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ทัศนคติ ของประชาชนที่มีผลต่อการใช้พืชเศรษฐกิ จ "กัญชา"
ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ที่จงั หวัดสระแก้ว
People's Attitudes Affecting the Cancer Treatment with Economic Crops
"Marijuana" in Sa Kaeo Province
จิราภา สันประเทียบ
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ศึกษาทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อ
การใช้พชื เศรษฐกิจ “กัญชา” ในการรักษาโรคมะเร็ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ด้านช่องทางการ
รับรูข้ า่ วสาร ด้านการใช้กญ
ั ชารักษาโรคมะเร็ง ด้านความรูท้ ต่ี อ้ งการเพิม่ เติม ด้านการปลูก
กัญชาในทางการแพทย์ ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาปลดล็อกการปลูกกัญชา
ในทางการแพทย์เสรี โดยศึกษาจากประชาชนทัวไปที
่ อ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว จานวน
ตัวอย่าง 400 คน ทีร่ จู้ กั ประโยชน์ของ “กัญชา” ในการรักษาโรคมะเร็ง เลือกแบบจาเพาะเจาะจง
ทีย่ นิ ดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้สาหรับวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ความถี่
ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน t-test F-test
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี เป็ นเพศหญิง มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาขัน้ สูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพข้าราชการ / ลูกจ้างหน่วยงาน
ภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ ให้ความสาคัญกับด้านความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับกัญชาสูงสุด ความรูด้ า้ น
สรรพคุณทางยา ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ วิธกี ารใช้ ผลข้างเคียง แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการ
ข้อมูลทีช่ ดั เจน ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อเพิม่ ความมันใจว่
่ ากัญชานัน้ มี
สรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งได้จริง และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธ ี และถูกกฎหมายด้วย และ
ผลการวิจยั ปั จจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ประชาชนทีม่ ี สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษา
โรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนทีม่ อี ายุ เพศ แตกต่างกัน มี
ผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ที่
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ทัศนคติ พืชเศรษฐกิจ กัญชา โรคมะเร็ง ประชาชน
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Abstract
The objectives of this independent study were to investigate personal factors, to
study people’s attitude towards the cancer treatment using economic crops "Marijuana
" in Sa Kaeo Province area in terms of news and information exposure, cancer
treatment with marijuana, the needs for additional knowledge, medical marijuana
cultivation, and study the suggestions for further consideration regarding the unlocking
of free medical marijuana cultivation. This study focused on investigating general people
living in Sa Kaeo Province. The sample size was 400 people with prior knowledge about
the benefits of "marijuana" in cancer treatment. The sample was selected based on a
purposive sampling. The sample voluntarily participated in answering the questionnaire.
Data collected were then analyzed using statistics, including frequency, percentage,
standard deviation, t-test, F-test.
The results of this research indicated that most of the respondents were people
aged between 31-40 years old, females, married people, graduated with a bachelor’s
degree, worked as civil servants / government employees/ state enterprises employees.
The respondents prioritized additional knowledge about marijuana, followed by
knowledge of medicinal properties, related legal / regulations, methods of using, and
side effects. This indicated that people needed for clear information, knowledge of
marijuana in cancer treatment in order to increase the confidence about the practical
cancer treatment using marijuana, to use marijuana correctly and legally. The results of
studying personal factors could be concluded that people with different marital status,
educational level, and occupation had indifferent attitude towards the cancer treatment
using economic crops "Marijuana” in Sa Kaeo Province area. In contrast, people with
different age and gender had different attitude towards the cancer treatment using
economic crops "Marijuana” in Sa Kaeo Province area.
Keyword : Attitudes ,Economic , Marijuana ,Cancer ,People's
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บทนา
กัญชา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cannabis indica (Cannabis sativa forma indica)) เป็ นชื่อ
ของพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง สาหรับสายพันธุท์ พ่ี บมากในประเทศเทศไทยจะเป็ นสายพันธุ์ Cannabis
sativa ซึง่ สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นลักษณะอากาศแบบร้อนชืน้ (กัญชาคืออะไร, กอง
บรรณาธิการ HONESTDOCS, 2562)1 ในอดีตกัญชาถือเป็ นสารเสพติดตามพระราชบัญญัตยิ า
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 อยูใ่ นกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีโทษทาลายสมรรถภาพทาง
กาย ความรูส้ กึ ทางเพศ ระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกาย สมอง ความจาเสื่อม (กัญชา สรรพคุณและ
ประโยชน์ของต้นกัญชา 30 ข้อ !, เมดไทย, 2560)2 เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศ
ไทยได้มกี ารประกาศใช้ พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผล
เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อนุญาตให้สามารถใช้กญ
ั ชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์
การรักษาผูป้ ่ วย และการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ เฉพาะในกรณีทจ่ี าเป็ น เนื่องจากปรากฎ
ผลการวิจยั ว่าสารสกัดจากกัญชามีสรรพคุณทางยา (พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่
7) พ.ศ,2562, กระทรวงสาธารณสุข,2562)4
.
ด้วยประโยชน์และสรรพคุณทางการแพทย์ทย่ี อมรับกันอย่างแพร่หลายทัวโลก
่
ทาให้
มูลค่าบริษทั Canopy Growth Corporation ของแคนาดาซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตกัญชาทีใ่ หญ่สุดในโลก
เติบโตขึน้ ถึง 87 เท่า ภายในเวลาเพียงแค่ 3 ปี สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่ามหาศาลของตลาดกัญชา
ทีถ่ ูกคาดหวังว่าจะเติบโตขึน้ อย่างรวดเร็ว
จากทีไ่ ด้กล่าวไปในข้างต้นจะเห็นได้ว่ากัญชาเสมือนดาบสองคมทีม่ ที งั ้ คุณและโทษ
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ “กัญชา” ในการ
รักษาโรคมะเร็ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว เพื่อเป็ นประโยชน์ในทางการแพทย์ การศึกษา
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนา สายพันธ์กญ
ั ชาเป็ นยารักษาโรคมะเร็ง สร้างความมันคงทางด้
่
านยาของ
ประเทศและป้ องกันการผูกขาดทางด้านยา และนาไปสู่แนวทางปลดล็อกการปลูกกัญชาในทาง
การแพทย์เสรีของประเทศไทยเพื่อเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ของ
ประชาชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
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2. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ “กัญชา” ในการรักษาโรคมะเร็ง
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาปลดล็อกการปลูกกัญชาในทางการแพทย์เสรี
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด และอาชีพ ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษา
โรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ทีแ่ ตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนทัวไปที
่ อ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว เคยรูจ้ กั
ประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง จานวน 400 ราย
2.ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล และทัศนคติของ
ประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
3.ขอบเขตด้านระยะเวลา มีระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม
2563
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ทราบปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ของ
ประชาชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
2. ทราบทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ “กัญชา” ในการรักษาโรคมะเร็ง ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว
3. ทราบข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาปลดล็อกการปลูกกัญชาในทางการแพทย์เสรี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
Stanton and Futrell (อ้างใน พีร์ พวงมะลิต, 2561)6 กล่าวว่าทัศนคติเป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความ
เชื่อ และความเชื่อก็มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติ ซึง่ เกิดจากข้อมูลทีแ่ ต่ละคนได้รบั จากข่าวสาร การ
เรียนรู้ ประสบการณ์ หรือจากในอดีต
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (อ้างใน เพ็ญพักตร์ พรายคง, 2560)8 กล่าวว่าทัศนคติ เป็ นดัชนีช้ี
วัดว่าบุคคลนัน้ คิดและรูส้ กึ อย่างไร โดยรากฐานมาจากความเชื่อ ทัศนคติยงั เป็ นสิง่ ทีต่ อบสนอง
ต่อสิง่ เร้า ว่าชอบหรือไม่ชอบต่อสิง่ ทีไ่ ด้รบั รู้ และอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไปในอนาตค
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ศิวนารถ กิตติวฒ
ั น์ (อ้างใน กัมปนาท ปานสุวรรณ, 2558)9 ให้ความหมาย ทัศนคติ
หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของประชาชนต่อสิง่ ต่าง ๆ จากความเข้าใจและจากการบอกเล่า ทาให้
เกิดความรูส้ กึ ไปในทางใดทางหนึ่ง ถ้ามีทศั นคติไปในทางใดทางหนึ่งแล้ว ก็จะปลีย่ นแปลง
ความรูส้ กึ ได้ยาก
ศักดิ ์ไทย สุรกิจบวร (อ้างใน มิง่ ขวัญ ศรีทอง, 2558)10 ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติ
คือ สภาวะทางจิตทีเ่ กีย่ วข้องกับความคิด ความรูส้ กึ และแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลทีม่ ี
ต่อ บุคคลด้วยกัน และสภาวะความพร้อมทางจิตจะต้องอยูน่ านพอควร
โรเจอร์ (อ้างใน รัตนาภรณ์ มันศรี
่ จนั ทร, 559)11 ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็ นตัวชีว้ ดั ว่าบุคคลมี
ความคิดและรูส้ กึ อย่างไรกับคนรอบข้าง สิง่ ของ สิง่ แวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ
มีรากฐานมากจากความเชื่อและส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างความรูส้ กึ และความเชื่อ หรือจาก
การได้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ทาให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิง่
นัน้ ในทางจิตใจ ท่าที ความรูส้ กึ นึกคิด หรือการโน้มเอียง ซึง่ เป็ นไปได้ทงั ้ ทางบวก หรือทางลบ
จะเห็นได้ว่าทัศนคติเป็ นการแสดงพฤติกรรมออกมา ทางอารมณ์จากสถานการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
สารเข้ามา
2.แนวคิดและทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษา
เกีย่ วกับประชากรและการเปลีย่ นแปลงของประชากร ทาให้ทราบขนาดหรือจานวนคนทีม่ อี ยูใ่ น
แต่ละสังคม แต่ละภูมภิ าค หรือกลุ่มคนทีอ่ าศัยอยูท่ ใ่ี ดทีห่ นึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีการเพิม่
หรือลด ได้โดยการเกิด การตาย และการย้ายถิน่ ทัง้ ย้ายถิน่ ชัวคราวและย้
่
ายถิน่ ถาวร
องค์ประกอบทางประชากร หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ เชือ้ ชาติ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ ซึง่ สรุปได้ว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ นัน้
มีผลการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก และ
ความรูส้ กึ นึกคิดของแต่ละคน แต่ละช่วงวัยนัน้ มีความแตกต่างกัน
3. พืชเศรษฐกิจ กัญชา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cannabis indica (Cannabis sativa forma indica))
เป็ นชื่อของพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Cannabidaceae ลักษณะลาต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร
ลักษณะใบจะแยกออกเป็ นแฉกประมาณ 5-8 แฉก มีลกั ษณะคล้ายใบมันสาปะหลังทีข่ อบใบทุก
ใบจะมีรอยหยักอยูเ่ ป็ นระยะๆ ออกดอกเป็ นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิง่ และก้าน สาหรับสายพันธุ์
ทีพ่ บมากในประเทศเทศไทยจะเป็ นสายพันธุ์ Cannabis sativa ซึง่ สามารถเจริญเติบโตได้ดใี น
ลักษณะอากาศแบบร้อนชืน้ จากข้อมูลของ Cannabis Price Index ปี 2018 พบว่า นิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นรัฐทีม่ ยี อดการใช้กญ
ั ชามากทีส่ ุดในโลกราคาเฉลีย่ ของกัญชาอยูท่ ่ี
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350,000 บาท ต่อกรัมกิโลกรัม ซึง่ ต้องยอมรับว่ามากกว่ามูลค่าของสินค้าเกษตรทัวไป
่
หลายเท่าตัว
4. กัญชากับการรักษาโรคมะเร็ง งานวิจยั พิสูจน์ได้ว่ากัญชาเป็ นพืชสมุนไพรทีช่ ่วยลดอาการ
ข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็ง ช่วยบรรเทาอาการปวด และคลื่นไส้ ของผูป้ ่ วยโรค ปรากฏ
การตีพมิ พ์ในวารสารทางการแพทย์ของยุโรปทีช่ ่อื ว่า European Journal of Internal
Medicine. ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 หัวข้องานวิจยั ทีม่ ชี ่อื เป็ นภาษาอังกฤษว่า
“Prospective analysis of safety and efficacy of medical cannabis in large unselected
population of patients with cancer.” มุง่ เน้นไปในผูป้ ่ วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ผลการวิจยั
หลังจากใช้กญ
ั ชา 6 เดือน ปรากฏว่าผูป้ ่ วย มีความปลอดภัยและตอบสนองได้ดใี นภาพรวม คือ
อาการดีขน้ึ คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ ผลข้างเคียงในการใช้กญ
ั ชาทีพ่ บได้มากทีส่ ุดได้แก่ เวียนศีรษะ,
ปากแห้ง, ทาให้งว่ งนอน, แต่กถ็ อื ว่าเป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่รนุ แรงในบริบทของกลุ่มประชากรผูป้ ่ วย
โรคมะเร็งในระยะลุกลาม
5.ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 อนุญาตให้สามารถใช้
กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การรักษาผูป้ ่ วย และการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ เฉพาะ
ในกรณีทจ่ี าเป็ น เนื่องจากปรากฎผลการวิจยั ว่าสารสกัดจากกัญชามีสรรพคุณทางยา ซึง่ ใน
หลายประเทศได้แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายแล้ว และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มกี ารอนุญาตให้
ประชาชนใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรค ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาต เพื่อสร้างความ
มันคงทางด้
่
านยาของประเทศและป้ องกันการผูกขาดทางด้านยา
6.เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
รศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์ (2010) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “การออกฤทธิ ์ของ 9tetrahydrocannabinol ต่อการลุกลามของเซลล์มะเร็ง” ซึง่ ทาการศึกษาถึงการใช้กญ
ั ชาในการ
รักษามะเร็งท่อน้าดี สรุปผลการวิจยั THC สามารถหยุดยัง้ การเติบโตและการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งท่อน้าดีได้
อภิสทิ ธิ ์ไชยดีและคณะ (2562) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความคิดเห็นของ
แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจาบ้าน ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต่อการนากัญชามาใช้ทางการ
แพทย์ ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมหรือไม่ จานวน 89% เคยได้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ จานวน 73.6% ความรูท้ ต่ี อ้ งการเพิม่ เติมเกี่ยว ข้อบ่งใช้
จานวน 92.2% ขนาดการใช้ จานวน 91.6% ผลข้างเคียง จานวน 89% ข้อกฎหมาย จานวน
87% สัดส่วนของแพทย์ฯ ทีเ่ ห็นด้วยกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ 82.8 %
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กรอบความคิด
ในการศึกษาครัง้ นี้ได้กาหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ ปั จจัยบุคคล ได้แก่อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด อาชีพ
2. ตัวแปรตาม การใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่ ด้านช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร ด้านการใช้กญ
ั ชารักษาโรคมะเร็ง ด้านความรูท้ ต่ี อ้ งการเพิม่ เติม ด้านการปลูกกัญชา
ในทางการแพทย์
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มประชาชนทัวไปที
่ อ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สระแก้ว จานวน 400 ราย และรูจ้ กั ข้อมูลด้านประโยชน์ของ “กัญชา” ในการรักษาโรคมะเร็ง
สอบถามความสะดวกก่อนแจกแบบสอบถาม
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซีแ่ ละมอร์แกน จานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขัน้ สูงสุด และอาชีพ คาถามจะเป็ นลักษณะปลายปิ ด
เลือกตอบได้เพียงข้อเดียว จานวน 5 ข้อคาถาม โดยใช้มาตรวัดนามมาตรา (Nominal scale)
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการ
รักษาโรคมะเร็ง จานวน 4 ด้าน ลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ด ซึง่ ประกอบด้วยคาตอบย่อยที่
แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดอันดับมาตรา (Ordinal scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตัง้ แต่
ค่าคะแนนน้อยทีส่ ุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากทีส่ ุดคือ 5 รวม จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็ นคาถาปลายเปิ ด (Open-Ended Questionnaires) เพื่อให้เสนอแนะ
เรือ่ งทีค่ วรแก้ไขปรับปรุงนอกเหนือจากแบบสอบถาม
การตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั ตรวจสอบความเทีย่ งตรง โดยหาค่า IOC และแก้ไข
แล้วไปทา Pilot test จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้สถิติ ดังนี้
1.ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) นาเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจง
ความถี่ เพื่ออธิบายข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
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2.ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง
การวิ เคราะข้อมูลด้วยสถิ ติหเ์ ชิ งอนุมาน (Inferentia lStatistic Analysis) ในการทดสอบ
สมมุตฐิ าน ดังต่อไปนี้
1.วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ
"กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง สาหรับข้อมูลทีจ่ าแนกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบ t test
(Independent Statistic)
2.วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ
"กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง สาหรับข้อมูลทีจ่ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะ
ทาการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วธิ ี Fisher’s Least-Significant
Different (LSD)
ผลการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ทัศนคติของประชาชนทีม่ ผี ลต่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ใน
การรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว”
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการ
รักษาโรคมะเร็ง ของประชาชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี เป็ นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาขัน้ สูงสุดระดับปริญญาตรี มี
อาชีพข้าราชการ / ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ
ประชาชนทีม่ อี ายุทแ่ี ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับการใช้กญ
ั ชารักษาโรคมะเร็ง
แตกต่างกัน โดยประชาชนทีม่ อี ายุน้อยกว่า 20 ปี มีทศั นคติต่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ใน
การรักษาโรคมะเร็ง แตกต่างจากประชาชนทีม่ อี ายุ มากกว่า 60 ปี ประชาชนทีม่ อี ายุ มากกว่า
60 ปี มีทศั นคติต่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง แตกต่างจากประชาชนที่
มีอายุน้อยกว่า 20 ปี 20 – 30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี
ประชาชนทีม่ เี พศทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ
"กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ทีแ่ ตกต่างกัน
ประชาชนทีม่ สี ถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื
เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาขัน้ สูงสุดทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
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การใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนทีม่ อี าชีพทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ
"กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน
สรุปได้ว่า ประชาชนทีม่ ี สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีผลต่อ
ทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
สระแก้ว ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนทีม่ อี ายุ เพศ แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชน
ในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
จุดประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ “กัญชา” ในการ
รักษาโรคมะเร็ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนให้ความสาคัญกับด้านความรูเ้ พิม่ เติม
เกีย่ วกับกัญชาสูงสุด ความรูด้ า้ นสรรพคุณทางยา ข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ วิธกี ารใช้ ผลข้างเคียง
แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการข้อมูลทีช่ ดั เจน ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง
เพื่อเพิม่ ความมันใจว่
่ ากัญชานัน้ มีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งได้จริง และสามารถใช้ได้อย่าง
ถูกวิธ ี และถูกกฎหมายด้วย
จุดประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาปลดล็อกการปลูกกัญชา
ในทางการแพทย์เสรี พบว่า
ปั ญหาทีป่ ระชาชนคาดว่าจะเกิดขึน้ หากพิจารณาปลดล็อกการปลูกกัญชาในทาง
การแพทย์เสรี เกรงว่าประชาชนใช้แล้วจะกลับไปติดกัญชากลายเป็ นคนไร้สมรรถภาพ เกิด
ปั ญหาครอบครัวแตกแยก ปั ญหาสังคม
ข้อเสนอแนะจากประชาชน คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ประโยชน์และ
ผลกระทบกัญชาในการรักษามะเร็ง ให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้รบั ทราบอย่างทัวถึ
่ ง ควรปลดล๊
อกกฎหมายกัญชา และควบคุมไม่ให้ใช้
ไปทางทีไ่ ม่ถูกต้อง และส่งเสริมพัฒนาการใช้กญ
ั ชาเป็ นทางเลือกในการรักษาผูป้ ่ วย
อภิ ปรายผล
การศึกษา เรือ่ ง ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษา
โรคมะเร็ง ผูว้ จิ ยั ได้นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับกัญชาเป็ นด้านทีป่ ระชาชนให้ความ
สนใจสูงสุด รองลงมาเป็ นด้าน ด้านการปลูกกัญชาในทางการแพทย์ ด้านการใช้กญ
ั ชารักษา
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โรคมะเร็ง ส่วนด้านทีป่ ระชาชนให้ความสนใจน้อยทีส่ ุด คือด้านช่องทางการรับรูข้ ่าวสารเรือ่ ง
กัญชา แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการข้อมูลทีช่ ดั เจน ความรู้ ความเข้าใจ ผลดี ผลเสีย
เกีย่ วกับกัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อเพิม่ ความมันใจว่
่ ากัญชานัน้ มีสรรพคุณในการรักษา
โรคมะเร็งได้จริง และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธ ี และถูกกฎหมายด้วย ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักการของ Stanton and Futrell (อ้างใน พีร์ พวงมะลิต, 2561) กล่าวว่าทัศนคติเป็ นสิง่ ทีม่ ี
อิทธิพลต่อความเชื่อ และความเชื่อก็มอี ทิ ธิพลต่อทัศนคติ ซึง่ เกิดจากข้อมูลแต่ละคนได้รบั จาก
ข่าวสาร การเรียนรู้ ประสบการณ์ หรือจากในอดีต ซึง่ ในปั จจุบนั นัน้ ข้อมูลด้านกัญชาในการ
รักษาโรคนัน้ การประชาสัมพันธ์ชแ้ี จงหรือบอกสรรพคุณ กลุ่มทีส่ ามารถใช้ได้ ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ทไ่ี ม่ครอบคลุมอาจมีหลายกลุ่มทีย่ งั ไม่รถู้ งึ สรรพคุณ และประโยชน์ของกัญชา
จริงๆ และยังไม่เข้าถึงการรักษานี้ ควรมีการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ กับประชาชนในพืน้ ที่
ถึงประโยชน์และผลกระทบต่อการใช้กญ
ั ชา รักษาโรค ให้ประชาชนรับทราบมากกว่านี้ ตาม
ลักษณะของทัศนคติ รัตนาภรณ์ มังศรี
่ จนั ทร์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า ทัศนคติเป็ นอารมณ์
ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ของบุคคล ไม่ได้มมี าตัง้ แต่เกิด อาจมีความ
ความโน้มเอียง ตามสภาพแวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ หรือพบเจอในขณะนัน้ ซึง่ ทัศนคติสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ โดยการเปลีย่ นความเชื่อเดิมทีม่ อี ยู่ ความเชื่อเปลีย่ นได้โดยการรับข้อมูลใหม่ๆ
หากมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นจริงให้ประชาชนได้รบั ทราบ มิใช่การโฆษณาชวน
เชื่อ จะทาให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลใหม่ๆ เกิดการคิดอย่างมีสติและเหตุผล จะส่งผลถึงความเชื่อ
และการเปลีย่ นแปลงทัศคติในทีส่ ุด
เมือ่ เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี ่อการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษา
โรคมะเร็ง ด้านความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับกัญชาเป็ นด้านทีป่ ระชาชนให้ความสาคัญสูงสุด ผล
การศึกษาสอดคล้องกับอภิสทิ ธิ ์ไชยดีและคณะ (2562) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง ปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั ความ
คิดเห็นของ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจาบ้าน ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต่อการนากัญชามาใช้
ทางการแพทย์ ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมหรือไม่ จานวน 89% เคย
ได้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับกัญชาทางการแพทย์ จานวน 73.6% ความรูท้ ต่ี อ้ งการเพิม่ เติมเกีย่ ว
ข้อบ่งใช้ จานวน 92.2% ขนาดการใช้ จานวน 91.6% ผลข้างเคียง จานวน 89% ข้อกฎหมาย
จานวน 87% สัดส่วนของแพทย์ฯ ทีเ่ ห็นด้วยกับการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ 82.8 % และ
ผลการวิจยั ปั จจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ประชาชนทีม่ ี สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ
แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษา
โรคมะเร็ง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนทีม่ อี ายุ เพศ แตกต่ างกัน
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มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการใช้พชื เศรษฐกิจ "กัญชา" ในการรักษาโรคมะเร็ง ในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1.ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งใช้กญ
ั ชาในการรักษามะเร็งยังไม่แพร่หลาย ควรจะมีการนาผลวิจยั ทีท่ าให้
เกิดความมันใจว่
่ ากัญชาสามารถรักษามะเร็งได้จริงๆ
2.ควรมีการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ กับประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ทวถึ
ั ่ งทุกกลุ่ม
3.ควรมีการศึกษาเรือ่ งยาเกี่ยวกับกัญชาให้มากขึน้ แต่กค็ วบคู่ไปกับการป้ องกันไม่ให้เป็ นการ
แพร่กระจายของกัญชาทีใ่ ช้แบบผิดกฏหมาย
4.การสอบถามอาจมีขอ้ เท็จจริงทีต่ ่างกันแต่จะทายังไงกับคาว่าผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์โดยตรง
5. หากปลอดล็อกให้ประชาชนทัวไปสามารถปลู
่
กเพื่อใช้รกั ษาในครัวเรือนได้จะดีมาก
6. ปลูกได้แต่ควรควบคุมอย่างเคร่งครัด เพราะสังคมไทยเป็ นสังคมลูกเทวดา จึงเป็ นดาบสองคม
ได้
7. ประชาชนทัวไปน่
่ าจะได้รบั ผลประโยชน์สงู สุดจากการนามาใช้รกั ษาโรคมากกว่าการนามาหา
ผลประโยชน์ทางพานิชย์
8. เกรงว่าหากประชาชนใช้แล้วมาก ๆ จะกลับไปติดกัญชากลายเป็ นคนไร้สมรรถภาพ
9. ควบคุมการปลูกโดยการขึน้ ทะเบียน และอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับกัญชาอย่างละเอียด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรจะมีการศึกษาวิจยั ถึงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยหลังจากใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรคมะเร็ง
2. ควรจะมีการศึกษาถึงความต้องการใช้กญ
ั ชาในการรักษาโรคของประชาชน
3. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้เคมีบาบัดกับการใช้กญ
ั ชาในการรักษา
โรคมะเร็ง
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