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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย ได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ น การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ตามนโยบายขับเคลื่อนพันธกิจ เพื่อพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มี
ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่มีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โครงการนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการนาสมุนไพรโดยเฉพาะ
กัญชา กัญชง และกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยเป็นตารับยาแผนไทยที่มีกัญชา และกระท่อมปรุงผสม
อยู่ ให้มีคุณภาพปลอดภัย เกิดการบูรณาการคลินิกกัญชาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม
หน่วยบริการทุกระดับ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยมาพัฒนาศึกษาวิจัยให้เกิดการใช้ได้จริงตอบปัญหาสาธารณสุข
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการนาเข้ายาจากต่างประเทศ และเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออก
แข่งขันในระดับสากล ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายบริการ 3 เขตบริการ จานวน 4 จังหวัด ได้แก่
เครือข่ายบริการที่ 4 : จังหวัดปทุมธานี – กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เครือข่ายบริการที่ 8 : จังหวัดอุดรธานี – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ
จังหวัดสกลนคร – โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เครือข่ายบริการที่ 9 : จังหวัดนครราชสีมา – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง

ข
จากการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากกัญชาทางการแพทย์ แผนไทย จากแหล่ งการปลู ก พืช กัญชา และแหล่ งการผลิ ตยาที่มีกัญชาเป็นส่ ว นผสม
จะประสบความสาเร็จได้ต้องคานึงถึงบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดด้วย สรุปได้ดังนี้
แหล่งการปลูกพืชกัญชา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชน ในการ
ปลู กพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย ประสบความส าเร็จมากแม้ว่ายังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตก็ตาม
เนื่องจากมีทีมงานที่เข็มแข็ง มีความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง มีความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานจึงประสบความสาเร็จ และคาดหวังว่าผลผลิตของกัญชาที่ใกล้เก็บเกี่ยวอยู่ในเกณฑ์ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชน
ในการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ประสบความสาเร็จปลูกพืชกัญชาจนสามารถเก็บเกี่ยวได้
แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ถึง 100% เนื่องจากมีศัตรูพืชทาลายใบและลาต้นของพืชกัญชาเสียหายทั้งหมด อาจเป็นเพราะ
มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ยังไม่เพียงพอ และการปลูกพืชกัญชายังเป็นเรื่องใหม่ต่อหน่วยงาน และ
มีความคาดหวังว่าการปลูกพืชกัญชาครั้งต่อไปจะดีกว่าในครั้งแรก
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี ใช้การปลูก
พืชกัญชาเป็นผลงานวิจัย ด้วยการทดลองปลูกพืชกัญชาในมิติต่างๆ กันไป การทดลองสาเร็จแล้วจึงทาการเผยแพร่
ออกไปในรูปแบบของผลงานวิจัย ทั้งนี้นาผลผลิตที่ได้จากการทดลองจัดส่งสนับสนุนกองพัฒนายาแผนไทยและ
สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชกัญชา และการผลิตยาน้ามันสนั่นไตรภพ ต้องมี
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานนาร่องที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึง
ความคุ้มค่าที่รัฐได้ลงทุน
แหล่งผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประสบความสาเร็จมาก สามารถผลิตยา
ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ครบทั้ง 16 ตารับ มีกระบวนการผลิตยาที่เป็นระบบ แต่ยังมีเครื่องมือการผลิตยาสมุนไพร
ไม่เพียงพอ มีเป้าหมายในการผลิตยาสมุนไพรที่มีรูปแบบใหม่ๆ “นวัตกรรมในอนาคต” เช่น ยาสมุนไพรชนิดผงแห้ง
ยาสมุนไพรชนิดอัดเม็ด ผักอัดเม็ดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน ในการผลิตยาที่มีกัญชา
เป็นส่ว นผสมได้สาเร็ จครบ 16 ตารับ อยู่ ระหว่างรอการกระจายยา เป็ นการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาเร็จตาม
แผนงาน/โครงการตามที่กาหนดไว้
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่ งผลิ ตยาที่เป็นต้นแบบของ
การผลิ ตยาสมุนไพรทุกชนิ ด ผลิตยาได้ทุกตารับตามคาสั่งของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แต่เป็นเพียง “ต้นแบบ” เพื่อเผยแพร่ให้กับแหล่งผลิตยาอื่นๆ เนื่องจากเป็นเพียงต้นแบบทางวิชาการเท่านั้น ได้รับ
การสนับสนุนวัตถุดิบกัญชาจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิสาหกิจชุมชนฯ
เพชรลานนา จังหวัดลาปาง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บเมล็ด
พันธุ์กัญชา

ค
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรนาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการปลูกพืชกัญชาที่ นักวิชาการ
เกษตรกาหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และให้มีการ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เป็ นประจ าปี ตามแนวทางการจั ด วางระบบและการประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2.ควรกาหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3.ควรมีการสารวจความต้องการใช้วัตถุดิบกัญชาของแหล่งการผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิต และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยลด
ความเสี่ยงกรณีกัญชาล้นตลาดหรือขาดตลาด
4.ควรให้ มี หน่ วยงานกลางท าหน้ าที่ ในการกระจายผลผลิ ตทุ กอย่ าง (ด้ านการตลาด) เพื่ อเป็ น
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางรวบรวมความต้องการตามแต่ละพื้นที่ พัฒนาฐานข้อมูล
การปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่องทางการติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการวางแผนต่อไป
5.ควรให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือก
ที่เข้าถึงบริการของประชาชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป

บทที่ 1
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1. ความเป็นมา
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกครอบครัวดารงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อการมีสุขภาวะผ่านการสร้ างเสริมสุขภาพและประชาชนปราศจากโรคและภัยสุขภาพด้วยการ
จัดบริการในทุกระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโนบาย
ขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนาไปใช้ใน
ระบบบริ การสุขภาพอย่ างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้ แก่ประชาชนในการดูแลสุ ขภาพ โดยการ
ดาเนินงานสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (Competitiveness Excellence) เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการ
บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ โดย
ผ่านแนวทางการพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่ 1)ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 2)ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 3)ขับเคลื่อนการแปรรูป พัฒนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ สร้ า งมู ล ค่า 4)ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการด้ า นสมุ น ไพร กัญ ชา กั ญ ชง และกระท่ อมทาง
การแพทย์แผนไทย ประกอบกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษเปิดกว้างขึ้น จึงสามารถนาสมุนไพรกัญชาไปทาการศึกษา
วิจัยได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยในการนาไปดูแลสุขภาพได้ในระดับหนึ่ง และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน ในฐานะหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น
(Assurance services) และการให้ คาปรึ ก ษา (Consulting services) อย่างเที่ย งธรรมและเป็นอิ ส ระ เพื่ อเพิ่ ม
คุณค่า และช่วยให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ตรวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ในการวิเคราะห์ เสนอแนะกระบวนการตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ จ ากกั ญ ชาทางการแพทย์ แ ผนไทย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการจั ด ท า
“การตรวจสอบผลการดาเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางกการแพทย์แผนไทย” ขึ้น
โดยได้รวบรวมและเรียบเรียงแนวคิด หลักการ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เทคนิค
วิธีการ และกระดาษทาการ (Working Paper) ที่ได้พัฒนาขึ้น คาดหวังว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนให้การดาเนินงาน
โครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะบรรลุผลสาเร็จในด้านวิชาการ
ด้านค่าใช้จ่าย และอื่นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติทกี่ ระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้
1. บทบาทที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง มีการควบคุมและกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล งานตรวจสอบ
ภายในจึงมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดความสาเร็จ และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน และ
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2. การตรวจสอบการดาเนินงานเป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบที่มุ่งเน้นตรวจสอบความ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของการดาเนินงานของส่วน
ราชการ ดังนั้ น การตรวจสอบการดาเนิน งานจึงเป็นการตรวจสอบที่มุ่งแก้ไขเหตุปัจจุบันเพื่ออนาคต โดยใช้วิธี
วิเคราะห์ วิจัย การสังเคราะห์ การวัดและประเมินผลการดาเนินงานว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปร ะหยัด
หรือไม่ เพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าให้แก่องค์กร ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบจุดอ่อน
ของการดาเนินงาน เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้การปฏิบัติงานมี
คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้
กาหนดไว้
2. เพื่อให้ ทราบถึง ปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางกการแพทย์แผนไทย เพื่อเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป
3. ขอบเขต
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย จัดเป็นการตรวจสอบประเภทการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) ตาม
แผนงาน งานและโครงการที่ ไ ด้รั บ จั ด สรรงบประมาณของส่ ว นราชการในสั ง กั ด กรมการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
3) การรายงาน (Reporting) 4) การติดตาม (Follow-up) ด้ว ยการสุ่ มตัว อย่างตรวจสอบการดาเนินงานของ
เครือข่ายบริการ 3 เขตบริการ จานวน 4 จังหวัด รวม 5 แห่ง ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
4. คาจากัดความเบื้องต้น
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Auditing) คื อ การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน
โครงการของหน่วยงาน โดยเฉพาะผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติตามแผนงานและ
แผนงบประมาณ เช่น โครงการวิจัย โครงการจัดประชุมฝึกอบรม และโครงการนิเทศติดตามประเมินผล เป็นต้น
โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความประหยัด (Economy)
การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ (Compliance Auditing) หมายถึ ง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อกาหนดทั้งภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่กาหนดไว้ เช่น การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบการใช้รถราชการ และการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ เป็นต้น
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate
Governance) และความโปร่ งใสในการท างาน (Transparency) เป็ นการกระตุ้ นและส่ งเสริ มให้ การด าเนิ นงานของ
ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและหรือตามแผนการดาเนินงานที่ของบประมาณได้ และ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) และยังให้สัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ลดความเสี่ยงและโอกาสทุจริตให้น้อยลงและเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในงาน
2. ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลสาเร็จของงาน ผลกระทบ ปัญหา
อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด และช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

บทที่ 2
แนวคิด กฎหมาย หลักเกณฑ์และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

บทที่ 2
แนวคิด กฎหมาย หลักเกณฑ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย เป็นการตรวจสอบประเภทการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) ที่ได้
ศึกษา และรวบรวมแนวคิด หลักการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบ ดังนี้
1. แนวคิดของการตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
3. กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา
1. แนวคิดของการตรวจสอบภายในภาครัฐ
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะตรวจสอบหรือค้นหาข้อเท็จจริงว่าการ
ด าเนิ น งานหรื อ การใช้ ท รั พ ยากรขององค์ ก ร แผนงาน งาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเป็ น ไปอย่ า งประหยั ด
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด ในปัจจุบันแนวคิดการตรวจสอบในลักษณะนี้ได้รับความ
สนใจมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในภาครัฐบาล ภาคเอกชนก็ให้ความสนใจและนามาใช้เช่นกัน โดยหลักการสาคัญแล้ว
จะเกี่ยวข้องกับความประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งทั้ง 3
ประการ เป็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต หรือผลงาน (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) ไปจนถึงการวางแผน (Planning) การติดตาม (Monitoring)
แนวคิดเรื่องการตรวจสอบการดาเนินงานนี้ ได้ถูกนามาใช้ในภาครัฐอย่างเป็นทางการในสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 และได้พัฒนาแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การตรวจสอบภาครัฐจะดาเนินการควบคู่กันไประหว่างการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการดาเนินงาน ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แนวคิดของการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่
การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ
(Full – scope Audit or Comprehensive Audit)

การตรวจสอบแบบดั้งเดิม

การตรวจสอบการดาเนินงาน

(Regularity Audit or Financial & Compliance Audit)

(Performance Audit)

การตรวจสอบบัญชี
และการเงิน
(Financial Audit)

การตรวจสอบ
การปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมาย

การตรวจสอบ
การปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมาย

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและ
ความประหยัด

(Compliance Audit)

(Compliance Audit)

(Efficiency &
Economy Audit)

การตรวจสอบ
ประสิทธิผล
(Effectiveness
Audit)
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมาการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างอิสระและ
เที่ยงธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กาหนด โดยใช้การประเมินและการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและกากับดูแล อย่างเป็นระบบและมีระเบียบวิธี (อุษณา ภัทรมนตรี.2552 : 1-4)(กรมบัญชีกลาง :
มาตรฐานกรตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ, 2560)
ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และสมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย. แนว
ทางการตรวจสอบภายใน. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปทุมธานี : บริษัท ดูมายเบส จากัด , 2548 การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing) หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้ วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผู้ทาหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาจากกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบอาจจาแนกได้หลายประเภทในแต่ละองค์กร
จะเห็นได้ว่า การให้คานิยามของคาว่า “การตรวจสอบภายใน” ของทั้ง 2 แหล่งอ้างอิงล้วนแต่ให้
คาจากัดความของการตรวจสอบภายในไว้ในแนวทางเดียวกัน สรุปได้ว่า “ การตรวจสอบภายใน หมายความถึง
กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ”
2. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในในกิ จ กรรมใดๆ สามารถแบ่ ง งานตรวจสอบภายในได้ 2 ลั ก ษณะ คื อ
การบริการให้ความเชื่อมั่น และการบริการให้คาปรึกษา (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2541 ข: 15-17)
2.1 การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจหลักฐานต่างๆ อย่าง
เที่ยงธรรมเพื่อนามาประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
กิจกรรมที่ดีขององค์กร โดยต้องปฏิบัติ งานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งแบ่งออกได้หลายด้าน อาทิ เช่นการตรวจสอบการดาเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน(Performance Audit) โดยมุ่ ง เน้ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) และความประหยัด (Economy) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) การ
ให้บริการทางวิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ (Attestation)
2.2 การบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา (Consulting Services) หมายถึ ง กิ จ กรรมให้ ค าแนะน า และ
ให้ บ ริ การที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ องค์ ก รลั ก ษณะและขอบเขตของงานเป็ น ไปตามความตกลงร่ ว มกั น กั บองค์ กร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งตัวอย่างกิจกรรมงานให้คาปรึกษา อาทิเช่น
การให้คาปรึกษา คาแนะนา การอานวยความสะดวกการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
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3. หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2546:
20-28) ได้กาหนดหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้
1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน
ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัย และวัดผลการดาเนินงาน
2. สอบทานการดาเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ มีการปฏิบั ติงานตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประหยัด มีกระบวนการกากับดูแลที่ดีและ
เหมาะสม
3. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงาน และการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
5. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
อุษณา ภัทรมนตรี (2545 : 21-22) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการตรวจสอบภายในไว้ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency)
2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accounting ability
and Responsibility)
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance)
4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance)
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warming Signal) เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตภายในองค์กร
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในจะประสบความสาเร็จและเป็นประโยชน์ต่อองค์การในระดับใดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยพื้นฐานความสาเร็จที่สาคัญ ประกอบด้วย (อุษณา ภัทรมนตรี. 2553: 1-19-1-20)
1. นโยบาย กฎบัตรและการสนับสนุนของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
- กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ทีอ่ ิสระให้ชัดเจน
- มอบอานาจในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นในการตรวจสอบ
- การติดตามและสั่งการตามรายงานการตรวจสอบภายใน
- การให้เวลาเข้าประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบ
- ใช้หน่วยงานตรวจสอบเป็นสถานฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรสาคัญ
2. วัฒนธรรมองค์การและความเข้าใจของผู้รับการตรวจวัฒนธรรมองค์การในการยอมรับงานตรวจ
สอบภายใน มีส่วนสาคัญในการเพิ่มความสาเร็จของงานตรวจสอบ
3. มาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบควรสอดคล้องกับมาตรฐาน
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพสากลเพื่อให้เกิดการยอมรับ
4. ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศกิจการที่มีข้ อมูลพร้อมย่อมพัฒนางานตรวจสอบได้
เร็วและกว้างขวางกว่ากิจการที่ระบบข้อมูลยังล้าสมัยหรือเชื่อถือไม่ได้
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ (Performance Auditing)
นางละเอียด เอี่ ยมสุวรรณ.2556.คู่มือการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ (Performance
Auditing). กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค. การตรวจสอบผลการดาเนินงานของโครงการ (Performance
Auditing) เป็ น กระบวนการตรวจสอบที่เน้ นการวัดผลการดาเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการหรือไม่ โดยเน้นการประเมินความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ประสิทธิผล (Effectiveness) และการประหยัด (Economy) โดยให้ความสาคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ด้วย ซึ่งกระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
3. การรายงาน (Reporting)
4. การติดตาม (Follow-up)
สาหรับแนวคิดการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีหลายแนวคิด ดังนี้
กรมบัญชีกลาง.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ, 2560 การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รั บ มอบหมาย ซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในต้องจัดทาเป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่ ว นหนึ่ งของแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วย
รับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, 2546
กล่าวว่า การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกาหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้อ งจั ด ท าเป็ น ลายลั ก ษณ์อั ก ษร ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิบั ติ งาน เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิบั ติ งานใน
รายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่หน่วยรับตรวจใด ณ
เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐาน ในรายละเอียดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
นายภิ ญญ์ ปรั ชญกุ ล . 2555. เอกสารประกอบการบรรยาย หลั กสูตร เทคนิค การพัฒ นาแนวการ
ตรวจสอบ, ตุลาคม 2555. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ. แนวการตรวจสอบ (Audit
program) หมายถึง เอกสารที่ผู้ตรวจสอบบันทึกวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมิน การบันทึก
และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่จะใช้ ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ โดยปกติแล้วหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็น ผู้จัดทาและอนุมัติโดย
ผู้บริหารงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบจะบรรลุวัตถุประสงค์
แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น หลักการที่สาคัญที่สุดของ Audit Program ก็คือ ต้องจัดทาขึ้นมาเป็นลายลักษณ์
อัก ษร บอกให้ ท ราบถึ งแผนปฏิ บั ติ งานของ Auditor เรื่ องการตรวจสอบ การสั งเกต การยื นยั นยอด และการ
สอบถาม โดยต้องมีการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนในการรวบรวมหลักฐานที่สาคัญตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
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2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เกิดขึ้นจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเน้นการตรวจสอบการเงิน บัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เท่านั้น เพื่อให้
งานตรวจสอบภายในมี ส มรรถนะเข็ มแข็ ง ภาครัฐ จึง พยายามเพิ่ม สมรรถนะการตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน
(Performance Auditing) และติดตามผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการด้านต่างๆ ขององค์การ ซึ่งต้องถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในที่สาคัญที่องค์การต้องจัดให้มีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทาหน้าที่สนับสนุน กากับ ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในระดั บกระทรวง
ระดับกรม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
นั้น กระทรวงการคลังจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ให้ หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 (ค.ต.ป.)
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561
6. หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติก ารตรวจสอบภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่า ด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติก ารตรวจสอบภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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3. กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
3.มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ......
4.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี ทรั พ ยากรชี ว ภาพหลากหลายมากที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ง ของโลก ความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ (Biodiversity) หรื อ ทรัพ ยากรชี ว ภาพ (Bioresource) เป็ นฐานส าคั ญของการเกษตร
ยารักษาโรค และต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนี้สะท้อนจากการใช้พืชกัญชาเป็นอาหาร
และใช้ประกอบในตารับยาไทยตามภูมิปัญญาชาวบ้านมาอย่างกว้างขวางและยาวนาน ดังจะเห็นจากมีการบันทึกใน
ตาราพระโอสถพระนารายณ์และตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้คัดเลือกตารับยาที่มีกัญชาตามภูมิปัญญาไทย จาแนกตามกลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มคลายเครียด กลุ่มโรคมะเร็งตับ
กลุ่มแก้ปวดเมื่อย/กันชัก และกลุ่มกษัย (เบาหวาน) และจะร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ วาง
แผนการทาวิจัยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในอนาคต
ประเทศไทยเป็นถิ่นกาเนิดของกัญชาสายพันธุ์ Cannabis sativa L. ssp. Indica ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
อันเป็นสายพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นพบสาร cannabinoid ดังกล่าว ประเทศไทยเองก็มีความพร้อมด้าน
นักวิจัย มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเภสัชศาสตร์ การแพทย์ การเกษตรและสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นั้น ส่วนกัญชงหรือเฮมพ์มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.
ssp. Sativa เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับกัญชา แต่มีปริมาณของสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ค่อนข้างต่า ไม่เกิน
1% และมีสาร CBD (Cannabidiol) ในปริมาณที่สูง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ใน
ประเทศไทย ยังมีปัญหาอุปสรรคจากข้อกฎหมายที่กาหนดให้กัญชาและกัญชงเป็นยาเสพติดที่ควบคุมโดยไม่มีการ
จาแนกส่วนที่เป็นประโยชน์ หรือให้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรักษาผู้ป่วยและเพื่อส่งเสริมสุขภาพอัน
จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศรวมถึงปัญหาของการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ซึ่งควรต้องมาร่วมกัน
บูรณาการทั้งด้านกฎหมาย การวิจัย และการควบคุมการใช้กัญชาและกัญชงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป

ที่มา : งานประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ 4 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 8-9 ก.พ. 61 ขององค์การเภสัชกรรมละภาคีเครือข่าย
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ข้อมูลพืชกัญชาและประโยชน์

14

15

16

17

18

19

ที่มา : งานประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชาและกัญชงทางการแพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ 4 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันที่ 8-9 ก.พ. 61 ขององค์การเภสัชกรรมละภาคีเครือข่าย

บทที่ 3
กระบวนการและขัน้ ตอนการตรวจสอบการดาเนินงาน

บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย เป็นการตรวจสอบเน้นการประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด ของ
โครงการด้วยการพัฒนาส่งเสริมพืชกัญชาในการจัดทาตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และศึกษาการนาพืช
กัญชามาใช้ทางการแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสม ให้เกิดความเชื่อมั่นในการนามาใช้ดูแลสุขภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
2. กระบวนการตรวจสอบภายใน
3. ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยั ด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้
กาหนดไว้
2. เพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางกการแพทย์แผนไทย เพื่อเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป
กระบวนการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่ม
ตรวจสอบภายในใช้กระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดและใช้เป็น คู่มือใช้ตรวจสอบที่เป็น
สากลและยอมรับทั่วไป
แผนภาพที่ 1 ผังกระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
กระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

ขั้นตอน

การวางแผนการตรวจสอบ
(Planning)

กิจกรรมหลัก
1.เลือกเรื่องหรือโครงการที่จะตรวจสอบและจัดทีมตรวจ
2.สารวจข้อมูลเบื้องต้นและประชุมเปิดตรวจ
3.ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยรับตรวจ
4.การวางแผนงานตรวจสอบ (Audit Program)

การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)

การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และการจัดทากระดาษทา
การ และการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Reporting)

1.รวบรวมข้อมูล / คัดเลือกข้อมูล / ร่างรายงาน
2.เสนอรายงาน (อธิบดี/ค.ต.ป.)
สธ./กรมบัญชีกลาง)

การติดตามผล (Follow-up)

1.วางแผนการติดตามผล / ดาเนินการติดตาม
2.รายงานผลการติดตาม
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
1. การวางแผน (Planning)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
3. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting)
4. การติดตามผล (Follow-up)
1. การวางแผนการตรวจสอบ (Planning)
การวางแผนการตรวจสอบ งาน/โครงการ ประจาปีแต่ละปี จัดทาขึ้นภายหลังการพิจารณาคัดเลือกงาน/
โครงการ ซึ่งจะจัดทาในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกๆ ปี โดยตรวจสอบติดตามงาน/โครงการ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่ง ได้รั บ งบประมาณในแต่ล ะปี แผนการตรวจสอบผลการดาเนินงานนี้ จะประกอบด้ว ยแผนการ
ตรวจสอบงาน/โครงการ ประจาปี และแผนหลังการตรวจสอบการดาเนินงาน งาน/โครงการ ระยะยาว 3 ปี ขั้นตอน
การวางแผน ตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2

แสดงขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
การวางแผน (Planning)

การเลือก
โครงการ
ตรวจสอบ

การจัดทีม
ตรวจสอบ

การสารวจ
ข้อมูล
เบื้องต้น

ประชุม
เปิดตรวจ

การประเมิน
Internal
Control

การวางแผน
งานตรวจสอบ
(Audit
Program)

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
เมื่อตามกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ประจาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยรับตรวจจะร่วมปฏิบัติงาน
กับ ที มตรวจสอบตามแผนที่ว างไว้ โดยกากับ ติด ตามงานของหน่ว ยงานในสั งกั ดกรมการแพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ ทางเลื อ กที่ ได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณ จะแจ้ง หนัง สื อ เปิ ดตรวจกั บผู้ บริ ห ารของหน่ว ยรั บตรวจ และ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการนั้ น พร้ อมแผนการลงพื้น ที่ภูมิ ภ าคที่ เกี่ย วข้อ งกับ โครงการนั้นๆ เสมือนการตรวจเยี่ย ม
หน่วยงาน เพื่อรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการ สรุป ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ และสรุป
ประเด็นข้อตรวจพบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิผลของงาน ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติตามแผน

การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
และการจัดทากระดาษทาการ

วิเคราะห์และ
ประเมินผล

การสรุปประเด็น
ข้อตรวจพบ

บันทึกข้อมูล

เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1.1 เอกสารหลั ก ฐานความเป็ น มาและรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
1.2 เอกสาร/บทความ/ความหมาย/คู่ มื อ /ประวั ติ / งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
จัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อทราบถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลการดาเนิน งานของโครงการส่ งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
3. การตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานดังนี้
3.1 การสุ่มตัวอย่างตรวจสอบผลการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เครือข่ายบริการ 3 เขตบริการ จานวน 4 จังหวัด ได้แก่
เครือข่ายบริการที่ 4 : จังหวัดปทุมธานี – กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
เครือข่ายบริการที่ 8 : จังหวัดอุดรธานี – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ
จังหวัดสกลนคร – โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เครือข่ายบริการที่ 9 : จังหวัดนครราชสีมา – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง
3.2 การสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลการดาเนินงานโครงการ ในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
โครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จานวน 4 จังหวัด โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ จานวน 2 ชุดดังนี้
 แบบสัมภาษณ์ผู้บริห าร / หั วหน้าสถานที่ปลูก/ผลิ ต เพื่อสอบถามความคิดเห็นใน
ภาพรวมถึงการดาเนินงาน วิธีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ปัจจัยความสาเร็จ นาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด ของการปลูกพืชสมุนไพรกัญชา และการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชา
รวมทั้งแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพร้อมข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ในสถานที่ปลูก/ผลิต ที่รับผิดชอบดูแล เพื่อสอบถามผลของ
การปลูกพืชสมุนไพรกัญชา และการผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชา และติดตามผลของปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดใน
ด้านต่างๆ เช่น สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวทาง
วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการบันทึกข้อ มูลที่ได้ทั้งหมด
ลงในกระดาษทาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการโครงการส่งเสริม และพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และ
2. ข้อมูล จากการสั มภาษณ์และแบบสอบถามเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรม Microsoft
Office Excel และ Microsoft Office Word แล้วบันทึกลงในกระดาษทาการ
3. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting)
เมื่อได้ปฏิบัติงานตามแผนและแนวทางที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการจัดทารายงานผล
การตรวจสอบ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้อย่างเพียงพอ
2. คั ด เลื อ กข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมได้ ม าจั ด ล าดั บ โดยคั ด เลื อ กว่ า ข้ อ ตรวจพบใดเป็ น ปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญและไม่สาคัญ
3. ร่างรายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เพื่อเสนอให้หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่
กากับดูแลต่างๆ ทราบถึงปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือาจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการหารือกับหน่วยรับตรวจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปรับปรุง
4. เสนอรายงานต่ออธิบดี กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวง
สาธารณสุข (ค.ต.ป.)
จากนั้ นจะดาเนิ นการจั ดท ารายงานผลการดาเนินงานประจ าปีอี กครั้ ง เป็นการสรุปผลการที่ได้
ปฏิบัติงานในรอบปีให้คณะกรรมการตรวจและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) ทราบว่าภารกิจที่ได้ดาเนินการ
นั้น ทีมงานตรวจสอบมีผลงานในเรื่องใดบ้าง พร้อมแจ้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ประมาณเดือน
ตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการตรวจและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) จะทาและรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปีส่งให้กรมบัญชึกลาง กระทรวงการคลังรวบรวมและนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภาพรวมต่อไป
4. การติดตามผล (Follow-up)
เพื่อให้งาน/โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว หรือยังไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ มีการประเมินผลความสาเร็จงาน/โครงการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(ค.ต.ป.) และ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม พิจารณาว่าจาเป็นและสาคัญจึงกากับติดตามงาน/โครงการของกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี ดังปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
จากสถิติที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามโครงการละ 1 ครั้ง/ปี จากข้ อจากัดของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ
ภายในซึ่งจะมีภารกิจงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการไปด้วยอย่างทันการ เช่น การควบคุมภายใน การตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ดัชนีชี้วัดปัจจัยความสาเร็จของงาน การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์
รายงานทางการเงิน เป็นตัน
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ขั้นตอนการติดตามผลการดาเนินงาน
1. วางแผนการติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งจะมีความสอดคล้ องกับแผนการใช้จ่ายเงิน โดยคานึงถึง
สาระสาคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของส่วนราชการ ระยะเวลาในการติดตามผล บุคลากรที่
ใช้ติดตามมีความรู้ด้านแผนงาน/โครงการ และค่าใช้จ่ายกับความคุ้มค่าในการติดตาม
2. ดาเนิ นการติดตามผล สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่ งการหรือไม่
3. การรายงานผลการติดตาม โดยรวบรวมข้อมูลในการติดตามงาน และนาเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบว่า
หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ใ นรายงานครั้งก่อนหรือไม่ และมีความตื่นตัวและเร่งรัดการแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่างจริงจัง หากเป็นการติดตามผลตามปกติ ควรรายงานผลการติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายใน แต่หากเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดทารายงานผล
การติดตามและเสนอต่อฟัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

บทที่ 4
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการ

บทที่ 4
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชกัญชา ผลิตตารับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการกระจายยาตารับ
ยาแผนไทยที่มีกัญชา ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมที่ 15 : การสนับสนุนการ
ผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมให้กับโรงงานผลิตยา WHO GMP เป็นนโยบายขับเคลื่อนพันธกิจ ของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย เพื่อนาไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน
ในการดูแลสุขภาพ การดาเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
พื้นที่กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายบริการ 3 เขตบริการ จานวน 4 จังหวัด ได้แก่
เครือข่ายบริการที่ 4 : จังหวัดปทุมธานี – กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เครือข่ายบริการที่ 8 : จังหวัดอุดรธานี – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ
จังหวัดสกลนคร – โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
เครือข่ายบริการที่ 9 : จังหวัดนครราชสีมา – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้
กาหนดไว้
2. เพื่อให้ ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้
ประโยชน์จากกัญชาทางกการแพทย์แผนไทย เพื่อเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป
ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย กิจกรรมที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชกัญชา ผลิตตารับยาแผนไทยที่มีกัญชา และ
การกระจายยาตารับยาแผนไทยที่มีกัญชา ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมที่ 15 :
การสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมให้กับโรงงานผลิตยา WHO GMP การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ใช้
ข้อมูลแหล่งการปลูกกัญชา และแหล่งการผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ตามเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ และไม่ได้รับ
งบประมาณ รวมถึงข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในการตรวจสอบได้มี
การเข้าสอบทานการปฏิบัติงานภาคสนามของหน่วยงานรับตรวจด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ถูกต้องตาม
สภาพที่เป็นจริง
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ด้านประสิทธิผล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการปลูกพืชกัญชา และผลิตตารับยากัญชาใช้ในทางการแพทย์แผนไทย พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
แผนไทยและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจและใช้ยากัญชาได้อย่างถูกหลักวิชาการและถูกฎหมาย งานวิจัยกัญชาเพื่อใช้รักษา
โรคที่เหมาะสม นาไปสู่การเพาะปลูกที่สร้างรายได้แก่ประชาชน ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ ด้วยการจัดทาเป้าหมายให้ไปดาเนินการปลูกพืชกัญชา และผลิตยากัญชาใช้ในทางการแพทย์แผนไทย โดยมี
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามแผนการปลูกและผลิตยาที่นาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการสนับสนุนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลภาพรวมรายการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันกับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ที่ สธ 0514/457 ลว.18 มี.ค.63 (รอบที่ 1) และ ที่ สธ 0514/1030 ลว.10 มิ.ย.63 (รอบที่ 2))
ลา
รายการ
เป้าหมายการ
โอนสนับสนุน โอนสนับสนุน
รวม
หมายเหตุ
ดับ
สนับสนุนรวม
รอบที่ 1
รอบที่ 2
การสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมให้กับโรงงานผลิตยา WHO GMP
1 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น
4,000,000
4,000,000
4,000,000 ใช้จ่ายหมด + สาเร็จ
อาจาโร จังหวัด.สกลนคร
2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
4,000,000
3,000,000
3,000,000 75 % เนื่องจากยังใช้
อภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ไม่หมดครั้งแรก
3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 3,000,000
2,250,000
2,250,000 75 % เนื่องจากยังใช้
เด่นชัย จังหวัดแพร่
ไม่หมดครั้งแรก
โรงพยาบาลคู
เ
มื
อ
ง
จั
ง
หวั
ด
บุ
ร
ร
ี
ม
ั
ย์
4
3,000,000
2,250,000 750,000
3,000,000
5 โรงพยาบาลดอนตูม
3,000,000
3,000,000 3,000,000 ได้รับอนุญาตแล้ว รอ
จังหวัดนครปฐม
วัตถุดิบ (ผ่านกรม)
6 โรงพยาบาลท่าฉาง
2,000,000
2,000,000 2,000,000 ได้รับอนุญาตแล้ว รอ
วัตถุดิบ (ไม่ผ่านกรม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การสนับสนุนการปลูกและแปรรูปกัญชาสาหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านให้กับ รพ.สต.นาร่อง 4 แห่ง
1 รพ.สต.คลองม่วง จ.นครราชสีมา 100,000
100,000
100,000
ใช้จ่ายหมด
2 รพ.สต.เชียงพิณ จ.อุดรธานี
100,000
100,000
100,000
ใช้จ่ายหมด
3 รพ.สต.บ้านนายอเหนือ
200,000
200,000
200,000
ยังไม่รับอนุญาต
จ.สกลนคร
(ติดเรื่องที่ดิน)
4 รพ.สต.นาปะขอ จ.พัทลุง
100,000
100,000
100,000
การสนับสนุนการจัดบริการคลินกิ กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุดรธานี
1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 500,000
500,000
500,000
ลงพื้นที่ 17 พ.ย.
เมืองอุดรธานี
2563
รวม
20,000,000 11,900,000 5,850,000 18,250,000
ผลต่างเป็นค่าใช้จ่ายกระจาย
1,750,000 ค่าจัดส่งไปรษณีย์/ค่าบรรจุ
ภัณฑ์/ค่าวัสดุอื่นๆ
ยาใน 13 เขตบริการ
รวมทั้งสิ้น
20,000,000 11,900,000 5,850,000 20,000,000
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ผลการดาเนินงานแหล่งการปลูกพืชกัญชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่ปลูก

จานวนพื้นที่
ปลูก (ตรม.)

จานวน
ต้น

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ
3.สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

78
236
-

192
384
-

ผลผลิต
(กก.)

ผลิตน้ามัน วันอนุญาต
สนั่นไตรภพ
(ขวด)
23.67 40 (90 ml) 2 เม.ย.63
27 เม.ย.63
12 มี.ค.63

* สวทช. เป็นการปลูกกัญชาในแบบทดลองการวิจัย ได้ผลเผยแพร่ในรูปแบบผลงานวิจัย

ผลการดาเนินงานแหล่งผลิตยาที่มกี ัญชาเป็นส่วนผสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่ผลิตยา
1.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
2.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จานวน 16 ตารับ

ข้อมูลการผลิต
ครบ 16 ตารับ
ครบ 16 ตารับ

หมายเหตุ
สาเร็จ
ต้นแบบ
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จากข้อมูลผลการดาเนินงานที่ตรวจสอบได้ สามารถประเมินผลการดาเนินงานการปลูก พืชกัญชา
และการผลิ ตยาที่ มีกัญชาเป็ น ส่ ว นผสม และการนาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุ ขภาพ บรรลุ ผ ลส าเร็จ ได้ตาม
เป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด ยกเว้น มีบางหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานได้ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
ด้านประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานที่แหล่งปลูกและผลิตยา
แหล่งปลูกพืชกัญชา
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ

3.สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แหล่งผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
1.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
2.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
* ใช้จ่ายเงินงบประมาณหมด

จานวนเงิน
(บาท)

ผลการดาเนินการ

100,000 1.จัดทาโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกัญชา
ให้บุคลากรภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
2.จัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
เช่น อุปกรณ์การปรุงยา อุปกรณ์สานักงาน
100,000 1.จัดทาโครงการศึกษาดูงานของแหล่งผลิต คือ
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
2.จัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
เช่น อุปกรณ์การปรุงยา อุปกรณ์สานักงาน
4,000,000 ผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาครบ 16 ตารับ
สาเร็จแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอการกระจายยา
-

ผลลัพธ์ที่ได้ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงินงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย
ผลการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผลผลิตจาก
พืชกัญชาเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีประเด็นข้อตรวจพบ ที่มีสาเหตุและผลกระทบ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงการดาเนินงาน การ
ควบคุม กากับดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้
หลักเกณฑ์ / สิ่งที่ควรเป็น (Criteria)
 หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถดาเนินการปลูกกัญชาและผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้ได้ร้อยละ 100
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ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
ข้อตรวจพบ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการปลูกพืชกัญชา และผลิตยาที่มี
กัญชาเป็นส่วนผสม มี ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้ มีข้อจากัด ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุง มีความแตกต่างกันตาม
บริบทของแต่ละพื้นทีส่ ุ่มเลือกตัวอย่าง แยกเป็นแหล่งปลูกพืชกัญชา และแหล่งผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ดังนี้
แหล่งปลูกพืชกัญชา
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบลคลองม่วง จังหวัดนครราชสี มา ร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชน
ในการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ประเมินตนเองว่าผลการดาเนินงานที่ผ่านมาประสบ
ความสาเร็จในระดับปานกลาง ได้รับอนุญาตการปลูกพืชกัญชาวันที่ 2 เมษายน 2563 โรงเรือนการปลูกพืชกัญชามี
พื้นที่ปลูก 78 ตารางเมตร ในการปลูกพืชกัญชาระยะแรก มีการดาเนินงานการปลูกพืชกัญชา ระหว่างเดือนเมษายน
ถึงเดือนตุลาคม 2563 และการปลูกในครั้งนี้มีศัตรูพืชทาลายต้นและใบทั้งหมด เก็บเกี่ยวได้เป็นช่อดอกเพียงเดียว รวม
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 23 กิโลกรัม โดยเก็บเกี่ยวงวดสุดท้ายเดือนตุลามคม 2563 และเผาทาลายเศษซากวันที่
4 ธันวาคม 2563 และกาลังดาเนินการปรับพื้นที่เพื่อดาเนินการปลูกพืชกัญชาในระยะที่ 2 ต่อไป
การติดตามและประเมินผลการใช้ยาที่ มีกัญชาเป็น ส่ วนผสม (น้ามันสนั่นไตรภพ) ในผู้ ป่ว ย
จานวน 4 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีผลจากการตรวจเลือด ณ วันลงพื้น ทราบว่ามีผู้ป่วยมารักษาเพียงรายเดียว เนื่องจาก
ต้องการรอดูผลลัพธ์ในการรักษาก่อน และการปรุงยาสนั่นไตรภพ เป็นการปรุง ยาสดจากกัญชา และส่วนผสมอื่นๆ
บางครั้งหาวัตถุดิบสดไม่ได้ ต้องใช้วัตถุดิบแห้ง เช่น ลูกคัดเค้า เป็นต้น
เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จานวน 100,000 บาท ได้ดาเนินงานเป็นค่าใช้จ่าย คือ
1) จัดทาโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกัญชา ให้บุคลากรภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
2) จัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน เช่น อุปกรณ์การปรุงยา อุปกรณ์สานักงาน
ปัญหาและอุปสรรค
1.สถานที่โรงเรือนสาหรับการปลูกพืชกัญชามีพื้นที่การปลูกน้อยเกินไป
2.การปลูกพืชกัญชาครั้งแรก พบปัญหาเรื่องศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ย หนอน ไรแดง เป็นจานวนมาก
ทาให้ใบและลาต้นกัญชาเสียหายทั้งหมด
3.ระบบอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนื่องโรงเรือนเป็นระบบปิด มีผลเสียต่อต้นกัญชา
4.การปรุงยาหรือการผลิตยาน้ามันสนั่นไตรภพ ไม่สามารถหาลูกคัดเค้าสดได้ จึงต้องใช้ลูกคัดเค้า
แห้งแทน อาจทาให้ผิดจากตารับได้
5.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ยังไม่เพียงพอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชน ในการ
ปลู กพื ช กั ญชาเพื่อ ใช้ ป ระโยชน์ ทางการแพทย์ แผนไทย ประเมิน ตนเองว่ าผลการด าเนิน งานที่ ผ่ า นมาประสบ
ความสาเร็จในระดับดีมาก ได้รับอนุญาตการปลูกพืชกัญชาวันที่ 27 เมษายน 2563 โรงเรือนการปลูกพืชกัญชามี
พื้นที่ปลูก 236 ตารางเมตร ในการปลูก พืชกัญชาระยะแรก กระบวนการดาเนินงานในการปลูกพืชกัญชามีทีมงาน
เข็มแข็ง มีความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง มีความพร้อมและมีการทาประชาพิจารณ์ก่อนการปลูกกัญชา เพื่อให้เกิด
การยอมรับ ทาให้เกิดความร่วมมือจากพื้นที่และไม่พบแรงต่อต้านในการดาเนินงาน มีการประสานงานร่วมกันกับ
สภาเกษตร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เภสัชกรมีความพร้อมในการดาเนินงาน และได้รับสนับ สนุนงบประมาณที่
เพียงพอ ช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ กัญชากาลังออกช่อดอก ลาต้นสมบูรณ์ดี มีการคัดแยกต้นที่เป็นกะเทย อยู่ระหว่างรอ
การเจริญเติบโตเต็มทีพ่ ร้อมที่จะเก็บเกี่ยวต่อไป
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การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปลู ก พื ช กั ญ ชาในระยะแรกนี้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า ง
สม่าเสมอ เพื่อผลักดัน หาแนวทาง กรอบในการทางาน พร้อมประสานกับ อย.เพื่อส่งวัตถุที่แหล่งผลิต คือ ห้วยเกิ้ง
และใช้วัตถุดิบกัญชาที่เก็บเกี่ยวได้ผลิตยา คือ น้ามันสนั่นไตรภพ
เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จานวน 100,000 บาท ได้ดาเนินงานเป็นค่าใช้จ่าย คือ
1) จัดทาโครงการศึกษาดูงานของแหล่งผลิต คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
2) จัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินงาน เช่น อุปกรณ์การปรุงยา อุปกรณ์สานักงาน
ปัญหาและอุปสรรค
1.มีปัญหาด้านการขนส่งข้ามจังหวัด จึงมีกระบวนผลิตที่ข้ามเขตไม่ได้
2.ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ ต้องการเครื่องยาเข้าประกอบ การวิเคราะห์สารพิษเพื่อตรวจสอบ
3.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกพืชกัญชาในระยะแรกๆ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดาเนินการทดลองปลูก พืช
กัญชาเพื่อใช้ป ระโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย ได้รับอนุญาตการปลู ก พืช กัญชาวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้
สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดาเนินงานและการควบคุมในการทดลองปลูกพืชกัญชา โรงเรือนการปลูก พืชกัญชา
เป็นระบบปิด มีการทดลองปลูกพืชกัญชาที่เกี่ยวกับ แสง ดิน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการปลูก พืชกัญชาในแบบ
ต่างๆ เพื่อนาการทดลองที่ได้ผลไปเผยแพร่วิธีการปลูก พืชกัญชาในรูปแบบของผลงานวิจัย และนาผลผลิตจากการ
ทดลองปลูกพืชกัญชาที่ได้ให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เพื่อผลิตยาที่มี กัญชาเป็นส่วนผสม ซึ่งผลิตได้
ครบ 16 ตารับ และตารับอื่นที่ได้เพิ่มเติม
แหล่งผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร มีกระบวนการดาเนินงานในการผลิตยา
สมุนไพร ประเมินตนเองว่าผลการดาเนินงานที่ผ่านมาประสบความสาเร็จร้อยละ 80 แม้ว่าเครื่องมือจะไม่เพียงพอ
เป็นการผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ผลิตตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กาหนด Order มา
และสามารถผลิตได้ครบทั้ง 16 ตารับ ทาให้การผลิตยาสมุนไพรอื่นๆ แทบไม่ได้ผลิต เพราะเป็นรายการที่เร่งด่วน
ถ้าได้เครื่องมือเพิ่ม จะลดปัญหาได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนา “นวัตกรรมในอนาคต” คือ การผลิต
ยาสมุนไพรที่มีรู ปแบบใหม่ๆ เช่น ยาสมุน ไพรชนิดผงแห้ ง นมอัดเม็ดผสมพรมมิและขมิ้นชัน ผั กอัดเม็ดกระตุ้น
ภูมิคุ้มกัน หรือหาสารสกัดที่มีฤทธิ์ช่วยควบคุมน้าตาลในเลือด เป็นต้น
การติดตามกระบวนการผลิตยา มีเภสัชกรจานวน 4 คน แบ่งหน้าที่ในการติดตามกระบวนการผลิตยา ดังนี้
1.ดูแลกากับกระบวนการปลูก (ต้นน้า)
2.ดูแลกากับการควบคุม การรายงานเกี่ยวกับ การรับ การผลิต และการกระจายยาสมุนไพรทั่วประเทศ (กลางน้า)
3.ดูแลกากับกระบวนการผลิตและการวิเคราะห์ (ปลายน้า)
4.ดูแลกากับคลินิกกัญชา และงานวิจัยสมุนไพร และเป็นหัวหน้าทีมผลิตแห่งนี้
การสนับสนุนที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีดังนี้
1.งบกองทุน จานวน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น
1) จานวน 6 ล้านบาท วิธีการทายาสมุนไพร
2) จานวน 4 ล้านบาท เป็นการศึกษายาสมุนไพร
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2.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เงินงบประมาณจานวน 4 ล้านบาท ผลิตยาที่มี
กัญชาเป็นส่วนผสม ได้ครบ 16 ตารับ สาเร็จแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอการกระจายยา (16 ธ.ค.2563)
ปัญหาและอุปสรรค
1.การผลิตยาสมุนไพรประเภทอื่นๆ ได้จานวนน้อย เนื่องจากต้องผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
เพราะเป็นกรณีเร่งด่วน
2.เครื่องมือในการผลิตยาสมุนไพรมีไม่เพียงพอ
3.ไม่มีศูนย์รวมในการจัดซื้อวัตถุดิบ กัญชา เพื่อการจัดซื้อจานวนมากจะได้ราคาถูกก ต้นทุนการ
ผลิตยาสมุนไพรถูกตามไปด้วย หากไม่มีศูนย์รวมการจัดซื้อวัตถุดิบ กรณีมีแหล่งผลิตยาใหม่ๆ เกิดขึ้น จะได้วัตถุดิบ
ราคาแพง ต้นทุนก็แพงไปด้วย อาจก่อให้เกิด “สงครามราคา” ได้
4.นโยบายการใช้ยาไม่ชัดเจนสอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เช่น สามารถใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคได้
หลายอาการป่วย แต่ใช้ยารักษาโรคเพียงอาการป่วยเดียว เป็นต้น
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เป็นแหล่งผลิตที่เป็นต้นแบบของการผลิตยาจากสมุนไพร
ทุกชนิด แต่สาหรับการผลิตยาที่มี กัญชาส่วนผสม สามารถผลิตได้ครบทั้ง 16 ตารับ และตารับที่ได้เพิ่มเติม แต่เป็น
เพียง “ต้นแบบ” เพื่อนาออกไปเผยแพร่ให้กับแหล่งผลิตยาอื่นๆ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตยาที่เป็นเพียงต้นแบบ
วิชาการเท่านั้น กรณีต้องผลิตยาต้องรอสั่งผลิตเป็นตารับๆ ตามสั่งการ ในหนึ่งสัปดาห์ต่อ 1 ตารับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุดิบ วัตถุดิบกัญชาได้รับ การสนั บสนุ นจาก ส านักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ(สวทช.),
วิสาหกิจชุมชนฯ เพชรลานนา จัง หวัดลาปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และต้อง
ดาเนิ น การตรวจสารต่า งๆ ได้ แก่ เชื้ อจุ ลิ นทรีย์ ยาฆ่า แมลง โลหะหนัก สารพิ ษ ฯ ก่ อนที่จ ะนาไปดาเนิน การ
กระบวนการผลิตยาต่อไป
หน้าที่ความรับผิดชอบการดาเนินงาน ดังนี้
1.ควบคุมคุณภาพ ทดสอบปริมาณสาร THC , CBD จากวัตถุดิบ
- Tetrahydrocannabinol (THC) = สารตัวหลักของพืชกัญชา
- Cannabidiol (CBD) = สารสกัดจากพืชกัญชาซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท
2.ประสานงานในการขออนุญาตผลิต จาหน่าย และครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5
3.การควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูปจากกัญชา
4.การประสานงาน รับการสนับสนุน การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบกัญชาในการผลิต และการกระจายเมล็ดพันธุ์กัญชา
การได้มาและการจ่ายไปของเมล็ดพันธุ์กัญชา ดังนี้
1.การได้มาของเมล็ดพันธุ์กัญชา ได้มาจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
(ป.ป.ส.) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เป็นผู้รับมาและควบคุมการจ่ายออกไปของเมล็ดพันธุ์กัญชาทุกแหล่งปลูก
และเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชาไว้ที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จังหวัดปทุมธานี
2.การกระจายเมล็ดพันธุ์ให้แหล่งปลูก ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ได้รับอนุญาตการปลูก
3.ดูแลขั้นตอนการดาเนินการขอเมล็ดพันธุ์กัญชา
4.ตรวจสอบการขออนุญาต
5.การจัดทาหนังสือขอเมล็ดพันธุ์กัญชา โดยทาหนังสือขอไปที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ และส่ง
ต่อมาที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
6.ดูแลขั้นตอนวิธีการส่งเมล็ดพันธุ์กัญชา ได้แก่ การตรวจนับจานวนเมล็ดพันธุ์กัญชาร่วมกัน การ
จัดทาหนังสือแจ้งกรมทางหลวงและตารวจ ข้อตกลงต่างๆ เช่น ไปส่ง หรือ มารับเอง เป็นต้น
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จากข้อตรวจพบ และการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานที่เป็นแหล่งปลูก พืชกัญชา และ
แหล่งผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม มีสาเหตุซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
สาเหตุ (Cause)
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ อาจยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และไม่มีความเข้าใจเพียงพอเรื่องระบบ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการนาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการปลูกพืชกัญชาที่ นักวิชาการเกษตรกาหนดมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ส่วนใหญ่ยืดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการปลูกพืชกัญชายังเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งมีการขออนุญาตการปลูกพืชกัญชา
2.อาจเกิด จากการก ากับ ดูแ ลไม่ ทั่ว ถึง และขาดหน่ว ยงานที่ รับผิ ดชอบในการติ ดตามประเมิน ผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ
ผลกระทบ (Effect)
1.การที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ มิได้นาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการปลูกพืชกัญชาที่ นักวิชาการ
เกษตรกาหนดมาประยุ กต์ใช้ให้ เหมาะสม อาจทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.จากการที่ ผ ลผลิ ต ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ น้ อ ยของบางหน่ ว ยงาน ท าให้ ผ ลผลิ ต เสี ย หาย สู ญ เสี ย
งบประมาณ และทาให้เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้รับผิดชอบด้านการผลิตได้
3.การกากับดูแลไม่ทั่วถึง และขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากข้ อตรวจพบที่ ได้ เสนอดั งกล่ าวข้างต้ น มี ข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานพิ จารณาเพื่ อควบคุ ม ก ากั บดู แล
การด าเนิ นงานการปลู กพื ชกั ญชาและการผลิ ตยาที่ มี กั ญชาเป็ นส่ วนผสม เพื่ อให้ การด าเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประสิทธิผล ดังนี้
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรนาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการปลูกพืชกัญชาที่ นักวิชาการเกษตร
กาหนดมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสม เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งาน และให้ มี ก าร
ประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อปรับปรุงเป็นประจาปี ตามแนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2.ควรกาหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ โดย
จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3.ควรมีการสารวจความต้องการใช้วัตถุดิบกัญชาของแหล่งการผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อนาข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนการผลิต และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยลดความเสี่ยงกรณี
กัญชาล้นตลาด
4.ควรให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการกระจายผลผลิตทุ กอย่าง (ด้านการตลาด) เพื่อเป็นการเผยแพร่
และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางรวบรวมความต้องการตามแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่องทางการ
ติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการวางแผนต่อไป
5.ควรให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกที่
เข้าถึงบริการของประชาชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป
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การติดตามผล (Follow-up)
การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เริ่ม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ขับเคลื่อนงานการนากัญชามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยในด้านต่างๆ เป็นผลสาเร็จระดับหนึ่ง การดาเนินงานดังกล่าวต้องให้เกิดความต่อเนื่อง
ทั้งด้านคุณภาพและการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นเข้าถึงบริการ รวมถึง
การพัฒนาขับเคลื่อนให้ครบกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนั้น สานักงานจัดการกัญชาและ
กระท่อมทางการแพทย์ จึงดาเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการนากัญชา กระท่อม กัญชง
มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แผนไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงานมาตลอด เป็น
ข้อมูลจากการสอบถามหน่วยรับตรวจ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
“การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการส่ งเสริม และพัฒ นาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย” เป็นการตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) มีบทบาทร่วมกับการตรวจสอบทาง
บัญชีและการเงิน เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึง
ผลการดาเนิ น งานว่า เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ล ประหยัด และได้ ผ ลคุ้ มค่ า หรื อ ไม่ จึ ง ต้อ งมีก าร
ตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ร่วมด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง เตรียมความพร้อมสาหรับ
การดาเนิน งานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด ประโยชน์สู งสุดต่อองค์กร มีสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อให้ทราบจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
หลังจากที่ได้ผลสรุปการตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ของหน่วยงานนาร่องที่
ได้สุ่มเลือกตัวอย่างลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดาเนินงาน มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ มีผลลัพธ์ที่มองเห็นเป็นรูปธรรม คือ ประชาชนได้รับ
โอกาสในการมีเครื่องมือช่วยในการดูแลสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องได้รับ การพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ ทัศนคติใหม่ๆ ประสบการณ์ และความเข้าใจถึงกลยุทธ์การปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลในวงกว้างต่อไปได้
จากการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากแหล่งการปลูกพืชกัญชา และแหล่งการผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม จะ
ประสบความสาเร็จได้ต้องคานึงถึงบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดด้วย สรุปได้ดังนี้
แหล่งการปลูกพืชกัญชา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชน ในการ
ปลู กพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์แผนไทย ประสบความส าเร็จมากแม้ว่ายังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตก็ตาม
เนื่องจากมีทีมงานที่เข็มแข็ง มีความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง มีความพร้อมในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานจึงประสบความสาเร็จ และคาดหวังว่าผลผลิตของกัญชาที่ใกล้เก็บเกี่ยวอยู่ในเกณฑ์ดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองม่วง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมือกับ วิสาหกิจชุมชน
ในการปลูกพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ประสบความสาเร็จปลูกพืชกัญชาจนสามารถเก็บเกี่ยว
ได้ แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ถึง 100% เนื่องจากมีศัตรูพืชทาลายใบและลาต้นของพืชกัญชาเสียหายทั้งหมด อาจเป็นเพราะ
มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ยังไม่เพียงพอ และการปลูกพืชกัญชายัง เป็นเรื่องใหม่ต่อหน่วยงาน และมี
ความคาดหวังว่าการปลูกพืชกัญชาครั้งต่อไปจะดีกว่าในครั้งแรก
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี ใช้การปลูก
พืชกัญชาเป็นผลงานวิจัย ด้วยการทดลองปลูกพืชกัญชาในมิติต่างๆ กันไป การทดลองสาเร็จแล้วจึงทาการเผยแพร่
ออกไปในรูปแบบของผลงานวิจัย ทั้งนี้นาผลผลิตที่ได้ จากการทดลองจัดส่งสนับสนุนกองพัฒนายาแผนไทยและ
สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชกัญชา และการผลิตยาน้ามันสนั่นไตรภพ ต้องมี
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานนาร่องที่ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึง
ความคุ้มค่าที่รัฐได้ลงทุน
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แหล่งผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประสบความสาเร็จมาก สามารถผลิตยา
ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ครบทั้ง 16 ตารับ มีกระบวนการผลิตยาที่เป็นระบบ แต่ยังมีเครื่องมือการผลิตยาสมุนไพรไม่
เพียงพอ มีเป้าหมายในการผลิตยาสมุนไพรที่มีรูปแบบใหม่ๆ “นวัตกรรมในอนาคต” เช่น ยาสมุนไพรชนิดผงแห้ง
ยาสมุนไพรชนิดอัดเม็ด ผักอัดเม็ดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน ในการผลิตยาที่มีกัญชา
เป็นส่ว นผสมได้สาเร็ จครบ 16 ตารับ อยู่ ระหว่างรอการกระจายยา เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาเร็จตาม
แผนงาน/โครงการตามที่กาหนดไว้
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งผลิตยาที่เป็นต้นแบบของการ
ผลิตยาสมุนไพรทุกชนิด ผลิตยาได้ทุกตารับตามคาสั่งของกรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่เป็น
เพียง “ต้นแบบ” เพื่อเผยแพร่ให้กับแหล่งผลิตยาอื่นๆ เนื่องจากเป็นเพียงต้นแบบทางวิชาการเท่านั้น ได้รับการ
สนับสนุนวัตถุดิบกัญชาจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิสาหกิจชุมชนฯ เพชร
ลานนา จังหวัดลาปาง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรนาแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการปลูกพืชกัญชาที่นักวิชาการ
เกษตรกาหนดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และให้มีการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อปรับปรุงเป็นประจาปี ตามแนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2.ควรกาหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบ และมี การแบ่งแยก
หน้าที่ โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3.ควรมีการสารวจความต้องการใช้วัตถุดิบกัญชาของแหล่งการผลิตยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิต และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฉุ กเฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยลด
ความเสี่ยงกรณีกัญชาล้นตลาดหรือขาดตลาด
4.ควรให้มีหน่ วยงานกลางทาหน้าที่ในการกระจายผลผลิตทุกอย่ าง (ด้านการตลาด) เพื่อเป็นการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางรวบรวมความต้องการตามแต่ละพื้นที่ พัฒนาฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องและสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่องทางการติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการวางแผนต่อไป
5.ควรให้มีการติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือก
ที่เข้าถึงบริการของประชาชน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
2. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานการปลูกกัญชาและการผลิตตารับยากัญชา
โดย สานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
3. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) กรมบัญชีกลาง
4. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5. เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง
6. เว็บไซด์ของสานักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
7. เว็บไซด์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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แบบสัมภาษณ์และสอบถามโครงการ
 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร/หัวหน้าสถานที่ปลูก/ผลิต
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 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ในสถานที่ปลูก/ผลิต ที่รับผิดชอบดูแล
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ภาคผนวก
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