารการสาธารณสุข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนจนการศึกษาสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตลอดการดาเนินการวิจัยที่ผ่านมา คณะผู้วิจัย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้เกี่ยวข้องสาคัญอื่น ๆ ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทาความเข้าใจบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อ “ความพร้อม”
(readiness) ของโรงพยาบาลในการน านโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่ การปฏิบัติ และเพื่อค้นหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพกาลังคนเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนาในทางมานุษยวิทยา โดยใช้การผสมผสานหลายแนวคิดทฤษฎี
โดยมี แ นวคิ ด ทฤษฎี ห ลั ก จากศาสตร์ ก ารท าให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ (implementation science) ท าการศึ ก ษา
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ โรงพยาบาลนาร่องของกระทรวงสาธารณสุข
ที่เริ่มให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2562 จานวน 8 โรงพยาบาลโดยผลการสังเคราะห์
และประมวลผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 มิติของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ภาพรวม
ของนโยบาย (2) การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทเชิ ง ระบบของการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และ (3) การวิ เ คราะห์
“ความพร้อม” ของโรงพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นนโยบายด้านสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการ
และแรงผลักดันจากฝ่ายการเมืองของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นนโยบายที่เป็น
ความต้องการของประชาชนชาวไทย ด้วยบริบททางวัฒนธรรมของนโยบายนี้ทาให้การสนับสนุนของบุคลากร
จึงเป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จของนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยที่การพัฒนาคุณภาพกาลังคนจะต้องให้
ความสาคัญกับทั้งการพัฒนากาลังคนโดยตรงและการพัฒนาระบบการทางาน ซึ่งจะเป็น การเสริมสร้าง “แรงจูงใจ”
บุคลากรที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การ
ปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์
คำสำคัญ: กำรพัฒนำคุณภำพกำลังคน, กัญชำทำงกำรแพทย์, ศำสตร์กำรทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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Abstract
This qualitative research aimed to explore the context and factors of hospitals’ readiness
for the implementation of the medical cannabis policy, and to identify the ways for human
resource development to support the implementation. It was conducted from February to April
2020 using anthropological ethnographic methods utilizing multiple theories, including the main
one from implementation science. The study samples were the eight pilot hospitals of the
Ministry of Public Health that started providing medical cannabis service in August 2019.
The results were analyzed and organized into three main aspects of the policy implementation:
(1) the overall policy analysis, (2) the analysis of the system of policy implementation, and (3)
the analysis of the hospitals’ readiness. The results showed that the medical cannabis policy
in Thailand was a health policy that was the result of not only the political requirement and
enforcement of the cabinet and the Minister of Public Health, but also the needs of the
Thai people. Because of the cultural context of this policy, the success of policy implementation
depended primarily on the support from the health workforce. Therefore, human resource
development should be focused on both the direct development of the workforce and the
improvement of the work system. These ways would enhance the workforce’s motivation, which
is the core component of the readiness of the hospitals to support the success of the
implementation of the policy.
Keywords: human resource development; medical cannabis; implementation science
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่องานวิจัย การพัฒนาคุณภาพกาลังคนเพื่อสนับสนุนการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัย
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ (วท.บ., พย.ม., รป.ด.)
ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท (พ.บ., Ph.D.)
ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย (พย.บ., ส.ม., พย.ม., ปร.ด.)
น.ส. ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (วท.บ, สค.ม.)
สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งทุน สานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
กัญ ชาเป็ น พื ช สมุน ไพรที่ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของวัฒ นธรรมการแพทย์ดั้ งเดิ ม ในหลายพื้ น ที่ ของโลกรวม
ทั้ งในประเทศไทย อย่ างไรก็ ต ามด้ว ยกั ญ ชามี ส่ ว นประกอบที่ อ อกฤทธิ์ต่ อ จิต ประสาทจึงถูก ใช้ ในลั กษณะ
การเป็ น สิ่ งเสพติดด้วย จึงมีความพยายามในการควบคุมพืช ชนิดนี้ผ นวกไปกับการควบคุมฝิ่ น จนองค์การ
สหประชาชาติได้มีมติให้รวมกัญชาและยางกัญชา (cannabis resin) ไว้ในรายการของ “ยาเสพติดให้โทษ”
ในปี พ.ศ. 2504 ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ระบุเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่มีโทษโดยที่
คุณค่าในด้านการรักษาโรคมีจากัดหรือไม่มีเลย แม้จะถูกคัดค้านจากหลายประเทศที่มีการใช้กัญชาในระบบ
การแพทย์ดั้งเดิมของตน แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงผลักดันของนานาชาติได้
ส าหรั บ ประเทศไทย แม้จ ะมีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมกัญ ชาฉบับ แรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477
แต่กฎหมายฉบั บ ดังกล่าว ก็ยังระบุ ให้ ส ามารถ “มีไว้เพื่อประโยชน์ในทางโรคศิลปะก็ได้ ” ต่อมาหลังจากที่
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติฉบับดังกล่าว จึงได้มีการยกเลิกกฎหมาย
กัญชาฉบับเดิม ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติด
ให้โทษ ประเภทที่ 5 ทาให้การใช้กัญชาในประเทศไทยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามด้วยคุณค่าใน
ทางการแพทย์ของกัญชาทาให้ประชาชนยังมีการแอบใช้ แม้มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้กัญชา
ที่ไม่มีคุณภาพหรือมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษ และยังทาให้เป็นอุปสรรคในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของ
กัญชาในทางการแพทย์ ทาให้ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาหลายประเทศได้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไข
ข้อจ ากัด เหล่ านี้ ซึ่งในประเทศไทย นั บ แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็ น ต้นมาภาคประชาสั งคมได้ มีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้สามารถนากัญชามาใช้
ประโยชน์ ทั้งเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อ “ความมั่นคงด้านยาของประเทศ” และ
เพื่ อ ประโยชน์ ในทางเศรษฐกิ จ จนกระทั่ งมี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายยาเสพติ ด ให้ โทษฉบั บ ใหม่ ในวั น ที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปรัฐบาลได้บรรจุเรื่องของกัญชาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่อง
เร่งด่วนของรัฐบาล และเดือนต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร วง
สาธารณสุข ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับกัญชาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์
ได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษาด้านเศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน
กระทรวงสาธารณสุ ข เร่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศสามารถเข้ า ถึ งบริ ก ารกั ญ ชา
ทางการแพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2562 ได้ มี ก ารเปิ ด ให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก กั ญ ชาใน
โรงพยาบาลนาร่อง 12 เขตสุขภาพ โดยเปิดบริการการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 12 แห่ง และ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 แห่ ง รวม 19 แห่ ง และต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การบริการ
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เพิ่มขึ้นตามลาดับ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 ได้มีการสั่งการให้เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ในสังกัด ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามจานวนของประชาชนที่เข้าถึงบริการ การใช้กัญชา
ทางการแพทย์ในคลินิกกัญชายังมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่ควร ยากัญชาจานวนมากไม่ได้ถูกสั่งจ่าย ดังนั้น
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งท าความเข้ าใจสภาพปั ญ หาและค้ น หาแนวทางในการพั ฒ นา เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้
การดาเนินการตามนโยบายนี้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สานักวิชาการสาธารณสุข จึงได้ดาเนินโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยได้ใช้แนวทางที่ผสมผสานหลายแนวคิดทฤษฎี โดยมีแนวคิดทฤษฎี
หลักจากศาสตร์การทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (implementation science) ที่ได้เสนอกรอบแนวคิดเชิงระบบของ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติและเสนอว่า “ความพร้อม” (readiness) ขององค์กร (ซึ่งในโครงการวิจัยนี้คือ
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง) และการพัฒนาคุณภาพกาลังคน เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จในการนานวัตกรรม
หรือนโยบายใหม่ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์
2. วัตถุประสงค์
(1). เพื่อทาความเข้าใจบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อ “ความพร้อม” (readiness) ของโรงพยาบาลในการ
นานโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ
(2). เพื่ อ ค้ น หาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คนเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น นโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบชาติพันธุ์วรรณนาในทางมานุษยวิทยา
โดยมี ร ะยะเวลาในการศึ กษาระหว่ างเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 - มิ ถุ น ายน 2563 รวม 5 เดื อ น เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มควบคู่ไปกับ การวิเคราะห์บริบทในเชิงระบบของกระบวนการ
การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ เอกสารและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ร่ ว มไปกั บ การตี ค วาม
โดยมุมมองของ “คนใน” ของคณะนักวิจัยที่เป็นบุคลากรวิชาชีพและมีประสบการณ์ทางานในระบบบริการ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจไม่กล้าเปิดเผย เนื่องจากเป็นนโยบาย
ที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ
กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือโรงพยาบาลนาร่องที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
คัดเลื อกโดยใช้ห ลั กเกณฑ์ ก ารมีจ านวนการจ่ายยากัญ ชาสู งสุ ด รวมตั้งแต่ เริ่ม ดาเนิน การจนถึงกุม ภาพั น ธ์
พ.ศ. 2563 โดยแบ่งการคัดเลือกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม รวม 8 แห่ง ได้แก่
(1). โรงพยาบาลที่เริ่มต้น ด้วยการเปิ ดให้ บริการคลิ นิกกัญ ชาแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน มีจานวน
12 แห่ง คัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยจานวน 5 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลลาปาง จังหวัดลาปาง
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(2). โรงพยาบาลที่ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการเปิ ด ให้ บ ริ ก ารคลิ นิ ก กั ญ ชาแบบการแพทย์ แ ผนไทย มี จ านวน
7 แห่ ง คัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัยจานวน 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ผลการวิจัย
(1). ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ มิได้เป็นเพียงนโยบายที่เกิดจากความ
ต้องการและแรงผลักดันทางฝ่ายการเมืองของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
เท่านั้น แต่เป็นนโยบายที่เป็นความต้องการของประชาชนด้วย
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(2). ผลการศึ ก ษาสนั บ สนุ น แนวคิ ด เรื่อ งความพร้อ มขององค์ ก รในการน านโยบายมาสู่ การปฏิ บั ติ
ที่จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านคือความสามารถในเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการรับมือกับ
นโยบายใหม่ ๆ โดยทั่ ว ไป (general capacity) และที่ เฉพาะเจาะจงกับ นโยบายนี้ (specific
capacity) และแรงจูงใจ (motivation) ในภาพรวมขององค์กรต่อการนานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้พบว่า “ความพร้อม” ขององค์กร มีผลต่อความสาเร็จของแต่ละโรงพยาบาลนาร่องทั้ง 8 แห่ง
ในการเป็น ผู้บุ กเบิ กในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องอาศัยปัจจัย
ในหลายระดับทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และทั้งปัจจัยระดับองค์กร และปัจจัยระดับ
บุคคล
(3). พบว่า ความส าเร็ จ ของนโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ขึ้ น อยู่ กั บ การ
สนับสนุนของบุคลากร เนื่องจากบริบททางวัฒนธรรมของกระทรวงสาธารณสุข การนานโยบาย
ไปสู่ การปฏิ บั ติไม่ได้เป็ น ไปในแบบจากบนลงล่ าง (top-down) โดยสมบูรณ์ แต่เป็นในลักษณะ
ที่ผู้กาหนดนโยบายไม่สามารถบังคับควบคุมและติดตามผู้ปฏิบัติได้ทั้งหมด ดังนั้นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ จ ะท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะสนั บ สนุ น นโยบาย คื อ การที่ บุ ค ลากรให้ ค วามหมาย
ต่อ นโยบายนี้ ว่ าเป็ น สิ่ งที่ ต อบสนองความต้ อ งการของประชาชน โดยยากั ญ ชาเป็ น ความหวั ง
ในการเยียวยารักษาโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจานวนมาก
(4). พบว่าอุปสรรคที่สาคัญในการสนับสนุนนโยบายคือข้อจากัดในทางวิชาการ เนื่องจากนโยบายนี้เป็น
การส่ งเสริม การใช้ ป ระโยชน์จ าก “ยากัญ ชา” ที่ พั ฒ นาขึ้น ท่ามกลางหลั กฐานสนับ สนุ นที่ ยังมี
ข้อจากัดและข้อมูลโต้แย้งจากอันตรายในฐานะสิ่งเสพติด จึงกระทบโดยตรงกับความเป็นวิชาชีพ
(professionalism) ของบุคลากร โดยเฉพาะหลักจริยธรรมที่ยึดมั่นในประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ป่วย ดังนั้นจึงมีข้อเสนอ ว่าควรมีการพัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เพียงพอในการสร้างแรงจูงใจ
ในประโยชน์ของกัญชาและความปลอดภัยในการใช้ และควรมีการแสดงให้เห็นว่ากัญชาสามารถ
ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรผ่านกรณีศึกษาที่ทรงพลัง
(5). ผลการวิ เคราะห์ ในเชิ ง ระบบ ช่ ว ยให้ เห็ น ว่ า ปั ญ หาของระบบรายงาน เป็ น ปั จ จั ย ที่ บุ ค ลากร
ให้ ค วามส าคั ญ ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ มี ผ ลอย่ างมากต่ อ องค์ ป ระกอบด้ านแรงจู งใจขององค์ ก ร โดยเป็ น
อุ ป สรรคส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของนโยบายและความยั่ ง ยื น ของการจั ด บริ ก ารการใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล กล่าวคือ ปัญหาของการมี ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยและระบบ
รายงานการให้ บ ริ ก ารที่ แ ยกกั น หลายระบบ และไม่ เชื่ อ มโยงกั น ระบบมี ปั ญ หาบ่ อ ย ๆ และ
ไม่เชื่อมโยงกับระบบปกติของโรงพยาบาล เป็นสิ่งที่เพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ และส่งผลต่อบุคลากร
จานวนมากแม้จะเห็นประโยชน์ของบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ แต่ก็ไม่มีแรงดึงดูดใจที่จะมา
ทางานนี้ จึงเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ สมควรได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
(6). อาจกล่ าวโดยสรุป ได้ ว่าการมี น โยบายที่ ชั ดเจนที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพกาลั งคน
ประกอบด้ ว ยทั้ งการพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากรโดยตรงและการพั ฒ นาระบบการท างาน
เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง“แรงจู ง ใจ”ของบุ ค ลากรอั น เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของ“ความพร้ อ ม”ของ
โรงพยาบาลในการน านโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ คื อ จุ ด คานงั ด ส าคั ญ ของ
ความสาเร็จของนโยบายนี้

จ-4
5. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1). ควรกาหนดโครงสร้างอัตรากาลัง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในคลิ นิ ก กั ญ ชาของหน่ ว ยบริ ก าร/โรงพยาบาล รวมทั้ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสายงาน
ตามโครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง (career path) เพื่ อ สร้า งแรงจู งใจและขวั ญ ก าลั งใจให้ บุ ค ลากร
ในการให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์
(2). ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ ทั้ งการอบรมทางตรงและทางอ้ อ ม โดยมี ก ารออกแบบหลั ก สู ต รที่ เหมาะสม
ทั้งหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะด้าน
(3). ควรมี ก ารพั ฒ นาหน่ ว ยบริ ก าร/โรงพยาบาลต้ น แบบการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ เฉพาะด้ า น
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยบริการ/โรงพยาบาลอื่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และรองรับ
การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ
(4). ควรมี ก ารออกแบบระบบรายงานที่ ส ามารถสะท้ อ นเป้ า ประสงค์ เชิ งยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมาย
การให้ บ ริการที่เป็ น ระบบเดียวและเป็นไปได้จริงในทางปฏิ บัติ ลดภาระบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่และสามารถใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาคุณภาพบริการ
(5). ควรมีน โยบายการพั ฒ นาคุณ ภาพกาลั งคนที่ เฉพาะเจาะจง ชัด เจน และวัด ผลได้ จริง ซึ่ง ต้อ ง
ประกอบด้วยทั้งการพัฒ นาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรงและการพัฒนาระบบการทางานเพื่อ
เสริ ม สร้ า ง “แรงจู ง ใจ” ของบุ ค ลากรที่ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของ “ความพร้ อ ม” ของ
โรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
(6). ควรมีการวางเป้าประสงค์ของนโยบายที่ชัดเจนการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน ซึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ หลักฐานงานวิจัยทางคลินิก (research) ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (knowledge) และประสบการณ์จากประเทศอื่นเป็นฐานประกอบ (experience)
เพื่อผนวกเข้ากับ บริบทของสังคมไทย (local context) ซึ่งจะทาให้ การกาหนดนโยบายการใช้
กั ญ ชาเพื่ อ ประโยชน์ ท างการแพทย์ เป็ น ไปในลั ก ษณะการสร้ างนโยบายที่ ม าจากฐานข้ อ มู ล
(evidence-informed policy-making) เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่ อนที่อาจเกิดขึ้นจากความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวเมื่อนานโยบายไปปฏิบัติ
(7). ควรมี ก ารสร้ า งความพร้ อ มของทรั พ ยากรทางสาธารณสุ ข (public health resources)
ซึ่งหมายความรวมถึงทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ กล่าวคือจะต้องมี
หน่วยงานกลางกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง เป็นผู้รับผิดชอบระบบ
การกากับดูแลสนับสนุนโดยตรง เพื่อให้กลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการนานโยบาย
กัญ ชาไปปฏิบั ติเป็ น ไปอย่ างถูกต้องเหมาะสม และมั่น ใจว่าจะบรรลุ เป้าประสงค์การใช้กัญ ชา
ทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(8). ควรมี ร ะบบสนั บ สนุ น โดยเฉพาะการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การน านโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
(9). ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ โดยการ
ที่ป ระชาชนจะให้ การสนั บ สนุน นโยบายใด แสดงว่านโยบายนั้ นจะต้องสอดคล้ องกับ ทัศนคติ
ค่านิยม พื้นฐานความคิดความเข้าใจความต้องการของประชาชน และวิถีชุมชน
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(10). ควรมีการวางยุทธศาสตร์การดาเนินงานการนานโยบายกั ญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติที่เป็น
การดาเนิ น งานในระบบโครงสร้างทางราชการปกติ เพื่ อ ความยั่งยืน ของนโยบายแม้บ ริบ ท
ทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป
5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
(1). ควรมีกระบวนการปรับวิธีคิด (mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ทุกระดับ ด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น
(2). ควรมีการปรับการให้บริการให้มีความสอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานการรักษาและความต้องการ
ใช้ยากัญชาทางการแพทย์ของผู้รับบริการ โดยควรพัฒนาแนวทางการสั่งใช้ยากัญชา การพัฒนา
คุณภาพบริการ ให้สามารถตอบความจาเป็นและความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(3). ควรมีการบู รณาการเชื่อมต่อกับระบบบริการสุ ขภาพปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัว ด้านการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ รั บ บริ ก ารหลั ง จากการได้ รั บ การสั่ ง ใช้ กั ญ ชาจากหน่ ว ยบริ ก าร/
โรงพยาบาล
(4). ควรมีการพัฒ นาแนวทางปฏิบัติและการเสริมสร้างทักษะและความสามารถของหน่วยบริการ/
โรงพยาบาล ในการรับมือกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายใหม่
5.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการขยายพื้นที่การศึกษาวิจัยประเมินความพร้อม (readiness) ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาลให้
ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ ทั้งก่อนและระหว่างการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งในประเด็นแรงจูงใจ
(motivation) ความสามารถทั่วไป (general capacity) และความสามารถเฉพาะ (specific capacity) ขององค์กร
เพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนาความพร้อมของระบบบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
6. การนาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง
(1). ได้องค์ความรู้ในการทาความเข้าใจปัจจัยทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร (สถานพยาบาล) และ
ปัจจัยเชิงระบบของระบบการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่มีผลในการส่งเสริมให้สถานพยาบาลมี
“ความพร้อม”และลดช่องว่าง (implementation gap)ในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์
ไปสู่การปฏิบัติ
(2). ได้ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพกาลังคนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
(3). บุคลากรมีแรงจูงใจและมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาระบบและให้บริการการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น
(4). ได้ อ งค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้ ในการขยายผลการศึ ก ษาวิ จั ย การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(implementation research) และการติดตามและประเมินผล นโยบายกัญชาทางการแพทย์
และนโยบายอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันต่อไป
(5). ผลงานถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อการศึกษาค้นคว้า
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กัญชา เป็นพืชสมุนไพรที่มนุ ษยชาติมีการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์มายาวนาน จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมการแพทย์ดั้งเดิมในหลายพื้นที่ของโลก รวมถึงในประเทศไทยที่มีหลักฐานว่า การใช้กัญชารักษา
ความเจ็ บ ป่ ว ยมี ม านานไม่ น้ อ ยกว่ า สามร้ อ ยปี (ปั ต พงษ์ , 2561) อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยกั ญ ชามี ส่ ว นประกอบ
ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาทจึ ง ถู ก ใช้ ใ นลั ก ษณะการเป็ น สิ่ ง เสพติ ด ด้ ว ย ในราวหนึ่ ง ศตวรรษที่ ผ่ า นมา
จึงมีความพยายามในการควบคุมพืชชนิ ดนี้ผนวกไปกับการควบคุมฝิ่น จุดเปลี่ยนที่สาคัญ คือในการประชุม
ขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ได้มีมติให้รวมกัญชาและยางกัญชา (cannabis resin)
ไว้ในรายการของ “ยาเสพติดให้โทษ”ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 โดยระบุเหตุผล
ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี โ ทษโดยที่ คุ ณ ค่ า ในด้า นการรั ก ษาโรคมี จ ากั ด หรื อ ไม่ มี เ ลย (“its therapeutic value is very
limited or inexistent”) แม้จะถูกคัดค้านจากหลายประเทศที่มีการใช้กัญชาในระบบการแพทย์ดั้งเดิมของตน
แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงผลั กดันของนานาชาติในการต่อสู้กับภัยของการใช้กัญชาในฐานะยาเสพติด ได้
(Aguilar et al., 2018) สาหรับประเทศไทย แม้จะมีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมกัญชาฉบับแรก ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2477 แต่ ก ฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า ว ก็ ยั ง ระบุ ใ ห้ ส ามารถ “มี ไ ว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นทางโรคศิ ล ปะก็ ได้ ”
(ปรุ ฬห์ , 2561) แต่ต่อมาหลั ง จากที่ป ระเทศไทยได้เ ข้ าเป็นภาคี ข องอนุสั ญญาขององค์ ก ารสหประชาชาติ
ฉบั บ ดังกล่ าว จึ งได้มีการยกเลิ กกฎหมายกั ญชาฉบั บเดิ ม ในการประกาศใช้ พระราชบั ญญัติ ยาเสพติ ดให้ โทษ
พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 (ปรุฬห์, 2561) ทาให้นับแต่ปี พ.ศ. 2522
เป็นต้นมา การใช้กัญชาในประเทศไทยเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
อย่ างไรก็ต ามด้ว ยคุ ณ ค่า ในทางการแพทย์ ข องกั ญชา บทบัญญัติห รื อกฎหมายก็ ไ ม่ส ามารถหยุ ด ยั้ ง
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช สมุน ไพรชนิ ด นี้ ไ ด้ และการที่ กั ญ ชากลายเป็น สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย ยิ่ ง ท าให้ ป ระชาชน
มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากการใช้กัญชาที่ไม่มีคุ ณภาพหรือมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษ
(ปัตพงษ์, 2561) อีกทั้งยังเป็นการจากัดการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์
ของกัญชาในทางการแพทย์ ทาให้ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้ดาเนินการปรับปรุง กฎหมาย
เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ จ ากั ด เหล่ า นี้ (Aguilar et al., 2018) ส าหรั บ ในประเทศไทยนั บ แต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็ น ต้ น มา
ภาคประชาสังคมและหลาย ๆ ฝ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อเรียกร้อง
ให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนากัญชามาใช้ประโยชน์ ทั้งเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อ“ความมั่นคงด้านยาของประเทศ”และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ (นิยดา, 2561; ระพีพงษ์และ
โชษิตา, 2561) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ น ประเด็นที่ สั ง คมให้ ความสนใจและหลายฝ่ ายร่ว มผลั กดัน จนกระทั่ ง
มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้น โดยได้บรรจุเรื่องของกัญชาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาล
(คณะรั ฐ มนตรี , 2562) และในเดือนต่อ มา นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ แ ถลงนโยบายเกี่ ย วกั บ กั ญ ชาเพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง การใช้ กั ญชาและสมุ นไพร
ทางการแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง เร่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารกั ญ ชา
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง โดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาในโรงพยาบาล
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นาร่องใน 12 เขตสุขภาพ โดยเปิดบริการการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 12 แห่ง และการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก 7 แห่ ง รวม 19 แห่ ง และต่อมาได้ มี ก ารขยายพื้ น ที่ก ารบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
ตามลาดับ เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 ได้มีการสั่งการให้เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสังกัด
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามจานวนของประชาชนที่เข้าถึงบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์
ในคลินิกกัญชายังมีจานวนเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าที่ควร ยากัญชาจานวนมากไม่ได้ถูกสั่งจ่าย
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจสภาพปัญหาและค้นหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อผลักดัน
ให้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายนี้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามเป้ า หมาย ส านั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข จึ ง ได้ ด าเนิน
โครงการวิจั ย เพื่อศึกษาการน านโยบายไปสู่ การปฏิบั ติโ ดยได้ใช้แนวทางที่ผ สมผสานหลายแนวคิด ทฤษฎี
(ศิรินาทและคณะ, 2561) โดยมีแนวคิดทฤษฎีหลักจากศาสตร์การทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (implementation
science) ที่ได้เสนอกรอบแนวคิดเชิงระบบของการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติและเสนอว่า “ความพร้อม”
(readiness) ขององค์กร (ซึ่งในโครงการวิจัยนี้คือโรงพยาบาลแต่ละแห่ง) เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความส าเร็จ
ในการนานวัตกรรมหรือนโยบายใหม่ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์ (Scaccia et al., 2015)
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อทาความเข้าใจบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อ “ความพร้อม” (readiness) ของโรงพยาบาลในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุ ข ไปสู่
การปฏิบัติในการให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
2. เพื่ อ ค้ น หาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คน เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น นโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
โครงการวิจัยนี้ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ศึกษาคือโรงพยาบาลนาร่องที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชา ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักเกณฑ์การมีจานวนการจ่ายยากัญชาสูงสุด
รวมตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยแบ่งการคัดเลือกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่เริ่มต้นด้วยการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน และกลุ่มที่ 2
โรงพยาบาลที่เริ่มต้นด้วยการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาแบบการแพทย์แผนไทย ในกระบวนการวิจัย มีการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
และการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ที่ทุกโรงพยาบาลเข้าร่วมพร้อมกัน แบ่งผู้เข้าร่วมการวิจัย
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม โดยใช้แนวคาถาม (interview guide) ที่แตกต่างกั น คือ กลุ่ มที่ 1 กลุ่ มผู้ บริห าร ได้ แ ก่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลและแพทย์หัวหน้าแผนก ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ แพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ
โครงการวิจัยนี้ต้องการทาความเข้าใจบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อ “ความพร้อม” (readiness) ขององค์กร
โดยการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ 3 ประการ คื อ แรงจู ง ใจ (motivation) ความสามารถทั่ ว ไป (general
capacity) และความสามารถเฉพาะ (innovation-specific capacity) ขององค์กรในการปรับใช้นวัตกรรมหรือ
การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดประเด็นที่เกี่ยวข้องจานวน
มาก (Scaccia et al., 2015) แต่ด้วยข้อจากัดจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะ
นักวิจัยจึงไม่ได้เก็บข้อมูล ภาคสนามวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นโดยละเอียด แต่เลือกเน้นในสิ่งที่มีความเด่นชัด
จากข้อมูลที่ได้ จากกระบวนการวิจัย
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย
1. ได้องค์ความรู้ในการทาความเข้าใจปัจจัยทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร (โรงพยาบาล) และปัจจัย
เชิงระบบของระบบการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่มีผลในการส่งเสริมให้สถานพยาบาลมี “ความพร้อม”
และลดช่องว่าง (implementation gap) ในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
2. ได้ ข้ อ เสนอแนะทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและการปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คนเพื่ อ สนั บ สนุ น
การดาเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
3. ได้ อ งค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการขยายผลการศึ ก ษาวิ จั ย การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
(implementation research) และการติดตามและประเมินผล นโยบายกัญชาทางการแพทย์และนโยบาย
อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันต่อไป
4. บุคลากรที่เข้าร่วมการวิจัยมีขวัญกาลังใจ มีความเข้าใจและแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบบริการ (service plan) การใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการนี้
ได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
1.5 นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
1.5.1 นโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์ (medical cannabis policy)
ในโครงการวิจั ย นี้ มีความหมายที่กว้างเพื่อให้ ครอบคลุ มการตี ความและการปฏิสั ม พัน ธ์ ข อง
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยหมายถึง “นโยบายด้านสุขภาพ” (health policy) ของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ โดยพจนานุกรมการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2561
ฉบับ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (สานักวิชาการสาธารณสุข, 2562) ได้ให้ความหมาย “นโยบำยด้ำนสุขภำพ”
ไว้ว่า “คาประกาศเป็นทางการเกี่ยวกับการดาเนินการภายในสถาบันต่าง ๆ (โดยเฉพาะรัฐบาล) ซึ่งได้กาหนด
ล าดั บ ความส าคั ญ และลั ก ษณะกิ จ กรรมเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
และแรงผลักดันอื่น ๆ ทางการเมือง” โดยคาว่า “สุขภาพ” มีความหมายว่า “ภาวะของมนุษย์ที่ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสั งคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ”ดังนั้น
ประโยชน์ ในทางสุขภาพของนโยบายนี้ จึงครอบคลุ มตาม คาประกาศนโยบายที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข แถลงไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ทั้ง “ร่างกายแข็งแรง” และประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในการ
“เพิ่มรายได้” และ “ทาให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” นโยบายกัญชา ทางการแพทย์จึงเกี่ยวข้องกับ
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ของกัญชาทางการแพทย์
1.5.2 กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (policy implementation)
ถึงแม้ว่า “นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ” จะมีความหมายกว้าง และเกี่ยวข้องกับทั้งห่ ว งโซ่
อุปทาน (supply chain) ของยากัญชา แต่เพื่อให้การศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความเฉพาะเจาะจง
เพียงพอ ในโครงการวิจัยนี้ จึงกาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ที่การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ ไปสู่
การปฏิบั ติโ ดยกระทรวงสาธารณสุ ข ในการให้ บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในสั ง กั ด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีผลลัพธ์ (outcome) ที่เป็นตัวชี้วัดการบรรลุผลของนโยบายที่สาคัญคือ การที่ประชาชน
เข้าถึงบริการของคลินิกกัญชาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งบริการการให้การวินิจฉัย
รักษา ให้คาแนะนา และติดตามผลการรักษาและความปลอดภัยในการใช้ “ยากัญชา” ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ของ
นโยบายจึง ได้แก่ (1) จานวนการเข้ารับบริการที่คลินิกกัญชา (2) จานวนการได้รับยากัญชาและ (3) จานวน
การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยากัญชา
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1.5.3 กำลังคน (human resource)
ในโครงการนี้ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์
ไปสู่การปฏิบัติโดยการให้บริการ “การใช้กัญชาทางการแพทย์ ” ในคลินิกกัญชา (cannabis clinic) ทั้งในส่วน
ของระบบการให้ บ ริ การ (delivery system) โดยตรงและระบบสนับสนุน (supporting system) ในระดับ
โรงพยาบาล
1.5.4 ยำกัญชำ (cannabis-based medicines)
ในโครงการวิ จั ย นี้ ครอบคลุ ม “ยา”ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการให้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก กั ญ ชา
ในโรงพยาบาล สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยยาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนด
โดยกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่ง ในเว็บไซต์ “กัญชาทางการแพทย์”
(www.medcannabis.go.th) ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ”
ว่ามี 3 ประเภท ได้แก่ ยาสารสกัดกัญชา ตารับยากัญชาแผนไทย และน้ามันกัญชาตารับหมอพื้นบ้าน
1.5.5 คลินิกกัญชำ (cannabis clinic)
ในโครงการนี้หมายถึง หน่วยบริการที่เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่ว ยด้วยยากัญชาในโรงพยาบาล
จัดตั้งและดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน คู่มือการแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service
plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์
1.5.6 ควำมพร้อม (readiness) ในกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
ในโครงการนี้หมายถึง ความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล ในการดาเนินการตามนโยบายกัญชา
ทางการแพทย์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง “ความพร้ อ ม” (readiness) นี้ มี อ งค์ ป ระกอบในทางทฤษฎี
3 ประการ ได้แก่ แรงจูงใจ (motivation) ความสามารถทั่วไป (general capacity) และความสามารถเฉพาะ
ด้าน (specific capacity) (Scaccia et al., 2515)
1.5.7 ระบบกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ (policy implementation system)
หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและบริบทที่มีผลต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ เกิดผลลั พธ์ (outcome) ของนโยบาย ซึ่งมีองค์ประกอบพื้ นฐานคื อระบบการให้ บ ริก าร (delivery
system) และระบบสนั บ สนุน (supporting system) ซึ่งในโครงการนี้ จะทาการวิเคราะห์ โดยอาศัยกรอบ
แนวคิ ด เชิ ง ระบบของการกระจายและการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ( Interactive System Framework for
Dissemination and Implementation หรือ ISF) (Scaccia et al., 2015)
1.6 ระยะเวลำและข้อจำกัดในกำรวิจัย
โครงการวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาดาเนินการทั้งสิ้น 5 เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึง มิถุนายน
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้แม้จะมีระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ระยะสั้นและจากัด แต่คณะนักวิจัยได้พยายามอย่าง
เต็มที่ในการดาเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในทางมานุษยวิทยา ที่ใช้กระบวนการตีความด้วยมุมมอง
ของ “คนใน” (Geertz, 1973) โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้ของคณะนักวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากคณะนักวิจัย
เป็นบุคลากรวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีประสบการณ์การทางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จึงมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม ระบบการทางานและกระบวนการนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้
วิชาการนี้ยังช่วยให้สามารถสร้างความคุ้นเคย (rapport) กับผู้เข้าร่วมการวิจัยได้อย่างรวดเร็ว จึงสามารถได้
ข้อมูล ที่มีคุณภาพเพีย งพอ และสามารถวิเคราะห์ และตีความได้อย่างรอบด้านมากขึ้น ทั้งในการวิเคราะห์
ภาพรวม ในเชิงระบบและการทาความเข้าใจ (empathizing) ในประเด็นละเอียดอ่อนที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจ
ยากจะอธิบายได้ โดยเฉพาะสิ่งที่ศึกษาเป็นนโยบายที่ผู้บริหารให้ความสาคัญและเร่งรัด
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อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้ทีมวิจัยไม่สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพในพื้นที่วิจัยในจังหวัดต่าง ๆ ได้ แต่ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลเป็นดาเนินการสัมภาษณ์ทางโทรศัพ ท์ และดาเนินการอภิปรายกลุ่มโดยใช้ระบบ
การประชุมทางไกล video conference ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท าให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ก ารสั ง เกตการณ์ อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ว ม (participant observation) ได้ แ ต่ ค ณะนั ก วิ จั ย ได้ใช้
สถานการณ์ให้เป็นโอกาสในการเก็บข้อมูลที่ดีขึ้น กล่าวคือการสัมภาษณ์ดาเนินการได้ในเวลาที่ผู้เข้าร่วมการวิจัย
มีความสะดวกและอยู่ในสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว และการอภิปรายกลุ่มด้วยระบบการประชุมทางไกล ทาให้
ลดระยะเวลาการเดินทาง จึงเพิ่มโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ติดภารกิจอื่นในวันเดียวกันสามารถเข้าร่วมได้
เพิ่มขึ้น กระบวนการอภิปรายกลุ่มจึงเกิดขึ้นได้อย่างมีพลวัตรด้วยการสนทนาที่ทาให้เกิดความเข้าใจประเด็น
ต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น เป็ น งานวิจั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive study) ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิง คุ ณ ภาพ (qualitative
research) แบบชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทาความเข้าใจบริบทและปัจจัยที่
มีผ ลต่อความพร้ อม (readiness) ของโรงพยาบาลในสั ง กัดส านัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ในการน า
นโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นการให้ บ ริ ก ารการใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 2) ค้น หาแนวทางการพัฒ นาคุณภาพกาลั งคน เพื่อสนับสนุนให้ การดาเนิน
นโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ บ รรลุ ผ ลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ที ม ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทบทวนวรรณกรรมต่ า ง ๆ
เพื่อประมวลแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิด และใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจัยดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ บูรณาการทิศทางการใช้ประโยชน์ ปลดล็อคกัญชา
2.1.2 การถ่ายทอดนโยบายกัญชาทางการแพทย์
2.1.3 การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
2.1.4 การนานโยบายคลินิกกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติใน 8 โรงพยาบาล
2.2 แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) กัญชาทางการแพทย์
2.3 แนวคิดกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
2.4 แนวคิดการเตรียมความพร้อมขององค์กร (Readiness)
2.4.1 ความหมายความพร้อมขององค์กร
2.4.2 แนวคิดความพร้อมขององค์กร
2.4.3 การประเมินความพร้อมขององค์กร
2.5 แนวคิดการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (implementation science)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
2.6.3 งานวิจัยการเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่การปฏิบัติ
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ข้อมูลทั่วไป
กัญชา เป็นพืชสมุนไพรที่มนุษยชาติมีการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์มายาวนาน จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการแพทย์ดั้งเดิมในหลายพื้นที่ของโลก รวมถึงในประเทศไทยที่มีหลักฐานว่า การใช้กัญชารักษา
ความเจ็ บ ป่ ว ยมี ม านานไม่ น้ อ ยกว่ า สามร้ อ ยปี (ปั ตพงษ์ , 2561) อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยกั ญ ชามี ส่ ว นประกอบ
ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาทจึ ง ถู ก ใช้ ใ นลั ก ษณะการเป็ น สิ่ ง เสพติ ด ด้ ว ย ในราวหนึ่ ง ศตวรรษที่ ผ่ า นมา
จึงมีความพยายามในการควบคุมพืชชนิดนี้ผนวกไปกับการควบคุมฝิ่น จุดเปลี่ยนที่สาคัญคือในการประชุม
ขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ได้มีมติให้รวมกัญชาและยางกัญชา (cannabis resin)
ไว้ในรายการของ “ยาเสพติดให้โทษ”ภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 โดยระบุเหตุผล
ว่าเป็ น สิ่ งที่มีโทษโดยที่คุณค่าในด้านการรักษาโรค มีจากัดหรือไม่มีเลย (“its therapeutic value is very
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limited or inexistent”) แม้จะถูกคัดค้านจากหลายประเทศที่มีการใช้กัญชาในระบบการแพทย์ดั้งเดิมของตน
แต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงผลักดันของนานาชาติ ในการต่อสู้กับภัยของการใช้กัญชาในฐานะยาเสพติดได้
(Aguilar et al., 2018)
ส าหรั บ ประเทศไทย แม้จ ะมีการประกาศใช้ กฎหมายควบคุ ม กั ญชาฉบั บแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477
แต่กฎหมายฉบั บ ดังกล่าว ก็ยั งระบุ ให้ ส ามารถ “มีไว้เพื่อประโยชน์ในทางโรคศิลปะก็ได้ ” (ปรุฬห์ , 2561)
แต่ต่อมาหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติฉบับดังกล่าว จึงได้มี
การยกเลิกกฎหมายกัญชาฉบับเดิม ในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ที่บัญญัติ
ให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 (ปรุฬห์, 2561) ทาให้นับแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา การใช้กัญชา
ในประเทศไทยเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามด้วยคุณค่าในทางการแพทย์ของกัญชา บทบัญญัติ
หรือกฎหมายก็ไม่สามารถหยุดยั้งการใช้ ประโยชน์จากพืชสมุนไพรชนิดนี้ได้ และการที่กัญชากลายเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย ยิ่งทาให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตราย โดยเฉพาะอันตรายจากการใช้กัญชาที่ไม่มีคุณภาพ
หรื อ มี สิ่ ง ปนเปื้ อ นที่ เ ป็ น พิ ษ (ปั ต พงษ์ , 2561) อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การจ ากั ด การรวบรวมหลั ก ฐานทางวิ ช าการ
และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์ ทาให้ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา หลายประเทศ
ได้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขข้อจากัดเหล่านี้ (Aguilar et al., 2018)
2.1.1 นโยบำยรัฐบำลเกี่ยวกับกัญชำทำงกำรแพทย์ บูรณำกำรทิศทำงกำรใช้ประโยชน์ ปลดล็อค
กัญชำ
นโยบายการเปิดเสรีการใช้กัญชาในประเทศไทยเกิดขึ้น จากการเห็นคุณค่าและศักยภาพของ
กัญชาในฐานะพืชสมุนไพรและวัตถุดิบในการผลิตยาที่มีคุณค่าทั้งในด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
นโยบายนี้ของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการจัด ประชุมวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสารสกัด
กั ญ ชาและกั ญ ชงทางการแพทย์ เ พื่ อ การพั ฒ นาประเทศ” ที่ จั ด โดยองค์ ก ารเภสั ช กรรมและองค์ ก รภาคี
เป็ น การประชุม ที่ ท าให้ เ กิ ด การทบทวนและรวบรวมข้ อ มูล ทางวิช าการอย่ า งรอบด้ านครั้ง แรก ทั้งข้ อ มู ล
ทางพฤกษศาสตร์ ข องกั ญ ชาและยากั ญ ชา การทบทวนผลการศึ ก ษาวิ จั ย การใช้ กั ญ ชาในทางการแพทย์
ในต่างประเทศ การสารวจการใช้กัญชาในทางการแพทย์ในประเทศไทย การรายงานการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ว่าด้วยสารออกฤทธิ์ประเภท bioactive compounds การคิดค้นและการพัฒนายากัญชา การวิจัยทางคลินิก
ถึงประสิทธิผลของยา ซึ่งรวมถึงงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลั ยนเรศวร มีการนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับ แนวทางของ
องค์การอนามัยโลกว่าด้วยการใช้สมุนไพรสายพันธุ์กัญชาในทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีนาเสนอและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จากสารสกัดกัญชาและการนาเสนอและสนทนาเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรกัญชา (องค์การเภสัชกรรม, 2561)
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ในประเทศไทย เริ่มต้นจากการ
ทบทวนความรู้ อย่ างรอบด้ าน รวมถึงการทบทวนการศึ กษาวิ จัย ที่ ทาให้ พ บว่ า ข้ อจ ากัด ส าคั ญ ของการใช้
ประโยชน์จากกัญชา หลังจากการประชุมดังกล่าว สถาบันการศึกษาได้ออกมาเรียกร้องให้มีการ “ปลดล็อค”
กัญชาในทางกฎหมาย อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2561
เรื่อง ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งสกัดจากกัญชา แสดงถึงสารสกัดกัญชาเพื่อบาบัด
โรคมะเร็ งที่ วิจั ย และพัฒ นาขึ้น มาเป็ น แบบสเปรย์พ่นปาก ซึ่งได้ ผ่ านการทดลองใช้ ในสัตว์แล้ ว เหลื อเพียง
การทดลองในคน ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจัยสาคัญคือข้อจากัดของ
กฎหมายที่กัญชาเป็นสิ่งเสพติด คณะผู้วิจัยจึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย “ปลดล็อค” ให้ทาการวิจัยขั้นต่อไปได้
โดยให้ เ หตุ ผ ลว่า เพื่ อ ให้ ต ารั บ ยาไทยโบราณที่ เ ป็น ภูมิ ปั ญ ญาตั้ ง แต่ ส มั ย อยุ ธ ยา ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละได้รับ
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การต่ อ ยอด โดย รศ.ดร.ภญ.นริ ศ า ค าแก่ น หั ว หน้ า ที ม วิ จั ย กล่ า วว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นี้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารบ าบัด
อาการปวด จากโรคมะเร็ง ซึ่งมีอุบัติการณ์การเกิดโรคในประเทศไทยค่อนข้างมาก เพื่อลดอาการข้างเคียงเมื่อ
ได้รับยาเคมีบาบัด นับว่าเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง จึงเป็นความรู้ยืนยันผลการใช้
ประโยชน์จากกัญชา (วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561)
คณะรั ฐ มนตรี น าโดย ศ.คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น มองเห็นทิศทางการใช้ประโยชน์ พร้อมกับรับรู้ศักยภาพของ
กัญชาและกัญชงทั้งทางการแพทย์และในฐานะพืชเศรษฐกิจ ทั้งกัญชาและกัญชงเป็นพืชที่มีในท้องถิ่น สามารถ
สร้ างรายได้ใ นประเทศด้ว ยในอนาคต จึง มี มติให้ มี การส่ ง เสริ ม และสนั บสนุน การใช้ ประโยชน์ จ ากกั ญ ชา
ทางการแพทย์ รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ ไ ด้
มากขึ้น ส่ งเสริ มให้ ภ าคอุตสาหกรรมสามารถพัฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ จากกั ญชา และภาคเกษตรกรรมสามารถ
ปลู กกัญชาให้ เป็ น พืช เศรษฐกิจ เพื่อการส่ งออก โดยมีเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ประหยัด
งบประมาณในการน าเข้ ายาจากต่ างประเทศ และขับเคลื่ อนเศรษฐกิจให้ มีก ารเติ บโตแบบยั่งยื น จึงได้ มี
การดาเนินการเพื่อแก้ไขข้อจากัดทางกฎหมาย ที่นาไปสู่การประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ คือ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เปิดช่องให้นายาเสพติดประเภท 5 “กัญชา-กระท่อม”
ไปใช้ทางการแพทย์ ครอบคลุมถึงยาแผนโบราณและยาสมุนไพร แต่ระยะ 5 ปีแรกทาได้เฉพาะหน่วยงานรัฐ
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นเท่านั้น (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ “นโยบายการเปิดเสรีการใช้กัญชา” โดยเน้นทางการแพทย์ ถือเป็นการ
“ปลดล็อค” และบูรณการทิศทางการใช้ประโยชน์ ขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก (ปิยะสกล, 2561)
ต่ อ มารั ฐ บาลโดยการน าของนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา) แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึง “นโยบายเร่งด่วน
ข้อ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร พัฒนานวัตกรรม เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชง
และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ” ทั้ ง นี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะเป็น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด้าน
สาธารณสุขของรัฐบาล จึงได้นานโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ได้ประกาศนโยบาย “ลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทาให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” ซึ่งมีเรื่อง “ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีแนวทาง (1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพร
ทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย (2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสาธารณสุข ”
เพื่อให้เกิดผลการนาไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
2.1.2 กำรถ่ำยทอดนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เพื่ อ ถ่ า ยทอดนโยบายการใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ เพื่อทาความเข้าใจถึงรายละเอียดในนโยบาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีการระดมสมอง
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ คื อ (1) การจั ด ตั้ ง แผนบริ ก ารสุ ข ภาพเครื อ ข่ า ย (service plan) สาขาการใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ (2) โรงพยาบาลนาร่อง การให้บริการกัญชาทางการแพทย์ (แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย)
(3) การจั ดตั้งคลิ นิ กกั ญชา (cannabis clinic) ในสถานบริการ (4) การค้นหาคนไข้ ที่จาเป็น ต้ องใช้ กั ญ ชา
ทางการแพทย์ (demand) (5) การติดตาม กากับ ประเมินผล (monitoring) (ประพนธ์, 2562)
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ในขณะเดี ย วกั น กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์เร่งด่วนของรัฐบาลในด้านการบูรณาการทิศทางการใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ในประเด็นข้อ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ในการเร่งการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ก ารใช้ กั ญ ชา กั ญ ชง และพื ช สมุ น ไพรทางการแพทย์ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งโอกาส
ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบั ญญัติไว้อย่างเคร่งครัด และกล่าวถึงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข ประเด็น การให้ ป ระชาชนเข้าถึงการใช้กั ญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ ได้ อย่างปลอดภั ย
เร่ ง ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารใช้ กั ญ ชา กั ญ ชง และพื ช สมุ น ไพรทางการแพทย์ อุ ต สาหกรรม
ทางการแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา ทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกาหนด
กลไกการดาเนินงานที่รัดกุมเพื่อเพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (โอภาส, 2562)
2.1.3 กำรนำนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์ไปสู่กำรปฏิบัติ
กระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น การให้ กั ญ ชาเป็ น ยาที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ในส่ ว นที่ เ กิ ด
ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็นยาหลักอยู่ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงได้ เมื่อมีความ
จาเป็น และได้กาหนดให้มีการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพสาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ (medical
cannabis service plan) เพื่อเพิ่มโอกาสในการรั กษาโรคให้ กับ ประชาชนที่ เจ็บ ป่ว ยทรมานจากกลุ่ ม โรค
ร้ายแรงเรื้อรัง และไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขได้
มีการเตรียมความพร้อมการให้บริการ โดยมอบหมายให้กรมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยและ
แพทย์พื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยได้ร่วมกันพัฒนาทาการวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและองค์ความรู้แพทย์
แผนไทยร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลิตภัณฑ์และแนวทางการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเป็นการ
เสริมการรักษาของแพทย์ แผนปัจจุ บันหรือแพทย์แผนไทยที่มีอยู่ ซึ่งจะสามารถลดความแออัดการรอคอย
การรั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลและสามารถเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต แก่ ผู้ ป่ ว ยได้ จากนโยบายเร่ ง ด่ ว นของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2562 ข) เพื่อให้มีบริการ
การรั ก ษาด้ ว ยสารสกั ด จากกั ญ ชาทางการแพทย์ แ ก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งปลอดภั ย รวดเร็ ว และครอบคลุ ม
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ให้ มี ก ารเปิ ด บริ ก าร คลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย์ (medical cannabis clinic)
ผสมผสานแพทย์ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
มาตรการเร่ งด่ว นโดยโรงพยาบาลน าร่ องสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข 19 แห่ ง และภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 วางเป้าหมายเพิ่มเป็น 26 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ให้บริการการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 13 แห่ง และการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยอีก 13 แห่ง
และเพื่อให้สามารถนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทา
โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย โดยมี
โครงการดังนี้ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2563 ก)
1. โครงการกัญชาทางการแพทย์ : ตัวชี้วัด (1) จานวนคลินิกการให้บริการกัญชาของการแพทย์นาร่อง
เขตสุขภาพละ 1 แห่ง (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) (2) กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกั บกัญชา
ทางการแพทย์ ร้อยละ 60 โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. โครงการวิจัยพัฒนาผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์: ตัวชี้วัด (1) ได้สารสกัดที่มีสัดส่วนของ
สารสาคัญที่เหมาะสม (2) ได้เทคโนโลยีการสกัดที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์การเภสัชกรรม
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3. โครงการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ล และความปลอดภั ย ต ารั บ ยาแผนไทยที่ มี กั ญ ชา-กระท่ อ มเป็ น
ส่วนประกอบ : ตัวชี้วัด ได้ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมเป็น
ส่วนประกอบ 4 รายการ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชา-กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย : ตัวชี้วัด
(1) มีรายการตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาและยาปรุงเฉพาะรายประกาศเป็ นยาเสพติดให้โทษให้เสพได้เพิ่มเติม
ไม่ น้ อ ยกว่ า 20 ต ารั บ (2) มี ผ ลการติ ด ตามการใช้ แ ละประเมิ น ผล การใช้ ต ารั บ ยาแผนไทยที่ มี กั ญ ชา
ปรุงผสมอยู่ 16 ตารับ (3) ผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ใช้ในสถานบริการของรัฐ จานวน 16 ตารับ
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. โครงการผลิตน้ามันกัญชาและตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ : ตัวชี้วัด (1) ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
น้ ามัน กัญชาจากตารับยาหมอพื้นบ้าน (2) ได้ผลิตภัณฑ์น้ามันกัญชาจากตารับยาหมอพื้นบ้ าน (3) ดาเนินการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ามันกัญชาจากตารับยาหมอพื้นบ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
ในโครงการติ ด ตามลั ก ษณะการใช้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ใ ช้ น้ ามั น กั ญ ชาในทางการแพทย์ แ ผนไทย
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 22 แห่ง โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6. โครงการบูรณาการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณ ฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา: ตัวชี้วัดได้สาร
มาตรฐานกัญชา 3 ชนิด (Tetrahydro cannabinoid (THC), Cannabidiol (CBD) และ Cannabinol (CBN))
จากการประชุมชี้แจง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา โดยหน่วยงานต่าง ๆ ระดับกรม
และกองที่เกี่ย วข้องในกระทรวงสาธารณสุ ข ได้รายงานการดาเนินการขั บเคลื่ อนน านโยบายคลิ นิก กั ญ ชา
ทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ ตามบทบาทภารกิจ (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา, 2562 ก) ดังนี้
กรมการแพทย์ โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์จัดอบรมการใช้สารสกัด
จากกัญชาทางการแพทย์สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุ ขให้การรับรอง
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน
ทั่ ว ประเทศ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการนาผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากกั ญ ชามาใช้ท างการแพทย์ ไ ด้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองจาก
กรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้
และจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ กลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ แพทย์ ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชี พทันตกรรม และเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ส าหรั บ วิทยากรที่ม าถ่ ายทอดความรู้ ให้ แก่ผู้ เข้ ารั บการอบรมเป็น บุค ลากรที่มี ความเชี่ ยวชาญด้ านต่ าง ๆ
กรมการแพทย์ดาเนินการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562
จานวน 200 คน ล่าสุด กรมการแพทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการ ได้มีการจัดอบรมแก่เภสั ช กร
ที่ต้องผ่านการอบรมเพื่อขึ้น ทะเบียนกับ อย. ล่าสุดมีการอบรมรวมแล้วกว่า 6,000 คน ทั้งนี้ การเผยแพร่
องค์ความรู้ช่วงที่ผ่านมา ทุกเขตสุขภาพมีความต้องการเรียนรู้แบบเร่งรัด จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็น e-learning
ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบวิดีโอที่บันทึกมาจากการอบรมแบบปกติ
กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก ได้ร่ว มมือกับสภาการแพทย์แผนไทยจัดท า
หลักสูตรและดาเนินการจัดอบรมวิทยากรครู ก. ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้นาความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดต่อแก่บุคลากร ในพื้นที่เขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ โดยกาหนดให้มีการขับเคลื่อนจัดกิจกรรม
การอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ และ ดาเนินการนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยของ มีการจัดวาง
โครงสร้างการทางานผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการการนากัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผน
ไทย
เพื่อรับผิดชอบงานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการปลูกและการผลิตตารับยา 2) ด้านการฝึกอบรมและ
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พัฒนาบุคลากร 3) ด้านการวิจัยและการพัฒนาวิชาการด้านตารับยา และ 4) ด้านการประเมินรับรองตารับยา
และ การใช้ยา ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้งสานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่
19 เมษายน 2562 โดยโยกย้ายอัตรากาลังและงบประมาณมาสนับสนุน การดาเนินการ ในด้านการผลิตใน
ช่วงแรกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นาของกลาง จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มาใช้ ต่อมาจึงมีการพัฒนาผ่านการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นหน่วยงานหลัก ในขั้นตอนการปลูก เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร และวิส าหกิจ ชุมชนเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนขั้นตอนการผลิต เป็นความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ดาเนินการตามมาตรฐานที่ดีในการผลิต (Good
Manufacturing Practice: GMP) ขององค์กรอนามัยโลก (WHO) เพื่อส่ งไปยังโรงพยาบาลที่มีคลิ นิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย นาร่อง 20 แห่ง ทั้งนี้ ขั้นตอนการขนส่งมีความซับซ้อนเนื่องด้วยความเป็นสารเสพติดทาให้มี
มาตรการที่ต้องรัดกุมเป็นพิเศษ จึงจัดให้มีการลงนามความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย เพื่อการกระจายอย่างมี
มาตรฐาน ซึ่ ง น้ ามั น กั ญ ชาแต่ ล ะขวดจะมี เ ลขน าส่ ง (tracking no.) ระบุ อ ยู่ ต ามขั้ น ตอนของส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ในภาพรวมการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในรอบปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้ารับบริการ
ทั้งสิ้น 1,279 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 590 ราย และมีผู้ได้รับการจ่ายยาประมาณ 400 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30
ซึ่งพบอาการไม่พึงประสงค์จากผู้ใช้ยาร้อยละ 30 โดยมีอาการ เช่น วิงเวียนศีรษะ แสบร้อนกลางหน้าออก คลื่นไส้
ง่วงซึม จึงทาให้มีการปรับปริมาณการใช้ จากเดิมใช้ครั้งละ 1 ซอง ขนาด 2 กรัม ก็เปลี่ยนเป็นให้เริ่มต้นการใช้ยา
ในสัดส่วนหนึ่งส่วนสอง หรือหนึ่งส่วนสี่ ส่งผลทาให้อาการไม่พึงประสงค์ลดลงเหลือ ไม่ถึงร้อยละ 10 ส่วนการ
ติดตามผลพบผู้ใช้ยาส่วนใหญ่ได้รับประสิทธิผล โดยตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2562 ที่เปิดให้มีการใช้น้ามันกัญชา
ส่งผลให้การใช้ตารับยาแพทย์แผนไทยที่มีสารสกัดกัญชาลดลง เนื่องจากผู้ใช้ให้ความนิยมกับน้ามันกั ญช า
มากกว่า
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี แ นวคิ ด การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ กั ญ ชาเพื่ อ ใช้ ท างการแพทย์
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มุ่ ง เน้ น ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย เป็ น ส าคั ญ โดยกั ญ ชาจะต้ อ ง
ปราศจากสารตกค้างที่ทาให้เกิดอันตราย ซึ่งผู้ปลูกกัญชาที่ไม่ได้เป็น medical grade มักมีการใช้ยาฆ่าแมลง
และสิ่ งส าคัญที่ต้องเฝ้ า ระวัง คือ โลหะหนั ก ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท สารหนู โดยเฉพาะแคดเมียม ซึ่งกัญชามั ก มี
สารปนเปื้อนชนิดนี้สูงซึ่งพบมากจากของกลางของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) ที่นามาใช้ทดลองสกัดสารกัญชาในช่วงแรก ดังนั้น ระบบของการทางาน โดยตัวอย่างกัญชามักจะถูก
ส่งมาตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่อนข้างมาก เพื่อให้มีการตรวจสอบก่อนนาไปสกัดเป็นยา ด้วย
เหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศ จึงได้มีการ
จัดตั้ง “ศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ” โดยครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ มีการ
พัฒ นาชุดทดสอบอย่ างง่าย เพื่อให้ ป ระชาชนสามารถนาไปใช้ตรวจสอบน้ามันกั ญชาที่ มีก ารลั กลอบขาย
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2562)
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กาหนดไว้ในสองมาตรา คือ 1) มาตรา 26/2 กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือ
ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ยกเว้นกรณีจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและทางการแพทย์
เพื่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ดังนั้น การสันทนาการจึงไม่อาจทาได้ 2) มาตรา 26/5 กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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คือ ผู้ อนุ ญาตโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ให้ โ ทษ ในการผลิ ต นาเข้า ส่ งออก
จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดประเภท 5 ได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ขออนุญาตเกี่ยวข้องดาเนินงานกับ
ทางการแพทย์ เภสั ช กรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตรกรรม หรือที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติด คื อ
1) หน่วยงานของรัฐ 2) ผู้ประกอบวิชาชีพ 3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทางแพทย์/เภสัชศาสตร์ 4) ผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน 5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 6) ผู้ป่วย
เดินทางระหว่างประเทศ 7) ผู้ขออนุญาตอื่น ๆ (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภา, 2562 ข)
พบการรายงานว่าปี 2562 มีกระบวนการปลูก การผลิต/การสกัด/การแปรรูป จนถึงการจาหน่าย
มีห่วงโซสนับสนุน (supply chain) แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบห่วงโซ่สนับสนุน (supply chain) ของยาแผนปัจจุบัน มีดังนี้
1.1 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ปลูกก่อนส่งตรวจ
วิเคราะห์ไปยั งกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก่อนผลิตออกมาเป็นยาสารสกัดกัญชาส่ งตรวจวิเคราะห์ ไ ปยั ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง จึงส่งให้สถานพยาบาลในฐานะผู้จ่ายยาดาเนินการจาหน่าย โดยแบ่งตาม
ชนิดสารสกัดเป็น 3 ประเภท คือ 1) CBD cannabis oil (CBD 100 mg/ml) 2) THC cannabis oil (THC 13
mg/ml) และ 3) THC:CBD 1:1 cannabis oil (THC 27 mg/ml, CBD 25 mg/ml)
1.2 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้ปลูก ก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ไปยังกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ก่อนผลิตออกมาเป็นยาสารสกัดกัญชา แล้วส่งตรวจวิเคราะห์ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง
จึงส่งให้สถานพยาบาลในฐานะผู้จ่ายยาดาเนินการจาหน่ายยาสารสกัดกัญชาชนิด THC 1.7% w/v (THC 0.5
mg/drop)
ในภาพรวมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าองค์การ
เภสั ช กรรม (อภ.) จ่ ายยาสารสกัดกัญชาให้ สถานพยาบาล THC cannabis oil (THC 13 mg/ml) จานวน
3,780 ขวด THC:CBD 1:1 cannabis oil จานวน 434 ขวด และ CBD cannabis oil (CBD 100 mg/ml)
จานวน 200 ขวด ส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมียอดผลิตและจ่ายยาสารสกัดกัญชาทั้งสิ้น 6,973 ขวด
2. ระบบห่วงโซ่สนับสนุน (supply chain) ของยาแผนไทย มีดังนี้
2.1 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน จั ง หวั ด สกลนคร เป็ น ผู้ ป ลู ก ก่ อ นส่ ง ตรวจ
วิเคราะห์ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนผลิตออกมาเป็นยาสารสกัดกัญชาที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น
อาจาโร (ตารั บ ยาแผนไทย) แล้ ว ส่ งตรวจวิเคราะห์ ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง จึงส่ งให้ กรม
การแพทย์แผนไทยกระจายไปสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ในฐานะผู้จ่ายยา ดาเนินการ
จาหน่าย ซึ่งมี 5 ตารับ คือ 1) ยาศุขไสยาศน์ 2) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 3) ยาแก้ลมแก้เส้น
4) ยาทาลายพระสุเมรุ 5) ยาอัมฤตย์โอสถ
2.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ปลูก ก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ ไปยัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อนผลิตออกมาเป็นยาสารสกัดกัญชา ที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
(ตารับยาแผนไทย) แล้วส่งตรวจวิเคราะห์ไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง จึงส่งให้กรมการแพทย์
แผนไทยกระจายไปสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านในฐานะผู้ จ่ายยาดาเนินการจาหน่าย
ซึ่งมี 5 ตารับ คือ 1) ยาศุขไสยาศน์ 2) ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 3) ยาแก้ลมแก้เส้น 4) ยา
ทาลายพระสุเมรุ 5) ยาอัมฤตย์โอสถ
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2.1.4 กำรนำนโยบำยคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์สู่กำรปฏิบัติใน 8 โรงพยำบำล
โรงพยาบาลที่ ท าการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะเป็ น โรงพยาบาลที่ น าร่ อ งจาก 19 แห่ ง โดยเลื อ กจาก
โรงพยาบาลที่ มีจ านวนผู้ ป่ ว ยมารั บ บริ การมากในระดับต้น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้ว ย 8
โรงพยาบาล ดังนี้
1) โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร จังหวัดปรำจีนบุรี
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 500 เตียง
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ที่มีมาตรฐาน เป็นที่พึ่งของประชาชน การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรระดับนานาชาติ
พันธกิจ 1. บริการการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
2. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
3. เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2. การพัฒนาบุคลากร 3. การเงินการคลัง 4. Smart & Digital
5. กัญชาทางการแพทย์ โดยเป็น โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่การปลู กกั ญชา เพื่อประโยชน์ท าง
การแพทย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563
และ โครงการผลิตน้ามันกัญชา
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2563)
โรงพยาบาลมีการดาเนิ น งานเปิ ดคลิ นิกกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอาเซี ย น
เป็นแห่งแรก มีการผลักดันการใช้สารสกัดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์เริ่มตั้งแต่ การดาเนินการปลูก โดยแบ่งเป็น
3 ระบบ คือ ระบบปิด 1) ปลูกในตู้คอนเทนเนอร์ ควบคุมสภาพแวดล้อมทุกอย่าง มีการพัฒนาวิจัยระบบน้าและไฟ
เพื่อลดต้นทุน 2) ระบบกึ่งเปิดกึ่งปิด ปลูกในโรงเรือน หรือ Green House ใช้ดินที่ไม่มีสารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
3) ระบบเปิด ปลูกโดยใช้พันธุ์หางกระรอกของไทย ซึ่งระบบนี้ต้องดาเนิ นการตามมาตรการที่คุมเข้มของ อย.
ที่กาหนดให้มีรั้วสองชั้นต้ องมีกล้องวงจรปิดที่เคลื่อนไหวอัตโนมัติ ซึ่งการแยกระบบการปลูกสามารถช่วยให้
ประเมินถึงความคุ้มค่าในผลผลิตจากการลงทุน อีกทั้งยังต้องคานึงถึงความเหมาะสมของสายพันธุ์ว่า CBD
เด่น หรือ THC เด่น ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนละติดจุดที่ 30 องศาเหนือและใต้ จะเหมาะกับพันธุ์ SATIVA
ให้ผลผลิต THC เด่น ซึ่งส่งผลให้เคลิบเคลิ้ม ส่วนละติจูดที่ 50 องศาเหนือ จะอยู่โซนทวีปยุโรปและอเมริกา
เหนื อ ซึ่ ง เหมาะกั บ พั น ธุ์ INDICA ให้ ผ ลผลิ ต CBD เด่ น โดย CBD จะถู ก น ามาใช้ รั ก ษาโรคเป็ น หลั ก ตาม
indication ของงานวิจัย เนื่องจากประเทศไทยได้เริ่มมีนโยบายให้นากัญชามาใช้ทางการแพทย์ และจากนี้การนา
THC มาใช้รักษาโรค จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
จานวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 1 คน
เภสัชกร 9 คน พยาบาล 3 คน แพทย์แผนไทย 9 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา แพทย์ 2 คน
เภสัชกร 3 คน พยาบาล 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน แสดงดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและปฏิบัติงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
รพ.เจ้ำพระยำอภัยภูเบศร
บุคลากร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
1. จานวนบุคลากรของโรงพยาบาล 71
12
33
490
20
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชา
6
1
9
3
9
ทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอกคลินิกกัญชา
2
3
2
2
ผลการรักษาพบว่า ผู้ป่วยพึงพอใจมากโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และลมชัก ได้ผลตอบรับดี
มาก ส่วนใหญ่อาการดีขึ้น ร้อยละ 78 อาการคงเดิม ร้อยละ 15 และอาการแย่ลง ร้อยละ 7 ส่วนการรักษา
โรคมะเร็งนั้นไม่ได้หมายความว่ารักษามะเร็งโดยตรง แต่หมายถึงการรักษาแบบ palliative care เพื่อช่วยให้
คนไข้ที่เจ็บปวดมาก มีอาการซึมเศร้าสิ้นหวัง ในวาระสุดท้ายของชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่ใช่ใช้เพื่อ
การนอนหลับ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยนาไปใช้ มากที่สุด โดยช่วงแรก มีผู้ป่วยโทรเข้ามาไม่น้อยกว่า 500 สาย
เกื อ บทั้ ง หมดปรึ ก ษาถึ งอาการนอนไม่ ห ลั บ กั บอี ก ส่ ว นเป็ นโรคมะเร็ ง เพราะเชื่อ ว่ ารั ก ษาได้ ขณะที่ กั ญ ชา
ทางการแพทย์แผนไทยอยู่ระหว่างการปลูกอีก 4 เดือน ก่อนนาไปผลิตตามตารับศุขไสยาศน์ และทาลายพระสุเมรุ
และมีผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ
จำนวนคนไข้ (คน) จำนวนที่จ่ำย (หน่วยนับ)
หมำยเหตุ
THC
122
367 ขวด
THC : CBD (1:1)
CBD
39
100 ขวด
Decha’s Oil
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
4
108 ซอง
ยาตารับศุขไสยาสน์
46
788 ซอง
ให้คาปรึกษา
500
สรุปข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

กำรติดตำมควำมปลอดภัย
จากรายงานผลการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับยาตารับศุขไสยาสน์ผลการรักษาคุณภาพการนอนหลับ มีการ
ติ ด ตาม ผู้ ป่ ว ย จ านวน 12 ราย พบว่ า ผู้ ป่ ว ย 11 ราย นอนหลั บ ดี ขึ้ น ผู้ ป่ ว ย 1 ราย ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงและ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยที่ขาดการรักษา จานวน 7 ราย เสียชีวิต 2 ราย ติดต่อไม่ได้ 2 ราย อาการไม่ดีขึ้น
2 ราย ผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์ ที่พบจากยาผู้ป่วย 18 ราย พบอาการข้างเคียงที่พบ ร้อนปากไปจนถึง
กระเพาะ ท้องผูก ปวดศีรษะคอแห้งหลังใช้ยา
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2) โรงพยำบำลพุทธชินรำช จังหวัดพิษณุโลก
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,030 เตียง
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลคุณธรรม นาสู่บริการที่เป็นเลิศ
พันธกิจ โรงพยาบาลพุทธชิน ราช ให้ บริการสาธารณสุ ขครบทุกด้าน ให้ การรักษาบริการได้ ทุกระดับ
ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพของประชาชน
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลพุทธชินราช, 2563)
โรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราชจั ด บริ ก ารทุ ก วั น พฤหั ส บดี ในระบบบู ร ณการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น และ
แพทย์ แ ผนไทย เวลา 08.30 –12.00 น. ที่ ศู นย์ สุ ข ภาพเมื อ ง สาขาบึ ง แก่ ง ใหญ่ พิ ษ ณุ โ ลก คลิ นิ ก กั ญ ชา
ทางการแพทย์มีจัด และเพื่อเพิ่มช่องทางการบริการแก่ประชาชนให้เข้าถึงได้มากขึ้น ในเดือนมิถุนายน ปี 2563
จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทุกวันตามเวลาราชการด้วย
จานวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 19 คน ทันตแพทย์ 2
คน เภสัชกร 18 คน พยาบาล 4 คน แพทย์แผนไทย 8 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ในคลิ นิ ก กั ญ ชา แพทย์ 1 คน เภสั ช กร 1 คน พยาบาล 1 คน แพทย์ แ ผนไทย 1 คน แสดงดั ง ตาราง
ที่ 3 และมีผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 3 แสดงจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและปฏิบัติงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
(รพ.พุทธชินรำช)
บุคลากร
1. จานวนบุคลากรของ
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
คลินิกกัญชา

แพทย์ ทันตแพทย์

เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย นักเทคนิค
การแพทย์
57
890
8
1

254

25

19

2

18

4

8

1

1

-

1

1

3

-

ตำรำงที่ 4 สรุปผลกำรบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลพุทธชินรำช
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ
THC
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
ยาตารับสุขไสยาสน์
ให้คาปรึกษา

จำนวนคนไข้ (คน)
221
109
8
55
9
8
34

จำนวนที่จ่ำย (ซอง)
270 ขวด
136 ขวด
8 ขวด
60 ขวด
138 ซอง
360 ซอง
34 คน
สรุปข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563
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กำรติดตำมควำมปลอดภัย
จากรายงานโดยทีมงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ติดตามผลความปลอดภัย พบว่า ผู้ได้รับกัญชามี
อาการดีขึ้นจานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 80.1 อาการคงเดิม จานวน 38 คิดเป็นร้อยละ 19.9 และพบว่า
คุณภาพชีวิตดีขึ้นจานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 77.4 คุณภาพชีวิตคงเดิมจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
3) โรงพยำบำลลำปำง
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 743 เตียง
วิสัยทัศน์ ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุขของภาคเหนือ
พันธกิจ 1. ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐานทันสมัย
2. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งเสริมงานวิจัยและ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
4. มีธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศำสตร์: เป็นศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการมีคุณภาพ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลลาปาง, 2563)
โรงพยาบาลล าปางเปิ ด คลิ นิ ก กั ญ ชาทางการแพทย์ แ บบผสมผสานแผนปั จ จุ บั น และแผนไทย
เปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องตรวจคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก
ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ให้บริการ ประกอบด้วย 1) GPO THC oil 0.5 mg/drop 5 ml. 2) องค์การเภสัชกรรม (GPO)
THC : CBD 1:1 5 ml. 3) ตารับยาศุขไสยาศน์ 4) ตารับยาทาลายพระสุเมรุ 5) น้ามันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา
ปั จ จุ บั น ได้มีการเปิ ดให้มีการเข้าถึงผลิ ตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น แพทย์ส ามารถจ่ายยา
ในผู้ป่วยในได้ รวมทั้งแพทย์ที่ผ่านการอบรมสามารถสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์จากคลินิกเฉพาะโรคอื่นได้
โดยให้รับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกได้ในวันและเวลาราชการ
โรงพยาบาลล าปาง มีจ านวนบุ คลากรผ่ านการอบรมหลั กสู ตรกั ญชาทางการแพทย์ ประกอบด้ ว ย
แพทย์ 27 คน ทันตแพทย์ 4 คน เภสัชกร 15 คน พยาบาล 39 คน แพทย์แผนไทย 3 คน โดยมีบุคลากร
ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา แพทย์ 1-2 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 1 คน แสดงดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 แสดงจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและปฏิบัติงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (รพ.ลำปำง)
บุคลากร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
1. จานวนบุคลากรของ
153
24
49
926
3
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร
27
4
15
39
3
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
1-2
1
1
1
คลินิกกัญชา
จังหวัดลาปาง จัดให้มีสถานที่ปลูกกัญชา 1 แห่ง เป็นลักษณะวิสากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา
อ.แจ้ห่ม จ.ลาปาง มีการส่งผลผลิตให้กับ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อผลิตยาเข้ากัญชา
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
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มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการให้คาปรึกษาที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์จานวน 664 ราย มีผู้ป่วยใช้ GPO THC oil
0.5 mg/drop จ านวน 54 คน จ่ ายยาแล้ ว 137 ขวด ผู้ ป่วยใช้สู ตร GPO THC:CBD 1:1 จานวน 5 คน จ่ ายยาแล้ว
6 ขวด ผู้ป่วยจานวน 1 ใน 3 ที่เคยใช้กัญชามาก่อน สาหรับ GPO THC oil ใช้ในข้อบ่งใช้ ดังนี้คือ neuropathic pain
(44%), Palliative care (49%), n/v from chemotherapy (2%) และ migraine(5%)ส่ ว น GPO THC:CBD 1:1
ใช้ในผู้ป่วยในข้อบ่งใช้ต่อไปนี้ คือ Alzheimer’s disease, Palliative care (CA), Stroke และ neuropathic pain
จานวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทย ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่
4 มี นาคม 2563 ผู้ ป่ วยรวมทั้ งหมด 39 คน รั บยาต ารั บศุ ขไสยาศน์ จ านวน 26 คน จ่ ายยาไปแล้ ว 302 ซอง
ใช้ใน ข้อบ่งใช้ นอนไม่หลับ 17 คน และเบื่ออาหาร 9 คน รับยาตารับทาลายพระสุเมรุ จานวน 13 คน จ่ายยาไปแล้ว
702 ซอง ใช้ในข้อบ่ง ใช้ ลมอัมพฤกษ์ 10 คน ลมปราบหลัง 2 คน และลมปราบขา 1 คน ปัจจุบัน รพศ. ลาปาง
เป็นแม่ข่ายเปิดคลินิกกัญชาแพทย์ แผนไทย ให้บริการครบทุกโรงพยาบาลชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนตารั บ
ยาศุ ขไสยาศน์ จากกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อก ด าเนิ นการเปิ ดให้ บริ การพร้ อมกั นทุ ก
โรงพยาบาลชุมชน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 บุคลากรที่ผ่านการอบรมกัญชาทางการแพทย์ในจังหวัดลาปาง
มีดังนี้ แพทย์ 55 คน ทันตแพทย์ 12 คน เภสัชกร 48 คน พยาบาล 39 คนและแพทย์แผนไทย 47 คน และมีผล
การดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 สรุปผลกำรบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ รพ.ลำปำง
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ
THC
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
ยาตารับสุขไสยาสน์
ให้คาปรึกษา

จำนวนคนไข้ (คน)
54
5
13
26
664

จำนวนที่จ่ำย (หน่วยนับ)
หมำยเหตุ
137
6
702 ซอง
302 ซอง
ผู้ป่วยมะเร็ง/นอนไม่หลับ
สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

กำรติดตำมควำมปลอดภัย
โรงพยาบาลลาปางได้จัดให้สารสกัดกัญชาเป็น high alert drug จึงมีการจัดทาแนวทางในการ monitor และ
ประกาศใช้ในโรงพยาบาล มีการประสานกับหน่วยงาน ER ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วย ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้
กัญชา มีการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหาสาร THC in urine (lab code : T16) รวมทั้งติดตามผู้ป่วยที่มีวินิจฉัย
จากแพทย์ cannabis toxicity (ICD 10: T407) การติ ด ตามความปลอดภั ย ท าโดยเภสั ช กรในผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้
สารสกัดกัญชา เภสัชกรโทรติดตามผู้ป่วยหลังการใช้ในวันที่ 1 วันที่ 3 และวันที่ 7 และทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์
พบ minor side effect จานวน 2 ราย มีอาการ มึน เวียนศีรษะ และใจสั่น พบผู้ป่วย 2 รายที่ต้องหยุดใช้ THC
โดยพบว่ามีอาการหู แว่ว ประสาทหลอนจานวน 1 ราย และมี Disorientation, Dizziness 1 ราย สาหรับตารั บ
กัญชาแผนไทย ติดตามความปลอดภัยโดยแพทย์แผนไทย ทั้งตารับศุขไสยาศน์ และตารับทาลายพระสุเมรุ ยังไม่พบ
ADR และมีการลงโปรแกรม SAS และ AUR ทุกรายทุก visit การติดตามประสิทธิภาพของสารสกัดกัญชา GPO THC
oil พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 50 ใช้ในขนาด 1 หยดต่อวัน และมีผู้ป่วยใช้ในขนาดสูงที่สุดคือ 16 หยดต่อวัน พบว่าการใช้
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ในข้อบ่งใช้ n/v จาก chemotherapy ผู้ป่วยหายดีและสามารถหยุดยาได้ ในผู้ป่วย neuropathy และ Palliative
care เมื่อวัดผลโดยใช้ Pain score พบผู้ป่วยร้อยละ 84 มี pain score ลดลงหลังจากใช้ยา และการวัดคุณภาพชีวิต
โดยใช้แบบสอบถาม EQ5D5L พบว่าผู้ป่วยมีค่า utility เพิ่มขึ้นทุกราย
การบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่เปิดจนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย cannabis
toxicity จานวน 1 ราย และพบผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ THC in urine จานวน24 ราย พบผล positive 4 ราย
ปัจจุบันทีมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลลาปางเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
กำรศึกษำวิจัย
ทีมบุคลากรคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ได้จัดทาโครงร่างงานวิจัยในคลินิก 2 เรื่อง ได้แก่
(1) เรื่องประสิทธิผลของสาร สกัดกัญชาทางการแพทย์ (GPO THC oil 0.5 mg/drop) คลินิกกัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลลาปาง และ (2) การติดตามผลข้างเคียง อันตรกิริยาระหว่างยาและประสิทธิผล ของน้ามันกัญชา
4) โรงพยำบำลบุรีรัมย์
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 900 เตียง
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลศูนย์คุณภาพชั้นเลิศ ระดับตติยภูมิ ภาคีมีส่วนร่วม
พันธกิจ 1. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน/โรคหัวใจและหลอดเลือด/ทารกแรกเกิด
จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
หกอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนดูแลตนเองได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมิ
3. ผลิตและเสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ
4. บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี คุ ณ ภาพเสริ ม สร้ า งความสุ ข ความรั ก และ
ความผูกพันองค์กร
5. จั ด โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รเพื่ อ มุ่ ง สู่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล ที่ มี ศั ก ยภาพ
พึ่งตนเองได้
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลบุรีรัมย์, 2563)
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ ดาเนินโครงการวิจัย ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เรื่องการใช้สารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ ง ทั้งนี้ มีการดาเนินการขอจริยธรรมและลงนาม MOU ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน
เพื่อดาเนิ น การปลู ก กัญชาใช้เพื่ อประโยชน์ ทางการแพทย์ และลงนาม MOU ร่ว มกับโรงพยาบาลคู เ มื อ ง
เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาให้กับผู้ป่วย ครบทั้ง 3 สูตร คือ THC rich, CBD rich และ THC : CBD (1:1)
นวัตกรรมของโรงพยำบำลบุรีรัมย์
1. มี ก ารจั ด บริ ก ารแบบบู ร ณาการผสมผสานการแพทย์ แ ผนไทยและแผนปั จ จุ บั น โดยมี รู ป แบบ
เป็น one stop service จัดทาสื่อสอนวิธีการให้ยาผู้ป่วย ในรายที่อ้าปากกระดกลิ้นไม่ได้
2. มีแผนพัฒ นาศักยภาพบุ คลากรโดยอบรมให้ ความรู้ บุคลากรทางการแพทย์ภ ายในโรงพยาบาล
เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
3. มี ก ารทดลองใช้ ใ นผู้ ป่ ว ยหลากหลายที่ ค าดว่ า น่ า จะได้ ป ระโยชน์ ยกตั ว อย่ า งเช่ น Tourette
syndrome ผู้ป่วยผ่าตัดสมองติดเตียง และมีภาวะเกร็งเป็นพักๆ ซึ่งในทุกรายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
4. มีการวางแผนขยายกลุ่มผู้ป่วยที่จะได้ประโยชน์ เช่น HIV ที่มีภาวะ Anorexia และ Palliative care
ที่ admit เป็นผู้ป่วยใน
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โรงพยาบาลบุ รี รั มย์ มีจ านวนบุ คลากรผ่ านการอบรมหลั กสู ตรกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้ ว ย
แพทย์ 19 คน เภสัชกร 7 คน พยาบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 3 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา
แพทย์ 14 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 3 คน แสดงดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 แสดงจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและปฏิบัติงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (รพ.บุรีรัมย์)
บุคลากร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
1. จานวนบุคลากรของ
134
23
63
860
3
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร 19
7
1
3
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
1
1
1
1
คลินิกกัญชา
ผลการดาเนินงานบริการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 สรุปดังนี้
1. จานวนครั้งที่ให้บริการ 222 ครั้ง จานวนครั้งที่ผู้ป่วยรับยา 114 ครั้ง
2. ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ให้บริการ 50 คน ผู้ป่วยที่ยังรับยาต่อเนื่อง 41 คน
3. จานวนผลิตภัณฑ์กัญชาที่จ่าย THC rich (GPO) 66 ขวด ตารับยาศุขไสยาศน์ 287 ซอง และตารับยา
ทาลายพระสุเมรุ จานวน 78 ซอง
4. อาการสาคัญที่ผู้ป่วยมารับผลิตภัณฑ์กัญชา แสดงดังตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 อำกำรสำคัญของผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชำรักษำของ รพ.บุรีรัมย์
อำกำรสำคัญ
คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบาบัด
Neuropathic pain
Pakinson
Palliative care
มะเร็งระยะสุดท้าย
นอนไม่หลับ
มะเร็งร่วมกับภาวะนอนไม่หลับ/ปวด
มะเร็งร่วมกับภาวะนอนไม่หลับ/เบื่ออาหาร
อำกำรสำคัญ
Tourette syndrome
มะเร็งและเบื่ออาหาร
Pasoriasis
Gout with Insomnia
Low back pain

จำนวน (รำย)
6
14
2
8
9
14
12
1
จำนวน (รำย)
1
2
2
1
1

ร้อยละ
8.00
18.67
2.67
10.67
12.00
18.67
16.00
1.33
ร้อยละ
1.33
2.67
2.67
1.33
1.33

20
Hypertension
เบื่ออาหาร

1
1
75

รวม

1.33
1.33
100.00

สรุปข้อมูล ณ 31 มกราคม 2563

5. การประเมินคุณภาพชีวิต ผลคือ ดีขึ้น ร้อยละ 80 คงที่ ร้อยละ 16 และแย่ลง ร้อยละ 4
6. อาการข้างเคียงที่พบ จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16
- THC rich : ใจสั่น 1 ราย เวียนหน้า 1 ราย เสียสมดุล 1 ราย คลื่นไส้ 1 ราย แน่นหน้าอก 1 ราย
- ศุขไสยาศน์ : ท้องผูก 1 ราย หูแว่ว 1 ราย (ใช้ 2 กรัม)
- ทาลายพระสุเมรุ : ปากแห้ง 1 ราย
ผลการดาเนินงานบริการจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 สรุปดังนี้ จานวนครั้งที่ให้บริการ 354 ครั้ง
จานวนครั้งที่ผู้ป่วยรับยา 209 ครั้ง มีผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ให้บริการ 75 คน มีผู้ป่วยที่ยังรับยาต่อเนื่อง 59 คน
สรุปผลการบริการ ผลรวมการบริการ แสดงดังตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 สรุปผลรวมกำรบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ รพ.บุรีรัมย์
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ จำนวนคนไข้ (คน)
THC
50 คน
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
ยาตารับสุขไสยาสน์
25
ให้คาปรึกษา
100

จำนวนที่จ่ำย (หน่วยนับ)
119 ขวด
23 ขวด
21 ขวด
136 ซอง
479 ซอง
-

สรุปข้อมูล สรุปข้อมูล ณ 31 มกราคม 2563

กำรติดตำมควำมปลอดภัย
การติดตามความปลอดภัยทาโดยเภสัชกรและแพทย์แผนไทย ในผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทุกราย พบว่า
ผลการประเมินคุณภาพชีวิต ดีขึ้น ร้อยละ 80 คงที่ ร้อยละ 16 และแย่ลง ร้อยละ 4 โดยอาการข้างเคียงที่พบ
จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 คือ
- น้ามันกัญชาสูตร THC rich พบอาการ ใจสั่น 1 ราย เวียนหน้า 1 ราย เสียสมดุล 1 ราย คลื่นไส้ 1 ราย
แน่นหน้าอก 1 ราย
- ยาตารับศุขไสยาศน์ พบอาการ ท้องผูก 1 ราย หูแว่ว 1 ราย (เพราะใช้ 2 กรัม)
- ยาตารับทาลายพระสุเมรุ พบอาการ ปากแห้ง 1 ราย
5 ) โรงพยำบำลสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นโรงพยาบาลชั้นนาด้านบริการสุขภาพและศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ”
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พันธกิจ (Mission)
โรงพยาบาลสระบุรี มีภารกิจให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการดังนี้
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลสระบุรี, 2563, สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, 2563)
โรงพยาบาลสระบุรีเป็นโรงพยาบาลนาร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 4 เปิดบริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis Clinic แบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการและ การปฏิบัติงานของสถานบริการสุขภาพ ตามข้อสั่งการของกระทรวง
สาธารณสุข ความก้าวหน้าในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสระบุรี มีการนาร่องจัดตั้ง
คลินิกช่วงทดลองโดยให้บริการตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2562 และในวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์ขึ้น โดยจัดตั้งคลินิกให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ให้บริการ
โดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ เมื่อ 12 ก.พ. 2563
ปรับปรุงวันการให้เพิ่มเป็นบริการทุกวันศุกร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น.
จานวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสู ตรกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 7 คน เภสัชกร
5 คน พยาบาล 5 คน แพทย์แผนไทย 2 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน
พยาบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 1 คน แสดงดังตารางที่ 10
ตำรำงที่ 10 แสดงจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและปฏิบัติงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (รพ.สระบุรี)
บุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
1. จานวนบุคลากรของ
208
20
46
670
4
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร
7
5
5
2
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
1
1
1
1
คลินิกกัญชา
ผลการดาเนิ น งาน (สรุ ป ข้อมูล เดือนตุล าคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) มีข้อมูล ลงทะเบียนผู้ ป่วย
มีการประเมินผู้ป่วยตามแบบประเมินก่อนสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ให้คาแนะนาตามแนวทาง
ปฏิบัติ มีการประเมินผู้ป่วยตามแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D-5L) มีการติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วยระยะ
บาบัด ตลอดการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชา ติดตามผลลัพธ์การบาบัดรักษาผู้ป่วยและประเมินผลข้างเคียง
อาการแสดงทางกายและจิตที่ไม่พึงประสงค์มีผู้มารับบริการจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และมีผลการ
ดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 11
ตำรำงที่ 11 ผลกำรดำเนินงำนบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ รพ.สระบุรี
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ จำนวนคนไข้ (คน) จำนวนที่จ่ำย (หน่วยนับ)
THC
51
57
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
3
3
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
1
3
ยาตารับสุขไสยาสน์
10
47
ให้คาปรึกษา
192
สรุปข้อมูล ณ เดือน 28 กุมภาพันธ์ 2563
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อำกำรสำคัญที่คนป่วยมำขอรับรักษำ
จากรายงานผู้ใช้บริการจานวน 164 คน จากการรายงานคุณภาพชีวิต C-MOPH พบข้อบ่งชี้โรคที่เป็น
อาการของคนป่วยที่มารับยากัญชา ได้แก่ ภาวะเคลื่อนไส้อาเจียนจากเคมีบาบัดจานวน 6 คน ภาวะลมชัก
ที่ รั ก ษายากจ านวน 3 คน ภาวะกล้ า มเนื้ อ หดเกร็ ง ในผู้ ป่ ว ยโรคปลอกประสาทเสื่ อ มแข็ ง จ านวน 1 คน
ภาวะปวดประสาทที่ดื้อต่อการรักษาจานวน 7 คน โรคพาร์กินสันจานวน 1 คน โรคอัลไซเมอร์จานวน 15 คน
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองจานวน 3 คน โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ จานวน 1 คน ผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายจานวน 56 คน นอนไม่หลับจานวน 45 คน เบื่ออาหารจานวน 0 คน และอาการเครียด 2 คน
กำรติดตำมควำมปลอดภัย
กลุ่มที่ได้รับน้ามันกัญชา THC ส่วนใหญ่ไม่พบปัญหามีเพียง 2 รายที่นอนไม่หลับ ผู้ป่วยที่ได้รับตารับ
ยาศุขไสยาศน์ มาด้ว ยอาการนอนไม่ห ลั บ ติดตามผลสรุป พบว่าผู้ ป่ว ยที่รับยาไปส่ วนใหญ่ อาการโดยทั่วไป
ดีขึ้น การนอนหลับดีขึ้น อาการปวดลดลงจากเดิม ทานอาหารได้มากขึ้น มี 1 ราย เสียชีวิตจากมะเร็งที่เป็นอยู่
และพบผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์เป็นผู้ป่วยใช้ยาไปแล้วนอนไม่หลับมากกว่าเดิมจานวน 1 ราย
6) โรงพยำบำลหำดใหญ่
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 721 เตียง
วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลชั้นนาที่คุณภาพเป็นเลิศ เพื่อท้องถิ่นภาคใต้”
พันธกิจ 1. สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2. บริการสุขภาพถึงศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
3. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
4. ชี้นาสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำ (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2563)
คลิ นิ กกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ รับสนับสนุนสารสกัดกัญชา สู ตร THC จาก
กองบริหารการสาธารณสุข และตารับยาแผนไทย ได้แก่ ศุขไสยาสน์ ทาลายพระสุเมรุ แก้ลมแก้เส้น และน้ามันกัญชา
อ.เดชา จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จานวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน เภสัชกร 2 คน
พยาบาล 3 คน แพทย์แผนไทย 2 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา แพทย์ 3 คน เภสัชกร 2 คน
พยาบาล 3 คน แพทย์แผนไทย 2 คน แสดงดังตารางที่ 12 และมีผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 13
ตำรำงที่ 12 แสดงจำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมและปฏิบัติงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์
(รพ.หำดใหญ่)
บุคลากร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
1. จานวนบุคลากรของ
281
25
54
959
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร
8
2
3
2
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
3
2
3
2
คลินิกกัญชา
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ตำรำงที่ 13 ผลกำรดำเนินงำนบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ รพ.หำดใหญ่
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ
THC
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
ยาตารับสุขไสยาสน์
แก้ลม แก้เส้น

จำนวนคนไข้ (คน)
จำนวนที่จ่ำย (หน่วยนับ)
138
392
12
68
(ยังไม่ได้รับยา)
286
858
667
19
766
57
538
31
สรุปข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
เจ้าหน้าที่โทรติดตามหลังจากรับยาไปแล้ว 3 – 7 วัน โดยกาหนดการ follow up ทุก 1 – 2 เดือน ขึ้นกับ
การวินิจฉัยของแพทย์ ผลที่พบคือคนไข้ไม่มีอาการข้างเคียง มีอาการคงเดิม 90 ราย มีอาการมึนศีรษะ 12 ราย
นอกจากนั้น พบคนไข้เอายาไปทาแผลด้วย 2 ราย สอบถามได้ข้อมูลว่า แผลยุบลง
7) โรงพยำบำลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
วิสัยทัศน์ (Vision)
เดิม : โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชน สุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม
ใหม่ : โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลแม่ข่าย คุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเข็มแข็ง
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีคุณภาพ
๒. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบริการ
อย่างมีมาตรฐาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
๔. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ
๖. ผลิตยาสมุนไพรใช้และรองรับการใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลภายในจังหวัด
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์, 2563)
โรงพยาบาลคูเมืองมีงานด้านสมุนไพรและกัญชาโดยผลิตยาสมุนไพรทั่วไป 26 รายการ มีการรักษาด้วย
ยาสมุนไพรรายโรค และผลิตกัญชาร่วมกับรัฐวิส าหกิจชุมชนโดยเป็น โครงการผลิตยาจากสมุนไพรกั ญชา
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงพยาบาลคูเมืองและ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์พัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลคูเมืองเปิดให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.30-12.00 น.
โรงพยาบาลคูเมือง มีจานวนบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์
8 คน เภสัชกร 6 คน พยาบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 3 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา แพทย์
1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 1 คน แพทย์แผนไทย 1 คน แสดงดังตารางที่ 14
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ตำรำงที่14 แสดงจำนวนบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรอบรมและปฏิบตั ิงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (รพ.คูเมือง)
บุคลากร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
1. จานวนบุคลากรของ
9
5
10
62
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร
8
6
1
3
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
1
1
1
1
คลินิกกัญชา
ผู้เข้ารับปรึกษาในคลินิก จานวน 499 ราย สามารถรับยาได้ จานวน 444 ราย ( 88.98% ) ไม่สามารถ
รับยาได้ จานวน 128 ราย ( 11.02% )
สาเหตุผู้ป่วยไม่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ (Drug ineraction) 23 คน ควรรักษาแผนปัจจุบัน
13 คน ขอใบรับรองแพทย์ 9 คน CKD 4-5 1 คน โรคห้ามใช้ 1 คน ความดันสูง 1 คน รอยา สูตร CBD 1 คน
ไม่รอพบแพทย์ 1 คน ต้องการกัญชาสูตรลุงตู้ 1 คน ผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 15
ตำรำงที่ 15 ผลกำรดำเนินงำนบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ รพ.คูเมือง
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ จำนวนคนไข้ (คน) จำนวนที่จ่ำย (หน่วยนับ)
THC
152
32
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
200
73
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
40
ยาตารับศุขไสยาสน์
92
ให้คาปรึกษา
499
สรุปข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

กำรติดตำมควำมปลอดภัย
จากการรายงานพบผลข้างเคียง ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ อัตราการกรองของไตลดลง 4 คน
หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) 1 คน ปวดกล้ามเนื้อ 1 คน คอแห้ง 1 คน ท้องผูก 1 คน นอนไม่หลับ 1 คน
8) โรงพยำบำลท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพดี ภายในปี 2564
พันธกิจ 1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมบริการ 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู
2. พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร
3. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเครือข่ายให้มีคุณภาพ
4. บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
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6. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดระบบสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
8. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ วิจัย และการสร้างนวัตกรรมของเครือข่าย
กำรดำเนินงำนคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2563)
โรงพยาบาลท่าฉางจัดบริการคลินิกกัญชาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นยังได้
พั ฒ นาระบบการเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล จากสถานบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ป ระสงค์ ส่ ง ตั ว การด าเนิ น งานคลิ นิ ก กั ญ ชา
ทางการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลท่าฉางดาเนินมาเป็นการสนับสนุนของผู้อานวยการโรงพยาบาลโดยตรง
นอกจากเป็นการสร้างระบบสุขภาพทางเลือกให้แก่ประชาชนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้การแพทย์แผนไทย
พัฒนาหลายๆ ด้าน ทั้งบุคลากร ยาสมุนไพร และการบริการกัญชาทางการแพทย์จึงสามารถเข้ามาส่งเสริม
ในช่องทางการแพทย์แผนไทยตามหลักเกณฑ์และความรู้จากการอบรม โดยที่หากมีคนป่วยที่มีความต้องการ
ใช้ ย ากั ญ ชาแต่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ จะส่ ง ต่ อ ให้ แ พทย์ ผู้ อ านวยการผู้ ศึ ก ษาและสนใจการแพทย์ แ ผนไทย
อยู่ ด้ ว ยแล้ ว เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉัย และตั ด สิ น ใจ ช่ ว ยท าให้ ก ารจ่า ยยากั ญ ชามี ค วามเป็ นไปได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกับ
ความต้องการและเกณฑ์การวินิจฉัยโรค มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีมงานประกาศไม่ให้มาตรวจและรับยาที่โรงพยาบาล และใช้วิธีโทรประเมินและ
ติดตามเฉพาะคนไข้เก่า
โรงพยาบาลท่าฉาง มีจ านวนบุ คลากรผ่ านการอบรมหลั กสู ต รกั ญชาทางการแพทย์ ประกอบด้ ว ย
แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 2 คน แพทย์แผนไทย 4 คน โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา
แพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน พยาบาล 2 คน แพทย์แผนไทย 2 คน แสดงดังตารางที่ 16
ตำรำงที่ 16 แสดงจำนวนบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำรอบรมและปฏิบตั ิงำนในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ (รพ.ท่ำฉำง)
บุคลากร
1. จานวนบุคลากรของ
โรงพยาบาล
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์
3. ปฏิบัติงานใน/นอก
คลินิกกัญชา

แพทย์
4

ทันตแพทย์
3

เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย อื่น ๆ
7
38
4
-

1

-

1

2

4

-

1

-

1

2

2

-
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ผู้ป่วยที่มารับยามีอาการ ดังนี้ นอนไม่หลับ 355 ราย ปวดตามร่างกาย 42 ราย โรคพาร์กินสัน 26 ราย
แขนขาอ่อนแรง 7 ราย อื่น ๆ 54 ราย นอกจากนี้ยังมีอาการอื่น ๆ ได้แก่ สะเก็ดเงิน อ่อนเพลีย ปวดท้อง
ริดสีดวง งูสวัด ภูมิแพ้อากาศ ปัสสาวะขัด อัมพาต และตาต้อ ผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 17
ตำรำงที่ 17 ผลกำรดำเนินงำนบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์ รพ.ท่ำฉำง
กำรจ่ำยยำ/สำรสกัดกัญชำ จำนวนคนไข้ (คน)
THC
492
THC : CBD (1:1)
CBD
Decha’s Oil
200
ยาตารับทาลายพระสุเมรุ
2
ยาตารับสุขไสยาสน์
13
ให้คาปรึกษา
499

จำนวนที่จ่ำย(หน่วยนับ)
2542 ขวด
80 ซอง
500 ซอง

สรุปข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563

กำรติดตำมควำมปลอดภัย
โรงพยาบาลท่าฉางมีการติดตามผู้ป่วยที่รับยาทุกรายและดาเนินการการบูรณาการคลินิกกัญชาร่วมกับ
ชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ความรู้อย่างถูกต้องป้องกันไม่ให้
ประชาชนใช้น้ามันกัญชาใต้ดิน เพราะอาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนทั้งโลหะหนักและยาฆ่าแมลงหรือ
ป้องกันไม่ให้หลงเชื่อ คาโฆษณาอวดอ้างว่าสามารถรักษาได้ทุกโรค ซึ่งประโยชน์จากดาเนินกิจกรรมต่า ง ๆ
ในโครงการนั้น ช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องในชุมชนได้เป็นอย่างดี
2.2 แผนกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพ (service plan) กัญชำทำงกำรแพทย์ (กองบริหารสาธารณสุข, 2562)
กระทรวงสาธารณสุขได้มีคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เพื่อวางแผนการจัดการระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์วันที่ 5 สิงหาคม
2562 เพื่อขับเคลื่อนการดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์ในหน่วยบริการสาธารณสุข และได้จัดทาคู่มือแนว
ทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เผยแพร่ให้หน่วยงาน
สาธารณสุ ข น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ด คลิ นิ ก บริ ก ารกั ญ ชาทางการแพทย์ (medical cannabis clinic)
แบบผสมผสาน แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ให้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิผล
ตามเป้าประสงค์บริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขกาหนดเป้าหมายว่า “จัดบริการให้
ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ อย่างปลอดภัย ” มีการจัดทาข้อสั่งการดาเนินงานด้านการใช้ กั ญชา
ทางการแพทย์ ใ นสถานบริ ก ารสุ ข ภาพตามความสมั ค รใจ เป็ น โรงพยาบาลที่ มี บุ ค ลากรผ่ า นการอบรม
ตามหลักสูตรกรมการแพทย์ มีเป้าหมายและผลการดาเนินงาน 2 ไตรมาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
มีนาคม 2563 มีดังนี้ ไตรมาสแรกกาหนดเป้าหมายจานวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นาร่อง
อย่ างน้ อยเขตสุ ขภาพละ 1 แห่ ง ผลการดาเนินงาน มีการจัดตั้งคลิ นิกการให้ บริการกัญชาทางการแพทย์
แผนปั จ จุ บั น แบบผสมผสานแพทย์ แผนไทย ครบทั้ง 12 เขตสุ ขภาพ โดยมีการจัดตั้งรวม 91 แห่ ง แบ่งเป็ น
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 31 แห่ง / โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 60 แห่ง และเป้าหมายไตรมาสที่ 2 กาหนดให้
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มีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแบบผสมผสานแผนไทย คือ โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./ รพท.) ร้อยละ 50 (60 แห่ง จาก 119 แห่ง) มีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแบบผสมผสานแผนไทย รวม 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 (เกินเป้า) ดังนี้
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จัดตั้ง 32 แห่งจาก 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94 โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จัดตั้ง
71 แห่ง จาก 85 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84 สรุปว่า ผลงานที่ดาเนินการจริงทาได้เกินเป้า คือ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส
2 ปี 2563 มีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแบบผสมผสานแพทย์แผนไทย
ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ รวม 103 แห่งจากทั้งหมด 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75
การเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนาร่อง 13 แห่ง ตามนโยบายและคาสั่งการ
จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขช่ วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ให้หน่วยบริการมีการจัดทีมบุคลากร
ประจ าหน่ ว ยบริ ก าร cannabis clinic ที่ ต้ อ งผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รการใช้ ส ารสกั ด จากทางกั ญ ชา
ทางการแพทย์สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ (1) แพทย์ อย่างน้อย จานวน 1 คน (2) เภสัชกร อย่างน้อย
จานวน 1 คน (3) พยาบาล หรือนักวิชาการ อย่างน้อย จานวน 1 คน และ (4) แพทย์แผนไทย อย่างน้อย
จานวน 1 คน นอกเหนือจากนั้นยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์ระบบประสาทเป็น
หน่ ว ยสนั บ สนุ น ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษากลุ่ ม งานจิ ต เวชยาเสพติ ด เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น ที ม บุ ค ลากร ห้ อ งฉุ ก เฉิ น
(หน่วยสนับสนุน) อย่างน้อย จานวน 1 คน ก่อนดาเนินการตามคู่มือและข้อสั่งการได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดมความคิดในการกาหนด แนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแก่สถานบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนคลิ นิกกัญชาทางการแพทย์ให้เข้าถึงประชาชน
อย่างทั่วถึง จึงให้กรมที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan) สนับสนุนในด้านความรู้
ให้บุคลากรได้รับความรู้ และยากัญชาชนิดที่เป็นสารสกัดใช้บริการอย่างเพียงพอ สาหรับด้านงบประมาณนั้น
ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งบริหารจัดการดาเนินการกันเอง ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกัญชาทางการแพทย์
โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นที่ปรึกษา
และผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน และจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่ านการรับรองจากกรมการแพทย์
เพื่อให้คาแนะนาปรึกษาพร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่สถานบริการสุขภาพในเครือข่าย
การดาเนินการในช่วงแรกมีระยะเวลาการเตรียมการสั้นหลังจากการประกาศนโยบาย รวมถึงการแปร
นโยบายสู่ แ นวทางการปฏิ บั ติ ข องส่ ว นกลางร่ ว มกั บ ผู้ ปฏิ บั ติง านในพื้ น ที่ จากช่ ว งสิ้ น ปี ง บประมาณเดือน
กันยายน 2562 และการสนับสนุนต่าง ๆ หน่วยบริการเริ่มเปิดบริการราวในเดือนธันวาคม 2562 ปลายเดือน
ธันวาคม มีข่าวโรคระบาดใหม่ไวรัสโควิด19 ที่ประเทศจีน จนกลางเดือนมกราคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ป่วย
รายแรก หลังจากนั้นหน่วยบริการสุขภาพต่างต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดใหม่ที่รุนแรง และเมื่อ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้คลินิกบริการกัญชาที่หน่วยบริการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการไม่รับคนไข้
รายใหม่ ให้บริการทางการสื่อสารออนไลน์และโทรศัพท์แก่คนไข้เก่าเท่านั้น ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข
ระบุไว้ว่า เขตบริการสุขภาพและจังหวัดสามารถปรับให้เหมาะกับปัญหาสุขภาพและบริบทของพื้นที่ได้
ปี 2563 กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ,
2563) สรุปสถานการณ์ ดังนี้
(1) สถานการณ์ด้านนโยบายและการสั่งการ คณะกรรมการและคณะทางานกัญชาทางการ แพทย์
กาลังเร่งสั่งการให้มีการจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแบบผสมผสานแผนไทย
ในส่วนที่เหลืออีก 11 แห่ง (รพศ. 2 แห่ง/รพท. 9 แห่ง) ให้เรียบร้อย
(2) ด้านการให้บริการ สถานบริการที่เปิดให้บริการแล้วทั้ง 108 แห่ง อยู่ในระหว่างการติดตาม
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(3) ด้านผู้รับบริการยังมีผู้มารับบริการจานวนไม่มาก โดยผู้มารับบริการส่วนใหญ่ที่รับยากัญชา คือ
กลุ่มอาการอัมพฤกษ์อัมพาต นอนไม่หลับ มะเร็ง ลมชัก ผลการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากัญชา
ยังไม่พบ
2.3 แนวคิดกัญชำเพื่อกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์
กัญชามีทั้งด้านที่เป็ นประโยชน์ และโทษ การใช้กัญชาก่อให้ เกิดอันตรายทั้งในส่วนบุคคลและสั ง คม
โดยผลกระทบที่สาคัญ คือ อาจก่อให้เกิดโรคที่จิตเวช ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง กระทบต่อ
พัฒนาการ ทางสมอง และระบบทางเดินหายใจ การลดอันตรายที่อาจเกิดจาการใช้กัญชาได้โดยการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับธรรมชาติของกัญชา และผลกระทบที่จะตามมารวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในผู้ที่ใช้กัญชา
ในแง่ของการรักษา หากเป็นกรณีที่ใช้เพื่อความบันเทิงในทางที่ผิดกฎหมายฉบับแก้ไขที่ใช้อยู่นี้ยังคงควบคุม
ให้ผู้ใช้รับผิดตามฐานความผิ ด (กองบริหารการสาธารณสุข, 2562) แนวคิดการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์
เพื่อให้ เข้าถึงสุ ขภาพประชาชนอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ลและปลอดภัยของไทยมี 2 แนวทาง คือ
การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2562)
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ที่จะนาสารสกัดกัญชาไปใช้รักษาทางการแพทย์ต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ ส่วนการแพทย์แผนไทยให้ใช้ตารับยาแผนไทยที่มี
กัญชาปรุงผสมอยู่ตามที่กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลื อกประกาศให้ใช้ โดยหน่วยบริการ
เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันและหลักเกณฑ์
การจัดบริการคลิ นิ กกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้การจ่ายยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยแพทย์
แผนไทยที่ผ่านการอบรมหรือหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนผ่านการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
ในทางปฏิบัติการจัดบริการคลินิกกัญชาในระบบริการที่เกิดขึ้น มีรูปแบบการผสมผสานการแพทย์
แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย เพื่อให้สามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพประชาชนให้มากที่สุด
2.4 แนวคิดกำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กร (Readiness)
2.4.1 ควำมหมำยควำมพร้อมขององค์กร (Organizational Readiness)
คาว่า “พร้อม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ
ครบถ้วน ส่วนคาว่า “ความพร้อม” เป็นคานามซึ่งจะมีความหมายว่า ความครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว
โดยแนวคิดเรื่องความพร้อมขององค์กรได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนที่สาคัญของการนานวัตกรรมหรือนโยบายใหม่ ๆ
ลงสู่การปฏิบัติ (Weiner, 2009) โดยความพร้อมขององค์กร คือการที่องค์กรมีความพร้อมมีความเต็มใจและ
ความสามารถที่จะนานวัตกรรมหรือนโยบายที่มีความพิเศษ มีลักษณะเฉพาะมาใช้ (Weiner, 2009). ทั้งนี้
การมี ค วามพร้ อ มขององค์ ก รถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบแรกๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รที่ ป ระสบ
ความสาเร็จและมักจะอยู่ในการวางแผนและกรอบการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (Greenhalgh et al., 2004).
ความสามารถในการรับนวัตกรรม/นโยบายขององค์กรยังประกอบด้วยกระบวนการหลากหลายขั้นตอน
ที่จะทาให้องค์กรต่าง ๆ เปลี่ยนความคิดและทาให้สามารถนาสิ่งใหม่ ๆ นโยบายใหม่ ๆ ไปใช้ได้ อาทิ
- ความสาคัญของบริบทองค์กรเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนัก เนื่องจากไม่ว่านวัตกรรมหรือนโยบายใดก็ตาม
ต่างก็มีความซับซ้อน ดังนั้นการเริ่มต้นของการจะรับหรือไม่จึงเป็นการตัดสินใจบนการที่นวัตกรรมหรือนโยบาย
นั้นเหมาะกับเทคโนโลยี โครงสร้างและบรรยากาศขององค์กรเพียงใด
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- ถ้านวัตกรรมหรือนโยบายและระบบสนับสนุนถูกจากัดด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ บรรยากาศของ
ความขาดแคลนและความไม่แน่นอนนี้นโยบายก็จะไม่สามารถเป็นไปได้
- นวัตกรรมหรือนโยบายต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายอื่น ๆ ขององค์กร ดังนั้นปัจจัยเชิงบริบทของนวัตกรรม
ในระดับองค์กร ระหว่างองค์กรและหน่วยย่อยจึงสาคัญ (Weiner, 2009).
2.4.2 แนวคิดควำมพร้อมขององค์กร
โดยทั่วไปความพร้ อมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลั กษณะ ได้แก่ ความพร้อมของปัจเจกบุคคลและ
ความพร้อมขององค์กร ความพร้อมของปัจเจกคือสภาพการเตรียมตัวเพื่อการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สภาพความ
พร้อมของบุคคลนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาคัญๆ หลายประการด้วยกัน อาทิ เช่น ภาวะสุขสมบูรณ์
ของปัจเจก การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกอบรม เป็นต้น
Edward L.Thorndike (1905) ได้เสนอกฎแห่ งความพร้อม (Law of Readiness) เพื่อเสริมกฎแห่งผล
และได้อธิบายไว้ในรูปของการเตรียมตัว และการเตรียมพร้อม ในการที่จะตอบสนองกิจกรรมที่ตามมาหลังจากการที่
มีการเตรียมตัวพร้อมแล้ว
ขณะที่ Bryan J Weiner (2009) ได้เสนอทฤษฎีความพร้อมขององค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง (A Theory
organizational readiness for change) ไว้ว่า ความพร้อม หมายถึง การเตรียมที่จะดาเนินการทั้งทางด้าน
จิตใจและทางด้านพฤติกรรมทางกาย เช่น ความเต็มใจ และความสามารถซึ่งคล้ายกับ Bandura A. (1982)
ว่าความพร้อม หมายถึง ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง โดยสมาชิกในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหากาดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อนร่วมกันเป็นทีม โดยปัจจัยของความ
พร้ อ มภายในองค์ ก รตามทฤษฎี ค วามพร้ อ มขององค์ ก รเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง ได้ แ ก่ 1) วัฒนธรรมองค์ กร
(organizational culture) 2) นโยบายและขั้นตอนการทางาน (policies and procedures) 3) ประสบการณ์เดิม
(past experience) 4) ทรั พ ยากรขององค์ ก ร (organizational resources) 5) โครงสร้ า งขององค์ ก ร
(organizational structure)
ในส่วนความพร้อมขององค์กร Bryan เสนอว่าหมายถึง ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
ในองค์กรโดยการเปลี่ยนการรับรู้ ความสามารถเพื่อการดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กร ที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้
ก็ ต่ อ เมื่ อ สมาชิ ก ในองค์ ก รยอมรั บ และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก รเนื่ อ งจากสมาชิ ก
มีความผูกพันต่อองค์ กร และมีแรงจูงใจ มุ่งมั่นที่จะดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กร กลยุทธ์ต่าง ๆ สาหรับ
การสร้างความพร้อม ต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างเฉพาะบุคคล
อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงความพร้อมขององค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ได้รับการพัฒนาภายใต้
ทฤษฎีอยางกว้างขวางหรือการศึกษาเชิงประจักษ์มากนัก โดยทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทฤษฎี
ในด้านของปัจจัยและผลลัพธ์ของความพร้อม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระดับองค์กรจากการวิเคราะห์แนวโน้มที่สามารถ
พัฒนา เพราะหลายองค์กรจะปรับปรุง องค์กรด้วยการออกแบบขึ้นมาใหม่ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน
หลายฝ่าย ประเด็นของการศึกษาของ Bryan เน้นที่บริบทของปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมขององค์กรซึ่ง Bryan
ได้โ ต้แย้ งกับ ข้อเสนอก่อนหน้ านี้ ที่ว่าบริ บทเงื่อนไขที่มีผ ลต่อ ความพร้ อมขององค์ กรเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
เช่น วัฒนธรรมองค์กร ที่ได้รวมนวัตกรรม ภาวะความเสี่ยง และการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความพร้อมขององค์กร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง เน้นความสาคัญของนโยบายขององค์กรที่มี ความยืดหยุ่ นและวิธีการทางาน รวมทั้ง
บรรยากาศขององค์กรเชิงบวก เช่น ความสัมพันธ์อันดีในที่ทางาน ว่าจะสามารถส่งเสริมความพร้อมขององค์กร
และเห็นว่าประสบการณ์เดิมรวมกับการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งเสริมความพร้อมขององค์กร
โดย Bryan แย้ ง ว่ า ยั ง มี บ ริ บ ทบางอย่ า งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความพร้ อ มขององค์ ก รเพิ่ ม เติ ม อี ก
เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกินพอดีอาจจะขัดต่อวัฒนธรรมองค์กร นโยบายขององค์กรและวิธีการทางานเชิงบวก
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หรือลบก็ส่งผลต่อการประเมิน นอกจากนี้ความต้องการงานของสมาชิกในองค์กร เช่น สมาชิกไม่คิดว่าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงจริง ๆ และการตัดสินประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงเอง เช่น ไม่คิดว่าองค์กรจะมีประสิทธิภาพ
ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ก็อาจเป็นสิ่งขัดขวางการยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้
นอกจากนี้ความพร้อมขององค์กรยังมีกรอบทฤษฎีที่สาคัญคือการเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้หากปราศจากความเต็มใจ (willingness) คุณสมบัติ (qualification) และความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร (readiness of the organization’s human resources) ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การสร้างความเต็มใจและความสามารถในการนาการปรับเปลี่ยนองค์กรและกระบวนการทางาน
เพื่อลดแรงต้านทานที่ต้องเผชิญในระหว่างการดาเนินการตามกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การนานโยบาย
ใหม่ๆ ลงสู่การปฏิบัติขององค์กรได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี เครื่องมือหลายอย่าง จึงได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อประเมินความพร้อม ในบริบทที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ยังรวมถึงการชี้แจงอย่างโปร่งใส สื่อสารอย่างตั้งใจ ออกแบบกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
โดยการสร้ า งเกณฑ์ ม าตรฐานหรื อ ระดั บ ของประสิ ท ธิ ภ าพที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ตระหนั ก ถึ ง
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ การเตรียมบุคลากรสาหรับการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความพร้อมของพวกเขา
อาจยังต้องลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจใหม่
ดังนั้ น จึ งเป็ น สิ่ งส าคัญมากที่จ ะเข้าใจอุปสรรคและจุดอ่อนในความพร้อมก่อนเริ่มการเปลี่ ยนแปลง
การประเมินความพร้อมอาจเป็นเครื่องมือสาหรับสิ่งนี้ ความพร้อมขององค์กรเป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับองค์กรที่จะนานวัตกรรมไปใช้อย่างประสบความสาเร็จ (Weiner, 2009)
2.4.3 กำรประเมินควำมพร้อมขององค์กร
วิธีการประเมินว่าองค์กรมีความพร้อมในการรับเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายใหม่ๆ นั้นสามารถ
วิเคราะห์ได้จากหลายมิติ เช่น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในการทางาน (change content) การเปลี่ยนแปลง
บริ บ ทในการท างาน (change context) การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการในการท างาน (change process)
การเปลี่ ย นแปลงคุณสมบั ติเฉพาะของบุคลากร (individual attributes) ด้ว ยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่า
เล็ ก น้ อ ยหรื อ ส าคั ญ ก็ ต้ อ งประเมิ น ความพร้ อ มของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข ององค์ ก ร การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด
ขณะขาดความพร้ อมมั กจะล้ ม เหลว การเตรียมความพร้ อ มจึ ง มี ความส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาและการสร้ า ง
ความพร้ อ มของบุ ค ลากร มิ ฉ ะนั้ น องค์ ก รจะเผชิ ญ กั บ การสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรเช่ น เวลา เงิ น และล้ ม เหลว
ในการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ต้องการ การลงทุนเพื่อประเมินและส่งเสริมความพร้อม ที่จะลดแรงต้านต่อ
การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ เช่น การเสริม
พลังอานาจ การเพิ่มระดับความสบายใจ ความสะดวกใจในการทางานร่วมกัน การเพิ่มระดับความเชื่อว่าองค์กร
สามารถไปถึงจุ ดหมายของการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
เพิ่มระดับ ความมั่น ใจในเพื่อ นร่ ว มงานและเพิ่ม ระดับ ความเชื่ อมั่ นว่า องค์ กรมี ความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายการเปลี่ยนแปลง โดยแนวคิดการประเมินความพร้อมขององค์กรจะมีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละ
บริบทที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นสาหรับองค์กรที่จะใช้ EBIs ในระดับที่ประสบความสาเร็จมันเป็นสิ่งสาคัญ
สาหรับผู้ให้ทุน
The National Implementation Research Network (NIRN) ของประเทศสหรัฐอเมริกาเสนอ 4 ขั้นตอน
ของการเริ่มทางานนโยบายใหม่ว่า ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
(1) การส ารวจ (exploration) บุ ค ลากรในองค์ ก รเริ่ ม ส ารวจความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ ป ระโยชน์
จากนโยบายใหม่
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(2) การดาเนินการ (installation) เช่น การจัดหาหรือปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการทางาน
ไปข้างหน้า
(3) การเริ่มการนานโยบายใหม่มาใช้ (initial implementation) เริ่มมีการใช้นโยบายใหม่เป็นครั้งแรก
(4) การนานโยบายใหม่มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ (full implementation) หมายถึงเมื่อ 50% หรือมากกว่า
ของบุ ค ลากรในองค์ ก รใช้ น โยบายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ (fidelity) และได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี
(good outcomes)
ทั้งนี้ความพร้อมขององค์กรในสถานการณ์หนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งอาจไม่ใช่ความพร้อมสาหรับช่วงต่อไป
ดังนั้นองค์กรจะต้องพร้อมที่จะเข้าสู่การดาเนินการในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น การสารวจ การดาเนินการ
เริ่มนานโยบายใหม่มาใช้ และการนานโยบายใหม่มาใช้อย่างเต็มรู ปแบบ ทั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับ
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้นา (leadership) ผู้ปฏิบัติ (implementers) สมาชิกชุมชน (community members)
ผู้รับบริการ (clients) ที่จะได้หารือเกี่ยวกับความพร้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะความพร้อมเป็นพลวัต (dynamic)
กล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการดาเนินไปของการดาเนินนโยบาย หรือเหมือนเดิม หรือลดลง
ในระยะต่าง ๆ และการอภิป รายเหล่ านี้จ ะช่ว ยให้ บุ คลากรในองค์กรสามารถร่ว มพิจ ารณาองค์ประกอบ
ความพร้อมเมื่อเกิดความท้าทายใหม่และปรับเปลี่ ยนแนวทางที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่ า นี้
ด้วยตัวชี้วัดการประเมินความพร้อมขององค์กรที่สามารถประเมิน ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การสารวจผู้ให้บริการ
ลูกค้า สมาชิกชุมชน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสนทนากลุ่ม การสังเกต
ตัวอย่างเช่น Beebe TJ และคณะ (2001) เสนอการประเมินความพร้อมชุมชนใน The community
readiness survey: Development and initial validation. ว่าการประเมิ นความพร้ อมของชุ มชนต่ อการน า
นวัตกรรมมาใช้ประกอบด้วยหลากหลายมิติคือ
(1) ทัศนคติชุมชนการรับรู้และความรู้เกี่ยวกับประเด็น
(2) การรับรู้ระดับความพร้อม
(3) ทรัพยากรรวมถึงความพยายามที่มีต่อเรื่องที่จะทาการเปลี่ยนแปลง
(4) ความเป็นผู้น า โดย community readiness model (CRM) หรือการประเมินความพร้อมของชุ มชน
เป็นวิธีการการวัดความพร้อมของชุมชนในการร่วมกันปัญหาสังคมร่วมกัน แบ่งเป็น 9 ขั้นตอนของความพร้อม คือ
(1) ไม่มีการรับรู้ (ปัญหา)
(2) การปฏิเสธ
(3) การรับรู้ที่คลุมเครือ
(4) เริ่มมีการวางแผนล่วงหน้า
(5) มีการเตรียมการ
(6) มีการเริ่มต้น
(7) การดาเนินการเปลี่ยนแปลงเริ่มคงที่
(8) มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลง / การขยาย
(9) เกิดความเป็นมืออาชีพที่ผู้คนมีความรู้เกี่ ยวกับปัญหา ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญให้
การสนับสนุนและมีความพยายามออกแบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ขณะทีก่ ารประเมินความพร้อมขององค์กร (organizational readiness) (Scaccia et al., 2015; Weiner,2009)
ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งควรทาใน 4 ช่วงเวลา
สาคัญคือ
(1) ก่อนที่จะมีการเลือกนโยบายใหม่ที่จะนามาสู่การปฏิบัติ
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(2) ก่อนที่จะมีการนานโยบายใหม่มาสู่การปฏิบัติ
(3) ระหว่างการนานโยบายใหม่มาสู่การปฏิบัติ
(4) ระหว่างการออกแบบให้นโยบายใหม่มาสู่การปฏิบัติมีความยั่งยืน
โดยการประเมินความพร้อมขององค์กรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้
R = MC² (Scaccia et al. ,2015)
ควำมพร้อม (R) = แรงจูงใจ (M) x ควำมสำมำรถทั่วไปขององค์กร (C) x ควำมสำมำรถเฉพำะ (C)
การท าความเข้ า ใจความพร้ อ มขององค์ ก รคื อ การท าความเข้ า ใจ 3 องค์ ป ระกอบ (1) แรงจู ง ใจ
(2) ความสามารถทั่วไปขององค์กรและ (3) ความสามารถเฉพาะสาหรับนโยบายใหม่ โดยมีข้อสังเกตสาคัญ
คือ ถ้าองค์ประกอบใด ๆ เป็นศูนย์หรือใกล้ศูนย์ ด้วยความความสัมพันธ์แบบทวีคูณนี้แปลว่าองค์กรไม่พร้อมที่
จะรับนโยบายใหม่ๆ โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้ (Scaccia et al. ,2015)
(1) แรงจูงใจ (motivation) หมายถึงสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากการรับรู้ผลตอบแทนที่เป็น เงินและ
ไม่ ใ ช่ เ งิ น ที่ ก ลายเป็ น ความปรารถนาที่ จ ะใช้ น านโยบายใหม่ ม าสู่ ก ารปฏิ บั ติ เนื่ อ งจากความปรารถนา
ที่จะเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่อยู่ ในหั วใจของแรงจูงใจจึงเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทั้งปัจจัยทางความคิ ด
และอารมณ์ภายในบุคคลที่มีส่วนทาให้ความปรารถนาในการนาการเปลี่ยนแปลงมาใช้ แรงจูงใจจึงเป็นทั้งของ
ปัจเจกและองค์กร แรงจูงใจมีความเฉพาะเจาะจงกับนโยบายใหม่ งานใหม่แต่ละระดับ
แรงจู งใจเกี่ย วข้องทั้งกั บ ปั จ จั ย ความรู้ ความเข้า ใจ (cognitive factors) รวมถึงการรับรู้ของค่ า ของ
สิ่ ง ใหม่ ใ นส่ ว นของบุ ค คลหรื อ การให้ ค่ า ขององค์ ก ร การรั บ รู้ ปั ญ หาของการเปลี่ ย นแปลงและการรั บ รู้
การสนั บ สนุ น ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงนอกจากนี้ยังมี ปัจจัยทางอารมณ์ (affective factors) ได้แก่ อารมณ์
ที่ อาจมาพร้ อ มกั บ ความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ยนแปลงเช่ น ความรู้ สึ ก ของความเพลิ ด เพลิ น (enjoyment)
ความไว้วางใจ (trust) ความหวัง (hope) ความภาคภูมิใจ (pride) ความสนใจ (interest) ความยุ่งยาก (frustration)
ความกลั ว และความโกรธ (fear and anger) โดยสิ่ ง ที่ ต้ อ งตระหนั ก เสมอคื อ แรงจู ง ใจต้ อ งสั ม พั น ธ์ ไ ปกับ
ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะเสมอ โดยแรงจูงใจประกอบด้วย
แรงจู ง ใจจากความได้ เ ปรี ย บเชิ ง สั ม พั ท ธ์ (relative advantage) หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่ า สิ่ ง ที่ ก าลั ง
เริ่มทาใหม่เมื่อเปรียบเทียบแล้วดีกว่าวิธีแบบเดิม และสามารถรับรู้ของผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
แรงจูงใจจากความเหมาะสมสอดคล้อง (compatibility) หมายถึง ความสอดคล้องกับการให้ คุณค่า
ที่มีอยู่ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมประสบการณ์และความต้องการของผู้ใช้ที่มีศักยภาพ
แรงจูงใจจาก (complexity) หมายถึง การที่นโยบายใหม่มาสู่การปฏิบัติยากเกินกว่าจะเข้าใจหรือใช้งาน
ซึ่งในทีน่ ี้ยึดการตีความของปัจเจกเป็นหลักมิใช่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แรงจูงใจจากความสามารถในการนาไปทดลองใช้ (trialability) หมายถึง ระดับความสามารถในการ
ทดลองใช้นโยบายใหม่ในชีวิตประจาวัน/ในงานประจาก่อนที่จะนาไปขยายต่อเพราะนั่นจะสร้างความมั่นใจ
ความรู้ สึ ก ว่ า สามารถใช้ ห รื อ ท าสิ่ ง นี้ ไ ด้ ข องปั จ เจกและสะท้ อ นความสามารถทั่ ว ไปและความสามารถที่
เฉพาะเจาะจงของคนในองค์กรด้วย
แรงจูงใจจากความโดดเด่นเห็นได้ชัด (observability) หมายถึง การที่ปัจเจกสามารถเห็นผลลัพธ์ที่เป็ น
ผลมาจากการนานโยบายใหม่มาสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนทั้งในองค์กรตนเองและองค์กรอื่น และหมายถึง
ผลลัพธ์นั้นมีความหมายต่อตัวปัจเจกด้วย
แรงจู งใจจากการจั ดล าดับ ความส าคัญ (priority)หมายถึงการที่ปัจเจกรับรู้ว่ านโยบายใหม่ มี ค วาม
เหมาะสม ตรงกับความคาดหวัง และมีความสาคัญมากกว่านวัตกรรม/นโยบายใหม่อื่น ๆ
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(2) ควำมสำมำรถทั่วไปขององค์กร (general capacity) คือ ความสามารถทั่วไปของขององค์กร
ที่ทาให้องค์กรสามารถรักษาสภาพปกติขององค์กรในการทางานเอาไว้ได้ เช่น การจัดการบุคลากรให้มี เพียงพอ
ความเป็นผู้นาขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับองค์กรอื่นและชุมชน ซึ่งรวมถึง
บริบทวัฒนธรรมโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน และกระบวนการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ และรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง เทคนิคและการประเมินผล ความสามารถทั่วไป
เป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้องค์กร สามารถดาเนินการไปได้อย่างราบรื่นจนทาให้สามารถทากระบวน
การน านโยบายสู่ การปฏิบั ติได้เป็ น ผลสาเร็จ ความสามารถทั่ว ไปเกี่ยวข้องกับ ความเป็นผู้ นา ทรัพยากร
ความสัมพันธ์ ทุน โครงสร้างองค์กร ที่จะสามารถจัดการผู้คน เทคนิค ทุนที่จาเป็น และการประเมินผลได้
สมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์คือความเป็นผู้นาและทักษะที่จาเป็น เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้ลุล่วง
สมรรถนะทางเทคนิคหมายถึงความสามารถที่จะทาให้ องค์กรประสบความสาเร็จโดยความสามารถทั่ว ไป
ประกอบด้วย
วัฒนธรรม (culture) หมายถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่เกี่ยวกับการคาดหวังถึงการทาสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร
ความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางขององค์กรร่วมกัน และการทางานร่วมกันของคนในองค์กร
บรรยากาศ (climate) หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่และความรับ ผิ ดชอบ
ความเป็นอิสระและอานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู้สึกเต็มใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรความสัมพันธ์กันในองค์กร บรรยากาศในองค์กรจะมีผลต่อการรับรู้ ประเมินและรู้สึกเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันของบุคลากร
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ขององค์ ก ร (organizational innovativeness) หมายถึ ง การยอมรั บ โดยทั่ ว ไปต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ในการริ เริ่ ม หรื อ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ มาพัฒ นางาน
การมีส่วนร่วมในการคิดค้น เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน พัฒนางานที่เป็นปัญหาด้วยการคิดค้นวิธีการทางานใหม่
หรื อ นวั ต กรรมใหม่ การสนั บ สนุ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม หรื อ การทดลองวิ ธี ก ารท างานใหม่ ๆ ในหน่ ว ยงาน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ขององค์กร
การใช้ ท รั พ ยากร (resource utilization) หมายถึ ง การจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ใช้ ใ นนโยบายใหม่
ขององค์กร กระบวนการจั ดล าดับ ความส าคัญของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ และการกระจายทรัพ ยากร
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ความเป็ น ผู้ น า (leadership) หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู้ มี อ านาจสื่ อ สารและสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ขององค์กร การกาหนดทิศทาง นโยบาย และกระบวนการพัฒนาหน่วยงานของท่านที่ผ่านมา การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
โครงสร้าง (structure processes) หมายถึงกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการทางานพื้นฐานขององค์กร
ในแต่ละวันจานวนบุคลากรในหน่วยงาน ความเพียงพอกับปริมาณงาน การกากับติดตามดูแลผู้ปฏิบัติงาน
การสื่อสารภายในองค์กร ปัญหาในการสื่อสารของหน่วยงาน
ความสามารถบุ ค ลากร (staff capacity general skills) หมายถึ ง ทั ก ษะ ระดั บ การศึ ก ษา และ
ความเชี่ยวชาญที่บุคลากรมี ความสามารถขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ที่จาเป็นของบุคลากร ความเชี่ยวชาญ
การทางานร่วมมือหน่วยงานอื่นการสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ความสามารถของกระบวนการ (process capacity) หมายถึง การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ความสามารถ
ของบุ คลากรในหน่วยงานด้ านการจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ เป้าหมาย และการน าแผนยุ ทธศาสตร์ สู่การปฏิบั ติ
กระบวนการประเมินผลงาน การประเมินผลลัพธ์ และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน
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(3) ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน (innovation-specific capacity) หมายถึง เงื่อนไขของบุคลากร เทคนิค
และเงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญ เพื่อความสาเร็จในการใช้นวัตกรรมและนโยบายใหม่ๆ โดยเฉพาะกับคุณภาพ
ที่แต่ละนวัตกรรมและนโยบายใหม่ๆ มีชุดของความรู้และทักษะที่จาเป็นที่เฉพาะเจาะจงอยู่ ความสามารถ
เฉพาะด้าน ประกอบด้วย
ความรู้และทักษะเฉพาะในการรับ นวัตกรรมและนโยบายใหม่ (intervention-specific knowledge,
skills, and abilities) หมายถึง ความรู้ทักษะและความสามารถเฉพาะด้านที่จาเป็นส าหรับ นวัตกรรมและ
นโยบายใหม่ การพัฒนา หลักเกณฑ์การมอบหมายหน้าที่ในการรับนโยบายใหม่ การคัดเลือกผู้นาในการดาเนิน
กิจกรรม ระยะในการสร้างผู้นา
แผนการสร้ างผู้ สนั บสนุ น (program champion key stakeholder) หมายถึง การพัฒนาผู้ มีส่ วนได้ เสี ย
ที่สนับสนุนการใช้นโยบายใหม่ผ่านการเชื่อมต่อความรู้ความเชี่ยวชาญและอิทธิพลทางสังคม การมีแผนพัฒนา
กาลังคนที่
บรรยากาศและการสนั บ สนุ น การน าไปปฏิ บั ติ ใ ช้ (specific implementation climate supports)
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับสนับสนุนนโยบายใหม่ที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และแสดงให้เห็นได้
ความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รอื่ น (interorganizational relationships) หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่าง
องค์กรผู้ ให้ บ ริ การต่าง ๆ ที่ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินการ ทั้งในองค์กรนอก องค์กรชุมชน
ความสามารถในการถ่ายทอดการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฏิบัตใิ ห้กับคนภายในหน่วยงาน หรือ นอกหน่วยงาน
เนื่ องจากแต่ล ะนโยบายใหม่มี ความเป็น เอกลั กษณ์ ของตนเองทั้ ง ความรู้ทักษะความสามารถและ
การสนับสนุนที่จะนามาใช้ให้ประสบความสาเร็จองค์กรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีความสามารถเฉพาะ
นโยบายใหม่ที่เพียงพอสาหรับนโยบายใหม่ที่พวกเขาต้องการใช้ ความสามารถเฉพาะของนวัตกรรม/นโยบาย
ใหม่ที่ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจ
โดยในงานวิจัยนี้ใช้แนวคิดการประเมินความพร้อม R = MC² เพื่อใช้ประเมินความพร้อมของการนา
นโยบายกัญชาสู่การปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของกาลังคนในการนานโยบายกัญชา
ทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติและค้นหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพกาลังคนให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุน
ให้การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปปฏิบัติในโรงพยาบาลสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
2.5 แนวคิดกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ (Implementation science)
กระบวนการนโยบาย (policy process) ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะ นโยบายระดับองค์ ก รหรื อ
นโยบายระดั บ อื่ น ๆ เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น แต่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถท าความเข้ า ใจได้ จึ ง มี ค วามพยายาม
ในการพัฒนาเครื่องมือการทาความเข้าใจที่มองกระบวนการนโยบายเป็นขั้นตอนต่าง ๆ (stages heuristic)
โดยเข้าใจว่าเป็ น การวิเคราะห์ ใ นเชิงทฤษฎีเ ท่านั้น เนื่องจากในความเป็นจริง กระบวนการนโยบายไม่ ไ ด้
มีลักษณะเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ทั้งนี้การแบ่งขั้นตอนของกระบวนการนโยบายมีหลายแบบ ซึ่งมักจะครอบคลุม
กระบวนการหลัก ๆ (Buse, Mays, และ Walt, 2005) ได้แก่
(1) การรับรู้ประเด็นปัญหา (problem identification and issue recognition)
(2) การเกิดขึ้นของนโยบาย (policy formulation)
(3) การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy implementation) และ
(4) การติดตามและประเมินผลนโยบาย (policy evaluation)
ทั้งนี้ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy implementation) เป็น ขั้นตอน หนึ่งที่สาคัญ ในกระบวนการ
นโยบาย ที่ทาให้นโยบายนั้นเกิดผลลั พธ์ที่เป็นรู ปธรรมใน โลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ที่ต่างไป
จากการพัฒนานโยบาย (ศิรินาถ และคณะ, 2561)
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การพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีในส่วนนี้แต่เดิมนั้นเป็นการทางานศึกษาวิจัยที่เรียกว่า
การวิจัยการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy implementation research) ซึ่งมักศึกษานโยบายสาธารณะ
(public policy) ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและอาจมีระยะเวลายาวนาน แต่ต่อมาเมื่อมีความสนใจในการพัฒนา
องค์ความรู้ในเรื่องการนาไปสู่การปฏิบัติทั้งการนานโยบายใหม่หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับกว้างหรือในระดับองค์กร โดยเฉพาะในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความซับซ้อน จึงมีการนา
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดการปฏิบัติที่อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการของการแพทย์ (evidencebased medicine) จึงมีการพัฒนาศาสตร์ที่เรียกว่า implementation science ขึ้น (โดยมีพัฒนาการที่ชัดเจนคือ
การเกิ ดขึ้ นของวารสารวิ ชาการนานาชาติ ที่ ชื่ อว่ า Implementation Science ที่ เริ่ มต้ นขึ้ น ในปี ค.ศ. 2005)
ซึ่งมักจะเน้นการเปลี่ยนแปลงในระดับย่อย ที่เกิดจากนวัตกรรมหรือนโยบายที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน
ในระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ได้นาองค์ความรู้จ ากการวิจัยการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติไปพัฒนาต่อยอดได้
(Nilsen et al., 2013) ในทางเดี ย วกั น การวิจั ยและพั ฒ นาการนาไปสู่ ก ารปฏิบั ติข องนโยบายระดั บกว้าง
ก็สามารถใช้องค์ความรู้จากศาสตร์นี้มาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด
เชิ ง ระบบของกระบวนการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (implementation process) และแนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ า ง
ความเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร (organization change)
2.5.1 กรอบแนวคิดเชิงระบบ
การวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจและค้นหาแนวทางพัฒนากระบวนการนานโยบายหรือนวัตกรรม
ไปสู่การปฏิบัติ มีความจาเป็นที่จะต้องเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ จึงมีความพยายามพัฒนากรอบแนวคิด
(framework) ที่เป็นภาพรวมของกระบวนการนานโยบายหรือนวัตกรรมไปสู่ การปฏิบัติขึ้นจานวนมากที่ มี
ความแตกต่างหลากหลาย ดังนั้น Moullin และคณะ (2015) จึงได้ทาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และสังเคราะห์ กรอบแนวคิดทั่วไปของการนาไปสู่การปฏิบัติ (general implementation framework) หรือ
GIF ขึ้น (ภาพที่ 1) โดยมีลักษณะสาคัญคือการที่กระบวนการการนาไปสู่การปฏิบัติ ไม่ได้เป็นเส้นตรงและมีการ
วนซ้า (จากภาพลูกศรสองทางที่ต่อกันเป็นวงกลม) โดยที่ศูนย์กลางของกระบวนการ คือ นวัตกรรม (หรือ
นโยบายใหม่) โดยมีสิ่งที่เป็นวงล้อมนวัตกรรมนั้นคือขอบเขต (domain) หรือระดับของบริบทที่ส่งผลกระทบต่อ
การนาไปสู่การปฏิบัติ (เช่น การแบ่งขอบเขตเป็นภายนอก ภายใน หรือการแบ่งระดับเป็นระดับองค์กร และที่
กว้างกว่านั้น) โดยในแต่ละขอบเขตหรือระดับนั้น สิ่งที่ต้องให้ความสาคัญคือ เหตุปัจจัย (factors) ยุทธศาสตร์
(strategies) และการประเมิน ผล (evaluations) ทั้ งนี้ในภาพรวมนั้น GIF แสดงให้ เห็ นว่ากรอบแนวคิดใน
ภาพรวมนั้ น น่ า จะต้ อ งรวมถึ ง ระยะก่ อ น (pre-implementation) และ หลั ง (post-implementation)
กระบวนการการนาไปสู่การปฏิบัติ ด้วย ทั้งนี้ Moullin และคณะ (2015) ได้ชี้ว่า GIF อาจไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็น
จุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เข้าใจว่า แนวคิดทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ้นนั้นครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐาน
ครบถ้วนหรือไม่
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดทั่วไปของกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ (General Implementation Framework)
(Moullin et al, 2015)

2.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร
การเปลี่ ย นแปลงในระดั บ องค์ ก รเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น
การเปลี่ ย นแปลงที่ต้องการให้ เกิดขึ้น ในองค์กรหลาย ๆ องค์กร ดังนั้น การทาความเข้าใจเหตุปัจจัย ของ
การเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาคัญต่อนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติเช่นกัน ซึ่ง Weiner (2009) ได้ชี้ให้เห็นว่า
การเปลี่ ย นแปลงของการบริการสุ ขภาพ (healthcare delivery)อาศัยการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกัน
(collective behavioral change) ที่ ท าให้ เ กิ ด การออกแบบระบบใหม่ (system redesign) ทั้ ง นี้ ต่ อ มา
เขาและคณะ (2011) ได้เสนอสิ่งที่มักมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร คือสิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศ
ในองค์กร (organization climate) โดยเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “บรรยากาศในการนาไปสู่การปฏิบัติ ”
(implementation climate) โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้องกับเรื่องการนานวัตกรรมหรือนโยบาย
ใหม่ไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจากให้ความสนใจโดยตรงกับเรื่องการนาไปสู่การปฏิบัติ และมีความเจาะจงกับ
นวัตกรรมหรือนโยบายใหม่แต่ละอย่างเป็นการเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดที่ เขาเสนอไว้ในปี 2009
คือแนวคิดที่เรียกว่า “ความพร้อมขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง” (organization readiness for change)
(Weiner, 2009)
2.5.3 แนวคิดเชิงระบบของกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใหม่หรือนวัตกรรมไปสู่กำรปฏิบัติ
แนวคิดทฤษฎี หนึ่ งที่ ผสมผสานระหว่างการท าความเข้ าใจภาพในเชิ งระบบและการเปลี่ ยนแปลง
ในระดับหน่วยย่อย คือ กรอบแนวคิดที่เสนอโดย Scaccia และคณะ (2015) ที่ได้ชี้ให้เห็นประเด็นที่สาคัญ
คือ กระบวนการนานโยบายหรื อนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นในระบบความสั มพันธ์ที่ซับซ้อนและเป็น
พลวัตร โดยได้ต่อยอดจากกรอบแนวคิดเชิงระบบที่ Wandersman และคณะ (2008) พัฒนาขึ้นที่เรียกว่ า
“กรอบแนวคิดระบบปฏิสัมพันธ์สาหรับการกระจาย และการนาไปสู่การปฏิบัติ” (interactive system Framework
for dissemination and implementation หรือISF) ที่แสดงให้เห็นความสาคัญและปฏิสมั พันธ์ของการสร้าง และ
สั ง เคราะห์ ค วามรู้ ใ หม่ แ ละการที่ จ ะต้ อ งเชื่ อ มโยงปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ระบบการให้ บ ริ ก าร ( delivery system)
และระบบสนั บ สนุ น (supporting system) โดยในแต่ ล ะระบบย่ อ ยนั้ น จะต้ อ งมี ค วามสามารถทั่ ว ไป
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(general capacity) และความสามารถเฉพาะ (specific capacity) ทั้งนี้ Scaccia และคณะ (2015) ได้ต่ อยอด
ระบบดังกล่าว โดยเติมส่วนประกอบที่สามคือ แรงจูงใจ (motivation) เข้าไปทั้งในส่วนของระบบการให้บริการ
และระบบสนั บสนุ น (ภาพที่ 2) โดยได้ เสนอเครื่ องมื อท าความเข้ าใจ (heuristic) เกี่ ยวกั บ “ความพร้ อม”
ที่ใช้ตัวอักษรย่อว่า R = MC2 ซึ่งได้ขยายความในรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.4 แนวคิดการเตรียมความพร้อม
ขององค์กร

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดระบบปฏิสัมพันธ์สำหรับกำรกระจำยและกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติ (Interactive
System Framework for Dissemination and Implementation หรือ ISF) (Scaccia et al., 2015)

2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 งำนวิจัยเกี่ยวกับกัญชำทำงกำรแพทย์
จากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทาง
การแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 (องค์การเภสัชกรรม, 2561) เสนอว่าในประเทศ
มีการใช้สารสกัดกัญชาเป็นยารักษาโรค อาทิ อังกฤษและอเมริกา อีกทั้งในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกายอมรับ
สาร CBD เป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย สารสกัดจากกัญชาให้ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลาย
ชนิดมีฤทธิ์แก้ปวดที่ดีรักษาอาการเกร็งกล้ามเนื้อแบบ spastic รักษาโรคลมชักในเด็ก รักษาอาการคลื่นไส้
อาเจียนและความไม่อยากอาหารในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด รักษาอาการไม่อยากอาหารในผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งกลุ่มโรคที่กล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ จากรายงานทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ในหลายประเทศ ซึ่ง ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีการยอมรับสูงในระดับ
สากล ได้ แ ก่ สหรั ฐ อเมริ ก า อั ง กฤษ อิ ส ราเอล สวี เ ดน พบกั ญ ชามี ส ารแคนนาบิ น อยด์ (cannabinoids)
หลายชนิ ด เช่ น tetrahydrocannabinoid (THC) และ cannabidiol (CBD) สารนี้ อ อกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง กระตุ้น
หรือปรับสภาวะสมดุลของระบบประสาท ฮอร์โมนภูมิคุ้มกันและระบบอื่นของร่างกาย
จากที่ประชุมวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนา
ประเทศมีข้อสรุปและข้ อเสนอเรื่องการวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้ (องค์การเภสัชกรรม, 2561 )
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1. เร่งรัดการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถใช้กัญชา
ในการบาบัดรักษาตามการสั่งใช ้ยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สาขาเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงการออกกฎหมายลาดับรองถัดไป
เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ต่อไป
2. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนายาจากสารสกัดกัญชาตามหลักการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย ์แผนปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข ้าถึงยา ลดการนาเข้ายาที่มีราคาแพงจากต ่างประเทศ และ
เพื่อการพึ่งพาตนเองในด้านยาอย่างยั่งยืน
3. ผลักดันให้การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เป็นวาระแห่งชาติโดยมีผู้แทน
จากทุกภาคส่ว น ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร สังคม และกฎหมาย เพื่อให้ร่ว มกันบูรณการหามาตรการ
การวิจัย มาตรการควบคุมกัญชาตั้งแต่พื้นที่ปลูก ตลอดจนการเก็บเกี่ยวเพื่อนาไปใช้ ไปวิจัยในห้อง ปฏิบัติการ
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการการป้องกันการนาไปใช้ผิดประเภท
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้นาเสนอภาพรวมขับเคลื่ อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ วันที่ 14
สิงหาคม 2562 และได้เสนอภาพรวมงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ด้วย (โอภาส, 2562). ดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาในภาพรวม
(โอภาส, 2562).
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และจากการประชุมดังกล่าว พบว่ามี หน่วยงานต่าง ๆ ที่ดาเนินการศึกษาวิจัยสารสกัดกัญชา ได้แก่
มหาวิทยาลั ย รังสิตที่ให้ความสาคัญกับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ขออนุญาตวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และได้รับอนุญาตเป็นราย
แรกในปี 2560 เป็นต้นมา มีเป้าหมายเพื่อวิจัยและพัฒนายาจากสารสกัดกัญชาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และมีประสิทธิผล มีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” ก่อนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถทางาน
วิจัยกัญชาได้ทุกมิติ ในด้านการบาบัดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย ได้รับอนุญาตให้ผลิตและมีไว้ ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จากคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษแห่งชาติโดยได้รับวัตถุดิบ
กัญชาของกลางจานวน 40 กิโลกรัม จากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด ภายใต้การกากับดูแลจาก
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยฯ มีแผนการดาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น
4 ภาระกิจ คือ การสกัดและแยกสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบฤทธิ์
ของสารสกัดกัญชา
ปี 2560 คณาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้วิจั ยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างจากสารสกัดกัญชา โดยกระบวนการสกัดสารสาคัญใช้ตัวทาละลายและเทคนิคพิเศษที่ทันสมัยจนได้
สารสกัดเพื่อนามาใช้เตรียม “ตารับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา”
ปี 2561 – 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง สุรางค์ ลีละวัฒน์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยกัญชา
เพื่อการแพทย์ วิทยาลั ย เภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยรั งสิ ต ทาการวิจัยฤทธิ์ ต้ านมะเร็ ง ของสารจากกั ญ ชา
ในสัตว์ทดลองโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก
โดยเป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง
ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงดาเนินการวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาตารับสเปรย์ฉีดพ่นช่อง
ปากแคนนาบินอลและผลของแคนนาบินอลต่อการนอนหลับ ” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยคลายวิตกกังวล ทาให้
นอนหลับได้ดี ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กรมการแพทย์อยู่ระหว่างดาเนินงานโครงการศึกษาวิจัยสารสกัดน้ามันกัญชาใน 4 โรค ได้แก่ ภาวะ
คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบาบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง
ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาท ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
การวิจัยตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร่วมกับสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่าง ๆ (2563) มีดังนี้
(1) การติดตามลักษณะการใช้และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
16 ตารับ ผลสรุป ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เป็นอันตราย
(2) โครงการทดสอบการปนเปื้อนของสาร Aflatoxin และความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลองของ
ตารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ผลการวิเคราะห์ ไม่พบการปนเปื้อนของสาร Aflatoxin
(3) โครงการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย ต ารั บ ยาแผนไทยที่ มี กั ญ ชาและกระท่ อ มเป็ น
ส่วนประกอบ (ตารับยาแก้ลมแก้เส้น และตารับแก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้ผอมเหลือง)
(4) โครงการการศึกษาติดตามผลการใช้ยาน้ามันสนั่นไตรภพในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
ชุมชน (การศึกษาน าร่ อง) ร่ ว มกับ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ มีพื้นที่วิจัยที่ รพ.สต.บ้านนายอ จ.สกลนคร
รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี และ รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา
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(5) ศึกษาวิเคราะห์ปริมาณ Reserpine ในสมุนไพรระย่อม ก่อนและหลังการวิเคราะห์สะตุ วิเคราะห์
ปริมาณ Reserpine ในตารับยาแก้โรคจิต ตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารับยาที่หมอพื้นบ้าน ได้แก่
(1) โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (Thai cannabis PQ study) ศึกษาตารับยาแก้ลมแก้เส้น และตารับยาแก้ นอนไม่หลับ
โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
(2) โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของการใช้ตารับยายอดยาวัดคาประมงในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่ กระจาย เป็นการศึกษานาร่องร่ว มกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่วิจัย รพ.สต.
บ้านนายอเหนือ และวัดคาประมง จ.สกลนคร
สารสกัดกัญชาและน้ามันกัญชา ได้แก่
(1) การวิเคราะห์แบบแผนเมตาบอไลท์แบบองค์รวมของสารสกัดกัญชาและน้ามันกัญชาใช้เทคโนโลยี
เมแทบอโลมิ ก ส์ (Global metabolic profile analysis of cannabis extract and cannabis oil using
metabolomic technology) เป็นการวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) การวิจัยผลและประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์
(3) โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ ท างเลื อ กThai cannabis practice pattern and quality of life study (Thai cannabis PQ
study โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.6.2 งำนวิจัยเกี่ยวกับนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่มีพัฒนาการคู่มากับประวัติศาสตร์การควบคุมกัญชา ตั้งแต่
นโยบายระดับโลก ทั้งนี้ในปัจจุบัน “นโยบาย” ในระดับโลกยังไม่มีข้อสรุปร่วมที่ชัดเจน โดยที่การทบทวน
สถานการณ์นโยบายกัญชาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2018 โดย International Drug Policy
Consortium (IPDC) (Aguilar et al., 2018) ได้สรุปว่าในขณะนั้น มีประเทศต่าง ๆ จานวน 16 ประเทศ แต่หากนับ
จานวนรัฐของสหรัฐอเมริกาแยกออกจากกันเป็นเขตอานาจกฎหมายระดับรัฐ (jurisdictions) จะรวมเป็นว่ามี
40 พื้นที่ของโลกที่มีการอนุญาตให้มีการใช้กัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายในระดับใดระดับหนึ่ง โดยในตอนท้าย
ได้สรุปข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ได้ 11 ประเด็น ดังนี้
(1) การให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายควรมีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่สนับสนุนประโยชน์ในการรักษา
(2) ควรรวมการให้อนุญาตสารสกัดจากกัญชาที่ผลิตขึ้นในประเทศด้วย
(3) ควรมีการปรับกฎหมายเพื่อให้มีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(4) ควรมี ก ารเชื่ อ มประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เร่ ง กระบวนการทั้ ง ในทางเทคนิ ค แ ละทาง
สุขอนามัยเพื่อให้การพัฒนายาใหม่เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนามาตรฐานที่ดีที่สุดในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
(5) ควรมีการจัดตั้งกลไกที่หลีกเลี่ยงการผู้ขาดหรือการควบคุมตลาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะครอบครอง
การจดสิทธิบัตรและใบอนุญาตการขายที่จะสร้างความเสียหายต่อสวัสดิการด้านสุขภาพและเศรษฐกิจของ
ประชาชนโดยรวม
(6) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการตัดสินใจทั้งในการพัฒนาระบบกฎหมาย
และควรพัฒนาแนวทางการทางานที่ตอบสนองต่อความต้องการและบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่
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(7) หลี กเลี่ ย งการเกิดขึ้น ของแนวคิด การใช้ยากัญชาที่ ไม่ มีห ลั กฐานทางวิช าการสนับสนุน ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเข้าถึงหรือการได้รับประโยชน์จากยานั้น ๆ
(8) ควรมีร ะบบการสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค (technical assistance) ให้ กับบุคคลการทางการแพทย์
และให้เครื่องมือที่จะทาให้บุคลากรเข้าใจทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชา
ทางการแพทย์
(9) ควรมีการดาเนินการการให้ความรู้และการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนและผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์
(10) มาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ควรครอบคลุมเรื่องของการควบคุมการผลิตภายในประเทศ โดยควร
มีมาตรการส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อยในประเทศ มากกว่าการให้การอนุญาตและส่งเสริมผู้ผลิตที่เป็นบริษัทข้ามชาติ
(11) เกษตรกรรายย่อยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาควรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจเพื่อให้
ได้มีโอกาสแสดงความต้องการของตน และควรได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อให้สามารถเข้าสู่ “ตลาด”
ของกัญชาทางการแพทย์ได้
สาหรับงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและการออกแบบนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
มีงานที่สาคัญอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่
ซึ่งผลงานวิช าการเรื่ องแรกตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2561 ในขณะที่ประเด็นเรื่อง “การใช้กัญชา
ทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา” กาลังได้รับความสนใจจากสังคม ดาเนินการวิจัยโดย ระพีพงษ์
สุพรรณไชยมาตย์ และโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข เป็นงานนิพนธ์ต้นฉบับ ที่ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม (literature review) เพื่อทบทวน
สถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์และประสบการณ์การเปิดเสรีกัญชาในต่างประเทศ โดยใช้ตัวอย่างจาก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย เป็นกรณีศึกษา โดยในด้านการออกแบบนโยบายกัญชา ผู้วิจัย
ชี้ว่า ในประเทศที่มีการเปิดเสรีการใช้กัญชา มักใช้เวลาเตรียมการค่อนข้างยาวนานและการแก้ไขกฎหมายทา
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมักจะคงกฎหมายหลักเรื่อการควบคุมกัญชาไว้ แต่ปรับกฎหมายเฉพาะ ที่ต้องใส่ใจใน
รายละเอียด ทั้งการควบคุมผู้ประกอบการ ผู้ขาย และการบาบัด “ผู้เสพยา” และการจัดการกับข้อถกเถียง
เกี่ยวกับนโยบายจะต้องกาหนดขอบเขตของข้อถกเถียงให้ชัดเจน “ว่าเป็นประเด็นเรื่องการใช้กัญชาในทาง
การแพทย์ หรือการเปิดเสรีการใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลาย” ซึ่งหากมองในมุมของการพัฒนานโยบายนั้น การแยก
ประเด็นข้อถกเถียงระหว่างการใช้กัญชาทางการแพทย์และการใช้เพื่อผ่ อนคลาย เป็นเนื้อหาของนโยบาย
(policy content) ที่สาคัญ (ระพีพงษ์ สุพรรณไชยมาตย์ และโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ, 2561)
ผลงานวิชาการอีกเรื่องหนึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 ภายหลังจากการประกาศใช้ พรบ.ยาเสพติด
ให้ โ ทษ ฉบั บ ใหม่ ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ปี เ ดี ย วกั น โดยเป็ น บทความ พิ เ ศษ (special article) ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการสาธารณสุข ที่ดาเนินการโดยสานักวิชาการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย บัณฑิต ศรไพศาลและคณะนักวิจัยชาวต่างประเทศ โดยได้ทาการทบทวนประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับนโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ที่เสนอว่าควรมีการคิดให้ชัด โดยได้เสนอข้อเท็จจริงและข้อสรุปในประเด็น
ต่าง ๆ 8 ประเด็น (บัณฑิต และคณะ, 2562) ได้แก่
(1) กัญชาเป็นยาเสพติดหรือสมุนไพร
(2) กัญชาสามารถ“รักษาได้บางโรคบรรเทาอาการได้บางอาการ”“รักษาโรคให้หายขาดได้จานวนมาก”
(3) กัญชา [ควรมองด้วย] มุมมองด้าน “การแพทย์” หรือ “การสาธารณสุข”
(4) โมเดลการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ “แบบหลวม ๆ” หรือ “แบบเข้มข้น”
(5) กัญชากับระบบการแพทย์ “แผนปัจจุบัน” และ “แผนไทย”
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(6) บทบาทของการวิจัยและระบบการเฝ้าระวัง กับนโยบายกัญชาทางการแพทย์
(7) ประเทศไทยกับโมเดลกัญชาเพื่อเศรษฐกิจ
(8) บทเรียนจากประสบการณ์การใช้กัญชาและฝิ่นทางการแพทย์ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งในตอนท้ายบัณฑิตและคณะ (2562) ได้สรุปและให้ข้อเสนอแนะว่า กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีประโยชน์
ทางการแพทย์ที่รักษาและบรรเทาอาการได้บางโรคบางอาการ การออกแบบนโยบายต้องใช้มุมมองควบคู่กัน
ทั้ ง ทางการแพทย์ ที่ ม องประโยชน์ ข องผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะคนที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการใช้ แ ละการสาธารณสุ ข
ที่มองประโยชน์ของคนทั้งสั งคมคือการป้องกันผลกระทบในทางลบ และควรออกแบบให้ ระบบการแพทย์
แผนปั จ จุ บั น และแผนไทยทางานเชื่อมประสานกับ ต้องการลงทุนกับการศึกษาวิจัยและการพัฒ นาระบบ
เฝ้ า ระวั ง อย่ า งจริ ง จั ง ในขณะที่ ก ารพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นทางเศรษฐกิ จ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาระบบ
การควบคุมกากับให้ดีเสียก่อน
2.6.3 งำนวิจัยกำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กรสู่กำรปฏิบัติ
จากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนการนานโยบาย
และนวัตกรรมใหม่ๆ สู่การปฏิบัติพบว่ามีงานวิจัยจานวนมากในหลากหลายพื้นที่ที่แสดงให้เห็นว่าการวัดความ
พร้ อมขององค์กรก่อนการน านวัตกรรม/นโยบายใหม่ๆ มาใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ทาให้ การนาลงสู่
การปฏิบัติประสบความสาเร็จ
ในงานวิจัย Exploring Teacher Readiness: What Features of Professional Development
Enhance Motivation to Implement Technology Innovations? (2016) โดย Markle, R. S.(2016)
ได้ชี้ให้เห็นว่าหากนวัตกรรมโรงเรียนเป็นหลั กฐานของการประสบความสาเร็จโรงเรียน ก็จะต้องออกแบบ
การเตรียมสมรรถนะที่เพียงพอที่จะทาให้ครูสามารถสร้างและใช้นวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยนักวิจัยเลือกใช้
กรอบแนวคิดการประเมินความพร้อมขององค์กร R = MC2 ที่เป็นการวัด 3 องค์ประกอบคือ ความสามารถ
ทั่ว ไป ความสามารถเฉพาะด้านนวัตกรรมและแรงจูงใจ โดยนักวิจัยให้ ความส าคัญกับ การศึกษาลั กษณะ
เฉพาะที่จะพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (professional development) เช่น ลักษณะสาคัญของการพัฒนาอาชีพ
ระยะเวลาในการฝึ ก ลั ก ษณะการท างานร่ ว มกั น (collaboration) การให้ ข้ อ เสนอแนะ (feedback)
ที่สามารถส่งผลต่อแรงจูงใจของครูในการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา โดยงานวิจัยนี้ต้องการตอบคาถามสาคัญ
2 ข้อ คือ 1) ลักษณะของการพัฒนาทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสัมพันธ์กับองค์ประกอบของแรงจูงใจที่อธิบาย
ไว้ในแนวคิด R = MC2 หรื อไม่อย่ างไร และ 2) แรงจูงใจเป็นสื่ อ กลางที่ส าคั ญ ของความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า ง
การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและการทาให้ครูสามารถนานวัตกรรมใหม่ๆ สู่การปฏิบัติอย่างไร
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูในโรงเรียนทุกระดับชั้น 39 โรงเรียนจานวนทั้งสิ้น 1,509 คน โดยเก็บ
ข้อมูลจากครูที่ใช้นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี (PAC-Tech) ในการสอนนักเรียนเกรด 3-12
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม การเรี ย นรู้ ส่ ว นบุ ค คลของนั ก เรี ย น งานวิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ multi-level regression
เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลที่สุด ต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์
พบว่าแรงจูงใจที่มีผลที่สุดคือ 1) แรงจูงใจจากการสามารถหลอมรวมนวัตกรรมใหม่กับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม
ของครู 2) การออกแบบนวัตกรรมให้มีความเฉพาะเจาะจงกับครูแต่ละคน 3) การมีโอกาสในการทางานร่วมกัน
ของครู 4) การให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับครูแต่ละคน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการประเมินความพร้อม
ขององค์กรและบุ คลากรจ าเป็น อย่ างยิ่ งในการที่จะนานวัตกรรมหรือนโยบายใหม่ๆ ไปใช้เพื่อเพิ่มคุ ณภาพ
การทางานที่ประสบความสาเร็จ
ขณะที่ใน Utilising the ‘Getting to Outcomes’ Framework in Community Engagement
for Development and Implementation of Sickle Cell Disease Newborn Screening in

43
Kaduna State, Nigeria. (2018) โดย Baba P.D. Inusa และคณะ เสนอว่า Sickle Cell Disease (SCD)
ซึ่งได้รับการกาหนดจากองค์การอนามัยโรค (WHO) ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้
ของทะเลทรายซาฮารา (sub-Saharan Africa) โดยการพัฒนาการคัดกรองโรค Sickle Cell Disease ในทารก
แรกเกิ ด (Newborn Screening ) มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การลดลงของของอั ต ราการเจ็ บ ป่ ว ย (morbidity)
และอัตราการเสียชีวิต (mortality) ของโรคนี้ ทาให้การมีกลยุทธ์ที่ดีในการประยุกต์ใช้การคัดกรองในทารกแรก
เกิ ด จากประเทศที่ ร่ ารวยมาใช้ ใ นบริ บ ททางวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งในแอฟริ ก าจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ หนึ่ ง ใน
กลยุทธ์ดังกล่าวคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับของระบบการดูแลสุขภาพและกรอบการดาเนินงาน
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ น าไปใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวางคื อ การไปถึ ง ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ ( Getting to Outcomes) ซึ่ ง ออกแบบ
การประเมินผลคุณภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติในหลายระดับอย่างต่อเนื่องโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อรับข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับการคัดกรอง
ในทารกแรกเกิ ด ในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ แ ละที่ ตั้ ง (ชนบทและเมื อ ง) ที่ แ ตกต่ า งกั น ในระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ
ของรัฐคาดูนา (Kaduna) ในไนจีเรีย (Nigeria) (2) เพื่อประเมินความพร้อมของรัฐคาดูนา ในการดาเนินการ
คัดกรองในทารกแรกเกิดอย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการวิจัยคือ การประเมินความต้องการการดาเนินการกับกลุ่ ม
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น เวลาสองวั น ในรั ฐ คาดู น ามี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม 52 คน ด้ ว ยค าถามที่ มี โ ครงสร้ า ง
เพื่อทาความเข้าใจจุดแข็งและจุ ดอ่อนในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ข้อค้นพบสาคัญเช่น พบว่ามีช่องว่าง
ของการสื่อสารที่สาคัญระหว่างผู้กาหนดนโยบายและกลุ่มผู้ปฎิบัติ สรุปผลการวิจัยว่า การเตรียมความพร้อม
เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน และการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนทางานร่วมกัน แบ่งปันความรู้ กัน จะเป็น
ตัวช่วยให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา
เช่นเดียวกับงานวิ จั ย Organizational readiness for innovation in health care: some lessons
from the recent literature. (2012) โดย Iestyn Williams ใช้ ก ารทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ เสนอว่ า
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพนั้ น ไม่ ส ามารถท าด้ ว ยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ ง เพี ย งครั้ ง เดี ย ว
แล้วจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพได้ มากไปกว่านั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจคือนวัตกรรม
ในการดูแลสุขภาพเป็นการทางานร่วมกันระหว่างนวัต กรรมและบริบทของการนานวัตกรรมนั้น ๆ ไปใช้ที่มี
ความซับซ้อนระหว่างตัวแปร ทาให้เริ่มมีการเห็นความสาคัญของการเตรียมความพร้อมขององค์กร ในการนา
นวัตกรรมหรือนโยบายสู่การปฏิบัติและเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมหรือนโยบายที่นาไปใช้ และบริบท
ขององค์กรให้เปิดกว้างและเหมาะสมสาหรับนวัตกรรมหรือนโยบายเท่านั้น ที่สามารถทาให้การพัฒนาเพิ่มขึ้น
ได้เมื่อเวลาผ่านไป
บทความนี้เสนอการเพิ่มความพร้อมขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการนานวัตกรรมหรือนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ว่ากลยุทธ์องค์กรที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาสิ่งจูงใจ (development of incentives) การจัดการ
ความรู้ การประสานงานและการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรและในองค์กร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับด้านนวัตกรรม โดยจาเป็นต้องให้ความสนใจมากขึ้นในประเด็นการทดแทนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
รวมทั้ ง มี ง านวิ จั ย ที่ เสนอว่ าการวั ดความพร้ อ มนั้น เป็น กระบวนการที่ ต้ อ งท าอย่ า งต่อ เนื่ อ ง ดั ง เช่น
Analysis of Determinants of Readiness for Professional Development Among Polish
Nurses. (2011) โดย Bartosiewicz, Anna และคณะ เสนอว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์
การแพทย์และการมีวิธีการวินิจฉัยและการรักษาใหม่ๆ ด้วยการใช้อุปกรณ์พิเศษอย่า งต่อเนื่องหมายความว่า
ความรู้และทักษะที่ได้รับระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป จาเป็นต้องมีกระบวนการ
ที่จะยกระดับคุณภาพวิชาชีพเพื่อให้มีคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของพยาบาลในการเรียนรู้และพัฒนาและปัจจัยที่กาหนดความพร้อมนี้
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โดยทาการศึกษาในพยาบาล 756 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมของพนักงาน
เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา (readiness of employees for learning and development RELD) และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ลักษณะเศรษฐกิจสังคมของผู้ตอบ เพื่อทาความเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรและการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนา ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมของพยาบาล
ในการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ในระดับปานกลางโดย พยาบาลที่อายุน้อยกว่าและมีระยะเวลาการทางานน้อยกว่า
มีความพร้อมสูงในการเรียนรู้และพัฒนา
งานวิจั ย ทั้ง 4 ชิ้น จึ งแสดงให้ เห็ นว่าการเตรียมความพร้อ มขององค์กรก่ อนการนานวัต กรรม/
นโยบายใหม่ๆ สู่การปฏิบัติมีความจาเป็นและเป็นตัวแปรอันสาคัญของความสาเร็จของการนานโยบายใหม่ลงสู่
การปฏิบัติ ที่สามารถทาได้ในหลากหลายพื้นที่และหลากหลายวิธีเช่นเดียวกับการศึกษาการนานโยบายกัญชา
ทางการแพทย์สู่ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลจาเป็นต้องมีกรเตรียมความพร้ อมขององค์ กร
เช่นกัน
2.7 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภำพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กรอบความคิดของการวิจัย (conceptual framework) ในโครงการนี้ พัฒนาขึ้นจากกรอบความคิด
ในเชิงทฤษฎี (theoretical framework) ที่เลือกนามาใช้ 4 แนวคิดทฤษฎี ได้แก่
1. กรอบแนวคิดมานุษยวิทยาของนโยบาย (anthropology of policy) ที่เริ่มด้วยแนวคิดที่ว่าการจะทา
ความเข้าใจนโยบายใด ๆ จะต้องเริ่มด้วยการทาความเข้าใจว่า นโยบายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในบริบทและ
กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเป็นสิ่งที่สะท้อนแนวทางในการคิด (ways of thinking) เกี่ยวกับ
สังคมและแนวทางในการปฏิบัติ (ways of acting) ต่อสังคม โดยสิ่งที่มีอยู่ภายในนโยบายคือตัวแบบ (model)
ขององค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับว่าผู้คนจะมีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างไร และ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร (Shore, 2012) วิธีการในการศึกษา จึงให้ความสาคัญกับแนวทางที่ผู้คนที่
เกี่ยวข้อง รับรู้ผ่านประสบการณ์ (experience) ตีความ (interpret) และเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ (engage) กับ
กระบวนการต่ า ง ๆ ของนโยบาย และให้ ค วามสนใจว่ า นโยบายนั้ น “มี ค วามหมาย” (mean) อย่ า งไร
ในบริบทที่แตกต่างกัน (Shore, 2012)
2. การวิเคราะห์ภ าพรวมของนโยบายโดย “สามเหลี่ยมการวิเคราะห์ นโยบาย” (policy analysis
triangle) (Buse, Mays, and Walt, 2005) ที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบ ได้แก่
เนื้อหาสาระของนโยบาย (policy content) บริบทของนโยบาย (policy context) และกระบวนการของ
นโยบาย (policy process) และผู้ปฏิบัติ (agents) ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร โดยในการวิเคราะห์
จะมีผู้ปฏิบัติ (agents) เป็นศูนย์กลางในการทาความเข้าใจองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งในโครงการนี้ ผู้ปฏิบัติมี ทั้ง
ระดับบุคคล คือบุคลากรแต่ละคน และระดับองค์กรคือแต่ละโรงพยาบาล
ทั้งนี้ ในการทาความเข้าใจเนื้อหาสาระ (policy content) ที่สาคัญของนโยบายที่ศึกษา จะพิจารณา
ผ่านการทาความเข้าใจองค์ประกอบย่อย ๆ ของบริบทและกระบวนการของนโยบาย ดังนี้
- บริบทของนโยบาย (policy context) ประกอบด้วยปัจจัย 4 ประเภท ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านสถานการณ์
(situational factors) (2) ปัจจัยด้านโครงสร้าง (structural factors) (3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (cultural
factors) และ (4) ปัจจัยจากต่างประเทศหรือจากภายนอก (international or exogenous factors)
- กระบวนการของนโยบาย (policy process) ประกอบด้วย 4 กระบวนการย่อย ได้แก่ (1) การรับรู้
ประเด็นปัญหา (problem identification and issue recognition) (2) การเกิดขึ้นของนโยบาย
(policy formulation) (3) การนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติ (policy implementation) และ
(4) การติดตามและประเมินผลนโยบาย (policy evaluation)
อย่ า งไรก็ ต าม การประมวลผลการวิเ คราะห์ ใ นแต่ ล ะองค์ ป ระกอบหลั ก จะเลื อ กเน้ น บางประเด็น
ที่โดดเด่นที่จะสามารถทาความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของนโยบายได้อย่าง
ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการแจกแจงรายประเด็นที่ซ้าซ้อนและอาจสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านผลการศึกษา
3. กรอบแนวคิดระบบการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy implementation system) ที่พัฒนา
มาจากแนวคิดทฤษฎี ระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและบริบทที่มีผลต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) ของนโยบาย ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานคือ ระบบการให้บริการ (delivery
system) และระบบสนั บ สนุ น (supporting system) ซึ่ ง ในโครงการนี้ จะท าการวิ เ คราะห์ โ ดยอาศั ย
กรอบแนวคิดเชิงระบบของการกระจายและการนาไปสู่การปฏิบัติ (Interactive System Framework for
Dissemination and Implementation หรือ ISF) ที่พัฒนาขึ้นโดย Scaccia และคณะ (2015)
4. กรอบแนวคิ ด “ความพร้ อ ม” ของการน านโยบายหรื อ นวั ต กรรมไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ ปรั บ ใช้
(readiness) ที่เสนอว่า ความพร้อมเป็นปัจจัยสาคัญ โดยประกอบด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย 3 ประการ ได้แก่

46
แรงจูงใจ (Motivation) ความสามารถทั่วไป (General Capacity) และความสามารถเฉพาะด้าน (Specific
Capacity) ตามกรอบแนวคิด R=MC2 ที่เสนอโดย Scaccia และคณะ (2015)
โดยในโครงการนี้กาหนด เป้าหมายในการวิเคราะห์คือการทาความเข้าใจ “ความพร้อม” (readiness)
ในระดับองค์กรของแต่ละโรงพยาบาลในการดาเนินงานคลินิกกัญชา (cannabis clinic) ซึ่งประกอบด้วยระบบ
การให้บริการ (delivery system) ของคลินิกกัญชา และระบบการสนับสนุน (supporting system) ในระดับ
โรงพยาบาล โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการให้ บ ริ ก าร 3 ส่ ว น ที่ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ ข องนโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์ในส่วนการให้บริการ ได้แก่ 1) การคัดกรองความเหมาะสมในการได้รับยา ทั้งของผู้ป่วยใหม่ และ
ผู้ที่รับยาต่อเนื่อง 2) การให้การวินิจฉัยและเลือกชนิดยากัญชาทั้ง ยาที่เป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน และ 3) การดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้งในขั้นตอนการจ่ายยา และให้
ค าปรึ ก ษา และ การติ ด ตามผลข้ า งเคี ย ง โดยมี ผ ลลั พ ธ์ ข องนโยบาย (policy outcomes) ของแต่ ล ะ
กระบวนการได้แก่ 1) จานวนการรับบริการ 2) จานวนการจ่ายยา และ 3) จานวนการรายงานผลข้างเคียง
ทั้งนี้การวิเคราะห์ “ความพร้อม” ขององค์กร ทาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงระบบของกระบวนการ
การน านโยบายไปสู่ การปฏิบั ติ ที่ ป ระกอบด้ว ย ระบบสนับสนุนทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตสุ ขภาพและ
ระดับ ประเทศใน 3 ด้ าน ได้แก่ การสนับสนุนทางวิช าการ การสนับสนุนทรัพยากร และการติดตามและ
ประเมิน ผล โดยที่การสนั บ สนุ น ทางวิช าการ จะเชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ส าคัญอี กส่ ว นหนึ่งของระบบ
โดยรวม คือ ระบบความช่วยเหลือทางเทคนิค (technical assistance system) ที่ประกอบด้วยการสังเคราะห์
องค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้
ทั้งนี้ การทาความเข้าใจ “ความพร้อม” ขององค์กร จะต้องทาความเข้าใจโดยมีการวิเคราะห์ภาพรวม
ของนโยบายทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระของนโยบาย (policy content) บริบทของนโยบาย (policy context)
และกระบวนการนโยบาย (policy process) ในระดับต่าง ๆ โดยที่การทาความเข้าใจต้องอาศัยกระบวนการ
ศึกษาทางมานุษยวิทยาในการทาความเข้าใจ ประสบการณ์ (experience) การตีความ (interpretation) และ
การเข้าร่วม (engagement) ของบุคลากร ที่ทาหน้าที่ต่าง ๆ ในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไ ปสู่
การปฏิบัติในแต่ละโรงพยาบาล
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น เป็ น งานวิจั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive study) ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิง คุ ณ ภาพ (qualitative
research) แบบชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการต่าง ๆ ร่วม
ไปกับวิเคราะห์ข้อมูล การสอบทานความถูกต้อง (triangulation) และการจัดระเบียบข้อมูลโดยอาศัยหลาย
แนวคิ ด ทฤษฎี ร่ ว มกั น ประกอบไปกั บ การวิ เ คราะห์ และตี ค วาม (interpret) โดยนั ก วิ จัย ด้ ว ยมุม มองของ
“คนใน” ตามแนวทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural anthropology)
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ใช้ทางโทรศัพท์โดยปรับวิธีการจากการ
สัมภาษณ์ในพื้นที่การทางานในโรงพยาบาลในเวลาราชการ และการสนทนากลุ่มด้วยระบบการสื่อสารทางไกล
เนื่องจากเป็นการวิจัยในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด -19 ที่จาเป็นต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคม
(social distancing) เพื่ อ ลดการแพร่ ร ะบาดของการติ ด เชื้ อ โดยมี ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาระหว่ า งเดื อ น
กุมภาพัน ธ์ 2563 - มิถุน ายน 2563 รวม 5 เดือนมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทาความเข้าใจบริบทและปัจจั ย
ที่มีผลต่อ ความพร้อม (readiness) ของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนา
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล 2) ค้น หาแนวทางการพัฒ นาคุณภาพกาลังคน เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินนโยบายกัญชา
ทางการแพทย์บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ออกแบบวิธีการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังรายละเอียดดังนี้
3.1 ขั้นเตรียมการ
3.2 ขั้นดาเนินงาน
3.3 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขั้นเตรียมกำร
ขั้นนี้เป็นไปเพื่อการเตรียมการประกอบด้วยการประสานงานกับพื้นที่ การรวบรวมเอกสารและข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของกาลังคนในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
และแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คน เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น รวมทั้ ง การขอรั บ การพิ จ ารณารั บรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสาคัญ คือ
3.1.1 เขี ย นโครงร่ า งการวิจั ย เพื่ อ ขอรั บ การพิ จ ารณารับ รองจริ ย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ โ ดยได้รับ
การรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
(สคม.) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามเอกสารรับรองโครงการวิจัยเลขที่ IHRP No. 020-2563
3.1.2 ประสานพื้นที่วิจัยเพื่อขออนุญาตดาเนินการวิจัยและเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการวิจัย
3.1.3 ศึกษาทบทวนเอกสารและข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
3.1.3.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ การบูรณาการทิศทาง
การใช้ประโยชน์ ปลดล็อคกัญชา การถ่ายทอดนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์และการนานโยบายคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดข้อมูล 8 โรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่วิจัย
3.1.3.2 แผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (service plan)
3.1.3.3 แนวคิดกัญชาเพื่อการแพทย์
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3.1.3.4 แนวคิดการเตรียมความพร้อมขององค์กร (readiness)
3.1.3.5 แนวคิดการนานโยบายสู่การปฏิบัติ (Implementation science)
3.1.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก. งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการแพทย์
ข. งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์
ค. งานวิจัยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมขององค์กร
3.2 ขั้นดำเนินกำร
ขั้นนี้เป็นไปเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 รูปแบบกำรวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการสนทนา
กลุ่มด้วยระบบการสื่อสารทางไกล
3.2.2 พื้นที่ในกำรวิจัย
พื้นที่ในการวิจั ยนี้ เป็ นโรงพยาบาลน าร่องที่เปิดให้ บริ การคลินิกกัญชา ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2562
จานวน 19 โรงพยาบาล คัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การมีจานวนการจ่ายยากัญชาสูงสุด (รวมตั้งแต่เริ่มดาเนินการ
จนถึงเดือน ก.พ. 2563) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แสดงดังตารางที่ 18
ตำรำงที่ 18 ตำรำงแสดงพื้นที่ในกำรศึกษำวิจัย
จำนวน รพ. จำนวน รพ.
กลมุ่
รำยชื่อ รพ. ที่คัดเลือก
ทั้งหมด
ทีค่ ัดเลือก
1. โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ
12
5
- โรงพยาบาลลาปาง จังหวัดลาปาง
คลินิกกัญชาแบบการแพทย์แผน
- โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัด
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย”
พิษณุโลก
- โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
- โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. โรงพยาบาลที่จัดบริการ
7
3
- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
การแพทย์แผนไทยและ
จังหวัดปราจีนบุรี
การแพทย์ผสมผสาน
- โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวมจานวนโรงพยาบาล
19
8

49
3.2.3 กลุ่มตั วอย่ำงที่ศึกษำ การวิจัยนี้กลุ่ มตัวอย่างที่จะศึ กษาคื อบุ คลากรสาธารณสุ ขที่เกี่ยวข้ องกั บ
การดาเนินงานคลินิกัญชาในโรงพยาบาลนาร่องระยะแรก 8 โรงพยาบาล รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 19
ตำรำงที่ 19 ตำรำงแสดงกลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
บุคลากร
จานวนคน
กลุ่มผู้บริหาร
ผู้อานวยการโรงพยาบาล แพทย์หัวหน้าแผนก
อย่างน้อย 4 คน หรือจนข้อมูล
อายุรกรรมหรือหัวหน้าแผนกอื่นที่กากับดูแลคลินิก อิ่มตัว (Saturation of data)
กัญชาทางการแพทย์ หัวหน้าพยาบาล หัวหน้า
แผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่
แพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชยาเสพติด
หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
งานใน คลินิกกัญชา

อย่างน้อย 2 ใน 3 ของบุคลากร
ทั้งหมดในกลุ่มนี้ของ รพ.แห่งนั้น
หรือจนข้อมูลอิ่มตัว (Saturation
of data)

3.2.4 ขั้นตอนในกำรเก็บข้อมูล ในขั้นนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อยคือ
3.2.4.1 จัดทา protocol เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
3.2.4.2 ประสานงานกับโรงพยาบาลพื้นที่วิจัยเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเก็บข้อมูล
3.2.4.3 ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายรายละเอียดของโครงการ ระเบียบการของการยินยอม
ให้ข้อมูล การสมัครใจและการเซ็นยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย มีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว
ของผู้ให้ข้อมูล โดยให้สิทธิผู้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้วิจัยเท่านั้น มีการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ แต่ไม่มีการบันทึกชื่อ
ของผู้ให้ข้อมูล และทาการลบทาลายข้อมูลดิบ หลังจากเขียนรายงานการวิจัยเสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี ผลการวิเคราะห์
ที่ได้จะนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น ไม่นาเสนอเป็นรายบุคคล ผู้วิจัยมีการสร้าง แรงจูงใจ โดยการอธิบายถึงประโยชน์
ต่อกลุ่มตัวอย่างต่อหน่วยงาน ต่อโรงพยาบาล และต่อระบบสุขภาพ โดยรวม ซึ่งจาเป็นต้องได้ข้อมูลจากการสอบถาม
กรณีกลุ่มตัวอย่างที่มาเข้าร่วมการวิจัยอาจมีข้อขัดแย้งหรือ เป็นที่สงสัยของสังคมรอบข้างในการเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัย
จะชี้แจงผู้อานวยการโรงพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้นาชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อป้องกันข้อครหาของสังคม
รอบข้าง อีกทั้งเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมและผู้อื่นในสังคม ทีมผู้วิจัยได้ทาการขออนุญาต
จากที มผู้ บริ หารของโรงพยาบาล เพื่ อให้ สามารถบริ หารจั ดการไม่ ให้ การด าเนิ นโครงการวิ จั ยเป็ นอุ ปสรรค
ต่อการทางาน ประเด็นสาคัญคือหากกลุ่ม ตัวอย่างไม่สะดวกสามารถถอนตัวได้ทันทีและตลอดเวลา
3.2.4.4 เก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 วิธีการคือ
(1) การสัมภาษณ์ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก. ผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเซ็นใบยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย
ข. ผู้วิจัยนัดหมายการสัมภาษณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
ค. ผู้วิจัยแจ้งถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการศึกษาวิจัยโดยสังเขป
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ง. ผู้วิจัยชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบเกี่ยวกับงานวิจัย การสมัครใจ ยินยอม
ให้ความร่วมมือในการวิจัย รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองสิทธิ การไม่ เปิดเผยข้อมูล
รายบุคคล การออกจากการศึกษาวิจัยที่สามารถทาได้โดยไม่มี ผลกระทบใด ๆ การ
สั มภาษณ์จ ะบั นทึกข้อ มูล ด้ว ยวิธีการเขีย นจดบัน ทึกโดยผู้ บันทึกข้อมูล และการ
บันทึกเสียง
จ. ผู้วิจัยแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบว่าจะใช้เ วลาในการสั มภาษณ์ประมาณ 60 นาที
– 90 นาที
ฉ. การสัมภาษณ์จะทาเฉพาะในบุคลากรที่สมัครใจและเซ็นยินยอมให้ความร่วมมือ
ในการวิจัยเท่านั้น
(2) การสนทนากลุ่มด้วยระบบการสื่อสารทางไกลประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก. ผู้ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเซ็นใบยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย
ข. ผู้วิจัยนัดหมายวันเวลาพบอาสาสมัครในการสนทนากลุ่มก่อนล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ค. ผู้วิจัยพบกลุ่มอาสาสมัครตามที่นัดหมาย ก่อน 15 นาที ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดของการศึกษาวิจัยโดยสังเขป การสมัครใจและการเซ็น ยินยอมให้ความ
ร่ ว มมื อ ในการวิ จั ย รวมทั้ ง การได้ รั บ ความคุ้ ม ครองสิ ท ธิ การไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายบุคคล การออกจากการศึกษาวิจัยที่สามารถทาได้โดยไม่มี ผลกระทบใด ๆ การ
สนทนากลุ่มจะบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการเขียนจดบันทึกโดย ผู้บันทึกข้อมูลและการ
บันทึกเสียง
ง. ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการอภิปรายในการสนทนากลุ่ม
จ. ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการสนทนากลุ่ม โดยชี้แจงแนวทางการสนทนา กลุ่ม
และบทบาทของผู้ จ ดบั น ทึ ก และผู้ อ านวยความสะดวกในการสนทนากลุ่ ม และ
ดาเนินการสนทนา ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่ทาให้ผู้ร่วมสนทนา เกิดความรู้สึก
ตึงเครียด เมื่อสิ้นสุดการสนทนา ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ ร่วม สนทนา ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการสนทนากลุ่มประมาณ 120 นาที
ฉ. ผู้วิจัยสรุปประเด็นการสนทนา วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานผลการสนทนา
กลุ่ม
3.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
งานวิจั ย นี้ ใช้แนวคาถามการสั มภาษณ์ ที่ พัฒ นาขึ้น จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องความพร้อมขององค์กร (readiness) และการใช้กัญชาทางการแพทย์
จากนั้นนาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน และนาผลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ไข โดยแบ่งการแนวคาถาม
ในการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. แนวคาถามการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ มความพร้อมขององค์กรกลุ่มผู้บริหารในประเด็น
ประสบการณ์การดาเนินงานตามนโยบาย (Implementation) เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการนา นโยบายสู่
การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมและอานาจตัดสินใจต่อนโยบายของพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุน บุคลากร
เพื่อทางานตามนโยบาย การประเมินผลนโยบาย แรงจูงใจของผู้บริหารหน่วยงานต่อการดาเนินงาน ตาม
นโยบาย และบทเรียนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
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(รำยละเอียดดังภำคผนวก)
1.1 กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1.2 การมีส่วนร่วมและอานาจตัดสินใจต่อนโยบายของพื้นที่
1.3 การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบุคลากรเพื่อทางานตามนโยบาย
1.4 การประเมินผลนโยบาย
1.5 แรงจูงใจของผู้บริหารหน่วยงานต่อการดาเนินงานตามนโยบาย
1.6 บทเรียนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
1.7 ประสบการณ์การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. แนวคำถำมกำรสัมภำษณ์แ ละสนทนำกลุ่มควำมพร้ อมขององค์กรกลุ่มผู้ปฏิบัติ งำน
ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ (รำยละเอียดดังภำคผนวก)
2.1 ประเด็นประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนตำมนโยบำย (Implementation) ประกอบด้วย
รำยละเอียด ดังนี้
2.1.1 กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.1.2 การมีส่วนร่วมและอานาจตัดสินใจต่อนโยบายของพื้นที่
2.1.3 การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบุคลากรเพื่อทางานตามนโยบาย
2.1.4 การประเมินผลนโยบาย
2.1.5 แรงจูงใจของผู้บริหารหน่วยงานต่อการดาเนินงานตามนโยบาย
2.1.6 บทเรียนของการนานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2.2 ประเด็ น ประสบกำรณ์ ก ำรพั ฒ นำ/ผลงำนเด่ น ของหน่ ว ยงำนประกอบด้ ว ย
รำยละเอียด ดังนี้
2.2.1 ผลลัพธ์ของผลงานเด่นที่ผ่านมา
2.2.2 การเลือกตัดสินใจพัฒนาผลงาน
2.2.3 ผู้นาการพัฒนาผลงานเด่นในหน่วยงาน
2.2.4 กระบวนการพัฒนาผลงานเด่นในหน่วยงาน
2.2.5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาผลงานเด่นในหน่วยงาน
2.2.6 ปัญหาและอุปสรรค
2.2.7 ประสบการณ์การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติในพื้นที่
2.3 ประเด็นประสบกำรณ์กำรประเมินควำมพร้อม (Readiness study) ประกอบด้ว ย
3 ประเด็นย่อยดังนี้
2.3.1. ทั ก ษะควำมสำมำรถทั่ ว ไป (General Capacity) แนวค าถามในหั ว ข้ อ
“ทักษะความสามารถทั่วไป” เกี่ยวข้องกับ “ความรู้ ทักษะ และลักษณะเฉพาะขององค์กร” ที่ช่วยให้บุคลากร
สามารถนานโยบายใหม่มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและในการนานโยบายกัญชาทาง
การแพทย์สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยหัวข้อ
2.3.1.1 วัฒนธรรม
2.3.1.2 บรรยากาศ
2.3.1.3 โครงสร้าง
2.3.1.4 ความคิดริเริ่มขององค์กร
2.3.1.5 การใช้ทรัพยากร
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2.3.1.6 ความเป็นผู้นา
2.3.1.7 ศักยภาพของบุคลากรและศักยภาพเชิงกระบวนการ
2.3.2 ทักษะควำมสำมำรถใหม่และเฉพำะด้ำนในกำรเปลี่ยนแปลง (InnovationSpecific Capacity) แนวคาถามในหั ว ข้อ “ทักษะความสามารถใหม่และเฉพาะด้านในการเปลี่ ยนแปลง”
จะถามเกี่ยวกับ“ความรู้” และ “ทักษะ” ที่จาเป็นในการนานโยบายเฉพาะด้านไปปฏิบัติใช้จริง ในช่ว งระยะ
เวลา 3 ปีทผี่ ่านมาและในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติประกอบด้วยหัวข้อ
2.3.2.1 ความรู้และทักษะเฉพาะในการรับนโยบายใหม่ๆ
2.3.2.2 แผนการสร้างผู้สนับสนุน
2.3.2.3 บรรยากาศและการสนับสนุนการนาไปปฏิบัติใช้
2.3.2.4 ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
2.3.2.5 ปัญหาและอุปสรรค
2.3.3 แรงจู ง ใจ (Motivation) แนวค าถามนี้ ต้ อ งการถามเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ
และมุมมองเกี่ยวกับแรงจูงใจสาหรับการมีส่วนร่วมในการนานโยบาย ใหม่ลงสู่การปฏิบัติ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมาและในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยหัวข้อ
2.3.3.1. แรงจูงใจภายใน
2.3.3.2. แรงจูงในภายนอก
2.3.3.3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับแรงจูงใจ
1) ข้อดีเชิงเปรียบเทียบ
2) ความเหมาะสมสอดคล้อง
3) ความซับซ้อน
4) ความสามารถในการนาไปทดลองใช้
5) ความโดดเด่นเห็นได้ชัด
6) การจัดลาดับความสาคัญ
2.4 ประสบกำรณ์กำรใช้กัญชำทำงกำรแพทย์
3.3 ขั้นกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทั้งนี้ ตลอดขั้น ตอนการรวบรวมข้อมูล ทีมผู้วิจัยจะมีการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
เป็นระยะ ๆ โดยการที่ผู้วิจัยจะทาการจัดระเบียบข้อมูล แสดงข้อมูล หาข้อสรุปการตีความและการตรวจสอบ
ความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปและการตีความหมายของผลหรือข้อค้นพบที่ได้จาก
การแสดงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่า ข้อสรุปความหมายที่ได้นั้นมีความ ถูกต้องตรงประเด็น และน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ที ม ผู้ วิ จั ย ยั ง ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบชาติ พั น ธุ์ว รรณนา (ethnography) ที่ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์ ตี ค วาม
(interpretation) ด้วยมุมมองของ “คนใน” (Geertz, 1973) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวิเคราะห์
เอกสาร และสื่ อ ต่ า ง ๆ ด้ ว ยประสบการณ์ แ ละองค์ ค วามรู้ ข องคณะนั ก วิ จั ย ที่ เ ป็ น บุ ค ลากรวิ ช าชี พ
และมีประสบการณ์ทางานในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่ อทาความเข้าใจกระบวนการ
และช่องว่างของการนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างรอบด้าน และเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
กาลังคน เพื่อสนับสนุนการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพก าลั ง คนเพื่ อ สนั บ สนุ น การน านโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์
สู่ การปฏิบั ติ ในครั้ งนี้ เป็ น งานวิจั ย เชิงพรรณนา (descriptive study) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) แบบชาติพัน ธุ์ว รรณนา (ethnography) โดยมีการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ว ยกระบวนการต่า ง ๆ
ร่วมไปกับวิเคราะห์ข้อมูล การสอบทานความถูกต้อง (triangulation) และการจัดระเบียบข้อมูลโดยอาศัย
หลายแนวคิดทฤษฎีร่ วมกัน ประกอบไปกับการวิเคราะห์และตีความ (interpret) โดยนักวิจัยด้ว ยมุมมอง
ของ“คนใน” ตามแนวทางการศึกษาทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural anthropology)
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาสามารถครอบคลุ ม การตีค วามและการปฏิสั ม พั น ธ์ข องบุค ลากรและผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นโยบายกัญชาทางการแพทย์ในการศึกษานี้มีความหมายกว้างขวางในฐานะ “นโยบายด้าน
สุ ขภาพ” (health policy) ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ประโยชน์ จากกั ญชาในทางการแพทย์
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับ “การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ” (policy implementation) มีความ
เฉพาะเจาะจงเพี ย งพอ ในโครงการวิ จั ย นี้ จึ ง ก าหนดขอบเขตของการศึ ก ษาไว้ ที่ ก ารน านโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยกระทรวงสาธารณสุ ข ในการให้ บ ริ ก ารการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น ผู้ปฏิบัติ งานของนโยบาย (policy agents)
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จึงเป็นระดับองค์กรคื อโรงพยาบาล และระดับบุคคลคือบุคลากรสุขภาพ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ โดยเฉพาะในการให้ บ ริ ก ารของคลิ นิ ก กั ญ ชา
ทางการแพทย์ (cannabis clinic) ของโรงพยาบาล
เพื่ อ ให้ ส ามารถน าเสนอผลการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และรอบด้ า น จึ ง แบ่ ง การน าเสนอออก
เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ภาพรวมและบริบทในเชิงระบบของนโยบาย
4.2 การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
4.3 การวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยมุมมองและการตีความ (interpretation) ของทีมวิจัย
4.4 การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพกาลังคนเพื่อสนับสนุนการนานโยบายกัญชา
ทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติในระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิผล
4.1 กำรวิเครำะห์ภำพรวมและบริบทในเชิงระบบของนโยบำย
ด้วยแนวคิดทางมานุษยวิทยาในการศึกษานโยบายสาธารณะ (anthropology and public policy) ที่ว่า
การจะทาความเข้าใจนโยบายใด ๆ จะต้องเริ่มด้วยการทาความเข้าใจว่า นโยบายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใน
บริบทและกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้จึงต้ องการทาความ
เข้ า ใจ “บริ บ ท” และ “ปั จ จั ย ” ที่ มี ผ ลต่ อ ความพร้ อ ม (readiness) ของโรงพยาบาลในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ
ดังนั้นผลการวิจัยในส่วนแรกนี้จึงเป็นการประมวลผลจากการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ตีความของคณะ
นักวิจัยในสองมิติของบริบทการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล ได้แก่
4.1.1. การวิเคราะห์ภาพรวมของนโยบายโดย “สามเหลี่ยมการวิเคราะห์นโยบาย” (policy analysis
triangle) ที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาสาระของนโยบาย (policy
content) บริ บ ทด้ า นสถานการณ์ ข องนโยบาย (policy context)และกระบวนการของนโยบาย (policy
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process) และผู้ปฏิบัติ (agents) โดยในการวิเคราะห์จะมีผู้ปฏิบัติ (agents) เป็นศูนย์กลางในการทาความ
เข้าใจประเด็นสาคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ ของนโยบายในภาพรวม ซึ่งในโครงการนี้ ผู้ปฏิบัติมีทั้งระดับบุคคล
คือบุคลากรแต่ละคน และระดับองค์กรคือแต่ละโรงพยาบาล
4.1.2. การวิเคราะห์บริบทในเชิงระบบของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (policy implementation system)
ที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและบริบทที่มี ผลต่อ“ความพร้อม” ของ
องค์กรในการปรับใช้นวัตกรรมหรือการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) โดยการ
แยกแยะองค์ ป ระกอบ 3 ระบบย่ อ ย ได้ แ ก่ ระบบการให้ บ ริ ก าร (delivery system) ระบบสนั บ สนุ น
(supporting system) และระบบการสนับสนุนทางเทคนิค (technical assistance system)
4.1.1 กำรวิเครำะห์ภำพรวมของนโยบำย
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของนโยบายพบว่ามีประเด็นที่สาคัญดังนี้
4.1.1.1 เนื้อหำสำระที่สำคัญของนโยบำย
ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทนาที่ว่า ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาหลายประเทศได้ดาเนินการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อแก้ไขข้อจากัดในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยากัญชาและการพัฒนาทางวิชาการ
(Aguilar et al, 2018) ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระสาคัญของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของประเทศต่าง ๆ รวมถึง
ในประเทศไทย ที่นับแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาภาคประชาสังคมและหลาย ๆ ฝ่าย ได้มีการจัดกิจ กรรม
ทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนากัญชามาใช้
ประโยชน์ ทั้งเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ อย่างไรก็ตามในบางประเทศ
และในประเทศไทยเอง นโยบายนี้ยังมีเนื้อหาสาระในการเชื่อมโยงกับเรื่องประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ทั้งด้าน
ที่เชื่อมโยงกับทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเป็น ประเด็นเรื่อง “ความมั่นคงด้านยาของประเทศ”
(นิยดา, 2561) และการเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประชาชนและของประเทศ (ระพีพงษ์และ โชษิตา, 2561)
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประเด็นที่สั งคมให้ ความสนใจและหลายฝ่ายร่วมผลั กดัน จนกระทั่ งมีการประกาศใช้
กฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 ได้แถลงนโยบายต่อรัฐ สภาในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้น โดยได้บรรจุ
เรื่ อ งของกั ญ ชาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว น 12 เรื่ อ งของรั ฐ บาลในเรื่ อ งที่ 4 การพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน (คณะรัฐมนตรี , 2562) และในเดือนต่อมา
นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับ
กัญชาในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวนโยบาย
ที่ ว่ า “ลดรายจ่ า ย เพิ่ ม รายได้ ร่ า งกายแข็ ง แรง ท าให้ เ ศรษฐกิ จ ประเทศแข็ ง แรง ” โดยนโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์ ถู ก ระบุ อ ยู่ ใ นหั ว ข้ อ ที่ 4 “ผลั ก ดั น การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการแพทย์
และสาธารณสุข” เป็นข้อที่ 4.1 มีข้อความที่เขียนไว้ในสไลด์ประกอบการแถลงว่า “ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้
กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ ได้อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้าง
รายได้ของประชาชน โดยกาหนดกลไกการดาเนินงานที่รัดกุมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ” (อนุทินและสาธิต ,
2562) ซึ่งนโยบายนี้ ได้สรุปไว้ในข้อความสั้น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหน้าหลักของเว็ปไซต์ “กัญชาทางการแพทย์ ”
(www.medcannabis.go.th) ของกระทรวงสาธารณสุข มีเครื่องหมายอัญประกาศระบุว่าเป็นคากล่าวของ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงถึงการย้าสารัตถะสาคัญของนโยบายนี้ คือ
“ปลดล็อค...กัญชาทางการแพทย์เสรี”
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นโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีเป้าหมายทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุข
และด้านเศรษฐกิจ จึงมีการดาเนินการที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ตั้งแต่ส่วน “ต้นน้า”
คือการปลูกต้นกัญชา และ “กลางน้า” คือการผลิตยากัญชา ไปจนถึงส่วน “ปลายน้า” คือการให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยที่การพัฒนาระบบบริการที่ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึง (access) ยากัญชา
ได้เพิ่มมากขึ้น เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดอุ ปสงค์ (demand) ที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของทั้งห่ ว งโซ่
อุป ทาน ที่จ ะทาให้ แ นวนโยบายของรั ฐ เกี่ ยวกับ การใช้ประโยชน์ จากกัญชานี้ เกิดผลส าเร็จประโยชน์ แ ก่
ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม
4.1.1.2 บริบทด้ำนสถำนกำรณ์และกระบวนกำรที่สำคัญของนโยบำย
นโยบายกั ญชาทางการแพทย์ ตามนิ ยามของ “นโยบายด้ านสุ ขภาพ” ตอนหนึ่ งว่ าเป็ น
“คาประกาศเป็นทางการเกี่ยวกับการดาเนินการภายในสถาบันต่าง ๆ (โดยเฉพาะรัฐบาล)” (สานักวิชาการ
สาธารณสุข, 2562) จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะกล่าวว่าการประกาศใช้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โ ทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นหมุดหมายของการที่ “นโยบายกัญชาทางการแพทย์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ชาติ ไ ทย” ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากกฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ รั บ การ “ประกาศ” ในเล่ ม ที่ 136 ตอนที่ 19 ก
ของราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมข่าวสารของทางราชการ “เพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรได้ทราบทั่วถึง
กัน” ที่จัดทาขึ้นอย่างต่อเนื่องมานับแต่ปี พ.ศ. 2401 โดยที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก
ที่เป็นฉบับกฤษฎีกา จึงเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการ “ปลดล็อค” ในทางกฎหมายให้สามารถใช้
ประโยชน์ จากกั ญชาในทางการแพทย์ ได้ อย่ างถู กต้ องและโดยได้ ระบุ ไว้ ในมาตราสุ ดท้ ายให้ ผู้ รั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น จึงเป็นบทบาทตามกฎหมายของกระทรวง
สาธารณสุ ข ในฐานะกลไกของรั ฐ ในการด าเนิ น การตามแนวนโยบายของรั ฐ เกิ ด ผลส าเร็ จ ประโยชน์
แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม ดังนั้นการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิ บัติโดยกระทรวง
สาธารณสุข จึงเริ่มต้นนับแต่การประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่นี้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์ การดาเนินการตามนโยบายโดยหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
ในการเปิดให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่เริ่มต้นในเดือนสิ งหาคม 2562 จะต้องอ้างอิง “คาประกาศ
เป็ น ทางการ” ในการแถลงนโยบายของรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2562
ซึ่ ง นโยบายนี้ ได้ ส รุ ป ไว้ ใ นข้ อ ความสั้ น ๆ ที่ ป รากฏอยู่ ใ นหน้ า หลั ก ของเว็ ป ไซต์ “กั ญ ชาทางการแพทย์ ”
ของกระทรวงสาธารณสุ ข มี เ ครื่ อ งหมายอั ญ ประกาศระบุ ว่ า เป็ น ค ากล่ า วของ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงถึง การย้าสารัตถะสาคัญของนโยบายนี้ คือ “ปลดล็อค...กัญชา
ทางการแพทย์เสรี”
นอกจากนี้ ด้ว ยความหมายของ “นโยบายด้านสุ ขภาพ” ที่มีใจความตอนหนึ่งว่า “…เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ และแรงผลักดันอื่น ๆ ทางการเมือง” ซึ่งในบริบทของประเทศไทย
ในปี 2561 ที่พจนานุกรมเล่มนี้ได้รับการจัดทาขึ้น คาว่า “การเมือง” มีความหมายของ “การเมืองแนวใหม่ ”
(new politics) ที่ให้ความสาคัญกับ การเมืองภาคประชาชน ภายหลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยในปี พ.ศ. 2540 “ส่งเสริมเรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” ซึ่งในส่วนที่เป็น
รูปธรรมคือการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการเสนอร่างกฎหมาย (จุมพล และ สุรวงศ์, 2562) ดังนั้น
การที่ บั ณ ฑิ ต และคณะ (2562) กล่ า วว่ า “ประเทศไทยมี น โยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ ค รั้ ง แรกขึ้ น ใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยในปี พ.ศ.2562” โดยอ้ า งอิ ง การประกาศกฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด
ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จึงเป็นการเน้นความสาคั ญของ “กฎหมาย”
ต่ อ “การเมื อ ง” ที่ ร าชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (http://www.royin.go.th/dictionary) ให้ ค วามหมายว่ า เป็ น
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“งานที่เกี่ยวกับรัฐหรือแผ่นดิน” ดังนั้น การศึกษา “นโยบายกัญชาทางการแพทย์” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้แถลงไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับ “ความต้องการด้านสุขภาพ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ และแรงผลั ก ดั น อื่ น ๆ ทางการเมื อ ง” ของประเด็ น เรื่ อ ง “กั ญ ชาทางการแพทย์ ”
ในประเทศไทยโดยเฉพาะ นั บ แต่ นั้ น ประเด็ น นี้ ไ ด้ ก่ อ ตั ว ขึ้ น อย่ า งชั ด เจนเป็ น ประเด็ น ของ “การเมื อ งภาค
ประชาชน”
4.1.1.3 ลักษณะเฉพำะของผู้ปฏิบัติและบริบททำงวัฒนธรรมที่มีผลต่อภำพรวมของนโยบำย
แม้การดาเนินการตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นใน
ลักษณะการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง ในลักษณะของนโยบายจากบนลงล่าง (top - down) แต่ผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลต่ า ง ๆ นั้ น เป็ น บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ดั ง นั้ น บริ บ ททางวั ฒ นธรรมการ
ดาเนินงานจึงเป็นแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมวิชาชีพ เป็นการนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติ (policy implementation) ในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กาหนดนโยบาย (principals) และ
ผู้ปฏิบัติ (agents) ที่ผู้กาหนดนโยบายไม่สามารถบังคับควบคุมและติดตามได้ทั้งหมด (Buse, Mays and Walt,
2005) และจากพัฒนาการของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่ได้นาเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่านโยบายนี้เป็น
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก“ยา” (medicine) ที่พัฒนาขึ้นท่ามกลางหลักฐานสนับสนุนที่ยังมีข้อจากัดและ
ข้อมูลโต้แย้งจากอันตรายของมันในฐานะสิ่งเสพติด การที่นโยบายนี้ผลักดันให้มีการใช้ยานี้กับผู้ป่วย จึงเป็น
นโยบายที่มีผลกระทบโดยตรงกับความเป็นวิชาชีพ (professionalism) ของบุคลากร โดยเฉพาะหลักจริยธรรม
ที่ยึดมั่นในประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นความสาเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของ
กระทรวงสาธารณสุขจึง ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทาหน้าที่
ตัดสินใจเลือกและสั่งจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วย
4.1.2 กำรวิเครำะห์บริบทในเชิงระบบของกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ (policy implementation
system)
แม้การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดฉบับใหม่ จะเป็นหมุดหมายของการเกิดขึ้นของนโยบาย
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย แต่การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการดาเนิน การตั้งแต่ก่อนการ “ประกาศอย่างเป็นทางการ” นี้ โดยหน่วยงานองค์ กรและกลไกต่าง ๆ
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะการทางานวิชาการและ
การขับเคลื่อนทางสังคมร่วมไปกับภาคประชาชนและฝ่ายต่าง ๆ ในกระบวนการก่อตัวของนโยบาย
แต่ภายหลังจากการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการ ด้วยการถูกเร่งรัดจากหลายฝ่าย กระทรวง
สาธารณสุขจึงเร่งดาเนินการเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ได้อย่าง
ทั่วถึง โดยมีการจัดทาระบบการขึ้นทะเบียนและการควบคุมกากับการผลิตและการใช้ยากัญชา การพัฒนา
หลักสูตรและการอบรมผู้ให้บริการยากัญชา การกาหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสาหรับการเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชา (cannabis clinic) การดาเนินการผลิตและกระจายยากัญชาให้กับสถานพยาบาล และการเปิด
ให้บริการแก่ประชาชนโดยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาในสถานบริการนาร่อง
ใน 12 เขตสุขภาพ โดยเปิดบริ การการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 12 แห่ง และการแพทย์แผนไทย
7 แห่ง รวม 19 แห่ง และต่อมาได้มีการขยายพื้นที่การบริการเพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยข้อสั่งการของสานักงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กล่ าวคือในรอบที่ส องเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จานวน 32 แห่ ง รอบที่ส าม
(พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) จานวน 71 แห่ง และรอบที่สี่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จานวน 37 แห่ง รวมทั้งสิ้น
เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 มีการสั่งการให้เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วจานวน 159 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
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ผลการวิเคราะห์พบว่ากระบวนการหลักที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ คือ การเร่งรัดให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์ ถูกผนวกเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในระบบการบริ การสุ ขภาพ (health care delivery system) ของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่เรียกว่า “แนวทางการพัฒ นาระบบบริการ
สุขภาพ” หรือ Service Plan ที่มีการจัดเครือข่ายเขตสุขภาพ การวางแผน และการพัฒนาที่ครอบคลุมรอบ
ด้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้นและนามาใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562 บริ การ “การใช้กัญชาทางการแพทย์ ” จึงได้รับการพัฒ นาในฐานะบริการสาขาที่ 20 ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิด “ระบบสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน” (กองบริหารการสาธารณสุข ,
2560) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยผลการวิเคราะห์ระบบการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ สามารถสรุปได้
แสดงดังตาราง ที่ 20
ตำรำงที่ 20 ตารางผลการวิเคราะห์ระบบการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล
ระบบย่อยและองค์ประกอบ
ผลกำรวิเครำะห์
ระบบกำรให้บริกำร
• การให้บริการการใช้
• มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์เป็นประจา ทั้งแบบที่แยก
กัญชาทางการแพทย์ใน
ระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
โรงพยาบาล
พื้นบ้านและแบบผสมผสานการแพทย์หลายระบบคู่กันไป บาง
โรงพยาบาลเริ่มมีการให้บริการนอกคลินิกกัญชาทางการแพทย์
• การคัดกรองความ
• การคัดกรอง การวินิจฉัยและเลือกชนิดของยากัญชา ดาเนินการตาม
เหมาะสมในการได้รับยา
แนวทางที่ส่วนกลางกาหนด ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์แผนปัจจุบัน
• การให้การวินิจฉัยและ
• การแนะนาให้ใช้ยาแผนไทยเป็นทางเลือก เมื่อส่วนกลางปรับเกณฑ์ทา
เลือกชนิดของยากัญชา
ให้มีผู้ได้รับยาเพิ่มขึ้น
• การจ่ายยาและให้
• การจ่ายยาและให้คาปรึกษาพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์แต่ รพ. ไม่มียาไว้
คาปรึกษาการใช้
ให้บริการ โดยเฉพาะยา CBD เด่น และผู้ป่วยบางรายปฏิเสธที่จะรับยา
แผนไทย
• การติดตามผลข้างเคียง
• การติดตามผลข้างเคียง มีการติดตามหลังรับยา 3-7 วันและทุกครั้งที่มา
รับการตรวจติดตาม แต่ด้วยบุคลากรที่มีอยู่จากัดเมื่อจานวนผู้ป่วย
เพิ่มขึ้น การติดตามจึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
• มีระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยและระบบรายงานการให้บริการที่แยกกัน
• การบันทึกข้อมูลการ
หลายระบบ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน ระบบมีปัญหาบ่อย ๆ และไม่เชื่อมโยงกับ
ให้บริการ
ระบบปกติของโรงพยาบาล ด้วยอุปสรรคต่าง ๆ ทาให้การรายงานข้อมูล
มาที่ส่วนกลางของแต่ละ รพ. ยังไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน และไม่แสดง
ความก้าวหน้าของงานล่าสุดได้
ระบบสนับสนุน
กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร
• มีการจัดอบรมความรู้การใช้ยากัญชาโดยกรมการแพทย์ และกรม
• การฝึกอบรม/
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโดยเขตสุขภาพ
ประชุมสัมมนา
• มีบุคลากรและวิทยากรที่สามารถให้คาปรึกษาได้ และมีการขอคาปรึกษา
กับผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรอื่น ๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
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ระบบย่อยและองค์ประกอบ
• การให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ
• เอกสาร/สื่อทางวิชาการ
• โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

กำรสนับสนุนทรัพยำกร
• ยา
• บุคลากร
• สถานที่และอุปกรณ์
• งบประมาณ
กำรติดตำมและประเมินผล
• การติดตามและ
ประเมินผล
• การให้คาปรึกษา
ด้านการบริหารและการ
ดาเนินงาน
• การชื่นชมและให้คุณให้
โทษ

ผลกำรวิเครำะห์
• หน่วยงานส่วนกลางมีการจัดทาเอกสารคู่มือและมีฉบับปรับปรุงเป็นระยะ
• มีการจัดทาโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย โดยมีโครงการดังนี้
• โครงการกัญชาทางการแพทย์ (สานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา)
• โครงการวิจัยพัฒนาผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์
(องค์การเภสัชกรรม)
• โครงการศึกษาประสิทธิผล และความปลอดภัยตารับยาแผนไทยที่มี
กัญชา-กระท่อมเป็นส่วนประกอบ (กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก)
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชา-กระท่อม
ทางการแพทย์แผนไทย (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก)
• โครงการผลิตน้ามันกัญชาและตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
อยู่ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
• โครงการบูรณาการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากพืชกัญชา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
• ยาสารสกัดกัญชามีทั้งส่วนที่ โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนและ
ที่ต้องซื้อเอง สาหรับยากัญชาบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
• มีการจัดสรรบุคลากรตามแนวทางที่ส่วนกลางกาหนด โดยเป็นงาน
เพิ่มเติมของบุคลากรที่ผ่านการอบรมจานวนหนึ่ง มีทั้งที่หมุนเวียนกันและ
ดูแลเป็นประจา
• โรงพยาบาลจัดสรรพื้นที่และอุปกรณ์สาหรับการให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์เป็นประจา มีการปรับเปลี่ยนวัน เวลาและสถานที่ตาม
บริบทที่เปลี่ยนไป
• การจัดบริการของ โรงพยาบาลใช้งบประมาณการดาเนินงานตามปกติ
• มีการพัฒนาระบบข้อมูลกลางที่เรียกว่า C-MOPH เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุก
ระบบเข้าด้วยกัน แต่ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนของการบันทึกข้อมูลและไม่
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
• มีการดาเนินการโดยใช้ระบบเขตบริการสุขภาพ ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• ยังไม่มีระบบการชื่นชมและให้คุณให้โทษที่ชัดเจนต่อผลการดาเนินงาน
แต่มีการเร่งรัดการลงข้อมูลในระบบรายงาน
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ระบบย่อยและองค์ประกอบ

ผลกำรวิเครำะห์

ระบบควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค

• มีการวิจัยและพัฒนาโดยกรมวิชาการที่รับผิดชอบและมีความร่วมมือกับ
สถาบันวิชาการ
• การสังเคราะห์องค์ความรู้ • ยังไม่มีการสังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้จากข้อมูลในระบบรายงาน
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ • ยังไม่มีความชัดเจนในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
และระบบรายงานกลับไปสู่ผู้ปฏิบัติ
4.2 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในกำรนำนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์สู่กำรปฏิบัติ
การวิเคราะห์ความพร้ อมขององค์กรในการนานโยบายสู่ การปฏิบัติในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ การนา
นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (policy implementation system) ที่ วิ เ คราะห์ ผ่ า นระบบความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบและบริบทที่มีผลต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 ระบบย่อย
ได้แก่ ระบบการให้บริการ (delivery system) และระบบสนับสนุน (supporting system) ร่วมกับกรอบแนวคิด
“ความพร้อม” ของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (readiness) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบ
ย่ อ ยได้ แ ก่ ความสามารถทั่ ว ไป (general capacity) ความสามารถเฉพาะด้ าน (specific capacity) และ
แรงจูงใจ (Motivation) ตามกรอบแนวคิด R=MC2 (scaccia et al., 2015)
การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 8 โรงพยาบาลในพื้นที่วิจัยหลังจากมีการดาเนินงานคลินิกกัญชามาแล้ว 8 เดือน
(สิงหาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) เป็นการเก็บข้อมูลวิจั ยเชิงคุณภาพผ่านประสบการณ์ (experience)
การตีความ (interpret) และเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์ (engage) กับกระบวนการต่าง ๆ ของนโยบายประสบการณ์
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทั้ง 8 โรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลที่จัดบริการคลินิก
กัญชาแบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยจานวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาล
ลาปาง จังหวัดลาปาง 2) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 3) โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 5) โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลที่จัดบริการ
คลินิกกัญชาแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานจานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาล
เจ้ า พระยาอภั ยภู เบศร จั งหวั ดปราจี นบุ รี 2) โรงพยาบาลคู เมื อง จั งหวั ดบุ รี รั มย์ 3) โรงพยาบาลท่ า ฉาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นข้อมูลจากบุคลากรที่เป็นผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาลและ
แพทย์หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องกับการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จานวน 7 คน และเป็นข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย แพทย์ แพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ จานวน 19 คน รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่าน
การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทั้งสิ้น 26 คน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์โดยเฉลี่ย คนละ 1 ชั่วโมง 30 นาที – 2 ชั่วโมง
รวมทั้งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนานโยบายสู่การปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้
ทางานเชิงนโยบายและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่วิจัยทั้ง 8 โรงพยาบาลในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยแบ่ง เป็น
ประเด็นการวิเคราะห์ในส่วนนี้ 4 หัวข้อดังนี้
4.2.1 กำรวิเครำะห์กำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ (policy implementation system)
4.2.2 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นศักยภำพทั่วไป (general capacity) แบ่งเป็น 7
ประเด็นย่อยคือ
1) วัฒนธรรม
2) บรรยากาศ
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3) การบริหารจัดการภายใน
4) การเรียนรู้สิ่งใหม่ขององค์กร
5) การใช้ทรัพยากร
6) ความเป็นผู้นา
7) ศักยภาพของบุคลากรและศักยภาพเชิงกระบวนการ
4.2.3 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นศักยภำพใหม่และเฉพำะด้ำนในกำรเปลี่ยนแปลง
(innovation-specific capacity)
1) ความรู้และทักษะเฉพาะด้านนวัตกรรม
2) ผู้สนับสนุน
3) บรรยากาศและการสนับสนุนที่เอื้ออานวย
4) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
4.2.4 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นแรงจูงใจ (motivation)
1) ข้อดีเชิงเปรียบเทียบ
2) ความเหมาะสมสอดคล้อง
3) ความเรียบง่าย
4) การจัดลาดับความสาคัญ
4.2.1 กำรวิเครำะห์กำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ (policy implementation system) ข้อมูลใน
ประเด็ น นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการน านโยบายสั่ ง การเรื่ อ งกั ญ ชาทางการแพทย์ ม าปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะ
โรงพยาบาลที่เริ่มภายหลังคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายเร่งด่วน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทาให้กระทรวง
สาธารณสุขจัดประชุมทาความเข้าใจถึงการสั่งจ่ายกัญชาในสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงลงรายละเอียดใน
นโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวง และให้รายงานความคืบหน้าความพร้อมของการผลิตกัญชา
ในแต่ล ะหน่ ว ยงาน โดยให้ ความส าคัญใน 4 ประเด็นหลั กคือ (1) การจัดตั้งแผนบริการสุ ขภาพเครื อ ข่ า ย
(service plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (2) โรงพยาบาลนาร่องการให้บริการกัญชาทางการแพทย์
(แพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย) (3) การจัดตั้งคลินิกกัญชา (cannabis clinic) ในสถานบริการ (4)
การค้ น หาคนไข้ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ (demand) (5) การติ ด ตาม ก ากั บ ประเมิ น ผล
(monitoring) จึงได้มีการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (medical cannabis clinic) แบบผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น
มาตรการเร่งด่วนโดยโรงพยาบาลนาร่องสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 26 แห่งทั่วประเทศ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ให้บริการการแพทย์แผนปัจจุบัน 13 แห่ง และการแพทย์ทางเลือก
และแพทย์แผนไทย 13 แห่ง โดยในส่วนนี้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็นย่อยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1.1 กำรวิเครำะห์ระบบกำรให้บริกำร (delivery system) ในส่วนนี้จะวิเคราะห์การนา
นโยบายสู่การปฏิบัติในส่วนของการดาเนินตามนโยบายเพื่อจัดการระบบการให้บริการ โดยมีข้อค้นพบสาคัญ
ของการจัดระบบบริการคือ กระบวนการออกแบบระบบบริการใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองของแต่ละ
สถานบริการ
ทั้งนี้เนื่องจากการเปิดคลินิกกัญชาในรอบแรกคือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นการเปิดใน
โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดสรรแล้วว่า มีความพร้อมในการเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการแพทย์มากกว่าโรงพยาบาล
อื่นในเขตสุขภาพเดียวกันทาให้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดในโรงพยาบาลที่มีต้นทุน บางประการอย่างไรก็ดี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าแม้จะมีแนวทางการบริหารจัดการหน่วยบริการคลินิกกัญชา
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ทางการแพทย์ (medical cannabis clinic) ในสถานพยาบาล (กองบริหารการสาธารณสุข , 2562 ค) แต่เมื่อ
ต้องนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลก็ยังจาเป็นต้องมีการออกแบบระบบบริการ
ใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของตน ซึ่งสัมพันธ์ไปกับ 3 สิ่งสาคัญ คือ 1) ระบบการบริหารจัด การภายในและ
ระบบสนับสนุนที่เอื้ออานวย 2) ผู้นาและทีมนา 3) ศักยภาพของบุคลากร โดยในองค์กรที่มี ระบบการบริหาร
จัดการภายในและระบบสนับสนุนที่เอื้ออานวย มีผู้นาและทีมนาที่มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการออกแบบ
ระบบบริการคลินิกกัญชาและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานคลินิกกัญชาในการ
ออกแบบระบบบริการ รวมทั้งมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเฉพาะจึงจะเป็นองค์กรที่สามารถออกแบบ
ระบบบริการคลินิกกัญชาได้ราบรื่นกว่าการไม่มีองค์ประกอบครบ นอกจากนี้การขาดต้นแบบของคลินิกกัญชาก็
ยังสร้างความยากลาบากในการออกแบบระบบบริการอีกด้วย
จึ งมีข้อเสนอเรื่ องการออกแบบระบบบริการว่าควรมีทีมที่ปรึกษาการออกแบบระบบ
บริการ มีหน่วยบริการ/โรงพยาบาลต้นแบบ มีกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดระบบริการ ดังเช่น
การสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“เรื่องกัญชาตอนนี้มีหนูทำอยู่คนเดียว พี่เขาโยนตูมมา เพราะหนูไปอบรมมาก่อน
ตอนนี้เป็นคนที่รู้เรื่องอยู่คนเดียว แต่ก็พยายามบอกว่า เขาให้ไปอบรมกันทุกคน จะได้ช่วยๆกัน
บางทีหนูรับคนเดียวก็ไม่ไหว ตอนแรกรู้สึกงานหนักมาก มันไม่มีตัวอย่างที่เยอะๆ
ที่ทาให้เราได้พลิกแพลงวิธีคิดได้เยอะ ก็เหมือนลองผิดลองถูกไป”
“ช่วงใหม่ ๆ นี่ต้องยอมรับว่ากัญชาไม่มีแผนให้กับโรงพยาบาลมาเลยว่าจะเริ่มจากยังไง
ว่าจะดาเนินการอย่างไรโรงพยาบาลต้องคิดตั้งแต่ flow คนไข้จะรับคนไข้ยังไง
เราต้องมาคิดเองก็เหมือนกับฝึกฝนตนเอง มีปัญหาก็ต้องแก้ไขกันแต่ก็ได้แลกเปลี่ยนนะคะ
ในแง่ของผู้นิเทศ ก็ได้แลกเปลี่ยนกับลูกบ้านอื่น ๆ กับโรงพยาบาลอื่น ๆ
ว่ามีปัญหากันที่เค้าเปิดทีหลังก็แลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์กัน”
“เห็นโรงพยาบาลเล็ก ๆ เสนอว่าอยากจะให้สอนว่าจะต้องเปิดคลินิกยังไง
เพราะตอนนี้เขากระจายคลินิกไปโรงพยาบาลชุมชน เขาจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องเริ่มอย่ำงไรดี
วิธีแก้ของเราคือ เอาตัวอย่างไปดูเลย เราบอกว่าต้องมีแบบนี้ๆ เราทาสรุปขึ้นมาเองเลยว่า
ขั้นตอนแรกสิ่งที่โรงพยาบาลต้องมีจะต้องทาอะไรบ้าง ตอนนี้ทาแล้วส่งเป็นไฟล์ให้เขา”
4.2.1.2 กำรวิเ ครำะห์ร ะบบสนับสนุน (supporting system) ในส่ ว นนี้ เป็นการวิเคราะห์
การนานโยบายสู่การปฏิบัติในส่วนของการจัดการระบบสนับสนุนเพื่อการดาเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์
เนื่องจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์เป็นนโยบายที่ถือเป็นหนึ่งในเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาล ในประเด็นของการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา, 2562)
ท าให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนทั่ ว ประเทศสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารกัญชา
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง จึงมีการจัดการระบบสนับสนุน ตั้งแต่ระบบการขึ้นทะเบียนและการควบคุมกากับ
การผลิตและการใช้ยากัญชา การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมผู้ให้บริการยากัญชา การกาหนดมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติสาหรับการเปิดให้บริการคลินิกกัญชา (cannabis clinic) การดาเนินการผลิตและกระจายยา
กัญชาให้ กับ หน่ ว ยบริ การ/โรงพยาบาล โดยระบบสนับสนุนในทีนี้ห มายรวมถึงการสนับสนุนทางวิช าการ
การฝึกอบรมการจัดการประชุม การให้คาปรึกษา การสนับสนุนทรัพยากร ยา บุคลากร สถานที่ งบประมาณ
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การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน โดยการวิเคราะห์ระบบสนับสนุน พบว่าระบบสนั บสนุน
กัญชาทางการแพทย์มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
จุดแข็งของระบบสนับสนุน อาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือระบบสนับสนุนจากส่วนกลาง เช่น กรมต่าง ๆ
ในกระทรวงและระบบสนับสนุนในระดับภูมิภาค เช่น การสนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระบบสนับสนุนทั้ง 2 ระดับต่างมีความสาคัญและหากมีการหนุนเสริมกันก็จะทาให้
เป็นจุดแข็งของระบบสนับสนุนที่ทาให้นโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ดังเช่น
การสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“เพราะเหมือนกับว่าเรามี สสจ. มำช่วยในการพัฒนาอีกจุดหนึ่ง
มาช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายอีกอัน เหมือนกระทรวงมา
สสจ.ก็รับลูกมาก็กระจายให้โรงพยาบาลชุมชน ทาให้การทางานของเราราบรื่น”
ขณะที่จุดอ่อนของระบบสนับสนุนนั้นมีการสะท้อนในหลายประเด็นทั้งในประเด็นการสนับสนุน
ทางวิชาการ การฝึกอบรมที่มีปัญหาในทางปฏิบัติและการสนับสนุนวิชาการ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ยังไม่ตอบ
โจทย์การเปลี่ยนวิธีคิดต่อยากัญชาและยังไม่สามารถทาให้เห็นประโยชน์ของยากัญชาได้อย่างแท้จริง ดังเช่น
การสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“อบรมแล้วมันไม่ฟรีก็ไม่มีใครอยากไป เวลาให้ไปก็ไปได้ไม่ครบ”
“ต้องยอมรับว่าแพทย์แต่ละท่านให้ความเชื่อมั่นกัญชาทางการแพทย์ไม่เหมือนกัน
บางท่านค่อนข้างสนับสนุน แต่บางท่านก็ไม่สนับสนุนเลย ท่านที่ไม่สนับสนุน
บางทีเจอคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ท่านก็ไม่ส่งต่อมาให้เราดู เพราะว่าแพทย์ที่สั่งคลีนิกกัญชาได้
จะต้องเป็นแพทย์ทางผ่านการอบรม แพทย์คนอื่น บางทีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ก็ไม่ส่งมาที่คลินิกนี้ เราก็ไม่ได้เจอคนไข้กลุ่มนี้”
“ส่วนกลางนี่อาจจะต้องแบบมีการประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้มากขึ้น
แพทย์รับรู้มากขึ้นว่าจะ กำรใช้กัญชำตามที่ว่าหลักเกณฑ์ทางการแพทย์มีอะไรบ้ำง”
“อยากให้ทุกคนอบรมหมดเลย น่าจะเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนได้รู้
เพราะว่าข่าวก็ออกไปเยอะเรื่องกัญชา แต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่รู้ทุกคน
แล้วเวลาคนไข้หรือผู้ป่วย คนที่มีความสนใจเขาอยากจะถามเพราะว่า
กระทรวงยิงมาแล้วว่า โรงพยาบาลมีนโยบายกัญชาทางการแพทย์
คนในสาธารณสุขก็น่าจะมีความรู้เรื่องนี้ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้อบรมอะไรกันทุกคน”
“อบรมก็มีส่วนช่วยนะ เห็นหลายท่านบางทีไปอบรมแล้วเปลี่ยนมุมมองก็มีเหมือนกันนะ
บางคนไปอบรมก็ยังไม่เปลี่ยนมุมมอง แต่ก็ยังดีกว่ำไม่อบรมอะไรเลย ไม่ทาอะไรเลย
บางทีการอบรมสามารถเปลี่ยนมุมมองบางคนได้ ก็ถือเป็นโอกาส”
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เรื่องกำรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน กำรจัดกำรระบบสนับสนุนให้ยั่งยืน
“โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างจากัดเรื่องงบประมาณหน่อยหนึ่ง คือการที่จะมาสร้างเรื่อง
กัญชา ทายาจากกัญชา ส่วนหนึ่งเรื่องงบประมาณ มีผลอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาขยายโน่นนี่นั่นเพื่อจะให้เข้ากับ
มาตรฐานการผลิ ต ยาจากกั ญ ชา ที นี้ ด้ ว ยความที่ เ ราจ ำกั ด ด้ ว ยเรื่ อ งงบประมำณ ตรงจุ ด นี้ มั น ก็ อ าจจะ
ติดขัดหน่อยหนึ่ง แต่ในเรื่องบุคลากรเราพร้อมอยู่แล้ว เพราะเรามีเภสัชกร มีแพทย์แผนไทย เราพร้อมอยู่แล้ว
ทุกจุด แต่ขาดเรื่องงบประมาณ เพราะต้องมาทาอันนั้นอันนี้เยอะขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าจะได้เข้ามาตรฐาน
เรารู้อยู่แล้วว่างบประมาณน้อย มันก็ไม่ได้เยอะ ต้องอาศัยงบประมาณจากส่วนกลางด้วย จริง ๆ จะราบรื่น
เลยทีเดียวก็ไม่ใช่ แต่ว่าติดขัดทาอะไรไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่ เพียงแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาเนี่ย
น่าจะราบรื่นกว่านี้”
การสนับสนุนยาที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการในพื้นที่ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะปัญหาวัตถุดิบในการผลิตยากัญชา
“พอเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ก็เหมือนยาทั่วไปที่ต้องสกัดออกมาเป็นสารของมัน สารเฉพาะ สารเดี่ยว คือ
แพทย์แผนปัจจุบันก็สกัดออกมาได้ ๓ แบบ คือ ทีเอสซี ซีบีดี และสูตรผสม คือปัญหาที่ผ่านมาทางส่วนกลาง
จะสนับสนุนแต่ทีเอสซี ซึ่งทีเอสซีมีข้อบ่งชี้การใช้ทางการแพทย์ ที่อาจจะน้อยกว่าสูตรผสมหรือซีบีดี อันนี้ก็เป็น
ปัญหาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาเปิดคลินิกให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คนไข้มารับบริการ ก็ได้บาง
คนเนี่ยก็ตรงกับเกณฑ์ที่จะได้ซีบีดี กับสูตรผสมนะแต่ก็ไม่มี เพราะเราไม่มีผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้ ก็จะได้แต่ทีเอส
ซี ซึ่งคนไข้กลุ่ มนี้ ก็มี แต่ ไม่ ค่ อยหลากหลาย เพราะแหล่ ง ตั้งแต่ต้นน้ากัญชาที่มาผลิ ตสารสกัด ได้ ซีบี ดี เ นี่ ย
สายพันธุ์ของเมืองไทยมันไม่ให้ เมืองไทยมันให้แต่ที่เป็นทีเอสซี ก็เป็นปัญหาพอสมควร”
“ที่กังวลนิดหนึ่งคือว่า แหล่งต้นน้ากัญชา แหล่งผลิตต้องเพิ่มแหล่งผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์
อย่างที่บอกก็กลับมาเหมือนเดิม ก็ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดที่มีซีบีดีมากขึ้นสูตรผสมมากขึ้น”
“เรื่องทรัพยากรอื่นต้องให้มียำให้เพียงพอ มีสูตรที่มันหลากหลายมากขึ้น”
จึ งมีข้อเสนอว่าในระยะที่ เริ่มเปิ ดดาเนินการไประยะหนึ่งแล้ ว ควรพิจารณาดาเนินการเพิ่ ม
รายการยากัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้มารับบริการเข้าถึงการบริการได้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ควรให้
เกิดการสนับสนุนชุดทดสอบ (test kit) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ตรวจสอบสารสกัดกัญชาต่าง ๆ
ในผลิตภัณฑ์กัญชา
ขณะที่การสนับสนุนเรื่องโครงสร้ำงบุคลำกรยังเป็นสิ่งที่ขำดหำยไป รวมถึงระบบรำยงำนที่ยัง
ซ้าซ้อนและไม่เป็นเอกภาพ และการสื่อสารนโยบายที่ไม่ชัดเจนที่สร้างความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงำน
“นโยบายช่วงแรกทำงำนยำกเพราะยังไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ทั้งตัวนโยบำย
รูปแบบกำรทำงำน เพราะว่าตอนที่ไปประชุมของกระทรวงครั้งแรก มันเหมือนไม่มีอะไรเลย
มาระดมสมองกันในห้องนั้น ข้อมูลอะไรต่าง ๆ มันแยกเป็นต่อน ๆ มันไม่มีบอกว่าต้องทาอย่างไร
อันนี้เป็นของกบรส. อันนี้เป็นของกรมนี้ มันแยก แล้วทาให้เวลากรอกข้อมูลมันต้องกรอกหมดเลย
แต่เขาก็พยายามเมิรจ์บางอย่างเหมือนกันแล้ว ที่เราต้องกรอกของ สปสช.ต้องกรอก ก็ยังแยกกันอยู่”
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“เสนอกระทรวงให้ข้อมูลทุกอย่างชัดเจน จะให้ทาอะไรยังไง ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตอนแรกหงุดหงิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้ว อยากออกมาให้คุยกับแน่นอนแล้วค่อยออกออกข่าวประชาสัมพันธ์ว่า
มีเรื่องนี้ ความรู้สึกเราเหมือนไม่ได้วางแผนอะไรเลย แล้วก็มาเร่งด่วน เร่งด่วนว่าจะให้ทา
เราเข้าใจว่าคนข้างบนก็คิดแบบนี้ ก็โดนสั่งมาให้ทาก็ต้องทา”
“เราคาดหวังการสนับสนุนว่า ถ้ามีผู้ศึกษาเรื่องนี้ มีการพยายามนำควำมรู้ให้แต่ละสาขาเนี่ย
ไม่ได้ให้ตกแก่ทีมใดทีมหนึ่ง ไม่ใช่เฉพาะทีม ไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติเฉพาะอะไรแบบนี้น่าจะ
มีการกระจายความรู้หลายชิ้นให้หลากหลายอย่างที่กระทรวงได้เห็นว่าทาไมประชาชนเข้าไม่ถึง ประกอบกับไม่
มีความมั่นใจในการใช้ ตรงนี้ก็คือเรื่องคาดหวังค่ะ ทางกระทรวงก็ต้องหันมาประชาสัมพันธ์”
“อยากให้ระบบรำยงำนเป็นระบบเดียว จากปัญหาตอนนี้ที่ใช้ระบบรายงานมี 3 ระบบ
ทาให้ เจ้าหน้าทีต่ ้องคีย์ ๓ ครั้ง ข้อมูลจาก ผู้ป่วย ลง paper ลงในระบบPMK
และรอลง c-moph แล้ว และไม่มีการประมวลข้อมูลมาใช้งานให้ทันสถานการณ์
และบางจังหวัดระบบข้อมูลไม่เชื่อมกันด้วย คีย์ไม่เข้า รายงานผลไม่ได้ ไม่อัพเดท”
4.2.2 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นศักยภำพทั่วไป (general capacity) ข้อมูลใน
ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับ “ความรู้ ทักษะ และลักษณะขององค์กร” ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถนานโยบายสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถทั่วไปขององค์กรที่ทาให้องค์กรสามารถรักษาสภาพปกติของ
องค์กรในการทางานเอาไว้ ได้ สามารถดาเนินการไปได้ อย่างราบรื่นจนทาให้ ส ามารถท ากระบวนการน า
นโยบายกัญชาสู่การปฏิบัติได้เป็นผลสาเร็จ เช่น การจัดการบุคลากรให้มีพียงพอ ความเป็นผู้นาขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ และความสามารถในการเชื่อมต่อกับองค์กรอื่นและชุมชน ซึ่งรวมถึงบริบทวัฒนธรรมโครงสร้าง
พื้น ฐานปั จ จุ บั น และกระบวนการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และ
ทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง เทคนิคและการประเมินผล โดยศักยภาพทั่วไปในการวิเคราะห์นี้ จะหมายถึง
ศักยภาพทั่วไปของทั้งองค์กรในภาพรวมและศักยภาพทั่วไปขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อการนานโยบาย
กัญชาเพื่อการแพทย์สู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ใน 7 ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 กำรวิเ ครำะห์ ค วำมพร้ อ มขององค์กรในประเด็น วั ฒนธรรมองค์ กร ในประเด็ น นี้
มีข้อค้นพบสาคัญ ในเรื่องของความพร้อมของวัฒนธรรมองค์กรที่ทาให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการนา
นโยบายกัญชาสู่การปฏิบัติ คือ องค์กรที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การที่ คนในองค์กรเข้าใจเป้าหมาย
ขององค์ ก ร ท าให้ มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ทั้ ง ในประเด็ น ของกั ญ ชาโดยตรง เช่ น ในโรงพยาบาลที่ มี พั น ธกิ จ
เรื่องสมุนไพร หรือในทางอ้อมเช่นในโรงพยาบาลที่มีพันธกิจเรื่องการพัฒนาการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
โดยการมีกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมในการนานโยบายใหม่ที่มีการสั่งการลงมา มาอธิบายผ่าน
พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อสะท้อนการให้คุณค่าการทางานขององค์กร ทาให้การนานโยบายลงสู่
การปฏิบัติจะสามารถไปถึงผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น จากการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“คือส่วนหนึ่งที่เราเคลื่อนเราก็เคลื่อนจากนโยบายด้วย คือเราเป็นโรงพยาบาลที่เป็นจุดแข็งด้านนี้
ถ้าเราไม่เคลื่อนมันก็ตอบคาถามทุกที่ไม่ได้”
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“เวลามีนโยบำยลงมาแล้วมันเป็นพันธกิจของโรงพยำบำลโดยตรง
มันก็ทาให้เวลาเราทางานมันทำงำนง่ำยนะ หรือมีใครมาบอกเราก็ได้ว่ามันเป็นพันธกิจเราตรงไหน
อันนี้พูดถึงตอนที่เขาให้เราทาด้วย”
“จริง ๆ นี่ก็เป็นนโยบายจากส่วนกลางมา และเป็นกฎหมายด้วยแระ
เพราะฉะนั้นเราต้องทา แต่เรามองว่าช่วยในเรื่องของให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ดีขึ้น
เราก็ให้ความสาคัญตรงนี้ มากขึ้นด้วย”
“นโยบายกัญชาถูกผลักดันจากรัฐมนตรี หนึ่งเร่งด่วนและรวดเร็ว ทาตามหน้าที่เพราะเราอยู่ในกระทรวง
และถูกผลักดัน อยู่ในคลินิกกัญชา ได้รับการอบรมมาจนทาให้รู้ว่าน่าจะมีประโยชน์ในคนไข้บางกลุ่ม ทัศนคติ
ต่อนโยบายกัญชาค่อนข้างดี ทุกคนก็ตั้งใจอยากให้มันเกิด เน้นเอาว่า มันมีประโยชน์จริง ๆ แล้วทุกนโยบายที่
กระทรวงท ามาก็ มี ป ระโยชน์ ทั้ ง นั้ น แหละ ไม่ ใ ช่ ว่ า ต้ อ งเอานโยบายกั ญ ชาดี เ ด่ น คื อ ท าทุ ก นโยบายให้ ดี
เหมือนๆ กัน ภูมิใจมันเป็นนโยบายที่สามารถทาเป็นออกมาเป็นรูปธรรมได้ ทามาเยอะแต่มันก็เหมือนนโยบาย
อื่น ๆ นั้นแหละนโยบายกัญชา”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือในบางองค์กรการนานโยบายกัญชา
สู่การปฏิบัติกลับมิได้ใส่ใจกับกระบวนการเชื่อมโยงนโยบายที่มีการสั่งการใหม่กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กรทาให้บุคลากรไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับนโยบายนั้นแต่มองเป็นเพียงอีกนโยบายหนึ่ งที่ถูกสั่งการลงมา เช่น
การสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“เป็นนโยบายหนึ่งที่ถูกสั่งการลงมา สั่งมำก็ต้องทำให้ได้น่ะ”
“มันไม่ใช่นโยบายโรงพยาบาลถูกสั่งให้ทา ต้องย้าก่อน ทุกโรงพยาบาลถูกสั่งให้ทา
มีคาสั่งมาเลยว่าให้สร้างอย่างโน่นอย่างนี้ คาสั่งแรกให้ตั้งกี่โรงพยาบาลก่อน
คาสั่งที่สองกาหนดรายชื่อโรงพยาบาลมาเลย
เป็นคาสั่งไม่ใช่นโยบายโรงพยาบาลเป็นนโยบายของส่วนกลาง”
ดั ง นั้ น การมี วั ฒ นธรรมขององค์ ก รที่ มี ก ารให้ คุ ณ ค่ า ในการท างานตามนโยบายที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรก็จะเป็นการทาให้องค์กรนั้นมีความพร้อมต่อการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติ
ประเด็ น ที่ 2 กำรวิเ ครำะห์ ควำมพร้ อมขององค์กรในประเด็น บรรยำกำศองค์กร ซึ่งในที่นี้
หมายถึ ง บรรยากาศขององค์ ก รที่ จ ะสร้ า งความรู้ สึ ก ให้ บุ ค ลากรรู้ สึ ก ถึ ง การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก รที่ มี
ความพร้อมในการรับมือกับการดาเนินงานตามนโยบายใหม่ๆ ที่ถูกสั่งการลงมา ในประเด็นนี้มีข้อค้นพบสาคัญ
คือ บรรยากาศขององค์กรที่จะทาให้ คนในองค์กรมีความพร้อม คือบรรยากาศการทางานในองค์กรที่คนใน
องค์กรเห็นถึงความพยายาม ความกระตือรือร้นในการทางานของทีมงานที่ต่างช่วยกัน ใช้ความพยายามอย่าง
มาก เพื่อช่วยกันทาให้งานประสบผลสาเร็จ ที่ทาให้การมาถึงของนโยบายใหม่ๆ มาอยู่ในบรรยากาศการทางาน
ที่ มี ค วามพร้ อ มในการด าเนิ น งาน ที่ มี ก ารจั ด การตามบริ บ ทที่แ ตกต่ างกั น ไปของแต่ ล ะองค์ ก ร และให้ ไ ด้
ความรู้สึกของบรรยากาศการทางานที่มีความพร้อม ดังเช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
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“ทาคลินิกกัญชา หาบ้านให้อยู่ก่อน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง อยู่ตรงไหน
ใครเป็นเจ้าของบ้านบ้าง พอมีบ้านก็คือมีที่อยู่ คนไข้ก็มาง่าย ทุกคนก็เป็นสมาชิก เป็นเจ้าของบ้าน
คนจะรู้ว่าตนมีหน้ามี่อะไร หน้าที่หลักต้องทาอย่างไร อันดับต่อไป ใครจะคุยกับใคร งานมันก็จะเดิน”
“ที่มองนะค่ะอาจจะเป็นจากเรื่องของตัวองค์กรเอง เช่น การให้ความร่วมมือบางอย่างหลาย ๆ อย่าง
ก็เป็นทีมสหวิชาชีพ เราต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงานในโรงพยาบาล ถ้าสมมติว่าเราไปให้ทาง
พยาบาลหรือทางทีมไหนช่วยแล้วทางนั้นเขาตึงอยู่แล้ว ความให้ร่วมมืออาจจะไม่เต็มที่แล้วหลาย ๆ งานที่
แผนไทยจะต้องรับมาทาเอง ในหลาย ๆ บทบาท มันก็เลยทาให้เราเหมือนกันรับหลายหน้าที่ ก็อาจจะหลุดไป
บางจุด เช่นการเก็บข้อมูลคนไข้ อาจจะไม่ครบหรือหลุดบางประเด็น เท่าที่มองจากการทางานนะค่ะ”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือปัญหาเรื่องปริมาณงานที่หลายครั้ง
การที่นโยบายใหม่ที่ถูกสั่งการลงมาไม่มีการกาหนดโครงสร้าง กาหนดเจ้าภาพหลักที่ชัดเจนทาให้บุคลากรรู้สึก
ว่า ปริมาณงานของแต่ละคนในองค์กรถูกแบ่งอย่างไม่เท่าเทียม ไม่สมเหตุสมผล ทาให้คนในองค์กรเสียกาลังใจ
ส่งผลกระทบต่อความพร้อมขององค์กรในการดาเนินงานตามนโยบายใหม่ๆ ที่ถูกสั่งการลงมา เช่นการสะท้อน
ของผู้ให้ข้อมูลว่า
“นโยบายลงมาไม่มีเจ้าภาพเห็นที่นี่ห้องว่างก็มาเปิดที่นี่เป็นคลินิก เราก็เลยต้องรับผิดชอบไป”
ประเด็นที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร
ในส่ ว นนี้ มี ข้ อ ค้ น พบส าคั ญ คือ การบริ ห ารจั ดการภายในองค์ ก รที่ มี ค วามพร้ อ มต่อ การนานโยบายกัญชา
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพควรเป็น องค์กรที่มีการบริหารจัดการภายใน ให้องค์กรมีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาในองค์กร ทีมทางานมีวิธีแก้ปัญหา
ภายในที่ดี มีความตื่น ตัว ในการพาองค์ กรบรรลุ เ ป้า หมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับ ประสิ ทธิภ าพของการสื่ อ สารและ
การทางานเป็นทีมคนในองค์กรที่มีการสื่อสารกันได้อย่างชัดเจน เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด มีวิธีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภายในองค์กรที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ เช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“ในแง่การบริการคลินิกกัญชา เราจะไม่ทาเป็นเดี่ยว ๆ เราทาในรูปวิชาชีพ ถ้าเราจะทา เราไม่ได้มีอิสระ
แต่ เ ราสามารถเข้ า ไปมี ส่ ว นในการด าเนิ น งานตรงจุ ด นี้ จ ริ ง ๆ จะเป็ น อิ ส ระหรื อ เปล่ า มั น ก็ ท าในรู ป แบบ
คณะกรรมการ มันไม่ใช่เดี่ยว ๆ เพราะว่าตรงนี้เราต้องใช้ความร่วมมือจากทุกจุด ไม่ใช่เภสัชกรที่เดียว แต่แน่ ๆ
พอเราลงไปทาเราทาในรูปแบบของคณะกรรมการมากกว่า แต่เราก็มีสิทธิ์คิดโน่นคิดนี้ เข้าไปสู่คณะกรรมการ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อกลั่นกรองออกมาเพื่อให้เป็นส่วนที่ดีที่สุดที่เราจะเอามาปฏิบัติตรงหน้างานได้”
“ก็มีการส่งคนไปอบรมเพื่อให้กลับมาทางานเฉพาะด้านมากขึ้น อย่างเราจะดูว่าเราพัฒนาไปทางไหน
เราก็จะวางแผนส่งคนไปพัฒนา อย่างเช่นเราวางแผนจะเปิดการผ่าตัดหัวใจละ ซึ่งเรามี เราก็ส่งคนไปเรียน
หรือรับสมัครคนมา แล้วเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมา จะสามารถเปิดผ่าตัดหัวใจได้”
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“ส่วนหนึ่งเพราะเราปฏิบัติตรงจุดนี้ได้ ในรูปแบบของคณะกรรมการ รูปแบบของสหวิชาชีพ
มีการแลกเปลี่ยน การปะทะสังสรรค์เชิงความคิด ความรู้
การแก้ปัญหาร่วมกัน มีกินข้าวด้วยกันก่อนประชุม”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือการบริหารจัดการที่ดีนั้นต้อ งมี
ระบบการสื่อสารที่ดีที่ทาให้คนในองค์กรเข้าใจที่มีที่ไปวิธีการบริหารจัดการ จึงจะช่วยลดความขัดแย้ง
ประเด็นที่ 4 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ขององค์กร ในประเด็นนี้ มีข้อ
ค้นพบสาคัญคือ มุมมองที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของคนในองค์กรที่ทาให้คนในองค์กรจะ
พยายามหาวิธีในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยความพร้อมนี้เกิดจากการที่คนในองค์กรมองว่านโยบาย
ใหม่ๆ คือความท้าทายและโอกาสในการพัฒนางาน เป็นความตื่นตัวในการพัฒนา เกิดจากการที่องค์กรมีการ
กระตุ้นให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ภายในองค์กรมีการรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ องค์กรเรียนรู้จาก
ความผิดพลาด เมื่อประสบปัญหาภายในองค์กร คนในองค์กรเรียนรู้และพยายามอย่างจริงจังเพื่อค้นหาวิธีการ
ทางานใหม่ๆ องค์กรมีการใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง องค์กรสามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงได้ดีเช่นการ
สะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลที่ชอบในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ การเชื่อมโยงหลายๆอย่าง
ในจังหวัด อย่างกัญชานี้ เราสำมำรถภูมิใจได้นะ เพราะโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยำบำลนำร่อง
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่น ชี้แนะโรงพยาบาลอื่นอื่น ทั้ง ๆ เป็นโรงพยาบาลนาร่องเหมือนกัน
มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยอื่น การให้ความสาคัญเกี่ยวกับนวัตกรรม
ให้ความสาคัญกับทุกนโยบายเหมือนกัน”
“มองว่าโอกาสมันมาให้เราเปลี่ยน เพราะก่อนหน้านี้นโยบายหลายนโยบายมันมาแล้วกระตุ้นไม่ได้
แต่อันนี้เป็นจุดที่ถ้าเราเสริมเข้าไป หรือถ้าเราออกนโยบายมาให้มันเหมาะสมในช่วงของเวลา
มันจะช่วยได้เยอะในการปรับเปลี่ยนอะไรที่เป็นเชิงนโยบายของระบบราชการที่สั่งลงมา”
“ก็คิดในเรื่องของโรงพยาบาลเป็นการเรามานั่งดูเรื่องแนวทางการจ่าย ระบบตัวคลินิก
รวมถึงแบบฟอร์มที่เราเก็บข้อมูลคนไข้ หรือว่าเอาเครื่องมืออะไรมาใช้ในการเก็บข้อมูล
เราออกแบบพัฒนาจากปัญหาหน้างาน”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือแม้องค์กรจะมีความพร้อมในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่หากเป็นนโยบายหรือสิ่งใหม่ที่ดูแปลกแยก หรือไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับระบบบริการเดิมของ
องค์กรเลย บุคลากรในองค์กรก็ย่อมไม่พร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่เช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“อย่างนโยบายรับยาใกล้บ้านในบางจังหวัดอาจจะดี แต่ของเรามีปัญหา คือโดยบริบทของจังหวัด เป็น
จังหวัดที่ไม่มีขนส่งมวลชน การจะเดินทางมาโรงพยาบาล คนจะมาโรงพยาบาลส่วนหนึ่งมาด้วยรถมอเตอร์ไซด์
บางคนมาด้ว ยรถยนต์ส่ว นบุ คคลหรื อจ้างเหมารถมา ขนส่ งทั่ว ไปที่เขาจ้างกันมาอย่างเช่นตุ๊กๆ ค่าบริการ
ระยะทางสมมุติว่าประมาณ ๓ กิโลเมตรก็ ๗๐ บาทแล้ว นโยบายนี้พอเราเอามาสารวจ สมมุติว่าเราต้องการลด
แออัดนะตรงนี้ คนไข้มาตรวจเสร็จเรียบร้อย อีกวันเขาไปรับยาที่ร้านยา ทีนี้ของเราบางทีไม่ได้อยู่ ในเมือง ร้าน
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ยามีใกล้ๆเขาต้องใช้รถไปรับมันก็สิ้นเปลืองหลาย พอเราสารวจผลก็จะออกมาว่าเขายินดีรอ ยินดีที่จะรอยาเลย
เพื่อที่จะจบในวันนั้น มันก็เลยเป็นนโยบายที่ไม่เข้ากับเรา”
ประเด็นที่ 5 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นกำรใช้ทรัพยำกรขององค์กร ในประเด็นนี้ มีข้อ
ค้นพบสาคัญคือ เนื่องจากเสียงสะท้อนส่วนใหญ่จากพื้นที่มีการพูดถึงนโยบายที่มีการสั่งการลงมาไม่สอดคล้อง
กับการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรทาให้ความพร้อมขององค์กรในประเด็นการใช้ทรัพยากรขององค์กร
ความพร้อมที่องค์กรจะมีความสามารถที่จะจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่ในมือ เช่น เวลา เงิน คน และเทคโนโลยี
ให้สามารถรับมือกับนโยบายที่ถูกสั่งการลงมาจึงเป็นความพร้อมที่สาคัญในการนานโยบายลงสู่ การป ฏิ บั ติ
รวมทั้งความ สามารถขององค์กรที่จะมีความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร จากแหล่งทุนต่าง ๆ ในสังคม เช่น
ทุนจากภาคประชาสังคม การใช้ทรัพยากรขององค์กรจึงเป็นประเด็นท้าทายความพร้อมขององค์กรมาก ซึ่งใน
หลายองค์กรความพร้อมนี้เกิดจากการที่องค์กรมีต้นทุนเดิมที่ได้สะสมเอาไว้ทั้งต้นทุนในเชิงทรัพยากรที่จับต้อง
ได้และต้นทุนทางสังคมที่เป็นส่วนสนับสนุนสาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถมีความพร้อมในการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรได้
โดยต้ น ทุ น ทางสั ง คมที่ อ งค์ ก รมี อ ยู่ ใ นมื อ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ธี ก ารท างานขององค์ ก รตั้ ง แต่ อ ดี ต ที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งภาคประชาสังคมและการมีวิสัยทัศน์ของผู้นาในการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ทาให้เข้าถึงทรัพยากรแหล่งอื่นได้ เช่น การสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
"เราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประสาน เราทางานได้กับภาคประชาสังคมทุกกลุ่ม
เราช่วยเขา เขาช่วยเรา การทางานโรงพยาบาลมันต้องวางยุทธศาสตร์เรื่องการมีส่วนร่วม
มันจึงทาให้เราได้รับการสนับสนุน”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือสิ่งที่ องค์กรหลายแห่งขาดไปคือ
การมีแผนการเงินชัดเจนที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ และกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดลาดับความสาคัญ
ของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ และการกระจายทรัพยากร แต่กลายเป็นการจัดการทรัพยากรแบบแก้ปัญหา
เฉพาะหน้ า นอกจากนี้ ก ารสนั บ สนุ น ทรัพยากรที่เพียงพอต่อ การดาเนินงานตามนโยบายที่มี การประเมิ น
ความต้องการทรัพยากรก่อนนั้นก็จะช่วยเพิ่มความพร้อมในการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่นการสะท้อนของ
ผู้ให้ข้อมูลว่า
“ให้เราเปิดคลินิกแต่ไม่มีงบประมาณอะไรมาเลย ห้องก็ต้องไปขอแบ่งเขามา
อยากทาเอกสารสักชิ้น ป้ายหน้าห้องสักหน่อยก็ไม่มีเงินทา จริง ๆ อยากจัดอบรม
ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องกัญชากับคนทั้งโรงพยาบาล แต่ก็จัดไม่ได้ติดที่ไม่มีเงิน”
“เรื่องยาที่ตอนนี้ให้ฟรีเราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะฟรีไหม บางทีก็ไม่แน่ใจว่า
จะตอบคนไข้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร”
ประเด็นที่ 6 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นควำมเป็นผู้นำในประเด็นนี้ มีข้อค้นพบสาคัญ
คือการทางานตามนโยบายของภาครัฐที่อิงอยู่บนสายการบังคับบัญชานั้น ประสิทธิภาพของผู้นาองค์กรถือเป็น
อีกความพร้อมหนึ่งของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างไรก็ดีในการนานโยบายกัญชาสู่การปฏิบัติ “ความเป็น
ผู้นา” ในทีนี้ต้องมีทั้งความเป็นผู้นาตามสายการบังคับบัญชาและความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของคนทางาน
การมีความเป็นผู้นาตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนภายในองค์กร คือผู้นาทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนนโยบายที่
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กาลังดาเนินอยู่ ผู้นาทาหน้าที่สร้างความร่วมมือภายในองค์กรด้วยการสร้าง “ความเชื่อใจ” ระหว่างบุคลากร
ผู้ น าแสดงความมั่น ใจต่อความสามารถของคนในองค์กร ผู้นาจดจาและชื่นชมคนที่ทางานได้ดี ผู้ นามีการ
วางแผนก่อนลงมือทางาน และผู้นามีความสามารถในการสื่อสารนโยบาย
ขณะที่ความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงของคนทางานหมายถึงการเป็นผู้นาในการออกแบบระบบ
การทางานของตนเองที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งการมีความเป็นผู้นาเช่นนี้ของคนทางานก็จะสัมพันธ์
ไปกับความเป็นผู้นาของผู้นาตามสายการบังคับบัญชาที่ต้องเปิดโอกาสให้คนทางานได้มีอิสระในการออกแบบ
งานของตนเองตามนโยบายที่ สั่ ง การลงมาระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ เสริ ม พลั ง อ านาจในการจั ด การ ( autonomy)
ให้คนทางาน เช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“ถามว่าพอเป็นนโยบายมันดีมั้ยมันดีกว่าแต่ก่อน คือเราเริ่มก่อนหน้านั้น
เราเริ่มตั้งแต่มันยังไม่มีนโยบายลงมา มันเคลื่อนยาก นโยบำยมันทำให้โรงพยำบำลเคลื่อนได้มำกขึ้น
แต่มันอยู่ที่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลมันจะเคลื่อน ผู้บริหารจะมองยังไงมากกว่า เท่าที่ผ่านมา
ผู้บริหารทุกคนมองเห็น และสนับสนุนมันก็เคลื่อนไปได้”
“กระบวนการถ่ายทอด ของโรงพยาบาลมีผลค่ะ ก็ถ้าเกิดหัวหน้ำงำนทีม่ าถ่ายทอดนโยบาย
เขามีทัศนคติยังไงกับนโยบายอันนั้นแล้วเขามาถ่ายทอดให้เรามีมุมมองไปทางไหนอย่างนี้มีผลค่ะ”
“ผู้อานวยการโรงพยาบาลเราจะเป็นคนถ่ายทอดนโยบายได้ดีค่ะ คือสามารถบอกเราได้ว่าทาแล้วมีประโยชน์
กับโรงพยาบาลยังไง แล้วแกก็ไม่ทิ้ง แกมาลงมือทาให้ดู และปรึกษาเรา ให้เราทาเองได้ด้วย”
“สมุนไพรที่บูมออกมาแต่ละตัว ตัวนั้น ๆ ทุกคนจะเข้าใจว่ามันใช้อะไรได้ เหมือนกับเวลาที่เราให้
คืออันนี้ไม่ใช่นโยบายระดับประเทศนะ แต่เหมือนนโยบายของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับโรงพยาบาล
มันต้องตั้งอยู่บนฐานความเป็นจริงมากที่สุด โชคดีว่าผู้บริหารเราเป็นแบบนั้น”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือควรมีการทาให้นโยบายกัญชาเป็น
ตัวชี้วัดของผู้นาเพื่อกระตุ้นผู้นาในการทาให้การนานโยบายไปทางานนั้นเกิดขึ้นจริง เช่นการสะท้อนของผู้ให้
ข้อมูลว่า
“ถ้าอยากให้ผู้บริหารเขาดันเรื่องนี้สุดตัวก็ต้องกาหนดมาเลยว่านโยบายกัญชาเป็นตัวชี้วัดของเขา”
ประเด็ น ที่ 7 ควำมพร้ อ มขององค์ ก รในประเด็ น ศัก ยภำพของบุ ค ลำกรและศั กยภำพเชิง
กระบวนกำร ในประเด็นนี้มีข้อค้นพบสาคัญคือ ในส่วนของศักยภาพของบุคลากรนั้น แม้การมีจานวนบุคลากร
ที่เพียงพอเพื่อให้นโยบายที่ถูกสั่งการลงมาสามารถดาเนินไปได้ แต่ความพร้อมของศักยภาพบุคลากรที่มีนั้นยิ่ง
สาคัญมาก การทาความเข้าใจว่ าบุคลากรมีศักยภาพอะไรและยังขาดศักยภาพอะไรเพื่อออกแบบการพัฒนาที่
เหมาะกับนโยบายจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมของศักยภาพของบุคลากรด้วยเพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอ
เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ โดยรวมถึงศักยภาพของการทางานเป็นทีม (collaborative activities) ด้วย
ขณะที่นโยบายใดจะประสบความสาเร็จหรือไม่ ความพร้อมของศักยภาพเชิงกระบวนการในการ
มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลและความพร้อมในการมีความสามารถในการใช้
แผนยุ ทธศาสตร์ เป็ น เครื่ องมื อในการทาให้ การทางานประสบผลส าเร็จ ได้ เป็นความพร้อ มของศัก ยภาพ
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เชิงกระบวนการที่ทาให้ คนในองค์กรรู้ว่าจะประเมินความต้องการได้อย่างไร คนในองค์กรสามารถพัฒ นา
เป้าหมายที่เหมาะสมต่อองค์ กร มีความสามารถในการเลือกแผนยุทธศาสตร์ที่มีหลั กฐานทางวิทยาศาสตร์
รองรับและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร และต้องสามารถระบุทักษะที่จาเป็นต่อการนานโยบายไปใช้
ทางานจริงให้ได้ เช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“ในส่วนของคนทางาน คือถ้าจะทาให้โครงสร้ำงมันยั่งยืน มันอาจจะต้องมีบรรจุลงไป
ถ้าเราเห็นว่าเรื่องนั้นมันมีความสาคัญต่อระบบสาธารณสุข มันต้องบรรจุตั้งแต่โครงสร้าง
ลงไปที่จะสนับสนุน เพราะมีคนถามว่าฉันทำไป ฉันได้อะไรเหรอ”
“การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ร่วมในงำนวิจัย ในเรื่องของงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มันสาคัญมันจะให้ทักษะเขา เหมือนการจัดเวรขึ้นมาพิเศษ ให้ intensive พิเศษ
สาหรับจะมาดูแลคนไข้ลักษณะนี้ ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ฝั่งแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็มอง
หมายถึงเขาก็เริ่มมีมิติที่มันเป็นเรื่องของการรักษาทั้งสองด้าน มันต้องใช้เงินด้วยในช่วงแรกๆ”
“ที่งานไปได้อย่างทุกวันนี้บอกได้คาเดียวเลยว่าเราโชคดีที่มีทีมดี มีหมอคอยเป็นแบ็คให้
ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทีมดี ๆ มันทาให้งานเดิน”
4.2.3 กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมพร้ อ มขององค์ ก รในประเด็ น ศัก ยภำพเฉพำะด้ ำ นในกำรเปลี่ ยนแปลง
(innovation-specific capacity) ข้อมูลในประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับ“ความรู้”และ“ทักษะ”ที่จาเป็นในการนา
นโยบายไปปฏิบัติใช้จริงเพราะนโยบายกัญชามีชุดของความรู้และทักษะจาเป็นที่เฉพาะเจาะจง มีเงื่อนไขของ
บุคลากร มีเทคนิคและเงื่อนไขทางการเงินที่สาคัญเพื่อความสาเร็จในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ความสามารถ
เฉพาะด้าน โดยวิเคราะห์ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนนโยบำยกัญชำ
ทำงกำรแพทย์
ในประเด็นนี้ มีข้อค้นพบสาคัญคือ ระบบสนับสนุนของการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์
สู่การปฏิบัติ มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ 3 กลุ่มวิชาชีพคือ แพทย์ เภสัชกร และแพทย์แผนไทย นั้นยังไม่
เพียงพอในการสร้างความพร้อมขององค์ความรู้และทักษะเฉพาะในการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพราะเป็นเพียง
การให้ความรู้เบื้องต้น ดังนั้นในการดาเนินงานจริงในพื้นที่ของแต่ละองค์กร ความรู้ ที่ทาให้เกิดทักษะเฉพาะ
อย่างแท้จริงในการทางานคือความรู้จากประสบการณ์ตรงในการนากัญชามาใช้กับผู้ป่วย ที่มาผนวกรวมกับ
ความรู้จากประสบการณ์เดิม ความรู้จากการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์และความรู้จากการแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล
ระหว่างคนทางานด้วยกัน เช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“อย่างเช่นตอนนี้คนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินที่เขาปวดมาก เขาใช้กัญชาเขาดีขึ้นเยอะเลย หลายโรคที่เราเห็น
มันได้ผลจริง ๆ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเห็นเลยคะว่ามันได้จริง ๆ จริง ๆ ถ้าเอามาบรรจุในยาของเรามัน
ก็โอเค เพียงแต่ว่าอาจต้องจากัดนิดหนึ่งคือ เอาทุกโรคที่มันใช้ เอาบางส่วนที่เป็นจริง ๆ อันนี้เราเห็นประโยชน์
จริง ๆ นะ เพราะว่า มันเห็นผล แต่ว่าถ้าในการรักษามะเร็งเราจะไม่ได้รู้ มันต้องดูก้อน ดูโน่น ดูนี่เยอะ แต่พอ
มาเป็นส่วนๆปุ๊บเราอาจรักษาได้ในเรื่องของมะเร็งเราอาจไม่ได้ดูชัดเจนว่ามันจะลดลงหรือเปล่า มันอาจทาได้
แต่บางอย่างเราสามารถตรงจุดอื่นได้ก่อน รักษาได้ชานาญกว่าใช้กัญชา ในความคิดเห็นของตนเองนะ ก็ด้วย
ความที่ตัวเองเรียนมาทางวิทยาศาสตร์มาเหมือนกันก็อาจจะ บางส่วนอาจจะเน้นงานจิตเวชมากกว่าจะเอา
กัญชาไปแทนกลุ่มนั้น แต่ว่าบางคนไม่ได้จริง ๆ ก็อาจมาใช้ตรงจุดนี้ได้”
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“ถ้าอย่างตัวคลินิกกัญชา อาจจะเป็นเพราะว่า ความสนใจส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วก็จากข้อมูลด้วย เพราะว่าพอเราทราบข้อมูลตัวกัญชาว่า เราทาอย่างนั้นอย่างนี้ได้
แล้วก็มีตารับ ก็น่าลองใช้ดูว่าตารับนี้ ตารับโบราณมันโอเคมันก็น่าจะสนับสนุนผลักดัน
ต่อเหมือนมันมียาที่มีข้อมูลแล้ว แล้วก็น่าสนใจ น่าลองใช้ดูคือเรามีข้อมูลสนับสนุนแล้วใช้ดู
ยาใหม่มันน่าสนใจเป็นประโยชน์มาให้เราได้ใช้”
“แรกเริ่มจริง ๆ ตอนที่จะลงไป ผู้บริหารส่งเราไปเรียนทางด้านนี้ ตอนแรกก่อนไปมุมมองเราก็เป็นแบบหนึ่ง
ก่อนไปเรามองว่ากลับมาเราจะเอามาเป็นลักษณะของการรักษาเอำมำเสริมที่เรำใช้ยำแผนปัจจุบันอยู่บ้าง
เอามาเสริมด้วยเป็นส่วนหนึ่ง พอกลับมาเราเริ่มในส่วนนี้แล้วเริ่ม ประยุกต์ใช้ในเรื่องของยาไทยแทน
แล้วมันก็จะมีเรื่องของประสบการณ์ ผลลัพธ์กับคนไข้ ดีไม่ดีเราก็จะมาประมวลแล้วว่าสิ่งที่เขาไปกลับมาแล้ว
มันต้องไม่เกิดโทษกับคนไข้แน่ ๆ แต่ได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่ง”
อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือ ระบบสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะของการดาเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์ให้ บุคลำกร ยังเป็นระบบที่ทำหน้ำที่ไม่สมบูรณ์เพรำะยัง
ขำดกำรจัดกำรสนับสนุนงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งการจัดการให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่จะเป็นองค์ประกอบสาคัญ ในการทาให้ความพร้อมของความรู้และทักษะ
เฉพาะได้รับการพัฒนา
“อยากให้มีการจัดประชุมที่มีการแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำนเยอะๆ เราอยากรู้ว่าเขาใช้อะไร
มีผลข้างเคียงไหม เขาก็อยากรู้ว่าเราใช้ยังไง เพราะยากัญชามันเป็นยาที่ค่อนข้างเฉพาะกับแต่ละคน”
ประเด็นที่ 2 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นผู้สนับสนุน ในประเด็นนี้ มีข้อค้นพบสาคัญคือการมี
ผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด (influencer) ในองค์ ก รที่ ส ามารถสนั บ สนุ น การน ากั ญ ชาทาง
การแพทย์ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคลสาคัญในองค์กรที่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์
ของกัญชาทางการแพทย์ สามารถแสดงให้เห็นข้อดีของกัญชาทางการแพทย์แก่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
นโยบายกัญชาทางการแพทย์โดยตรงได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวความก้าวหน้าให้แก่องค์กรอื่นได้ คือ
ความพร้อมอันสาคัญที่ทุกองค์กรต้องมี ทั้งนี้ผู้ทรงอิทธิพลนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้บริหารหรือเป็นแพทย์ แต่เป็นผู้
ที่สามารถทาหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้นได้อย่างดีก็เพียงพอแล้ว ซึ่งสัมพันธ์กับการวางแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละ
องค์กร ดังเช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“บางทีพอมีนโยบายลงมา สมมุติหน่วยงานจะเลือกใครไปอบรม หน่วยงานต้องมองว่า
ไปแล้วเขาจะกลับมามันจะเกิด out comeอะไร คือหลายโรงพยาบาลที่เห็นเขาส่งคนไป
คือคนที่อยากไปแต่ไม่ได้อยำกกลับมำทำ ไม่ได้อยากกลับมาขับเคลื่อนอะไร เพราะฉะนั้น
มันต้องมีในหัวก่อนส่งไป อย่างที่โรงพยาบาลจะถามก่อนเลยว่าถ้าเขาไปแล้ว
เขาจะเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์อะไร หน้าที่ของเราคือ เมื่อเขามาถึง
เราก็ต้องเปิดให้เขาได้ทา เพราะฉะนั้นมันก็มี out come ออกมาให้เราเห็น แล้วก็ต้องเชียร์เขาด้วย”
“ที่โรงพยาบาลมีหมอท่านหนึ่งที่ท่านใช้ยากัญชากับผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้คนไข้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ท่านก็เลยสนับสนุนเต็มตัว เวลาท่านพูดให้ใครฟังคนอื่นก็เห็นประโยชน์”
“งานกัญชามันต้องมีคนดันน่ะ ไม่ต้องเยอะหรอก แต่ต้องดันสุดตัว”
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ประเด็ น ที่ 3 ควำมพร้ อมขององค์ กรในประเด็น บรรยำกำศและกำรสนับ สนุน ที่เ อื้อ อำนวย ใน
ประเด็น นี้ มีข้อค้น พบส าคัญ คือ บรรยากาศและการสนั บสนุน ที่เ อื้ อ อานวยให้ การน านโยบายกัญชาทาง
การแพทย์สู่การปฏิบัติประสบความสาเร็จ ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสนับสนุนในคลินิกเท่านั้น แต่หมายถึง
ความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่สนับสนุนการดาเนินงานทั้งในและนอกคลินิก ทั้งการสนับสนุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในองค์กรและที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง อย่างไรก็ดีความพร้อมในประเด็นนี้ในเกือ บทุกองค์กรมีลักษณะ
คล้ายกันคือ ขาดความพร้อมเรื่องบรรยากาศและการสนับสนุนที่เอื้ออานวยโดยมีเหตุผลสาคัญคือ เนื่องจาก
นโยบายกัญชาเป็นนโยบายที่ถูกสั่งการมาอย่างเร่งรีบ และไม่มีระบบการสนับสนุนทรัพยากรที่ชัดเจน ทาให้
องค์กรขาดความพร้อมเรื่องทรัพยากรในหลายๆ มิติโดยเฉพาะเรื่องคนทำงำน อย่างไรก็ดีสาหรับบางองค์กรก็
สามารถปรับให้สอดรับกับบริบทตนเองได้เพราะการมีทีมทางานหลักที่เข้มแข็ง เช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“ตอนนี้ก็เข้าระบบอยู่นะค่ะ พอเป็นระบบของแผนไทย ก็คือแผนไทยจะจัดการเองทั้งหมดค่ะ
ตั้งแต่ออกบัตร จนคิดเงิน ก็คือมันจบที่แผนไทย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนของเราอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่”
“ปัญหาของโรงพยาบาลใหญ่คือมันยากที่จะคุยกัน ต้องมีเหตุก่อน ถึงจะมาคุยกัน
ต้องมีอะไรผิดพลาดถึงจะมาคุย แต่ถ้ามันflow ไปเรื่อย ๆ ไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะไม่ได้มีการคุยรวมกัน
เขาจะมีกรุ๊ปของเขาเอง แยกของเขาเองตามสหวิชาชีพ”
“จุดแข็งของโรงพยำบำลคือกำรมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ คนเก่ง ผู้บริหำรมองขำด มองทุกนโยบาย
อย่างนี้จะไปอย่างนี้ผู้บริหารที่นี่จะหาคนมีความรู้ ความชานาญมาทา เลือกคนมาทาได้ และไม่ใช่มีคนกลุ่มเดียว
ที่ทาปรับตัวได้ไว พร้อมรับนโยบายมา คิดเลยว่าใครจะมาทาบ้าง คือวางคนถูกงาน ที่เหลือก็สนับสนุนเต็มที่
อยากได้อะไรเขียนมา วัฒนธรรมองค์กร ไม่ต่างจากที่อื่น เป็นองค์กรที่ใหญ่ จานวนคนเยอะ จุดแข็งคือผู้บริหาร
มองขาด ทาให้เราผ่านทุกอย่างไปได้ มองขาดว่าจะให้ใครมาทา บรรยายในการทางาน มันก็เหมือนโรงพยาบาล
ศูนย์ทุก ๆ ที่คนมันเยอะหลายๆ อย่าง จริงอยู่ถ้าระบบมันดี แต่ต้องขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ ระบบจะไปได้ดีก็ด้วย
ความสั ม พั น ธ์ ขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า งานนั้ น เขาจะเอาอะไร ถ้ า สายป่ า นดี ก็ ไ ปได้ ห มด ปั ญ หาเรื่ อ งคนมี บ้ า งแหละ
คนมีหลายแบบเหมือนกัน องค์กร เอาคนเก่งๆ มาทา วางฐานวางระบบก็ไปได้สถานที่ให้บริการชัดเจน”
ประเด็นที่ 4 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นควำมสัมพันธ์กับองค์กรอื่น ในประเด็นนี้ มีข้อ
ค้นพบสาคัญคือ ความพร้อมของการมีความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นที่จะสนับสนุนและการมีความสามารถในการ
ทางานร่วมกับองค์กรอื่น สื่อสารได้เป็นอย่างดีกับองค์กรภาคีที่ทางานเชื่อมโยงกันจึงจะช่วยให้นโยบายสาเร็จ
“ความสัมพันธ์กับที่อื่นงานหลายอย่างมันก็ใช้เวลา ความเกี่ยวข้องกันอยู่ หลักๆ สสจ. รพช. และก็พวก
องค์กรท้องถิ่น วันนั้นก็ประชุมกันไปก็ครอบคลุมดี ความสัมพันธ์มันไม่ได้ทาวันเดียวอยู่แล้ว โรงพยาบาลเราเป็น
ที่เกื้อกูลกันในเรื่องการรับเรื่องการเจ็บป่วยอยู่แล้ว คนก็จะอยากจะช่วยโรงพยาบาลเป็นมิตรกับโรงพยาบาล
หลายๆ อย่าง อย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมา มีคนบริจาคเยอะมาให้กับโรงพยาบาล คือ เราก็เห็นจากที่ในช่วงที่
เราลาบาก อีกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วย ถ้าผู้บริหารมีสัมพันธ์ดีกับหน่วยงานอื่น ก็จะประคับประคองกัน
มา นโยบายกัญชาช่วงแรก ๆ แอบกังวลเหมือนกันว่านะ รอดไหม เพรำะมำเร็วแล้วจะไปเร็วไหม ทุกอย่าง
เกิดขึ้นเร็วไปหมด แต่เท่าที่ดูแล้ว มันก็สามารถไปได้อยู่แหละ เพราะว่า ถ้าหากทุกระบบที่เกี่ยวข้องกันอยู่
สามารถรันต่อไปได้เรื่อย ๆ”
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อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตสาคัญจากการวิเคราะห์ในประเด็นนี้คือเนื่องจากนโยบายกัญชามีค วำม
คำดหวังของประชำชนเข้ำมำเกี่ยวข้อง ที่ทำให้กดดันต่อควำมสัมพันธ์กับประชำชนมำกกว่ำนโยบำยอื่น ๆ
การรักษาความสัมพันธ์กับภาคประชาสังคมจึงสาคัญที่ผู้ให้บริการหน้างานต้องรักษาจุดสมดุล
“ผู้ใหญ่ยังไม่คิดว่ามีพวกติดยา เข้าใจว่าเขาคิดแง่บวก รักษาคนไข้ คนไข้จะมา
แต่ความเป็นจริงพวกติดยาก็มา ทาให้หน้างานต้องรับมือกับคนพวกนี้ ซึ่งอาจมีอันตราย”
“เราต้องเจอกับคนปฏิบัติงาน เจอกับประชาชนโดยตรงซึ่งมีความคาดหวังในการใช้และถ้ายิ่งผู้บริหาร
ระดับกระทรวงโปรโมทเยอะเยอะด้วยทั้งที่หน้ำงำนก็ยังไม่พร้อม
ไม่มั่นใจคนใช้ไม่ค่อยมั่นใจ เป็นอะไรที่การจ่ายกัญชา”
“ถ้านโยบายอื่นน่าจะจบ ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการในโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลบริหารเอง
แต่อันนี้มันมีภาคประชาชนมาเกี่ยวข้องก็ต้องอธิบายว่าเค้ำไม่มีข้อบ่งชี้จริง ๆ ให้ไม่ได้เพรำะอะไร
เพราะเรากลัวว่าเค้าจะมีปัญหาแต่ถ้าเค้ามีข้อบ่งชี้อยู่บ้างก็พยายามให้ ก็ให้เขาใช้อย่างระวัง
แล้วก็ต้องเก็บข้อมูลของยาอย่างจริง ๆ จัง ๆ แล้วก็ต้องเก็บข้อมูลเพื่อทาวิจัย”
4.2.4 กำรวิเครำะห์ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นแรงจูงใจ (Motivation)ข้อมูลในประเด็นนี้จะ
เกี่ยวข้องกับ“ควำมรู้สึก” ของบุคลำกรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์เป็น
ผลมาจากการรับรู้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน แรงจูงใจมาจากปัจจัยทางความคิดและอารมณ์ภายใน
บุคคลที่มีส่วนทาให้เกิดความปรารถนาในการนากัญชาทางการแพทย์มาใช้ แรงจูงใจเป็นทั้งของปัจเจกและ
องค์กรและมีความเฉพาะเจาะจงกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในแต่ละระดับ แรงจูงใจจะสัมพันธ์ไปกับ
ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะเสมอ โดยวิเคราะห์ใน 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นข้อดีเชิงเปรียบเทียบในประเด็นนี้ มีข้อค้นพบสาคัญคือ
แรงจูงใจ ในประเด็นนี้เกิดเมื่อบุคลากรนาประโยชน์ที่เกิดจากการใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยไปเปรียบเทียบกับ
ยาตั ว อื่ น แล้ ว พบว่ า กั ญ ชาให้ ผ ลดี ก ว่ า จึ ง ท าให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็น
กระบวนการสร้างแรงจูงใจที่ต้องให้ความสาคัญกับกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบ ดังเช่นการสะท้อนของผู้ให้
ข้อมูลว่า
“พอเราได้ลงมือทาการรักษาแล้วพบว่าหลายเคสมันกลายเป็นจุดที่การแพทย์ตะวันตกไม่ตอบโจทย์ของ
คนไข้ ทางเลือกของกลุ่มตรงนี้เรียกว่าทำงเลือกของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางคนรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วเขามา
ฝั่งนี้ แล้วเราช่วยได้มีการลดยาแผนปัจจุบันลงจนกลายเป็นว่าบางเคสเราหยุดยาไปได้เลยยา มันเปิดมุมมองเรา
ว่าจริง ๆ แล้วมันอาจไม่ใช่แค่เสริมด้วย แต่เดิมรพ.เราก็มีมุมมองฝั่งแพทย์แผนปัจจุบัน แล้วแอนตี้แผนไทย
เหมือนกับเรื่องกัญชาแรก ๆ ฝั่งแผนปัจจุบันก็ออกมาว่าไม่น่าเชื่อถือ จึงคิดว่ามันต้องมีจุดตรงกลางที่มันผสมกัน
ได้พอดีแล้วเป็นประโยชน์กับผู้มารับบริการ อย่างโอพีดีกัญชาตอนนี้เราก็ใช้ ช่วยในการรักษาคนไข้มะเร็งระยะ
สุดท้าย”
“ยากัญชาสาหรับบางกลุ่มโรคชัดเจนมาก อย่างเช่นมะเร็งระยะต้นๆเราก็สามารถช่วยเขาได้ หรือกลุ่ม
โรคทีอ่ ยู่ในระยะสุดท้ายก็ทาให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นและเข้านอนหลับได้”
“จากตอนแรกที่เรำไม่ได้ศรัทธำเลย พอไปทาจริง ๆ แล้วเราเห็นว่ามันเป็นผลดีต่อคนไข้หรือคนที่มารับ
บริการ”
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“มันจะมีกลุ่มคนไข้มะเร็งระยะสุดท้าถ้าเราให้ น้ามันกัญชาไป คือมันได้มำกกว่ำเสีย สมมุติจ่ายยาไป
นัดมารับยาทุก ๑ เดือน เดือนที่สองเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรชั ดเจน แต่เห็นในการนัดรอบสอง พอเรานัดมา
สิ่งที่เราเห็นคือหน้าตาดี สดชื่นขึ้น ข้าวได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่เกินกรอบ ทีแรกว่าจะเอามาช่วยในการระงับปวด
แต่ถ้าถามในเรื่องของกัญชาระงับปวดถ้าเทียบกับมอฟีน มันเทียบไม่ได้เพราะมอฟีนการระงับปวดก็ยังเป็นจุด
แข็งเขาอยู่ แต่กัญชาเวลาหมอเพิ่มการปรับยามอฟีนหมอปรับน้อยลง คือมันเอามาเสริมกัน เอามาช่วยกัน แล้ว
ก็คนไข้จะได้ในเรื่องของการลดการอักเสบ อย่างเช่นแผลผ่าตัดที่มี การเน่า ปรากฏว่าแผลมันดูดีขึ้นโดยเราไม่
คาดหวัง คือแผลมันดี แผลมันปิด อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเห็น คือมันไปส่งผลทั้งตัว ให้คนไข้ทั้งตัว”
ประเด็นที่ 2 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นควำมเหมำะสมสอดคล้องในประเด็นนี้ มีข้อ
ค้นพบสาคัญคือ การหาพื้นที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการนากัญชาทางการแพทย์ไปใช้และสอดคล้อง
กับประโยชน์ของยากัญชาจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ดังเช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“กัญชามันควรจะลงอยู่ในกลุ่มของเวชศาสตร์ครอบครัว เพราะว่าเขาอยู่กับชาวบ้าน ชุมชน
เขาเห็นในสิ่งที่เขาทา และจริง ๆ โดยเบสิกของการใช้ยา มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมาย
และการติดตามอะไรต่าง ๆ มันควรอยู่ในแฟมแมต มันเลยเหมาะสมสาหรับเรา
“คนไข้ส่วนใหญ่นะคะคนไข้ก็มีหยอดกัญชามาอยู่แล้ว เคสเหล่านี้เวลามาหาที่โรงพยาบาล
เราบอกได้เลยว่าใช้ยากัญชาอยู่ แต่เป็นกัญชำใต้ดิน แล้วเราสาธารณสุขเราก็ไม่ได้รู้ว่าผลดีผลเสียของกลุ่มนี้
ซึ่งเราไม่ได้ติดตาม ซี่งมันเยอะๆ เพราะฉะนั้นเราดึงขึ้นมำบนดินเรำก็เจำะเลือด
ตับไตมันก็เป็นส่วนที่กัญชาเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม มาเติมเต็มพอดี”
“สาหรับโรคที่มันไม่มีทำงรักษำแล้ว กัญชาถือเป็นทางเลือกสาหรับคนไข้ที่ไม่มีทางเลือก
จุดนี้มันทาให้เราอยากใช้กัญชาขึ้นมา เพราะมันคือทางเลือกของคนไข้
เรำจะไปกล้ำปิดทำงเลือกเขำได้ยังไง”
“ที่ผ่านมาคนไข้มีการสนองที่ดีกับกัญชาที่เราจ่าย แต่ว่าคนตอนนี้เขาใช้กันเยอะมาก จากใต้ดิน
เขาใช้อยู่แล้ว เขากินกันอยู่แล้ว เขาแอบปลูกกันอยู่แล้ว เขากินกันอยู่แล้ว เราแค่นาพาเขาเข้าสู่ระบบ
เป็นอะไรที่ปลอดภัยขึ้น คือความกังวลในการใช้ของเราเริ่มน้อยลงไปเรื่อย ๆ จากใหม่ ๆ ที่เราเครียดกัน
จะใช้กับคนไข้สักคนก็โทรถามกัน ตอนหลัง ๆ เราเริ่มรู้สึกเหมือนยำตัวหนึ่ง ความเชื่อมันไม่เหมือนกัน
ทางพวกเราที่เรียนมาเราถูกสอนให้มีความเชื่อต้องเชื่อเมื่อมีการพิสูจน์ พวกนี้มันต้องใช้เวลา”
“ด้วยความที่เขาเคยเสพกัญชามา เขาก็มีอยู่แล้วที่มารับบริการมันก็มีอยู่แล้ว
แต่ว่าด้วยโรคหลายโรคที่เข้ามาก็มีประโยชน์กับเขาเหมือนกันเช่นโรคมะเร็งพวกนี้ เขารักษาหลายทางแล้ว
จุดนี้ก็เป็นทางเลือกในการรักษาของเขาที่จะสามารถยื้อเขาไว้ได้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตของเขา”
ประเด็นที่ 3 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นควำมเรียบง่ำย ในประเด็นนี้มีข้อค้นพบสาคัญ
คือ นโยบำยกัญชำมีจุดอ่อนสำคัญคือควำมยุ่งยำกของระบบกำรนำไปใช้ ทั้งระบบกำรจ่ำยยำที่ยังไม่ชัดเจน
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กำรเบิกยำและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบรำยงำนที่มีควำมซ้ำซ้อนจนส่งผลต่อบุคลำกรในด้ำนแรงจูงใจ
ดังเช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“พอมีเรื่องก็รายงานส่วนกลาง เขาก็บอกว่ายังไม่มีนโยบายให้ชาวต่างชาติใช้เพราะว่า มันเป็นล็อตฟรี
ไม่มีค่ายา เขาก็อยากทามาเพื่อคนไทย พวกเราก็ขอว่ามันมีเป็นลายลักษณ์อักษรมั้ยว่าใช้เฉพาะอันนี้
จะได้ใช้เวลาคนไข้ถามจะได้เอาอันนี้อ้าง สรุปแล้วก็คือว่าไม่มี เขาบอกว่ามันเป็นการคุยกับปลัดกระทรวงอะไร
อย่างนี้ คุยปากเปล่า มันเลยทาให้เราลาบากใจไม่รู้จะตอบคนไข้ยังไง”
“การใช้กัญชาขึ้นอยู่กับการสั่งใช้ ก็คือแพทย์ มันมีการใช้กัญชาในโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับแพทย์
มีการส่งใช้มากน้อย เรามีการให้ข้อมูลการสั่งใช้มากมายมันรวมทั้ง ข้อบ่งใช้ต่าง ๆ คือ
ตอนนี้เหมือนมีการให้สั่งเยอะๆ ทาไมโรงพยาบาลนี้สั่งน้อย โรงบาลนี้ก็สั่งน้อย แต่อย่าลืมว่ากัญชา
ข้อบ่งใช้มำกมำยที่ติดตามมันมา กว่าเราจะสั่งใช้ได้หนึ่งคน มีกระบวนกำรที่เยอะ และ รำยงำน
อุปสรรคอยู่ดี ๆ ก็โผล่ให้มำใช้ มันไม่ได้ผ่านการวิจัย เฟส 1 เฟส 2 แต่อย่างใด
คนสั่งกัญชาต้องเข้าใจมันเลยซับซ้อน”
“นโยบายนั้นมันต้องพอดี คาว่าพอดีมันต้องอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลที่เป็นวิทยำศำสตร์พอสมควร
ไม่งั้นมันจะเป็นประเด็นที่เราไปสร้างความคาดหวังให้กับผู้ป่วย แล้วเราก็ยิ่งทางานยาก”
“ตอนนี้เรามีปัญหากัญชำใกล้หมดอำยุแล้วกัญชาตกลงเป็นยาอะไร ในบัญชีหลัก เป็นสมุนไพร
ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สบายใจแก่ผู้ปฏิบัต”ิ
“ระบบรำยงำนมีปัญหำมำก น้องเภสัชเขาต้องเก็บข้อมูลเยอะมาก ต้องรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลก็จะเป็นอาการ ผลข้างเคียง คือมันจะมีข้อมูลเรื่องอาการผู้ป่วย และผลข้างเคียงด้วย
เก็บแล้วเราก็ส่ง จริง ๆ ฐานข้อมูลตรงนี้เราก็ทาผ่านระบบข้อมูลที่รายงานไปที่องค์การอาหารและยาอยู่แล้ว
อย.จะดูในภาพรวมของตรงนี้อยู่ แต่ประเด็นของเรา บางทีนโยบายมาแต่ว่าข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล
ที่ส่งผ่านระบบที่ลิงก์กันมันไม่เสถียร อย่างระบบซีม๊อบ ไปทุกจังหวัดก็จะบ่นในปัญหาเดียวกัน
ระบบมันต้องคีย์ไปหลำยจุดมำก จริง ๆ มันควรจะคีย์จุดเดียวแล้วเชื่อมได้ทุกส่วน มันทาให้คนทำงำนเบื่อ”
ประเด็นที่ 4 ควำมพร้อมขององค์กรในประเด็นกำรจัดลำดับควำมสำคัญ ในประเด็นนี้ มีข้อค้นพบ
สาคัญคือหากสามารถสร้ำงควำมตระหนักว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยพัฒนำสุข
ภำวะของประชำชนก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ดังเช่นการสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลว่า
“สาหรับงานกัญชาช่วงแรกเราไม่รู้ทิศทำงประกอบกับเราไม่มีประสบการณ์การสั่งจ่าย ก็เลยทาให้
เราไม่ค่อยมีควำมสุขกับกำรทำงำนกับงำนกัญชำเลย แต่ต่อมาเริ่มคุยกับคนไข้ก็เกิดความเข้าใจ
ประกอบกับระบบเริ่มลงตัว เรารู้ว่าว่ากระบวนการของเราในคลินิกกัญชาคืออะไร มันสาคัญกับองค์กร
ยังไงก็เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทาอะไรต่อ เริ่มปรับตัวแล้วก็ เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทาอะไรต่อถ้าผู้ใหญ่
หรือว่ากลุ่มชี้แจงอะไรนโยบายอะไรมาใหม่ใหม่ก็รับฟังเอามาเสริมต่อที่เรามาประจาอยู่”
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“ตอนนี้เราเริ่มขยายงานมีการลงรพสต. คัดกรองคนไข้แล้วนัดคนไข้มารับบริการที่โรงพยาบาล
ตามวันเวลา ที่กาหนดที่ขยายงานแบบนี้ก็เพราะรู้สึกว่ากัญชาเป็นโอกาสของคนไข้ที่เขาควรได้รับ
เลยมีความคาดหวังให้ประชาชนเข้าถึงมากขึ้น อยำกให้ทำงกรมทำงผู้ใหญ่
สร้ำงแนวทำงที่ชัดเจนลงไปทุกเขตทุกโรงพยาบาล ประชาชนจะได้มีการเข้าถึงมากขึ้นรู้จักการใช้ถูกต้องมาก
ขึ้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะ”
4.3 กำรวิเครำะห์เพิ่มเติมด้วยมุมมองและกำรตีควำม (interpretation) ของทีมวิจัย
ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น การใช้การศึกษาแบบชาติพันธุ์ว รรณนา (ethnography) เพื่อการวิเคราะห์ ตีความ
(interpretation) ด้วยมุมมองของ “คนใน” (Geertz, 1973) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวิเคราะห์
เอกสาร และสื่อต่าง ๆ ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ของทีมวิจัยที่เป็นบุคลากรวิชาชีพและมีประสบการณ์
ทางานในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการและช่องว่างของการนา
นโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติรวมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกาลังคนเพื่อสนับสนุน
การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
4.3.1 กำรวิเครำะห์ตีควำมข้อมูล โดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลศิริราช 13 ปี ปฏิบัติงานกับชุมชน 10 ปี ปฏิบัติระดับเขตสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนนานโยบายลงไปสู่
การปฏิบัติ 6 ปี และปฏิบัติงานระดับกระทรวง 8 ปี ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบายการพัฒนากาลังคน (HRD) ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนากระทรวง
สาธารณสุขและประเทศและอานวยการขับเคลื่อนการจัดการความรู้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนามาใช้พัฒนา
งาน บุคคลากร ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้เพื่อนามาใช้ในการกาหนดนโยบาย ได้แบ่งการวิเคราะห์ตีความ
ข้อมูลเป็น 3 ประเด็นคือ
ประเด็ น ที่ 1 กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมส ำเร็ จ ของนโยบำย ในส่ ว นนี้ ผู้ วิ เ คราะห์ ข อเสนอปั จ จั ย
ความสาเร็จ 4 ประการ ได้แก่
1) ต้องมีการวางเป้าประสงค์ การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความ
ครบถ้ ว นของข้ อ มู ล ทั้ ง หมด ได้ แ ก่ หลั ก ฐานงานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก (research) ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
(knowledge) และประสบการณ์จากประเทศอื่นเป็นฐานประกอบ (experience) เพื่อผนวกเข้ากับบริบทของ
สังคมไทย (local context) ซึ่งจะทาให้การกาหนดนโยบายการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นไปใน
ลักษณะการสร้างนโยบายที่มาจากฐานข้อมูล (evidence-informed policy-making) เพื่อป้องกันความคลาด
เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อีกทั้ง ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวเมื่อนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
2) ความพร้อมของทรัพยากรทางสาธารณสุข (public health resources) ซึ่งหมายความรวมถึง
ทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รั บผิดชอบ กล่าวคือจะต้องมีหน่วยงานกลางกัญชาของกระทรวง
สาธารณสุขที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง เป็นผู้รับผิดชอบระบบการกากับดูแลสนับสนุนโดยตรง เพื่อให้กลไกการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการนานโยบายกัญชาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และมั่นใจว่าจะ
บรรลุเป้าประสงค์การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ กาลังคนเช่น
แพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์พื้นบ้านหรือแพทย์ทางเลือก นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข
ต้องมีคุณภาพ มีทัศนคติ มีความรู้ความสามารถ
3) มี ร ะบบสนั บ สนุ น โดยเฉพาะการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การน านโยบายกั ญ ชา
ทางการแพทย์ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
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4) ประชาชนจะต้องมีส่ ว นร่วม โดยการที่ประชาชนจะให้ การสนับสนุนนโยบายใด แสดงว่า
นโยบายนั้นจะต้องสอดคล้องกับทัศนคติ ค่านิยม พื้นฐานความคิดความเข้าใจ ความต้องการของประชาชน
และวิถีชุมชน
ประเด็นที่ 2 กำรวิเครำะห์เส้นทำงสู่ควำมสำเร็จของนโยบำยในอนำคต อาจกล่าวว่าเหตุผล
หนึ่งที่นโยบายนี้สามารถเร่งรัดดาเนินการได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะเป็นนโยบายที่ฝ่ายการเมืองให้ความสาคัญ
จึงอาจมีความไม่แน่นอน ดังนั้นเส้นทางสู่ความสาเร็จของนโยบายในอนาคตจึงจาเป็นต้องมีการวางยุ ทธศาสตร์
การดาเนินงานการนานโยบายกัฐชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติที่เป็นการดาเนินงานในระบบโครงสร้างทาง
ราชการปกติเพื่อความยั่งยืนของนโยบาย
ประเด็นที่ 3 กำรวิเครำะห์กำรออกแบบ“นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำลังคน”ข้ อ ค้น พบ
สาคัญประการหนึ่ง ของงานวิจัยนี้คือความสาเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของบุคลากร เนื่องจากบริบททางวัฒนธรรมของกระทรวงสาธารณสุข การนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบั ติไม่ได้เป็ น ไปในแบบจากบนลงล่าง (top-down) โดยสมบูรณ์แต่เป็นในลั กษณะ ที่ผู้กาหนด
นโยบายไม่สามารถบังคับควบคุมและติดตามผู้ปฏิบัติได้ทั้งหมด
ดั ง นั้ น หากต้ อ งการให้ บุ ค ลากรมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะสนั บ สนุ น นโยบาย ต้ อ งมี ก ารออกแบบ
กระบวนการที่ทาให้บุคลากรให้ความหมายต่อนโยบายนี้ว่า “เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน”
จากการที่ยากัญชาเป็นความหวังในการเยียวยารักษาโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจานวนมาก ด้วยเหตุนี้
การมีนโยบายที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และวัดผลได้จริง ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพกาลังคนอันเป็น
จุดคานงัดสาคัญของความสาเร็จของนโยบายนี้ ประกอบด้วย 2 สิ่งสาคัญคือ
1) การออกแบบกระบวนการพั ฒ นาที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ บุ ค ลากรโดยตรง ประกอบด้ ว ย
การออกแบบยุ ทธศาสตร์ ก ารอบรมให้ ครบทุ กมิ ติ ทั้งการออกแบบหลั กสู ต รการอบรมที่ ตรงตามผลลั พ ธ์
ที่ต้องการให้เกิดในการนานโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ การเลือกบุคลากรเข้าสู่กระบวนการอบรม การมีระบบ
สนับสนุนให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ
2) การออกแบบกระบวนการพัฒนาระบบการทางานเพื่อเสริมสร้าง“แรงจูงใจ”ของบุคลากรอัน
เป็นองค์ประกอบสาคัญของ“ความพร้อม”ของโรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การ
ปฏิบัติ
4.3.2 กำรวิเ ครำะห์ตี ค วำมข้อมูล โดยดร.นพ.วิรุฬ ลิ้ มสวาท จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลับมหิดลในปี พ.ศ. 2544 มีประสบการณ์การทางานในฐานะ
แพทย์ชนบทเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยทาหน้าที่ให้บริการด้านเวชกรรมและด้านสาธารณสุขชุมชน ทาหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่ง และได้ร่วมงานเป็นกรรมการกลางของชมรมแพทย์ชนบท ในการพัฒนา
และปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อชาวชนบท โดยเฉพาะการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และต่อมาได้ลาศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลับฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ระยะเวลา 8 ปี โดยจบการศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขามานุ ษ ยวิท ยาการแพทย์ (medical
anthropology) ในปี พ.ศ. 2555 โดยทาวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศ
ไทย และจบการศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยาสังคม (social anthropology) ในปี พ.ศ. 2561 โดยทา
ดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับความเป็นวิชาชีพ (professionalism) และระบบราชการ (bureaucracy) ในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ที่ต้องการเพิ่มเติมในการศึกษานี้ เกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ พ.ศ. 2562 กับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 ดังนี้
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4.3.2.1 ด้ำนกำรดำเนินนโยบำย พบว่านโยบายทั้งสองนี้ต่างเป็นนโยบายที่ได้รับการผลักดันใน
ฐานะนโยบายของพรรคการเมือง ที่มีการเร่งรัดการดาเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนภายหลัง
ที่พรรคได้รับการเลือกตั้ง มีการผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ
โดยเริ่มต้นในพื้นที่นาร่อง แล้วขยายไปทั่วประเทศภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการ
ผลักดันการดาเนินนโยบายที่ถูกเร่งรัดจากฝ่ายการเมืองในแบบนี้ เป็นสิ่งที่บุคลากรและกลไกของกระทรวง
สาธารณสุข ได้มีการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
4.3.2.2. ด้ำนเนื้อหำของนโยบำยอาจวิเคราะห์ได้ว่านโยบายทั้งสองต่างต้องการให้ประชาชน
“เข้าถึง” (access) “บริการสุขภาพ” ที่ประชาชนมีความต้องการ โดยความต้องการของประชาชนที่ผลักดัน
ผ่านนโยบายในปี พ.ศ. 2544 คือการที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จาเป็น ในขณะที่ในปี
พ.ศ. 2562 เป็นการต่อยอดการ “เข้าถึง” บริการพื้นฐานที่จาเป็นนี้ออกไป โดยอาจพิจารณาได้ว่ารูปธรรมใน
ปัจจุบันของ “บริการขั้นพื้นฐาน” คือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) ในสาขาต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่
“การใช้ยากัญชาทางการแพทย์ ” เป็นสาขาใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ในบริ บทของวัฒนธรรมผสมระหว่างความเป็น
ราชการกับความเป็นวิชาชีพ ความต้องการและผลประโยชน์ในด้านสุขภาพของประชาชนนี้ เป็นแรงผลักดัน
สาคัญที่ทาให้บุคลากรของกระทรวง “ฟันฝ่า” อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้นโยบายประสบผลสาเร็จ
4.3.2.3. ระบบกำรทำงำนของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2562 เป็นผลที่เกิดจากการดาเนิน
นโยบายหลั กประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้ าที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2544 ที่ทาให้ เกิดการจัดเครือข่ายหน่ว ยบริการ
ระดับต่าง ๆ โดยใช้จานวนและความต้องการของประชากรเป็นตัว กาหนด เป็นที่มาของการพัฒนาระบบ
การแบ่งพื้นที่และเครื อข่ายแบบเขตสุ ขภาพและการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ (service plan) ที่เริ่มต้น
ดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระบบเครือข่ายนี้จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นการเตรียมความพร้อม
ในเชิงการบริหารจัดการ สาหรับนโยบายกัญชาทางการแพทย์
4.3.2.4 กำรเริ่มดำเนินนโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำในปี พ.ศ. 2544 เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรู ป ระบบบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ที่มีการนาแนวคิดการบริห ารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ (new public
Management) เข้ามาใช้ในประเทศไทย จึงทาให้ในระบบงานของกระทรวงสาธารณสุ ข มีการนาแนวคิ ด
เทคนิควิธีการ และเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร หรือ การบริหารผลสัมฤทธิ์ ที่มีการใช้ระบบตัวชี้วัดต่าง ๆ (key performance
indicators: KPIs) และการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (management information system: MIS)
ที่มีการพัฒนาระบบการรายงานและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพบว่าระบบและเครื่องมือ
เหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทางาน ที่มีทั้งส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนางานใหม่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว และส่วนที่กลายเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะระบบ MIS ที่ต้องใช้ต้นทุนสูงมากหากต้องการพัฒ นาให้
สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยงบประมาณที่จากัดโดยเฉพาะงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มัก มีไม่
เพียงพอ ทาให้การพัฒนาระบบ MIS ในงานที่เริ่มต้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนายาวนาน จึงกลายเป็น
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ เนื่องจากกลายเป็นภาระของบุคลากร ในขณะที่หน่วยงานส่วนกลางที่เห็นความสาคัญ
ของระบบ MIS ก็ใช้วิธีการเร่งรัดเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งส่วนที่เป็น KPIs และข้อมูลอื่น ๆ ในขณะที่
ระบบยังไม่สมบูรณ์และหน่วยงานผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากระบบ MIS ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่
ในโครงการนี้จะพบว่า ปัญหาของระบบรายงานจะถูกยกขึ้นมาเป็นเรื่องสาคัญที่บุคลากรต้องการให้เร่งแก้ไข
4.3.3 กำรวิเครำะห์ตีควำมข้อมูล โดยพยาบาลวิชาชีพชานาญการ ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย
นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในการทาวิจัยคุณภาพ การออกแบบกระบวนการและเป็นวิทยากรประเด็นงานบันดาล
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ใจ องค์กรสร้างสุข นักสร้างสุของค์กรและการพัฒนาคุณภาพกาลังคน โดยแบ่งการวิเคราะห์ตีความข้อมูลเป็น
2 ประเด็นคือ
4.3.3.1 นโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์และแรงจูงใจ (motivation) เนื่องด้วยนโยบายกัญชา
ทางการแพทย์เป็นนโยบายที่มีจุดอ่อนสาคัญคือการที่นโยบายถูกสั่งการลงมาโดยไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่อง
โครงสร้ า งแม้ จ ะมี แ ผนการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ( service plan) แต่ ก็ ก ล่ า วได้ ว่ า ขาดทรั พ ยากร
เพื่อมาสนับสนุน การดาเนิน งานที่เหมาะสมและยังไม่มีความชั ดเจนของความก้าวหน้าตามสายการทางาน
(career path) ของผู้ที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชา ทาให้ขาดแรงจูงใจจากภายนอก (extrinsic rewards) อย่างไร
ก็ดีสิ่งที่ทาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ยังมีแรงจูงใจในการทางานและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง คือแรงจูงใจจากภายใน (intrinsic rewards) ที่หล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมวิชาชีพ (professionalism)
ของบุคลากร โดยเฉพาะหลักจริยธรรมที่ยึดมั่นในประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เป็นแรงจูงใจจาก
ภายในที่ทาให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะดาเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์เมื่อรับรู้ถึง คุณค่าและ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ดังนั้นความสาเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาคุณภาพกาลังคนที่จะต้องมีการออกแบบกระบวนการ เพื่อสร้างแรงจูงใจภายใน
ให้บุคลากรที่มีความเฉพาะเจาะจงกับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์และสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกไป
จนถึงการเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติต่อกัญชาทางการแพทย์ได้ เช่น การใช้กระบวนการเขียนเรื่องเล่าทางการแพทย์
(narrative medicine) เพื่อให้บุคลากรเห็นถึงประโยชน์ของการใช้กัญชา เพื่อการรักษาผู้ป่วยผ่านเรื่องเล่าที่
เป็นชีวิตของผู้ป่วยจริง ๆ และทาให้แรงจูงใจนี้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
4.3.3.2 นโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์กับกำรเตรียมควำมสำมำรถทั่วไป (general capacity)
และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน (innovation-specific capacity) ให้กับโรงพยาบาลด้วยวัฒนธรรมราชการ
มีร ะบบความสั มพัน ธ์ร ะหว่างผู้ กาหนดนโยบาย (principals) และผู้ ปฏิบัติ (agents)
ที่ผู้ กาหนด
นโยบายมั ก ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ควบคุ ม และติ ด ตามผู้ ป ฏิ บั ติ ได้ ทั้ ง หมด (Buse, Mays, และ Walt, 2005)
ขณะเดียวกันกระบวนการสั่งการของนโยบายใหม่ๆ ลงมาสู่ผู้ปฏิบัติก็มักอนุมานว่าพื้นที่ต้องสามารถนานโยบาย
นั้น ๆ ลงสู่การปฏิบัติได้ทัน ที ทาให้ขาดการประเมินความสามารถทั่ว ไปของขององค์กรที่จะทาให้ อ งค์ กร
สามารถรักษาสภาพปกติขององค์กรในการทางานเมื่อต้องนานโยบายใหม่ไปสู่การปฏิบัติได้ เช่น
การ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การเงิ น การคลั ง แต่ จ ากการตี ค วามข้ อ มู ล กลั บ พบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ที่จะเข้าใจเป้าหมายและทิศทางขององค์กรร่วมกัน จะนาไปสู่การทางานร่วมกันของคนในองค์กร การสร้าง
บรรยากาศการทางานที่ดีของคนในองค์กรนั้นจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง และเป็นจุดอ่อนในการนานโยบายกัญชา
ทางการแพทย์สู่การปฏิบัติเมื่อขาดการเตรียมความพร้อมของการเตรียมความสามารถทั่วไปให้องค์กร
ขณะทีค่ วามสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นความรู้ทักษะและความสามารถเฉพาะด้านที่จาเป็นสาหรับ
การนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติซึ่งมีการออกแบบกระบวนการผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชา
ทางการแพทย์ ส าหรั บ แพทย์ ทัน ตแพทย์ เภสั ช กร โดยกรมการแพทย์ การอบรมการจัดตั้งคลิ นิกกั ญ ชา
ทางการแพทย์แผนไทย สาหรับแพทย์แผนไทยโดยกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็ยังไม่สามารถ
สร้างความครอบคลุมให้ กับสหวิชาชีพได้ เช่น วิชาชีพพยาบาล ทาให้เป็นจุดอ่อนในการนานโยบายกั ญชา
ทางการแพทย์อันมีความเป็นเอกลักษณ์ของความรู้ทักษะความสามารถและการสนับสนุนที่จะทาให้นโยบาย
ประสบความสาเร็จ
ดังนั้นจึงจาเป็นที่การวางแผนพัฒนาคุณภาพกาลังคนที่คาดหวังความสาเร็จของนโยบายกัญชา
ทางการแพทย์ในอนาคตต้องให้ความสาคัญและเปลี่ยนจุดอ่อนเหล่านี้ให้กลายเป็นจุดแข็งให้ได้
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4.3.4 กำรวิเครำะห์ตีควำมข้อมูล ด้วยมุมมองของนักวิจัย น.ส.ปารณัฐ สุขสุทธิ์ จบการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน เรียนรู้การศึกษาลงพื้นที่ชุมชนและวางแผนจัดลาดับสาคัญแก้ปัญหา
ชุมชนจึ งพบความสนใจ การแก้ปั ญหาชุมชนด้ว ยการพึ่งตนเองด้านสุ ข ภาพจึงจะยั่งยืนจึงมีโ อกาสทางาน
สาธารณสุขมูลฐานในด้านการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและการแพทย์พื้นบ้านในชุมชนตามทิศทางแผนพัฒนา
การสาธารณสุขฉบับที่ 5 (พ.ศ.2526-2530) ได้พบภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพชุมชน จึงสนใจว่าชุมชนมี
ความรู้และวัฒนธรรม จึงได้ศึกษาปริญญาโทสาขามานุ ษยวิทยาประยุกต์ และมีโอกาสทางานสาธารณสุขใน
โครงการต่าง ๆ ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและมุมมองด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยา ตาแหน่งงานปัจจุบันคือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ตามมุมมองของผู้ศึกษาที่มีประสบการณ์ทางานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ด้ า นสุ ข ภาพประชาชนย่ อ มเห็ น ด้ ว ย ด้ ว ยการที่ กั ญ ชาเป็ น พื ช ท้ อ งถิ่ น และมี ข้ อ มู ล ที่ ช าวบ้ า นเคยใช้ กันใน
รูปแบบต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันย่อมเป็นความยากลาบากของบุลากรสุขภาพที่ได้รับการฝึกฝนวิธีคิดและบ่ม
เพาะมุมมองในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในหลักสูตรการศึกษาและระบบการทางาน เมื่อได้รับโจทย์ให้ร่วม
ศึกษาเรื่องนี้แต่แรกจึงเกิดความสนใจอยากรู้ว่า ความขัดแย้งทางความรู้และแนวความคิดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
โรงพยาบาลจะออกแบบแนวทางด าเนิ น งานอย่ า งไร และบุคลากรสาขาวิ ช าชี พ ทางการแพทย์ เภสั ช กร
พยาบาลและแพทย์แผนไทย ที่เป็นทีมหน้าด่านรับและจ่ายยาให้กับประชาชนที่มาด้วยข้อมูลและความต้องการ
ต่าง ๆ กันนั้น บุคลากรจะทางานนี้กันอย่างไร
ความขัดแย้งของความรู้เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดมาจากการขาดข้อมูลและความรู้จากการศึกษาวิจัย
ตามจารีตวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั้น ที่จะทาให้ได้รับข้อมูลหรือความรู้ไม่เท่ากันเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะ
มุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ถูกกากับจากระบบสุขภาพหลักที่สังกัดอยู่เป็นระบบการแพทย์สมัยใหม่
(Modern medical science system) การตัดสินใจของแพทย์มีแบบแผนและวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์กากับอยู่
รวมถึงเภสั ช กรและพยาบาล แม้ในช่ว งหลั งยุคงานสาธารณสุขมูล ฐานและการเกิดขึ้นของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สองกระแสนโยบายที่นาแนวคิดทางสังคมวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนให้บุคลากร
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรการศึกษา บริบทการทางานของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง นโยบาย
ของผู้บริหารส่งผลให้บุคลากรได้มีประสบการณ์จัดการความรู้ที่ขัดแย้งนี้ บุคลากรได้ศึกษาความรู้และลงมือทา
ได้พบคุณค่าใหม่บ างอย่ างทั้งจากการทางานและยากัญชา คุณค่าที่บุคลากรไปถึงคือความใส่ใจประชาชน
ที่เจ็บป่วยและต้องการใช้ยากัญชาและพบคุณค่ากัญชาในเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่คนป่วยในกลุ่มโรคหรือ
อาการที่รักษาทางแผนปัจจุบันไม่ได้ผล
สาหรับผู้ศึกษาได้พบคุณค่าของบุคลากรสุขภาพในการทางานดูแลรักษาประชาชนอย่างทุ่มเท
นโยบายใหม่ๆ ที่ลงไปให้พื้นที่ปฏิบัติมีมากมาย และยังมีสภาพปัญหาเดิม ๆ คือ การแยกงานตามหน่วยงาน
และรายงานผลตามหน่วยงาน แต่บุคลากรก็ยังพยายามทาทุกอย่างอย่างเต็มที่ นี้คือข้อค้นพบสาหรับตัวนักวิจัย
ที่ทาให้รู้สึกขอบคุณบุคลากรสุขภาพทุกคนเสมอเมื่อทางานวิจัยเสร็จ
4.4 กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำลังคนเพื่อสนับสนุนกำรนำนโยบำยกัญชำทำงกำรแพทย์
ไปสู่กำรปฏิบัติในระบบบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิผล
การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพกาลังคนในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ผ่านทั้งการมองในเชิงระบบ
ของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่ ประกอบด้วยระบบบริหารหรือระบบสนับสนุน (supporting system)
ระบบการให้ บ ริ การ (delivery system) และระบบการสนับสนุนในทางเทคนิ ค (technical assistant
system) ระบบการให้บริการ (delivery system) ระบบสนับสนุน (supporting system) และการพิจารณา
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“ความพร้ อม” ของแต่ล ะโรงพยาบาลในองค์ประกอบด้านแรงจูง ใจ (motivation) ความสามารถทั่ ว ไป
(general capacity) และความสามารถเฉพาะด้าน (specific capacity) โดยประมวลผลการวิจัยออกเป็น
3 ประเด็น คือ
4.4.1 แนวทำงทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำลังคน ด้ำนระบบบริหำร
4.4.1.1 ควรมีกระบวนการปรับวิธีคิด (mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินนโยบาย
ในทุกระดับในประเด็นแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการและคลินิกการให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์ ทั้งระบบการรักษาโรคด้วยยากัญชาของแพทย์แผนปัจจุบัน กัญชาในตารับยาแผนไทย และ
กั ญ ชาในต ารั บ ของหมอพื้ น บ้ า นให้ ส อดคล้ อ งไปในทางเดี ย วกั น โดยในระดั บ บริ ห ารซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ด้ า น
การขับเคลื่อนนโยบายและอานวยการสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาล
ควรปรั บ การออกแบบการบริ ห ารด้ว ยการเปิดรับฟังความคิดเห็ นจากผู้ ป ฏิ บัติงานในพื้นที่มากขึ้น ขณะที่
บุคลากรในฐานะสหวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่ให้บริการควรปรับกระบวนการคิดมุมมอง ทัศนคติ และความเชื่อให้มี
ความสอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานการรักษา และความต้องการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ของผู้รับบริการจริง
4.4.1.2 ควรกาหนดโครงสร้างอัตรากาลั ง บทบาทหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในคลินิ กกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาล รวมทั้งความเจริญก้าวหน้ าของ
สายงานตามโครงสร้างอัตรากาลัง (career path) เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivation) ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในคลินิกกัญชา
4.4.1.3. ควรมีการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ให้ครอบคลุม
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
ส่ งเสริ มทักษะการใช้ย ากั ญชาได้อ ย่ างสมเหตุผ ลและเพื่ อ พัฒ นาทั กษะเฉพาะ (specific capacity) ให้ กั บ
บุคลากร
4.4.1.4 ควรมีการพัฒ นาหลั กสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์เฉพาะด้านและอบรมบุ คลากร
ทางการแพทย์ เ พื่ อ เป็ น พี่ เ ลี้ ย งสนั บ สนุ น เป็ น วิ ท ยากรในการจั ด อบรม ในระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ เขตบริ ก าร
เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการ
4.4.1.5 ควรมีการพัฒนาหน่วยงาน/ระบบบริการต้นแบบการใช้กัญชาทางการแพทย์เฉพาะด้าน
เพื่อรองรับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ
4.4.1.6 ควรมีนโยบายการพัฒ นาคุณภาพกาลั งคนที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และวัดผลได้จริง
ซึ่งต้องประกอบด้วยทั้งการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรงและการพัฒนาระบบการทางานเพื่อเสริมสร้าง
“แรงจูงใจ” ของบุคลากรที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการนานโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
4.4.2 แนวทำงทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำลังคน ด้ำนระบบบริกำร
4.4.2.1 ควรพัฒนาแนวทางการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ให้สามารถตอบความจาเป็นและ
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายและสอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งลดขั้นตอนด้านการบันทึกข้ อมูล
ลงระบบโปรมแกรมการให้ บ ริ ก ารกั ญ ชาทางการแพทย์ แ ละการรี ย กเก็ บ ค่ า ชดเชยการให้ บ ริ ก ารของ
หน่วยบริการ/โรงพยาบาล
4.4.2.2 ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการกัญชาทางการแพทย์และการส่ง
ต่อผู้ป่วยของหน่วยบริการ ตั้งแต่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจและสมัครใจเข้ารับบริการ การคัดกรอง
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การเริ่มต้นกระบวนการรักษาด้วยยากัญชา หรือตารับกัญชาแผนไทย การติดตามความก้าวหน้าการสั่งใช้กัญชา
ทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการ และการฟื้นฟูสภาพทั้งในคลินิกหน่วยบริการและในชุมชน บูรณาการเชื่อมต่อกับ
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและทีมหมอครอบครัวด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการหลังจากการ
ได้รับการสั่งใช้กัญชาจากหน่วยบริการ/โรงพยาบาล รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริหารจัดการในการรับมือกับ
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ (general capacity) ให้กับหน่วยบริการ/โรงพยาบาล
4.4.2.3 ควรมีการประเมินความพร้อม (readiness) ของหน่วยบริการ/โรงพยาบาล ทั้งก่อนและ
ระหว่างการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งในประเด็นแรงจูงใจ (motivation) ทักษะความสามารถทั่วไป
(general capacity) และทักษะเฉพาะ (specific capacity) เพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนาความพร้อมของ
ระบบบริ ก ารกั ญ ชาทางการแพทย์ ใ ห้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไปถึ ง
ผลลัพธ์ที่ต้องการ (outcomes) ตามที่มีการออกแบบนโยบายไว้
4.4.3 แนวทำงทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำลังคน ผ่ำนกำรพัฒนำระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิค (technical assistant system)
4.4.3.1 ควรมีการดาเนิ นการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องทั้งในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อให้มีหลักฐานสนับสนุน
ให้กับการให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ของบุคลากรวิชาชีพ รวมถึงควรมีการสังเคราะห์องค์ความรู้
จากต่างประเทศและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
4.4.3.2 ควรมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากระบบรายงานเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา
ระบบการทางานและระบบการให้บริการทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศ และมีระบบการถ่ายทอดข้อมูล
ย้ อ นกลั บ ไปยั ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ผ่ า นช่ อ งทางและกลไกต่ า ง ๆ เช่ น ระบบการนิ เ ทศงาน ระบบพี่ เ ลี้ ย ง รวมถึ ง
การมีแหล่งข้อมูลทางวิชาการ online สาหรับบุคลากร
4.4.3.3 ควรมีระบบการให้คาปรึกษากับบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการ
4.4.3.4 ควรมี ก ารพั ฒ นาการฝึ ก อบรมและการให้ ค วามรู้ กั บ บุ ค ลากรทั้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การให้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุน
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บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
โครงการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive study) ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) แบบชาติพันธุ์วรรณนา (ethnography) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(indepth interview) และการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) ด้วยแนวคาถามที่ใช้ในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อ“ความพร้อม”ของโรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติดาเนินการ
เก็บข้อมูลควบคู่ไปกับการวิเคราะห์บริบทในเชิงระบบของกระบวนการการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้
การวิ เ คราะห์ เ อกสารและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ร่ ว มไปกั บ การ วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น เพิ่ ม เติ ม โดยการตี ค วาม
(interpretation) ด้วยมุมมองของ “คนใน” ของคณะนักวิจัยที่เป็นบุคลากรวิชาชีพ และมีประสบการณ์ทางาน
ในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยการสังเคราะห์และประมวลผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3
มิติของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
5.1.1 กำรวิเครำะห์ภำพรวมของนโยบำย
ในการประมวลผลการศึกษาภาพรวมของนโยบายตามสามเหลี่ยมการวิเคราะห์นโยบาย (policy
analysis triangle) พบว่ามีประเด็นสาคัญดังนี้
(1) บริบทและกระบวนกำรตั้งแต่กำรเกิดขึ้นของนโยบำยเน้นย้ำสำรัตถะสำคัญที่ยั งคงอยู่
จนถึงปัจจุบัน
นโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ ตามนิ ย ามของ “นโยบายด้ า นสุ ข ภาพ” ตอนหนึ่ ง ว่ า เป็ น
“ค าประกาศเป็ น ทางการเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การภายในสถาบั น ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะรั ฐ บาล ” จึ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผลที่จะกล่าวว่าการประกาศใช้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นหมุด
หมายที่ “นโยบายกัญชาทางการแพทย์เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย” ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายนี้
ได้รับการ “ประกาศ” ในเล่มที่ 136 ตอนที่ 19 ก ของ ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ที่เป็นฉบับกฤษฎี กา
จึงเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการ “ปลดล็อค” ในทางกฎหมาย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา
ในทางการแพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง และการระบุ ไ ว้ ใ นมาตราสุ ด ท้ า ยว่า ผู้ รั ก ษาการตามพระราชบั ญญัตินี้
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงทาให้กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทตามกฎหมายฐานะกลไก
ของรัฐในการดาเนินการให้น โยบายเกิดผลสาเร็จประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม การนา
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ไปสู่ ก ารปฏิ บัติโ ดยกระทรวงสาธารณสุ ข จึงเริ่มต้นนับแต่เ ดื อ นกุ มภาพั น ธ์
พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์การดาเนินการตามนโยบายโดยหน่วยงานและบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขในการเปิดให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ ที่เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2562 จะต้อง
อ้างอิง “คาประกาศเป็นทางการ” ในการแถลงนโยบายของรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ในวันที่
7 สิ งหาคม 2562 ซึ่งนโยบายนี้ ได้ส รุ ป ไว้ในข้อความสั้ น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหน้าหลั กของเว็ปไซต์ “กัญชา
ทางการแพทย์” ของกระทรวงสาธารณสุขมีเครื่องหมายอัญประกาศระบุว่าเป็นคากล่าวของ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงถึงการย้าสารัตถะสาคัญของนโยบายนี้ คือ “ปลดล็อค...กัญชา
ทางการแพทย์เสรี”
อย่ า งไรก็ ต าม ตามนิ ย ามอี ก ตอนหนึ่ ง ของนโยบายด้ า นสุ ข ภาพ ที่ ว่ า “… เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ และแรงผลักดันอื่น ๆ ทางการเมือง” ซึ่งในบริบทของประเทศไทย
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ในปี 2562 คาว่า “การเมือง” มีความหมายของ “การเมืองแนวใหม่” (new politics) ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมคือ
การให้ ป ระชาชนเข้ า มามี บ ทบาทโดยตรงในการเสนอร่ า งกฎหมาย ซึ่ ง การทบทวนกระบวนการผลั กดัน
การแก้ไขกฎหมายที่นามาสู่การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 นั้น เกิดขึ้น
จากความต้องการและแรงผลักดันของภาคประชาสังคมและฝ่ายต่าง ๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า สารัตถะสาคัญ
อีกประการหนึ่งของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ คือ นโยบายนี้ไม่ได้เป็นนโยบายที่เกิดจากความต้องการและ
แรงผลักดันทางฝ่ายการเมืองของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นนโยบายที่เป็น
ความต้องการของประชาชนด้วย
(2) ลักษณะเฉพำะของผู้ปฏิบัติและบริบททำงวัฒนธรรมมีผลต่อควำมสำเร็จของนโยบำย
แม้ ก ารด าเนิ น การตามนโยบายกั ญ ชาทางการแพทย์ ข องกระทรวงสาธารณสุ ข จะเป็ น ในลั ก ษณะ
การสั่ ง การจากผู้ บ ริ ห าร ในลั ก ษณะของนโยบายจากบนลงล่ า ง (top - down) แต่ บ ริ บ ทของกระทรวง
สาธารณสุขที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมวิชาชีพ ทาให้การนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติเป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์ที่ผู้กาหนดนโยบายไม่สามารถบังคับควบคุมและติดตามได้ทั้งหมด
และจากการที่นโยบายนี้เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก “ยากัญชา” ที่พัฒนาขึ้นท่ามกลางหลักฐาน
สนับสนุนที่ยังมีข้อจากัดและข้อมูลโต้แย้งจากอันตรายในฐานะสิ่งเสพติด ทาให้เป็นนโยบายที่ผลักดันให้ มี
การใช้ ย ากั บ ผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ก ระทบโดยตรงกั บ ความเป็ น วิ ช าชี พ (professionalism) ของบุ ค ลากร
โดยเฉพาะหลักจริยธรรมที่ยึดมั่นในประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นความสาเร็จของนโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขจึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ทาหน้าที่ตัดสินใจเลือกและสั่งจ่ายยายากัญชาให้กับผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมทางวิชาชีพ
5.1.2 กำรวิเครำะห์บริบทเชิงระบบของกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
การวิเคราะห์บริบทในเชิงระบบของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ใช้กรอบแนวคิดที่พัฒนามา
จากทฤษฎีระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและบริบทที่มีผลต่อ “ความพร้อม” ขององค์กรในการปรับใช้
นวัตกรรมหรือการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) โดยการแยกแยะองค์ประกอบ
3 ระบบย่ อย ได้แก่ ระบบการให้ บ ริ การ (delivery system) ระบบสนับสนุน (supporting system) และ
ระบบการสนับสนุนทางเทคนิค (technical assistance system) สามารถสรุปผลการวิเคราะห์และประมวลผล
การศึกษาได้ดังตารางที่ 21
ตำรำงที่ 21 ตารางผลการวิเคราะห์ระบบการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล
ระบบย่อยและองค์ประกอบ
1. ระบบกำรให้บริกำร
1.1 การให้บริการการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล

ผลกำรวิเครำะห์

• มีการจัดบริการคลิ นิกกัญชาทางการแพทย์ เป็นประจา ทั้งแบบที่
แยกระหว่ า งการแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น การแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านและแบบผสมผสานการแพทย์หลายระบบคู่กันไป
บางโรงพยาบาลเริ่มมีการให้บริการนอกคลินิกกัญชาทางการแพทย์
1.2 การคัดกรองความ
• การคัดกรอง การวินิจฉัยและเลือกชนิดของยากัญชา ดาเนินการ
เหมาะสมในการได้รับยา
ตามแนวทางที่ส่วนกลางกาหนด ผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์แผนปัจจุบัน
1.3 การให้การวินิจฉัยและเลือก • การแนะนาให้ใช้ยาแผนไทยเป็นทางเลือก เมื่อส่วนกลางปรับเกณฑ์
ชนิดของยากัญชา
ทาให้มีผู้ได้รับยาเพิ่มขึ้น
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1.4 การจ่ายยาและให้
คาปรึกษาการใช้
1.5 การติดตามผลข้างเคียง
1.6 การบันทึกข้อมูลการ
ให้บริการ

ผลกำรวิเครำะห์
• การจ่ายยาและให้คาปรึกษาพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์แต่ รพ. ไม่มี
ยาไว้ให้บริการ โดยเฉพาะยา CBD เด่น และผู้ป่วยบางรายปฏิเสธที่
จะรับยาแผนไทย
• การติดตามผลข้างเคียง มีการติดตามหลังรับยา 3-7 วันและทุกครั้ง
ที่มารับการตรวจติดตาม แต่ด้วยบุคลากรที่มีอยู่จากัดเมื่อจานวน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การติดตามจึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
• มีระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยและระบบรายงานการให้บริการที่
แยกกัน หลายระบบ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน ระบบมีปัญหาบ่อย ๆ และไม่
เชื่อมโยงกับระบบปกติของโรงพยาบาล ด้วยอุปสรรคต่าง ๆ ทาให้
การรายงานข้อมูลมาที่ส่วนกลางของแต่ละ รพ. ยังไม่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน และไม่แสดงความก้าวหน้าของงานล่าสุดได้

2. ระบบสนับสนุน
2.1 การสนับสนุนทางวิชาการ
• มีการจัดอบรมความรู้การใช้ยากัญชาโดยกรมการแพทย์ และ
การฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และโดยเขต
การให้คาปรึกษาทางวิชาการ
สุขภาพมีบุคลากรและวิทยากรที่สามารถให้คาปรึกษาได้ และมีการ
เอกสาร/สื่อทางวิชาการ
ขอคาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรอื่น ๆ โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหน่วยงานส่วนกลางมีการจัดทาเอกสารคู่มือ
และมีฉบับปรับปรุงเป็นระยะ
2.2 การสนับสนุนทรัพยากร
• ยา

• ยาสารสกัดกัญชามีทั้งส่วนที่โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนและที่
ต้องซื้อเอง สาหรับยากัญชาบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
• บุคลากร
• มีการจัดสรรบุคลากรตามแนวทางที่ส่วนกลางกาหนด โดยเป็นงาน
เพิ่มเติมของบุคลากรที่ผ่านการอบรมจานวนหนึ่ง มีทั้งที่หมุนเวียน
กันและดูแลเป็นประจา
• สถานที่และอุปกรณ์
• โรงพยาบาลจัดสรรพื้นที่และอุปกรณ์สาหรับการให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์เป็นประจา มีการปรับเปลี่ยนวันและสถานที่
ตามบริบทที่เปลี่ยนไป
• งบประมาณ
• การจัดบริการของ โรงพยาบาลใช้งบประมาณการดาเนินงาน
ตามปกติ
• โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ • มีการออกแบบโครงการของหน่วยราชการในสังกัดกระทรวง
ราชการกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขในการสนับสนุนนการดาเนินงานตามนโยบาย
2.3 การติดตามและประเมินผล
• การติดตามและประเมินผล
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• การให้คาปรึกษาด้านการ
บริหารและการดาเนินงาน
• การชื่นชมและให้คุณให้โทษ

ผลกำรวิเครำะห์
• มีการพัฒนาระบบข้อมูลกลางที่เรียกว่า C-MOPH เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกระบบเข้าด้วยกัน แต่ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนของการ
บันทึกข้อมูลและไม่ครอบคลุมทุก รพ.
• มีการดาเนินการโดยใช้ระบบเขตบริการสุขภาพ ตามแนวทางการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• ยังไม่มีระบบการชื่นชมและให้คุณให้โทษที่ชัดเจนต่อผลการ
ดาเนินงาน แต่มีการเร่งรัดการลงข้อมูลในระบบรายงาน

3. ระบบควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค
• การสังเคราะห์องค์ความรู้
• มีการวิจัยและพัฒนาโดยกรมวิชาการและมีความร่วมมือกับสถาบัน
• การถ่ายทอดองค์ความรู้
วิชาการ
• ยังไม่มีการสังเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้จากข้อมูลในระบบ
รายงาน
• ยังไม่มีความชัดเจนในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยและ
พัฒนาและระบบรายงานกลับไปสู่ผู้ปฏิบัติ
5.1.3 กำรวิเครำะห์ “ควำมพร้อม” ของโรงพยำบำล
จากการเก็บข้อมูลด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการอภิปรายกลุ่ม สามารถประมวลปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการให้บริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ และข้อเสนอแนะ
จากความเห็นของบุคลากร สามารถวิเคราะห์และประมวลผลเป็นองค์ประกอบ 3 ประการ ดังตารางที่ 22
ตำรำงที่ 22 ผลการศึกษาองค์ประกอบของ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์
ไปสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบ
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
ควำมสำมำรถ • มีการใช้พันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
ควรมีกระบวนการเพื่อช่วยเหลือองค์กรใน
ทั่วไป
องค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมโยง
การพัฒนาความสามารถที่จะจัดหา เข้าถึง
(General
ระหว่างนโยบายที่สั่งการลงมาและ
และกระจายทรัพยากร เนื่องจาก
Capacity)
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของคนในองค์กร การจัดการนโยบายเร่งด่วนเช่นนโยบาย
• มีวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความ
กัญชาจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
เชื่อและการให้คุณค่าในการทางาน
ทรัพยากรอันจากัดของแต่ละโรงพยาบาล
ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทรัพยากรมนุษย์
• คนในองค์กรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
รวมทั้งยังขาดศักยภาพในการเข้าถึง
และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ทรัพยากรจากแหล่งทุนต่าง ๆ ในสังคม
• องค์กรมีความสามารถในการ
เช่น ทุนจากรัฐบาล ทุนจากองค์กรเอกชน
เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และ
แก้ไขอย่างรวดเร็วถ้าเกิดปัญหา
• มีวัฒนธรรมการการรับฟังความคิดเห็น
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ควำมสำมำรถ
เฉพำะต่อ
นโยบำยกัญชำ
ทำงกำรแพทย์
(InnovationSpecific
Capacity)

แรงจูงใจ
(Motivation)

ข้อค้นพบ
• มีวัฒนธรรมการเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด
• มีผู้นาที่สามารถสร้างความร่วมมือ
ภายในองค์กรด้วยการสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างบุคลากร
• มีผู้นาที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
บุคลากรผ่านการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

• องค์กรมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้
เนื่องจากสัดส่วนบุคลากรที่มีความเข้าใจ
บริการการกัญชาทางการแพทย์
และศักยภาพในการใช้ประโยชน์จาก
• องค์กรมีความรู้สามารถนานโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ในแต่ละองค์กรยังมี
กัญชามาออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับ สัดส่วนน้อยกว่าผู้ที่ไม่เข้าใจทาให้การใช้
บริบทขององค์กรตนเอง
กัญชาในแต่ละองค์กรค่อนข้างติดขัดจึง
• องค์กรสามารถใช้เครือข่ายที่มีทางาน จาเป็นต้องขยายศักยภาพนี้อย่างน้อยก็ใน
ร่วมกับองค์กรอื่นและประสบ
ความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กรให้ได้ 100
ผลสาเร็จได้
เปอร์เซ็นต์
• มีบุคคลสาคัญในองค์กรที่เป็น
แบบอย่างในการนานโยบายกัญชาทาง
การแพทย์สู่การปฏิบัติและสามารถ
สื่อสารได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความ
ต้องการของประชาชนและประโยชน์
ของกัญชาทางการแพทย์
• การรับรู้ถึงความทุกข์ (suffering)
• ควรมีการพัฒนาข้อมูลเชิงประจักษ์
ของผู้ป่วย ที่มากกว่าแค่การรักษาโรค
ที่เพียงพอในการสร้างแรงจูงใจ
(disease) ทาให้มองเห็นว่ากัญชา
ในประโยชน์ของกัญชาและความ
ไม่ได้เป็นไปเพื่อการรักษาแต่เป็นไป
ปลอดภัยในการใช้
เพื่อการเยียวยา
• ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการแสดงเห็น
• การมองกัญชาในฐานะทางเลือกของ
ว่ากัญชาสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ผู้ป่วยที่มีทางเลือกน้อย เช่น ผู้ป่วย
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรผ่านกรณีศึกษาที่
ระยะสุดท้าย ผู้ป่วยมะเร็ง
ทรงพลัง
• การมองนโยบายกัญชาทางการแพทย์ • ควรมีระบบการจัดการความรู้และ
ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เคย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรที่มีการ
ใช้กัญชา “ใต้ดิน” หรือกัญชาผิด
นากัญชาทางการแพทย์ไปใช้เพื่อ
กฎหมายให้ขึ้นมา “บนดิน” หรือมา
สนับสนุนแรงจูงใจซึ่งกันและกัน
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องค์ประกอบ

ข้อค้นพบ
รับการรักษาในระบบสุขภาพที่
ปลอดภัยกว่า
• มีความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจาก
ทีมงาน

ข้อเสนอแนะ
• ควรมีการสนับสนุนให้มีโครงสร้าง
การทางานที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรงที่
ชัดเจน

5.2 กำรอภิปรำยผล
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์ ไม่ได้เป็นนโยบายที่เกิดจากความต้องการและ
แรงผลักดันทางฝ่ายการเมืองของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่เป็นนโยบายที่เป็น
ความต้องการของประชาชน และความสาเร็จของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุ ข
จึงขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของบุคลากร
ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดเรื่องความพร้อมขององค์กรในการนานโยบายมาสู่การปฏิบัติ ที่จะต้องมี
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านคือความสามารถในเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการรับมือกับนโยบายใหม่ ๆ โดยทั่วไป
(general capacity) และที่ เฉพาะเจาะจงกับ นโยบายนี้ (specific capacity) และแรงจูงใจ (motivation)
ในภาพรวมขององค์ ก รต่ อ การน านโยบายนี้ไ ปสู่ ก ารปฏิบั ติ ทั้ ง นี้ พ บว่ า “ความพร้ อ ม” ขององค์ ก ร มี ผ ล
ต่อความสาเร็จของแต่ละโรงพยาบาลนาร่องทั้ง 8 แห่ง ในระยะแรกของการเป็นผู้บุกเบิกการนานโยบายกัญชา
ทางการแพทย์ ไปสู่ การปฏิบั ติ โดยต้องอาศัยปัจจัยหลายระดับทั้ งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และ
ทั้งปัจจัยระดับองค์กรและปัจจัยระดับบุคคล
ทั้ ง นี้ ใ นบริ บ ททางวั ฒ นธรรมของกระทรวงสาธารณสุ ข การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ไป
ในแบบจากบนลงล่าง (top-down) โดยสมบูรณ์ แต่เป็นในลักษณะที่ผู้กาหนดนโยบายไม่สามารถบังคับควบคุม
และติ ด ตามผู้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จ ะท าให้ บุ ค ลากรมี ค วามเต็ ม ใจ ( willingness)
ทางานสนับสนุนนโยบายคือการที่บุคลากรให้ความหมาย (meaning) ต่อนโยบายนี้ว่า เป็นสิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยยากัญชาเป็นความหวังในการเยียวยารักษาโรคและความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
จานวนมาก อย่างไรก็ตามด้วยวัฒนธรรมวิชาชีพทาให้ มีอุปสรรคสาคัญในการสนับสนุนนโยบายคือข้อจากัด
ในทางวิชาการ ที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ต้อง “ปลดล็อค” โดยมีข้อเสนอในส่วนขององค์ประกอบด้าน “แรงจูงใจ”
ของ “ความพร้ อ ม” ขององค์ ก ร ว่ า ควรมี ก ารพั ฒ นาข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ พี ย งพอในการสร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้ยอมรับประโยชน์ของกัญชาและความปลอดภัยในการใช้ และควรมีการแสดงให้เห็นว่ากัญชาสามารถช่วยให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรผ่านกรณีศึกษาที่ทรงพลัง
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของนโยบายช่วยเน้นย้าความสาคัญของ ประเด็นคาถามสาคัญของนโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ตามที่บัณฑิตและคณะ (2562) เสนอไว้ว่ายังมีแนวความคิด และข้อมูลที่
ขัดแย้งกัน หรือเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาให้ชัดเจน ได้แก่ (1) กัญชาเป็นยาเสพติดหรือสมุนไพร (2)
กัญชาสามารถ “รักษาได้บางโรคบรรเทาอาการได้บางอาการ” หรือ “รักษาโรคให้หายขาดได้จานวนมาก”
(3) ควรมองนโยบายกัญชาด้วยมุมมองด้าน “การแพทย์” หรือ “การสาธารณสุข” (3) การควบคุมการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ควรเป็น “แบบหลวม ๆ” หรือ “แบบเข้มข้น” (5) การเชื่อมประสานกันระหว่างระบบการแพทย์
แผนปั จ จุ บั น และการแพทย์ แ ผนไทยในเรื่ อ งการใช้ ย ากั ญ ชาและ (6) บทบาทของการวิ จั ย และระบบ
การเฝ้าระวังในนโยบายกัญชาทางการแพทย์ควรเป็นอย่างไร
การวิเคราะห์ในเชิงระบบ ช่วยให้เห็นว่าปัญหาของระบบรายงาน เป็นปัจจัยที่บุคลากรให้ความสาคัญ
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลอย่างมากต่อองค์ประกอบด้านแรงจูงใจของบุคลากร โดยเป็นอุปสรรคสาคัญต่อความสาเร็จของ
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นโยบายและความยั่งยืนของการจัดบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาล กล่าวคือ ปัญหาของ
การมีร ะบบการลงทะเบี ย นผู้ป่ วยและระบบรายงานการให้บริการแยกกันหลายระบบและไม่เชื่อมโยงกัน
ยิ่งไปกว่านั้นการคีย์ลงระบบมีปัญหาบ่อยครั้งและไม่เชื่อมโยงกับระบบปกติของโรงพยาบาลกลายเป็นเพิ่มภาระ
ให้กับเจ้าหน้าที่ และเป็นสิ่งที่ทาให้บุคลากรจานวนมากแม้จะเห็นประโยชน์ของบริการการใช้กัญชา
ทาง
การแพทย์ แต่ก็ไม่อยากจะมาทางานนี้ จึงเป็นปัญหาที่มีความสาคัญที่ควรได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และรวดเร็ว
อาจกล่าวโดยสรุป ได้ว่าการมีนโยบายอย่างชัดเจนและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพก าลั งคน
ที่ประกอบด้วยทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนส่งเสริม บุคลากรโดยตรงและการพัฒนาระบบการทางานเพื่ อ
เสริมสร้าง “แรงจูงใจ” ของบุคลากรอันเป็นองค์ประกอบสาคัญของ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการนา
นโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัตินับว่าเป็นจุดคานงัดสาคัญของความสาเร็จของนโยบายนี้
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
(1). ควรก าหนดโครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง บทบาทหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก กั ญ ชาของหน่ ว ยบริ ก าร/โรงพยาบาล รวมทั้ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของสายงาน
ตามโครงสร้างอัตรากาลัง (career path) เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจให้บุคลากรในการให้บริการการใช้
กัญชาทางการแพทย์
(2). ควรมีการส่ งเสริมให้ บุคลากรทุกคนมีความรู้และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึ กอบรม
เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งการอบรมทางตรงและทางอ้อม โดยมีการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม
ทั้งหลักสูตรทั่วไปและเฉพาะด้าน
(3). ควรมีการพัฒนาหน่วยบริการ/โรงพยาบาล ต้นแบบการใช้กัญชาทางการแพทย์เฉพาะด้าน
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยบริการ/โรงพยาบาลอื่น เป็นที่ศึกษาดูงาน และรองรับการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ
(4). ควรมีการออกแบบระบบรายงานที่สามารถสะท้อนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
การให้ บ ริการที่เป็ นระบบเดียวและเป็ นไปได้จริงในทางปฏิบัติ ลดภาระบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาคุณภาพบริการ
(5). ควรมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพกาลังคนที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และวัดผลได้จริง ซึ่ง ต้อง
ประกอบด้วยทั้งการพัฒ นาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรงและการพัฒ นาระบบการทางานเพื่อเสริมสร้า ง
“แรงจูงใจ” ของบุคลากรที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของ “ความพร้อม” ของโรงพยาบาลในการนานโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
(6). ควรมี ก ารวางเป้ า ประสงค์ ข องนโยบายที่ ชั ด เจนการใช้ กั ญ ชาทางการแพทย์ ที่ ชั ด เจน
ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ หลักฐานงานวิจัยทางคลินิก (research) ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (knowledge) และประสบการณ์จากประเทศอื่นเป็นฐานประกอบ (experience) เพื่อผนวกเข้า
กับ บริ บ ทของสั งคมไทย (local context) ซึ่งจะทาให้ การกาหนดนโยบายการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์เป็น ไปในลั กษณะการสร้างนโยบายที่มาจากฐานข้อมูล (evidence-informed policy-making)
เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อความ
ล้มเหลวเมื่อนานโยบายไปปฏิบัติ
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(7). ควรมี ก ารสร้ า งความพร้ อ มของทรั พ ยากรทางสาธารณสุ ข (public health resources)
ซึ่งหมายความรวมถึงทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือจะต้องมีหน่วยงานกลาง
กัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีศักยภาพเต็มที่ เป็นผู้รับผิดชอบระบบการกากับดูแลสนับสนุนโดยตรง
เพื่อให้กลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการนานโยบายกัญชาไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
และมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าประสงค์การใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(8). ควรมีระบบสนับสนุน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนานโยบายกัญชาทาง
การแพทย์ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
(9). ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการที่ประชาชนจะให้การสนับสนุนนโยบายใด
แสดงว่านโยบายนั้นจะต้องสอดคล้ องกับทัศนคติ ค่านิยม พื้นฐานความคิดความเข้าใจ ความต้องการของ
ประชาชน และวิถีชุมชน
(10). ควรมีการวางยุทธศาสตร์การดาเนินงานการนานโยบายกัฐชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติที่เป็น
การดาเนินงานในระบบโครงสร้างทางราชการปกติ เพื่อความยั่งยืนของนโยบาย แม้บริบททางการเมืองจะ
เปลี่ยนแปลงไป
5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
(1). ควรมีกระบวนการปรับวิธีคิด (mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ทุกระดับ ด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้น ลดขั้นตอน ภาระด้าน
การบันทึกข้อมูลและระบบรายงานให้สามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
(2). ควรมี ก ารปรั บ การให้ บ ริ ก ารให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งมาตรฐานการรั ก ษาและ
ความต้องการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ของผู้รับบริการ โดยควรพัฒนาแนวทางการสั่งใช้ยากัญชา การพัฒนา
คุณภาพบริการให้สามารถตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(3). ควรมี ก ารบู ร ณาการเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ แ ละที ม หมอครอบครั ว
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ หลังจากการได้รับการสั่งใช้กัญชาจากหน่วยบริการ/โรงพยาบาล
(4). ควรมีการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการเสริมสร้างทักษะและความสามารถของหน่วยบริการ/
โรงพยาบาล ในการรองรับกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายใหม่
5.3.3 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
(1). ควรมีการขยายพื้น ที่ การศึก ษาวิจัย ประเมินความพร้ อ ม (readiness) ของหน่ว ยบริก าร/
โรงพยาบาลให้ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ ทั้งก่อนและระหว่างการเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งในประเด็น
แรงจูงใจ (motivation) ความสามารถทั่วไป (general capacity) และความสามารถเฉพาะ (specific capacity)
ขององค์กรเพื่อออกแบบ กระบวนการพัฒนาความพร้อมของระบบบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์ สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
(2). ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อการสร้างนโยบายพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์
(evidence-based policy) ทั้งการศึกษาวิจัยนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรง และการศึกษา
วิจัยนโยบายการพัฒนาระบบการทางานเพื่อเสริมสร้าง“แรงจูงใจ”ของบุคลากรอันเป็นองค์ประกอบสาคัญของ
“ความพร้อม”ของโรงพยาบาลในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ
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ภาคผนวก

แนวคาถามในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
คาแนะนาในการใช้
1. เป็นการเก็บข้อมูลคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
2. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาล แพทย์หัวหน้าแผนกอายุรกรรม หัวหน้าพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานใน
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานจิตเวชยาเสพติด
3. ใช้วิธีการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ระยะเวลา 60 – 90 นาที
แนวคาถามนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่
1. ประสบการณ์การดาเนินงานตามนโยบาย Implementation
2. ประสบการณ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ/จุดเด่นของหน่วยงาน
3. การประเมินความพร้อมในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4. ประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการ

แนวทางการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มความพร้อมขององค์กร
ผู้บริหาร
1. ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………………….
ตาแหน่ง............................................ ลักษณะงาน…………………………………………………………………
วุฒิการศึกษา ................................. ประสบการณ์ทางานในตาแหน่ง................ปี
ประสบการณ์การดาเนินงานตามนโยบาย (Implementation)
ประเด็น
แนวคาถาม
1.กระบวนการนา
1. โดยปกติเมื่อมีนโยบายจากกระทรวงสั่งการลงมาในพื้นที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นโยบายเหล่านั้นมีกระบวนการมาสู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร เริ่มต้นที่
นโยบายสู่การปฏิบัติ ไหน ใครสั่งการมาสั่งอย่างไร
2. นโยบายใหม่จะทาได้หรือไม่ได้ท่านคิดว่ามีตัวแปรอะไรบ้าง นโยบายที่ทาไม่ได้สาเหตุหลักเป็นเพราะอะไร แล้วทาอย่างไรถ้าทาไม่ได้ มีการ
อบรมเพิ่มศักยภาพหรือไม่
3. นโยบายใหม่ มีการกากับควบคุม อย่างไร
2.การมีส่วนร่วมและ 1. ทุกวันนี้ท่านมีเป้าหมาย (Purpose) มีอิสระ (Autonomy) หรือมีอานาจการจัดการ (Mastery) กับงานเพียงใด อย่างไร เพราะสาเหตุใด
อานาจตัดสินใจต่อ
2. ท่านมีส่วนร่วมในการคิด กาออกแบบ การทา กับงานที่รับผิดชอบมากน้อยอย่างไร
นโยบายของพื้นที่
3.ท่านได้รับความไว้วางใจ ได้รับการให้โอกาสในการทางานที่รับผิดชอบอย่างไร
3.การพัฒนาศักยภาพ 1. ในหน่วยงานของท่านมีการสื่อสารนโยบายใหม่อย่างไร ผลเป็นอย่างไร
และสนับสนุนบุคลากร 2. ในการดาเนินการตามนโยบายใหม่ทุกครั้งของหน่วยงานท่านมีการพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้าง
เพื่อทางานตามนโยบาย 3. มีระบบสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้บุคลากรสามารถทางานตามนโยบายหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง
4. กรณีพื้นที่ หรือ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดาเนินงานได้ตามนโยบาย มีการดาเนินการสนับสนุนอย่างไร
4.การประเมินผล
1. การดาเนินนโยบายใหม่ที่ผ่านมามีกระบวนการรายงานผลการดาเนินงานจากพื้นที่อย่างไร
นโยบาย
2. การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินนโยบายใหม่ที่ผ่านมาทาอย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไรกับวิธีการดังกล่าว
3. มีการนาการประเมินผลการดาเนินนโยบายมาใช้เพื่อให้รางวัลกับพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จ หรือไม่อย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไร

5.แรงจูงใจของ
ผู้บริหารหน่วยงานต่อ
การดาเนินงานตาม
นโยบาย

1. นโยบายอะไรที่ทาให้ท่านรู้สึกอยากทา/ปฏิบัติ ทาไมท่านจึงรู้สึกเช่นนั้น
2. นโยบายอะไรที่ทาให้ท่านรู้สึกไม่อยากทา/ปฏิบัติ ทาไมท่านจึงรู้สึกเช่นนั้น
3. งานที่ทาอยู่ตอนนี้ มีงานที่ไม่อยากทาแต่ต้องทา คืออะไร ยกตัวอย่าง งานเหล่านี้เมื่อทาไปแล้วท่านรู้สึกอย่างไร (ดีขึ้นมีไหม หรื อยิ่งแย่ลง)
4. ท่านคิดว่านโยบายที่สามารถนาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ควรมีลักษณะอย่างไร กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติควรมีขั้นตอนอย่างไรจึงจะ
ประสบผลสาเร็จ
6. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานโยบายที่ถูกนาลงมาปฏิบัติในพื้นที่ ประสบผลสาเร็จหรือไม่ประสบผลสาเร็จมากกว่ากัน เพราะอะไร
6.บทเรียนของการนา 1. มีนโยบายเรื่องอะไรที่ท่านนามาสู่การปฏิบัติแล้วท่านทาแล้วประสบผลสาเร็จมากที่สุดในหน่วยงานของท่าน
นโยบายสู่การปฏิบัติใน 2. นโยบายนั้นมีขั้นตอนกระบวนการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไร
พื้นที่
3. นโยบายดังกล่าวทาให้เกิดผลลัพธ์ต่อตัวท่าน องค์กร และ ต่อสุขภาพชุมชนอย่างไร
4. มีนโยบายเรื่องอะไรที่ท่านนามาสู่การปฏิบัติแล้วท่านทาแล้วไม่ประสบผลสาเร็จเลยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
5. นโยบายนั้นมีขั้นตอนกระบวนการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไร
6. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง เกิดจากอะไร
7. ประสบการณ์การ 1. การจัดการกับการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์ของท่านลงสู่การปฏิบัติเหมือนหรือต่างจากการจัดการนานโยบายอื่นสู่การปฏิบัติหรือไม่
นานโยบายกัญชาทาง อย่างไร
การแพทย์สู่การปฏิบัติ 2. ความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายกัญชาทางการแพทย์มีตัวแปรอะไรบ้าง ศักยภาพใดสาหรับผู้เกี่ยวข้องที่ท่านคิดว่าจาเป็นต้องเพิ่ม
ในพื้นที่
เพื่อให้งานสาเร็จ
3. นโยบายกัญชาทางการแพทย์ มีการกากับควบคุมอย่างไร

แนวทางการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มความพร้อมขององค์กร
ผู้ปฎิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์
1 ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ………………………………………………..นามสกุล………………………………………………………………….
ตาแหน่ง............................................ ลักษณะงาน…………………………………………………………………
วุฒิการศึกษา ................................. ประสบการณ์ทางานในตาแหน่ง................ปี
ส่วนที่ 1 ประสบการณ์การดาเนินงานตามนโยบาย (Implementation)
ประเด็น

แนวคาถาม

1.กระบวนการนา
1. โดยปกติเมื่อมีนโยบายจากกระทรวงการลงมาในพื้นที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นโยบายเหล่านั้นมีกระบวนการมาสู่ผู้ปฏิบัติอย่างไร เริ่มต้นที่
นโยบายสู่การปฏิบัติ ไหน ใครสั่งการมา สั่งอย่างไร
2. นโยบายใหม่ๆ แล้วนโยบายเก่าที่เคยทาเลิกไปหรือไม่ งานเลิกไปเพราะอะไร
3. นโยบายใหม่ทาได้หรือไม่ได้มีตัวแปรอะไร นโยบายที่ทาไม่ได้สาเหตุหลักเป็นเพราะอะไร แล้วทาอย่างไรถ้าทาไม่ได้ มีการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพหรือไม่
4. นโยบายใหม่ มีการกากับควบคุม อย่างไร
2.การมีส่วนร่วมและ 1. ทุกวันนี้ท่านมีเป้าหมาย (Purpose) มีอิสระ (Autonomy) หรือมีอานาจการจัดการ (Mastery) กับงานเพียงใด อย่างไร เพราะสาเหตุใด
อานาจตัดสินใจต่อ 2. ท่านมีส่วนร่วมในการคิด กาออกแบบ การทา กับงานที่รับผิดชอบมากน้อยอย่างไร
นโยบายของพื้นที่
3. ท่านได้รับความไว้วางใจ ได้รับการให้โอกาสในการทางานที่รับผิดชอบอย่างไร
3.การพัฒนาศักยภาพ 1. ในหน่วยงานของท่านมีการสื่อสารนโยบายใหม่อย่างไร ผลเป็นอย่างไร
และสนับสนุนบุคลากร 2. ในการดาเนินการตามนโยบายใหม่ทุกครั้งของหน่วยงานท่านมีการพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้าง
เพื่อทางานตาม
3. มีระบบสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้บุคลากรสามารถทางานตามนโยบายหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่าง

นโยบาย
4.การประเมินผล
นโยบาย

4. กรณีพื้นที่ หรือ ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถดาเนินงานได้ตามนโยบาย มีการดาเนินการสนับสนุนอย่างไร
1. การดาเนินนโยบายใหม่ที่ผ่านมามีกระบวนการรายงานผลการดาเนินงานจากพื้นที่อย่างไร
2. การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินนโยบายใหม่ที่ผ่านมาทาอย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไรกับวิธีการดังกล่าว
3. มีการนาการประเมินผลการดาเนินนโยบาย(งาน) มาใช้เพื่อให้รางวัลกับพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็จ หรือไม่อย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไร
5.แรงจูงใจของ
1. นโยบายอะไรที่ทาให้ท่านรู้สึกอยากทา/ปฏิบัติ ทาไมท่านจึงรู้สึกเช่นนั้น
ผู้บริหารหน่วยงาน 2. นโยบายอะไรที่ทาให้ท่านรู้สึกไม่อยากทา/ปฏิบัติ ทาไมท่านจึงรู้สึกเช่นนั้น
ต่อการดาเนินงาน
3. งานที่ทาอยู่ตอนนี้ มีงานที่ไม่อยากทาแต่ต้องทา คืออะไร ยกตัวอย่าง งานเหล่านี้เมื่อทาไปแล้วท่านรู้สึกอย่างไร (ดีขึ้นมีไหม หรื อยิ่งแย่ลง)
ตามนโยบาย
4. ท่านคิดว่านโยบายที่สามารถนาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้ควรมีลักษณะอย่างไร กระบวนการนานโยบายสู่การปฏิบัติควรมีขั้นตอนอย่างไรจึง
จะประสบผลสาเร็จ
6. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานโยบายที่ถูกนาลงมาปฏิบัติในพื้นที่ ประสบผลสาเร็จหรือไม่ประสบผลสาเร็จมากกว่ากัน เพราะอะไร
6.บทเรียนของการนา 1. มีนโยบายเรื่องอะไรที่ท่านนามาสู่การปฏิบัติแล้วท่านทาแล้วประสบผลสาเร็จมากที่สุดในหน่วยงานของท่าน
นโยบายสู่การปฏิบัติ 2. นโยบายนั้นมีขั้นตอนกระบวนการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไร
ในพื้นที่
3. นโยบายดังกล่าวทาให้เกิดผลลัพธ์ต่อตัวท่าน องค์กร และ ต่อสุขภาพชุมชนอย่างไร
4. มีนโยบายเรื่องอะไรที่ท่านนามาสู่การปฏิบัติแล้วท่านทาแล้วไม่ประสบผลสาเร็จเลยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
5. นโยบาย(งาน) นั้นมีขั้นตอนกระบวนการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างไร
6. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง เกิดจากอะไร

ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การพัฒนา/ผลงานเด่นของหน่วยงาน
ประเด็น

แนวคาถาม

1. ผลลัพธ์ของผลงานเด่นที่ 1. ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านเคยมีผลงานเด่นหรือนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลเรื่องใดที่ท่านมีความภาคภูมิใจที่สุด ช่วยเล่า
ผ่านมา
รายละเอียดให้ฟังด้วย
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคล องค์กร หน่วยงาน ชุมชน อย่างไรบ้าง
3. ชุมชนพูดถึงผลงานที่หน่วยงานของท่านได้รับรางวัลว่าอย่างไรบ้าง
2.การเลือกตัดสินใจพัฒนา 1. เหตุผลที่หน่วยงานของท่านเลือกพัฒนาผลงานเด่นเรื่องดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากอะไร
ผลงาน
2. ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกพัฒนาผลงานเด่นดังกล่าวประกอบด้วยใครบ้าง มีกระบวนการเลือกตัดสินใจอย่างไร
3. ผู้นาการพัฒนาผลงาน 1. ผู้นาหลักในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาผลงานเด่นของหน่วยงานที่ผ่านมาคือใคร ท่านเลือกจากเหตุผลอะไร มีหลักเกณฑ์ในการ
เด่นในหน่วยงาน
มอบหมายงานในการพัฒนาผลงานเด่นอย่างไร
2. ในฐานะผู้บริหารท่านสนับสนุนการพัฒนาจนได้รับรางวัลและมีผลงานโดดเด่นอย่างไร
4. กระบวนการพัฒนา
1. หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาผลงานเด่นอย่างไร
ผลงานเด่นในหน่วยงาน
2. สมาชิกในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือสนับสนุนผลงานเด่นของหน่วยงานอย่างไร การขยายผลการใช้ผลงานเด่นใน
หน่วยงานทาอย่างไร
5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อ 1. วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถดาเนินการพัฒนาผลงานเด่นที่ผ่านมา ทาอย่างไร
พัฒนาผลงานเด่นใน
2. ผลการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างไร วิธีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวใช้ระยะเวลาและงบประมาณอย่างไร
หน่วยงาน
6. ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัญหาในการพัฒนาผลงานเด่นของหน่วยงานที่ผ่านมาคืออะไร มีสาเหตุเกิดจากอะไร
2. สิ่งที่เป็นอุปสรรคสาคัญของการพัฒนาผลงานเด่น หรือ นวัตกรรมในหน่วยงานของท่านที่ผ่านมาคืออะไรบ้าง มีบทเรียนในการจัดการ
ปัญหาอย่างไร ช่วยยกตัวอย่าง

ส่วนที่ 3 ประสบการณ์การประเมินความพร้อม (Readiness study)
1. ทักษะความสามารถทั่วไป General Capacity
แนวคาถามในหัวข้อ “ทักษะความสามารถทั่วไป” เกี่ยวข้องกับ “ความรู้ ทักษะ และลักษณะเฉพาะขององค์กร” ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถนานโยบายใหม่มา
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
หัวข้อย่อย
คาถาม
1. วัฒนธรรม 1. ในฐานะที่ท่านสมาชิกส่วนหนึ่งของหน่วยงานท่านมีความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของหน่วยงานท่านอย่างไร
2. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับหน่วยงาน กับเพื่อนร่วมงาน ของท่าน เหตุผลอะไรที่ทาให้ท่านรู้สึกเช่นนั้น
3. สิ่งที่ทาให้คนในหน่วยงานของท่านทางานร่วมกันคืออะไร หน่วยงานของท่านมีวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างไร
4. ท่านรู้สึกอย่างไรกับวัฒนธรรมการทางานเช่นนี้ของหน่วยงานท่าน ท่านเคยประสบปัญหาความลาบากใจในการปฏิบัติตามวิถีการทางานหรือ
วัฒนธรรมในหน่วยงานไหม สาเหตุเกิดจากอะไร
5 ท่านคิดว่าวัฒนธรรมการทางานเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เพราะ
เหตุใด
2. บรรยากาศ 1. ลักษณะการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่านเป็นอย่างไร มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบกันอย่างไร
2. ความเป็นอิสระ และ อานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของท่าน เป็นอย่างไร
3. ความชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นอย่างไร ท่านสามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท่านได้หรือไม่ อย่างไร ท่านรู้สึกเต็มใจในการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร
4. ความสัมพันธ์ของท่านกับหัวหน้ามีความ เป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของท่านกับเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างไร ท่านเคยประสบปัญหาความลาบากใจใน
การทางานร่วมกับคนในหน่วยงานไหม สาเหตุเกิดจากอะไร
5. ในปีที่ผ่านมาในหน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร ในหน่วยงานของท่านมี
คนลาออก หรือ ย้าย หรือไม่ สาเหตุเกิดจากอะไร
6. การสั่งการของหน่วยงานท่าน มีความรวดเร็ว และคล่องตัวทันต่อเหตุการณ์ หรือไม่อย่างไร
7 ท่านคิดว่าบรรยากาศการทางานเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด

3. โครงสร้าง

4. ความคิด
ริเริ่มของ
องค์กร

5. การใช้
ทรัพยากร

6. ความเป็น
ผู้นา

1. จานวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านแต่ละประเภทมีจานวนกี่คน มีจานวนความเพียงพอกับปริมาณงานหรือไม่อย่างไร
2. หน่วยงานของท่านมีการการบริหารงาน และ การกากับติดตามดูแลผู้ปฏิบัติงานอย่างไร ปัญหาการบริหารงานขององค์กรที่ผ่านมาคืออะไร
3. การสื่อสารภายในองค์กรส่วนใหญ่ใช้วิธีการใด ผลลัพธ์การสื่อสารที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปัญหาในการสื่อสารของหน่วยงานที่ผ่านมาเป็นอย่ างไร
4. ผลลัพธ์การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานท่านเป็นอย่างไร บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือไม่อย่างไร
5 ท่านคิดว่าโครงสร้างการทางานเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เพราะ
เหตุใด
1. ในหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการริเริ่มหรือนานวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนางาน หรือไม่ อย่างไร
การมีส่วนร่วมในการคิดค้น เปลี่ยนแปลงวิธีการทางานของสมาชิกในหน่วยงานเป็นอย่างไร
2. ที่ผ่านมาสมาชิกในหน่วยงานมีการพัฒนางานที่เป็นปัญหาด้วยการคิดค้นวิธีการทางานใหม่หรือนวัตกรรมใหม่หรือไม่ อย่างไร ลองยกตัวอย่าง
3. ผู้บริหารสนับสนุนความคิด ริเริ่ม หรือ การทดลองวิธีการทางานใหม่ๆ ในหน่วยงานอย่างไร
4.ท่านคิดว่าด้วยมุมมองต่อนวัตกรรมเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด
1. หน่วยงานมีกระบวนการจัดลาดับความสาคัญของทรัพยากรประเภทต่างๆ และการกระจายทรัพยากรอย่างไร
2. แผนงบประมาณประจาปีของหน่วยงานที่ผ่านมาเป็นงบประมาณรายจ่ายด้านใด และ จานวนเท่าไหร่
3. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ อย่างไร
4. ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร
5. ท่านคิดว่าด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรเช่นนี้จะช่วยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด
1. การกาหนดทิศทาง นโยบาย และกระบวนการพัฒนาหน่วยงานของท่านที่ผ่านมาทาอย่างไร ใครเป็นผู้นา ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในหน่วยงานสามารถการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร ผู้บริหารหน่วยงานของท่านได้สนับสนุนการตัดสินใจ
ของท่านอย่างไร
3. ผู้บริหารหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างไร
4. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานของท่านมีปัญหาวิกฤติในการทางานเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้บริหารของหน่วยงานได้ช่วยจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติการอย่างไร ผลอย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไร

7. ความสามารถ
ของบุคลากร

8. ความสามารถ
ของกระบวนการ

9. ทักษะ
ความสามารถ
ทั่วไปและการ
นานโยบาย
กัญชาทาง
การแพทย์สู่
การปฏิบัติ

5 ท่านคิดว่าความเป็นผู้นาจะช่วยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยขัดขวางการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
1. บุคลากรในหน่วยงานมีจานวนทั้งหมดเท่าไหร่ จบการศึกษาระดับใดบ้าง ความสามารถขั้นพื้นฐานและประสบการณ์ที่จาเป็นของบุคลากรใน
หน่วยงานคืออะไร
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญด้านใดบ้าง และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ยาวนานเท่าไหร่
3. บุคลากรในหน่วยงานมีในการทางานร่วมมือหน่วยงานอื่นในด้านสุขภาพเป็นอย่างไร มีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน
ภายนอกของหน่วยงานเป็นอย่างไร ผลเป็นอย่างไร
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ผ่านมาทางานอย่างไร ผลเป็นอย่างไร สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานมี ความสามารถเหมาะสมกับงาน ที่
รับผิดชอบอยู่ อย่างไร
5.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยเรื่องความสามารถของบุคลากรเช่นองค์กรท่านมีผลอย่างไรเพราะเหตุใด
1. หน่วยงานมีกระบวนการกาหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างไร กาหนดจากอะไร มีเป้าหมายอย่างไร แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ
อะไรบ้าง
2. ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นอย่างไร
3. กระบวนการประเมินผลงาน การประเมินผลลัพธ์ และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานทาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยเรื่องความสามารถของกระบวนการเช่นองค์กรท่านมีผลอย่างไรเพราะเหตุใด
1.ท่านคิดว่าความสามารถทั่วไปใดของบุคลากรในองค์กรที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถนานโยบายกัญชาทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2 ท่านคิดว่าความสามารถทั่วไปใดที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถนานโยบายกัญชาทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บุคลากร
ในองค์กรท่านมีอยู่แล้ว ท่านประเมินจากสิ่งใด
3 ท่านคิดว่าความสามารถทั่วไปใดที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถนานโยบายกัญชาทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บุคลากร
ในองค์กรท่านขาดไป ท่านประเมินจากสิ่งใด
4 ท่านคิดว่าจะสามารถเติมเต็มความสามารถทั่วไปนั้นได้อย่างไร

2. ทักษะความสามารถใหม่และเฉพาะด้านในการเปลี่ยนแปลง (Innovation-Specific Capacity)
แนวคาถามในหัวข้อ “ทักษะความสามารถใหม่และเฉพาะด้านในการเปลี่ยนแปลง” จะถามเกี่ยวกับ“ความรู้” และ “ทักษะ” ที่จาเป็นในการนานโยบายเฉพาะ
ด้านไปปฏิบัติใช้จริง ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
หัวข้อย่อย
คาถาม
1. ความรู้และ
1. หน่วยงานมีหลักเกณฑ์มอบหมายหน้าที่ในการรับนโยบายใหม่อย่างไร ผู้นาในการดาเนินกิจกรรมของนโยบายของหน่วยงานที่ผ่านมาคือใคร มี
ทักษะเฉพาะใน เกณฑ์การคัดเลือกคนนาอย่างไร
การรับนโยบาย 2. ความรู้และทักษะที่จาเป็นของผู้นาการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติมีอะไรบ้าง ความรู้และทักษะเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ใช้ระยะเวลานาน
เท่าไรในการสร้างผู้นาเหล่านี้
ใหม่ๆ
3. นโยบายใหม่ที่นามาใช้ในหน่วยงานทาให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบสุขภาพได้หรือไม่ อย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
2. แผนการสร้าง 1. หน่วยงานของท่านมีแผนหรือกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดาเนินการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติได้อย่างไร ยกตัวอย่าง
แผนพัฒนากาลังคนที่เกี่ยวข้องกับนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติ
ผู้สนับสนุน
2. ผู้ปฏิบัติการในหน่วยงานทุกคนสามารถดาเนินการเกี่ยวกับนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติได้หรือไม่อย่างไร มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
หรือทีมงานให้มีทักษะเกี่ยวกับการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติในหน่วยงานท่านมีหรือไม่ อย่างไร
3. อุปกรณ์เครื่องมือ งบประมาณ และ บุคลากรที่ใช้ในการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติมีเพียงพอหรือไม่ เคยประสบภาวะขาดแคลนทรัพยากร
หรือไม่ และ ที่ผ่านมาได้ดาเนินการจัดการปัญหาอย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
3. บรรยากาศ
1. เหตุผลที่หน่วยงานของท่านเลือกนาวิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากอะไร
และการ
2. ผู้มีส่วนร่วมในการเลือกนาวิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติดังกล่าวประกอบด้วยใครบ้าง
สนับสนุนการ
3. สมาชิกในหน่วยงานมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพัฒนาการนาวิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติของหน่วยงานอย่างไร
4. การนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติมาใช้ในหน่วยงานที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาหรือไม่ มีระบบการติดตามประเมินผลอย่างไร
นาไปปฏิบัติใช้
เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติเกี่ยวกับนาวิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติในหน่วยงาน มีการจัดการกับปัญหาอย่างไร
5. คนในหน่วยงานพูดถึงการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติอย่างไรบ้าง และท่านรู้สึกอย่างไรกับการใช้นโยบายนี้ในหน่วยงาน
6.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด

4. ความสัมพันธ์
กับองค์กรอื่น

1. การพัฒนาการนาวิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติของหน่วยงานช่วยพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน หรือ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคล
องค์กร หน่วยงาน ชุมชน อย่างไร ชุมชนพูดถึงการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติของหน่วยงานท่านว่าอย่างไรบ้าง
2. มีคนในหน่วยงานที่สามารถถ่ายทอดการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติให้กับคนภายในหน่วยงาน หรือ นอกหน่วยงานได้หรือไม่อย่างไร
3. การพัฒนาวิธีการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติของหน่วยงาน มีหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไร มีการขยายการนา
นโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติไปยังหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
6. ปัญหาและ 1.ปัญหาในการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติที่ผ่านมาคืออะไร มีสาเหตุเกิดจากอะไร
อุปสรรค
2.สิ่งที่เป็นอุปสรรคสาคัญของนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติในหน่วยงานของท่านที่ผ่านมาคืออะไรบ้าง ในความคิดของท่านอุปสรรคเหล่านั้นควร
จัดการอย่างไร
3.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
7 ทักษะ
1.ท่านคิดว่าความสามารถเฉพาะใดของบุคลากรในองค์กรที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถนานโยบายกญชาทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ความสามารถ
ประสิทธิภาพ
เฉพาะและการ 2 ท่านคิดว่าความสามารถเฉพาะใดที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถนานโยบายกญชาทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
นานโยบายกัญชา บุคลากรในองค์กรท่านมีอยู่แล้ว ท่านประเมินจากสิ่งใด
ทางการแพทย์สู่ 3 ท่านคิดว่าความสามารถเฉพาะใดที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถนานโยบายกญชาทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
การปฏิบัติ
บุคลากรในองค์กรท่านขาดไป ท่านประเมินจากสิ่งใด
4 ท่านคิดว่าจะสามารถเติมเต็มความสามารถเฉพาะนั้นได้อย่างไร

3. แรงจูงใจ (Motivation)แนวคาถามนี้ต้องการถามเกี่ยวกับความเชื่อและมุมมองเกี่ยวกับแรงจูงใจสาหรับการมีส่วนร่วมในการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติ ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ
หัวข้อย่อย
คาถาม
1.แรงจูงใจภายใน 1. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติของหน่วยงานหรือไม่ (ถ้ามี) เป็นนโยบายเรื่องอะไร ท่านมีบทบาทใดในการนา
นโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติ ท่านมีแรงจูงใจอะไรที่ทาให้ท่านนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติ
2. ในการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติท่านมีความเชื่อและความคาดหวังต่อนโยบายนั้นอย่างไร มีความความเชื่อความกังวลเกี่ยวกับนโยบาย
อย่างไร
3. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติ นโยบายเหล่านี้มีคุณลักษณะอย่างไร สามารถช่วยตอบสนองปัญหาของท่าน ของ
องค์กร และ ของชุมชนอย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
2.แรงจูงใน
1. ในการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติท่านได้รับการสนับสนุนอย่างไรบ้าง
ภายนอก
2. นาวิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติได้รับการสนับสนุนไปสู่การใช้นวัตกรรมอย่างไรบ้างภายในหน่วยงาน และ ภายนอกหน่วยงาน
3. ชุมชน ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานกล่าวถึงการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติว่าอย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไร พวกเขามีข้อเสนอแนะในการนา
นโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติอย่างไร
4. จากผลงานการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติที่ผ่านมาทาให้ท่านได้รับประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงาน จากเพื่อนร่วมงานอย่างไรบ้าง
5.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใดเพราะเหตุใด
3.ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับแรงจูงใจ
3.1 ข้อดีเชิง
1. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้มีการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติเรื่องอะไรบ้าง วิธีการนโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัตินั้นมีวิธีการเลือกอย่างไร
เปรียบเทียบ
2. นโยบายใหม่นั้นทาให้กระบวนการทางานของท่านเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
3. การนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติที่ถูกนาพัฒนาขึ้นในองค์กรท่านมีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด

3.2 ความ
เหมาะสม
สอดคล้อง

1. วิธีการการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติที่ถูกนามาใช้ในหน่วยงานท่าน ใช้ในกิจกรรมอะไร นโยบายใหม่แตกต่างหรือสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือไม่อย่างไร
2. คนในหน่วยงานของท่านกล่าวถึงนโยบายเรื่องนี้ว่าอย่างไร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร
3. นโยบายใหม่ที่ถูกนามาใช้ในหน่วยงานที่ผ่านมาสามารถช่วยให้การทางานพัฒนาระบบสุขภาพของท่านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
4.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
3.3 ความซับซ้อน 1. นโยบายใหม่ที่ถูกนามาใช้ในองค์กรที่ผ่านมาทุกคนสามารถปฎิบัติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. นโยบายใหม่ที่ถูกนามาใช้ในองค์กรที่ผ่านมามีความยุ่งยาก ซับซ้อน ต่อการทาความเข้าใจหรือไม่ อย่างไร
3.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
3.4 ความสามารถ 1. วิธีการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติในหน่วยงานถ้าทดลองแล้วไม่ได้ผล หน่วยงานมีวิธีการทางานอย่างไร
ในการนาไป
2. เป้าหมายของการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติในการทางานของหน่วยงานท่านคืออะไร เพราะเหตุใด
ทดลองใช้
3.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
3.5 ความโดดเด่น 1. นโยบายใหม่ที่ถูกนามาใช้ในองค์กรที่ผ่านมาทาให้เกิดผลลัพธ์ต่อองค์กร ต่อชุมชน อย่างไร ยกตัวอย่างผลงานหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิ ดขึ้น
เห็นได้ชัด
จากนโยบายใหม่นี้
2. ชุมชนกล่าวถึงนโยบายใหม่นี้อย่างไร ชุมชนมองเห็นประโยชน์ของนโยบายใหม่กับชุมชนอย่างไร
3.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด
3.6 การจัดลาดับ 1. หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการนานโยบายใหม่ลงสู่การปฎิบัติอย่างไร เพราะเหตุใด
ความสาคัญ
2. นโยบายใหม่ๆ มีความจาเป็นกับการทางานของท่านหรือไม่ อย่างไร ที่ผ่านมาท่านใช้มีผลงานเด่น หรือนวัตกรรมในการช่วยพัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชน หรือไม่ อย่างไร
3.ท่านคิดว่าในการนานโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่การปฏิบัติ ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไรเพราะเหตุใด

ส่วนที่ 4 ประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์
หัวข้อย่อย
คาถาม
1. ประสบการณ์ 1. ประสบการณ์ทางานที่ผ่านมาท่านเคยใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการหรือไม่ ท่านรู้สึกอย่างไรในการใช้กัญชาทางการแพทย์
2. ท่านเคยใช้กัญชาทางการแพทย์กับตนเองหรือญาติหรือไม่ ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์กับตนเองหรือญาติ
2. ความรู้และ
1. จากการประเมินตนเองท่านคิดว่าความรู้และทักษะในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการของท่านเป็นอย่างไร
ทักษะในการดูแล 2. ท่านเคยใช้แบบประเมินการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการหรือไม่
(ถ้าเคย)ท่านให้แบบประเมินอะไร ท่านมั่นใจกับความแม่นยาในการประเมินของตนเองอย่างไร
3. การใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการที่ผ่านมาท่านทาอย่างไร ช่วยเล่ารายละเอียด ผลการดูแลที่ผ่านมาเป็นอย่างไร (ยกตัวอย่าง
Case)
4. ในการการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการที่ท่านพบปัญหามีอะไรบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไร และ ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านใดบ้าง
3. การแก้ไข
1. การใช้กัญชาทางการแพทย์ในการให้บริการที่ผ่านมาท่านเคยออกแบบการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่หรือไม่ (ถ้าเคย) ท่านทาอย่างไร ท่าน
ปัญหาที่เกิดจาก ได้รับความรู้หรือทักษะเหล่านี้จากที่ไหน อย่างไร
การใช้กัญชาทาง 2. ผลลัพธ์การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างไร ท่านรู้สึกอย่างไรกับการทากิจกรรมดังกล่าว
การแพทย์ในการ
ให้บริการ

