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ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [ / ] คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน  [ /] ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวลัที่ได้รับระดับจังหวัด 

            [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ 1       [  ] รองฯ 2      [  ]  ชมเชย    
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เนื้อหาโดยย่อ  
 การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา การศึกษากระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงการใช้กัญชาทางการแพทย์ใน
ชุมชนของจังหวัดพัทลุง  มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อทราบแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการเฝ้าระวังการใช้
กัญชาทางการแพทยใ์นชุมชนของจังหวัดพัทลุง ดำเนินการศึกษาและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและบันทึกผล
การวิเคราะห์ SWOT ในกลุ่ม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีส่วนร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ ผลการสำรวจพบความเสี่ยงในพื้นที่ระดับความปานกลาง จำเป็นต้องควบคุมป้องกันไม่ให้ระดับ
ความเสี่ยงยกระดับความรุนแรงอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ประกอบกับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่ให้ข้อมูลด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ชัดเจน แนวทางจัดการความเสี่ยงคือการพัฒนาศักยภาพขยาย
เครือข่าย อสม.กัญชาทางการแพทย์ให้ทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในการสื่อสารความรู้
ด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งข้อบ่งใช้ ประโยชน์และโทษ และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทาง
การแพทย ์รวมถึงประชาสัมพันธ์การเข้าถึงคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดพัทลุงให้ครอบคลุม
มากที่สุด 

ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

1. ชื่อเรื่อง การศึกษาการจัดการความเสี่ยงการเฝ้าระวังการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนของจังหวัดพัทลุง 
2. ผู้จัดทำผลงาน 

1) ผู้จัดทำผลงาน: ชื่อสกุล นางฐิติมา ทองสังข ์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ โทร.0869586455 
2) ผู้ร่วมจัดทำผลงาน: ชื่อสกุล นางสาวจุรีวรรณ  ชูอักษร ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ โทร.0809542635 

3. บทนำ 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 7 คือ อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทาง
การแพทย์และการวิจัยได้ 1 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดพัทลุงถูกเลือกเป็นจังหวัด คือมีโรงพยาบาลเปิด
บริการกัญชาทางการแพทย์ 2 ประเภท คือ“แผนปัจจุบัน” และ“แพทย์แผนไทย” เมื่อตรวจสอบพบว่ามี
จำนวนผู้ป่วยขอขึ้นทะเบียนนิรโทษกรรมการใช้กัญชาใต้ดิน จำนวนทั้งหมด 116 ราย  แต่สามารถรับบริการ
รักษาได้เพียง 65  ราย นั่นเพราะผู้ป่วยไม่สามารถผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ 2  ด้วยเหตุนี้เป็น
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ผลให้ให้ผู้ป่วยยังคงใช้หรือเลือกใช้กัญชาทางการแพทย์จากแหล่งอ่ืนหรือที่เรียกว่า “กัญชาใต้ดิน”  อันนำมาซึ่ง
ความเสี่ยงหรืออันตรายต่อสุขภาพ 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการค้นหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง โดยศึกษาจากกระบวนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 4 ขั้นตอนหลัก3  ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังแบบเชิงรุก4  
และประยุกต์จากปฏิบัติการหลักของการเฝ้าระวังภัยของ “การจัดการภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา” นอกจากนั้นการปฏิบัติการเฝ้าระวังมีกลไกสำคัญคือ อาสาสมัครชุมชน (อสม.) 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ และเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนที่มีเข้ามามีส่วน
ร่วมเสริมสร้างให้การเฝ้าระวังการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น  Delbecq & 
Andrew. (1971)5  สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ มีผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์จังหวัด
พัทลุงได้การรับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือทราบแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากการเฝ้าระวังการใช้กัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดพัทลุง 
5. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
 สำหรับการศึกษาครั้งนี้ องค์ความรู้พ้ืนฐานหลักประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ 1) ความเสี่ยงกัญชาทาง
การแพทย์ และ 2) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ 

5.1 ความเสี่ยงการใช้กัญชาทางการแพทย์  
จากคู่มือคําแนะนําการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Guidance on Cannabis for Medical Use) 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2563)6 นำมาพิจารณา“ความเสี่ยงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์” 
ดังนี้ 1) ตัวของผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ 2) ประวัติการมีโรคประจำตัว เช่น ประวัติ
เจ็บป่วยทางจิต และโรคทางจิตเวช โดยเฉพาะโรคจิตเภท (schizophrenia) 3)การใช้ยาร่วมที่อาจทำปฏิกิริยา
กับกัญชาทางการแพทย์ และ 4)การใช้เพื ่อการรักษาไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี ้ตามคำแนะนำของกระทรวง
สาธารณสุข 5) พฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดสารเสพติด หรือ มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ไม่ผ่านการ
รับรอง 

  5.2 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
องค์การอนามัยโลก พัฒนาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข แบ่งเป็น 4 ชนิด

ดังนี้ 1) Passive Surveillance  2) Active Surveillance 3) Syndromic Surveillance และ 4) Sentinel 
Surveillance และข้ันตอนการเฝ้าระวังได้แก่1) Data Collection 2) Data Analysis 3) Data Interpretation 
3)Data Dissemination 4) Link to action4  นอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการภัยที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 1) การ
ตรวจจับสัญญาณความเสี่ยง 2) การประเมินความเสี่ยง โดยนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โอกาสที่จะเกิดภัย/
ความเสี่ยง 3) การบริหารความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการพิจารณาจากระดับความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 2 
มาประเมินร่วมกับเกณฑ์ยอมรับความเสี่ยง เมื่อไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จะต้องหาแนวทางในการ
ควบคุมและลดขนาดภัย และ 4) การสื่อสารความเสี่ยง สำหรับขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงกับขั้นตอนที่ 3 ซึ่งใช้
กระบวนการเดียวกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะจำเพาะแนวทางในการสื่อสารความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholder) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดข้ึน7 
6. วิธีการศึกษา: การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) ขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุม
ทุกอำเภอของจังหวัดพัทลุง คือ 11 อำเภอ ( อำเภอละ 1 ตำบล) ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่พฤษภาคม  - ตุลาคม 
2563 ซ่ึงระเบียบวิจัยถูกแบ่งตามขั้นตอนของกระบวนการเฝ้าระวังฯ ใน 4 ขั้นตอน แสดงดังตาราง 1  
7. ผลการศึกษา: แสดงดังตาราง 1 
8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพ่ือการพัฒนา/ ข้อจำกัด  
    8.1 การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา: จากผลการศึกษาการเฝ้าระวังความเสี ่ยงการใช้กัญชาทาง
การแพทย์จังหวัดพัทลุง โดยดำเนินการ ใน 4 ขั้นตอน  สรุปผลได้ว่า ขั้นตอนที่ 1 การตรวจจับความเสี่ยง พบผู้



ที่มีความเสี่ยงจำนวน 41 รายจากผู้ใช้กัญชา 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.13 ซึ่งพบในทุกความเสี่ยงยกเว้น การ
ตั้งครรภ์และการให้นมบุตร และพบพฤติกรรมเสี่ยงพบในทุกพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ประชาชนมีการสั่งซื้อกัญชา
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น สอดคล้องกับ  มานพ คณะโต และ พูนรัตน์ ลียติกุล. (2563)8 พบอาการไม่พึง
ประสงค์ในผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการไม่รุนแรง และผลการสำรวจพบว่าระดับ
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (8 คะแนน) ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ SWOT ได้กล
ยุทธิ์การควบคุมความเสี่ยง คือ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และตัวแทนอสม.ลงพื้นที่สื่อสารความรู้การใช้
กัญชาทางการแพทย์ในชุมชน 9 เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน10 โดยขอบเขตของความรู้ที่ต้อง
สื่อสารประกอบด้วย ประโยชน์และโทษในการรักษากัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องและกฎหมายในการปลูก
กัญชา รวมถึงการเข้าถึงการรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
     8.2 การวิจารณ์: : แนวทางจัดการความเสี่ยงคือการพัฒนาศักยภาพขยายเครือข่าย อสม.กัญชาทาง
การแพทย์ให้ทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลในการสื่อสารความรู้ด้านการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ ซึ่งผู้วิจัยได้นำแนวทางสู่การปฏิบัติโดยจัดทำ “โครงการขยายพันธ์ต้นกล้า อสม.กัญชาทางการแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2564” ซึ่งปัจจัยความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ คือ การประยุกต์ใช้กระบวนการเฝ้าระวังแบบ
เชิงรุก ทำให้การค้นหาแนวทางจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการมีมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย อสม.กัญชาทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ในกระบวนการเฝ้าระวังฯ ทำให้ได้รับการ
สะท้อนข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ของประชาชนในชุมชน ส่งผลให้แนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงที่ค้นพบมีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนของจังหวัดพัทลุง 
     8.3 ข้อเสนอแนะ:  
 1) ผู้สำรวจการใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แทจ้ริง จำเป็นต้องพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และการสร้างความไว้ใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  
  2) ควรส่งเสริมการประชุมแบบมีส่วนร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง(Stakeholder)ในการวิเคราะห์ผลการสำรวจ
ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเสี่ยงในบริบทของชุมชน  
     8.4 แนวคิดเพื่อพัฒนา: จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ดำเนินต่อโดยจัดทำ“โครงการขยายพันธ์ต้นกล้า อสม.
กัญชาทางการแพทย์จังหวัดพัทลุง ปี 2564” ซึ่ง มีวัตถุประสงค์คือ1. เพื่อการพัฒนาความรู้ให้แก่อสม.ด้าน
กัญชาทางการแพทย ์2.เพ่ือให้อสม.นำความรู้ที่ได้ขยายผลสู่ชุมชน โดยองค์ความรู้ครอบคลุม 3 ประเด็น  ได้แก่ 
1) ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชาทางแพทย์ 2)  ข้อมูล
เกี่ยวกับคลินิกที่ให้บริการการรักษาด้านแพทย์ไทยและแผนปัจจุบัน และ 3) ข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา
โดยเฉพาะการปลูก โดยให้เจ้าหน้าที่ในทุกอำเภอที่ได้รับการถ่ายถอดหลักสูตรจาก สสจ.พัทลุงดำเนินการอบรม
ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งสสจ.สนับสนุนสื่อการถ่ายทอดความรู้แก่ อสม.และแผ่นพับที่จะส่งต่อให้ประชาชน 
ระยะเวลา มกราคม  – กรกฎาคม 2564 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     8.5 ข้อจำกัด: ประชาชนบางส่วนยังปกปิดข้อมูลที่แท้จริง ด้วยข้อกังวลทางกฎหมายและความไว้ใจต่อผู้ที่
ทำการสำรวจ
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1. การ
ตรวจจับ
ความ
เสี่ยง 

ประชาชน
ในจังหวัด
พัทลุง 

- เป็นการเลือกโดยจำเพาะจง                  
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตำบลที่ได้รับการคัดเลือก 1 
ตำบล/1 อำเภอๆละ 30 คน 
ยกเว้นอำเภอเมืองเป็น
จำนวน 80 คน รวมเป็น
จำนวนทั้งหมด 380 คน 
  

- แบบสำรวจความเสี่ยงการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในชุมชนขอบเขตเนื้อหาในการ
สำรวจจะตามคำแนะนำการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข6 
- การตรวจสอบค่าความเชื ่อม ั ่นของ
เครื ่องมือ: ให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบ 3 
ท่าน ประกอบด้วย นักว ิชาการ และ
นักวิจัยส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภค 2 ท่าน 
และเภสัชกรผู้ผ่านการอบรมกัญชาทาง
การแพทย์  1 ท่าน 

ตัวแทน อสม.ที่ผ่าน
การอบรมผ่านหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์ 
สสจ.พัทลุงเป็นผูเ้ก็บ
และรวบรวมและมี
เจ้าหน้าท่ีระดับอำเภอ
รวบรวมส่งให้ผู้วิจัย 

สถิติเชิง
พรรณนา 
ได้แก่  
จำนวน 
และร้อย
ละ  

เชิงปริมาณ จากการสำรวจ 380 ครัวเรือนพบการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.10 
และในจำนวน46ราย พบว่ามมีีความเสีย่งจำนวน 
41 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.13 พบความเสีย่งทุก
ด้านความเสี่ยงยกเว้น การตั้งครรภ์และให้นม
บุตร และพบทุกพฤติกรรมเสีย่ง พบอาการไม่พึง
ประสงค์ในผู้ป่วยท่ีใช้กัญชาทางการแพทย์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นอาการไม่รุนแรง ได้แก่ โดยอาการ
ไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สดุ คือ อาการมึนศรีษะ
จำนวน 21 ราย (ร้อยละ 45.65) รองลงมา คือ 
อาการง่วง จำนวน 12 ราย (ร้อยละ 26.08) และ
อาการคลื่นไส้อาเจียน จำนวน 10 ราย (ร้อยละ
21.73 ) ตามลำดับ 

2. การ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

- - - ตาราง like hood, ตาราง Impact 
และ ตาราง Risk matrix3             

ผลจากขั้นตอนท่ี 1 
นำมาประเมินความ
เสี่ยง 

- การวิเคราะห์
เนื้อหา                 

- โอกาสเกิดความเสีย่ง สูง(4) x ผลกระทบ: น้อย 
(2) = ระดับความเสี่ยง 8 เป็นระดบัความเสีย่ง
ปานกลางที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีมาตราการจัดการ 
แต่ควรตดิตามสถานะความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

3. การ
บริหาร
จัดการ
ความ
เสี่ยง 

stakeholder เป็นการสุม่จำเพาะเจาะจง 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุก
อำเภอ 22 ท่าน 
- ภาคประชาชน ตัวแทน       
อสม.ผูล้งสำรวจความเสี่ยงฯ 
11 ท่าน 

- เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
- กระบวนการSWOT ANALYSIS11 จาก
ข้อมูล ระดับความเสี่ยง และ
ประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจ 
  

ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมโดยให้ 
stakeholderมสี่วน
ร่วมในการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค  

 
สร้างการมี
ส่วนร่วมจาก
การประชมุ
SWOT 
ANALYSIS 

- จากเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง พบว่าระดับ
ความเสีย่ง 8 อยู่ในเกณฑ์ระดับภยั 2 เป็นระดับท่ี
พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคมุเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงยกระดับเป็นยอมรับไมไ่ด ้
-ผลการ SWOT ANALYSISจดุแขง็: อสม.ที่ผ่าน
การอบรมมีความรูส้ามารถให้คำแนะนำแก่ชุมชน
ได้ และความน่าเชื่อของเจ้าหน้าท่ีจุดอ่อน: 

ตาราง 1 แสดงวิธีการศึกษาและผลการศึกษาในแต่ละขัน้ตอนของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนจังหวัดพัทลุง 
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รูปแบบ ผลการศึกษา 

ชาวบ้านไม่มีความรู้ ขาดเครื่องมือในลงพื้นที่ 
อย่างเช่น แผ่นพับโอกาส: แม้ระดบัความเสีย่งไม่
จำเป็นต้องมีมาตรการแต่ แต่ชาวบ้านให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมประชุมเห็น
ความสำคญัในการใหค้วามรู้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็น
เกราะป้องกันโดยนำจุดแข็งมาใช้ อุปสรรค 
ชาวบ้านไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง  

4. การ
สื่อสาร
ความ
เสี่ยง 

stakeholder เป็นการสุม่จำเพาะเจาะจง 
- เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุก
อำเภอ 22 ท่าน 
- ภาคประชาชน ตัวแทน       
อสม.ผูล้งสำรวจความเสี่ยงฯ 
11 ท่าน 

SWOT ANALYSIS11 จากข้อมูล 
- ระดับความเสี่ยง 
- ประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจ 
  

ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมโดยให้ 
stakeholderมสี่วน
ร่วมในการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค  

 
สร้างการมี
ส่วนร่วมจาก
การประชุม
SWOT 
ANALYSIS 

- ประเด็นที่ต้องสื่อสารแก่ชาวบ้าน 
1) ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชาทางแพทย์ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกท่ีให้บริการการรักษาด้าน
แพทย์ไทยและแผนปัจจบุัน 
3) ข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับกญัชาโดยเฉพาะ
การปลูก 

ผลจากการเฝ้าระวังฯ ทั้ง 4 ขั้นตอน นำสู่ แนวทางการจัดการความเสี่ยงกัญชาทางการแพทย์ คือการพัฒนาศักยภาพขยายเครือข่าย อสม.กัญชาทางการแพทย์ให้ทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขตำบลใน
การสื่อสารความรู้ดา้นการใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งข้อบ่งใช้ ประโยชน์และโทษ และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงประชาสัมพันธ์การเข้าถึงคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ของ

จังหวัดพัทลุง โดยขยายผลจากแนวทางสู่การปฏิบตัิ ได้แก่“โครงการขยายพันธ์ต้นกล้า อสม.กัญชาทางการแพทย์จังหวัดพัทลุง ปี 2564” 

 
 

ตาราง 1 แสดงวิธีการศึกษาและผลการศึกษาในแต่ละขัน้ตอนของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนจังหวัดพัทลุง 
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