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ค�ำน�ำ
ด้วยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ได้ก�ำหนด
ให้กระท่อมไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากกระท่อมในทางการแพทย์และเศรษฐกิจมากขึ้น ส�ำนักงานจัดการกัญชาและ
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากต�ำราการแพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญ หมอพื้นบ้าน
และผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดท�ำแนวทางการใช้
ประโยชน์จากพืชกระท่อม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
พืชกระท่อม ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ วิธีใช้ ข้อควรระวัง ผลข้างเคียงที่เกิดจาก
การใช้พืชกระท่อม ประสบการณ์การใช้พืชกระท่อมในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนทางภาคใต้ และต�ำรับยาแผนไทยทีม่ กี ระท่อมเป็นส่วนประกอบ เป็นข้อมูล
สื่อสารให้เกิดการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย ส�ำหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการน�ำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
ส�ำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ เชี่ ย วชาญ หมอพื้ น บ้ า น
ผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งได้กรุณา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวบรวม และสังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ จัดท�ำแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพืชกระท่อม คณะผูจ้ ดั ท�ำหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ น
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมทีถ่ กู ต้อง และปลอดภัย
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม
คณะผู้จัดท�ำ
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บทน�ำ
กระท่อมเป็นพืชที่มีถิ่นก�ำเนิดในเขตร้อนชื้น แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทยพบได้ ม ากในภาคใต้ ซึ่ ง มี วั ฒ นธรรมการใช้ ก ระท่ อ มในวิ ถี ชี วิ ต
อย่างแพร่หลาย ในสมัยก่อนกระท่อมนั้น ยังไม่ถูกก�ำหนดให้เป็นพืชควบคุมหรือ
ต้องห้าม ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการออกพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ห้ามปลูก
ครอบครอง จ�ำหน่าย และเสพใบกระท่อม
ต่ อ มาเมื่ อ ปี พ.ศ. 2522 พื ช กระท่ อ มถู ก ก�ำ หนดเป็ น ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ
ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามผลิต จ�ำหน่าย
น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามเสพ
โดยเด็ดขาด (1-3)
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ถอดพืชกระท่อม
ออกจากยาเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท 5 มี ผ ลยกเลิ ก ความผิ ด และโทษเกี่ ย วกั บ
พืชกระท่อม ไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ดังนี้
1. ประชาชนสามารถน�ำเข้า – ส่งออก จ�ำหน่าย ครอบครอง และบริโภค
พืชกระท่อมได้
2. การควบคุมและก�ำกับดูแลพืชกระท่อม ก�ำหนดใน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
พืชกระท่อม พ.ศ. ....
3. การน�ำใบกระท่อมมาแปรรูปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วย ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (4)
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช กระท่ อ มในการดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
ของประชาชนที่ ถู ก ต้ อ ง ปลอดภั ย ส� ำ นั ก งานจั ด การกั ญ ชาและกระท่ อ ม
ทางการแพทย์ แ ผนไทย กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
จึงได้จัดท�ำแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม โดยรวบรวมองค์ความรู้
จากผู้มีประสบการณ์การใช้และการรวบรวมต�ำรับยาแผนไทยที่มีกระท่อมเป็น
ส่วนประกอบในต�ำรับ เพื่อเป็นรูปแบบแนวทางให้ประชาชนและผู้ที่สนใจน�ำไปใช้
หรือประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “พื ชกระท่อม”
พืชกระท่อม มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนชื้นแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย อินโดนีเชีย ฟลิปปนส
ประเทศไทยสามารถพบต้นกระท่อมได้ทวั่ ไปในป่าธรรมชาติ
ทางภาคใต้ ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนล่าง และพบใน
บางจังหวัดของภาคกลาง เช่น ปทุมธานี นนทบุรี (5) ลักษณะ
ของพืชกระท่อมจะขึ้นกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงระดับ
ความชุ่มชื้นของดิน
กระท่ อ มเป็ น พื ช ที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว ยาทั้ ง ในส่ ว นของการแพทย์ แ ผนไทย
และการแพทย์ พื้ น บ้ า น นอกจากนี้ ก ารใช้ ก ระท่ อ มจะมี ค วามผู ก พั น กั บ วิ ถี ชี วิ ต
และวัฒนธรรมทางภาคใต้มาช้านาน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันเพือ่ กระตุน้
ประสิทธิภาพการท�ำงาน เพื่อสังสรรค์ และกินเพื่อรักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ
1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.
วงศ์ : Rubiaceae
ชื่อสามัญ : Kratom
ชื่อท้องถิ่น : ทอม ใบทอม (ภาคใต) อีถาง (ภาคกลาง)
ลักษณะพืช กระท่อมเป็นไม้ยืนต้น ความสูงราว 15-30 เมตร ล�ำต้น ตรง แตกกิ่ง
ก้านน้อย ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน เรียงตรงกันข้าม ด้านท้องใบมีเส้นใบ
เห็นเป็นสันชัดเจน หูใบ รูปใบหอกอยู่ระหว่างก้านใบ ดอก เป็นชนิดสมบูรณ์เพศ
ออกทีป่ ลายกิง่ ช่อย่อยรูปทรงกลมคล้ายดอกกระถิน แต่ละช่อมีดอกย่อยราว 70-80 ดอก
ผล มี ลั ก ษณะแคปซู ล ภายในผลย่ อ ยมี เ มล็ ด อั ด แน่ น เมล็ ด มี ลั ก ษณะแบน
(flat seed) (5)
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ภาพแสดงลักษณะพืชกระท่อม

ต้นกระท่อม ณ จังหวัดปทุมธานี

ลำ�ต้นกระท่อม

ดอกกระท่อม

ใบกระท่อมสด

ต้นกระท่อม ณ จังหวัดตรัง

ใบกระท่อมแห้ง

ผลและเมล็ดกระท่อม
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2. สายพั นธุ์กระท่อมที่พบในประเทศไทย

กระท่อมในประเทศไทยพบได้หลายสายพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 3 สายพันธุ์ คือ
สายพันธุ์ก้านแดง (ก้านใบสีแดง) สายพันธุ์แตงกวา (ก้านใบสีเขียว) และสายพันธุ์
ยักษ์ใหญ่หรือหางกั้ง (ขอบใบหยัก) ทั้งนี้ลักษณะก้านใบสีแดงและสีเขียวจะขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศด้วย (1)

สายพันธุ์ก้านแดง

สายพันธุ์แตงกวา

สายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ (หางกั้ง)

3. ลักษณะเด่นของใบกระท่อม

ใบเป็ น รู ป ไข่ ปลายใบแหลม โคนใบป้ า น ขอบใบเรี ย บ ผิ ว ใบเรี ย บลื่ น
แผ่นใบบาง ด้านท้องใบมีเส้นใบเป็นสันเห็นได้ชัดเจน มีเส้นแขนงใบข้างละประมาณ
10-15 เส้น ขนาดใบแตกต่างกันในแต่ละพื้นถิ่น ใบเพสลาดกว้าง 10-16 เซนติเมตร
ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร ยอดอ่อนเห็นหูใบรูปใบหอกอยู่ตรงกลางระหว่างกัน
ใบอ่ อนทั้ ง สองข้ า ง จ�ำนวน 1 คู่ เส้นบริเวณท้องใบเป็นสัน เส้นใบเป็นสีแ ดง
เรียก สายพันธุ์ก้านแดง และเส้นใบเป็นสีเขียวเรียก สายพันธุ์แตงกวา บางชนิดอาจมี
ปลายใบเป็นหยัก เรียก สายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ (หางกั้ง) (6)
กระท่อมทีน่ ยิ มน�ำมาใช้เคีย้ วหรือท�ำยามี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุก์ า้ นแดง
และสายพันธุ์แตงกวา โดยสายพันธุ์ก้านแดงมีรสชาติขมกว่าสายพันธุ์แตงกวา
และออกฤทธิ์ยาวนานกว่าประมาณ 30 นาที เมื่อใช้ในปริมาณที่เท่ากัน
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ส่วนพืชที่มีลักษณะคล้ายกระท่อมแต่ไม่นำ�มาเคี้ยว คือ
ใบกระท่อมนา (กระท่อมขี้หมู) ใบกระท่อมนาจะมีใบขนาดเล็กกว่า
กระท่อมก้านเขียวและก้านแดง และจะมีขนอยู่หลังใบ เมื่อเคี้ยวเข้าไป
ทำ�ให้เกิดอาการระคายคอ บางรายมีอาการเมาอย่างรุนแรงถึงขัน้ อาเจียน
ออกมา (7-8)

ภาพแสดงใบกระท่อมนา (กระท่อมขี้หมู) Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil
ภาพโดย: คุณเบญจวรรณ บัวขวัญ

แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

7

8

แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย
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การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย
1. ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ

ส่วนใช้ประโยชน์: ใบเพสลาด (ใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป)
			
ใบแก่ เปลือกต้น ราก
1. ใบกระท่
ม รสยาทางการแพทย์
เฝื่อน ขม แเมา
การใช้วิถีชุมชนนิพยื้นมใช้
ใบเพสลาด
การใช้ปอระโยชน์
ผนไทยและการแพทย์
บ้านไทย
และใบแก่ สรรพคุ
ณ แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ไอ แก้ปวดเมื่อย
1. ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ
เปลื
อกต้น: ใบเพสลาด-แก่
รสยา ฝาด ขม
ส่2.วนใช้
ประโยชน์
เปลืเมา
อกต้นสรรพคุ
ราก ณ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคตานซาง
ในเด็ก 1. ใบกระท่ อม รสยา เฝื่ อน ขม เมา การใช้ วิ ถี ชุ มชนนิ ยมใช้ ใบเพสลาด (ใบที่ ไม่ อ่ อน
3. ราก
รสยา
ฝาดนไป)ขมและใบแก่
เมา สรรพคุ
ย บแก้
ปวดข้
อ อปวดเข่
และไม่
แ ก่ จ นเกิ
สรรพคุณณ แก้
แก้ป
ท้ อวดเมื
งเสี ย่อแก้
ิ ด แก้
ป วดท้
ง แก้ ไ อา
แก้ปวดเมืด่อสุย รา
แก้ลงแดงจากการติ
2.
3.

เปลือกต้น รสยา ฝาด ขม เมา สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคตานซางในเด็ก
ราก รสยา ฝาด ขม เมา สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดเข่า แก้ลงแดงจากการติด
2. วิธีใช้สุใรบกระท่
อม
า

1. เคี้ยวใบสด
ำใบสดมาล้
2.วิธีใช้ใน�บกระท่
อม างน�้ำให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ ลอกก้านใบออก
เคี้ยวใบกระท่
มให้ลนํะเอี
ยด ดูดากิงน้นําแต่
�้ำ ส่วผึนกากคายทิ
้งไป แล้
วดื่มน�เคี้ำตาม
1. เคี้ยอวใบสด
าใบสดมาล้
ให้สนะอาด
่งให้สะเด็ดน้ํา ลอกก้
านใบออก
้ยวใบกระท่อม
ะเอีทย้อด งเสี
ดูดกิยนแต่
นกากคายทิ
ําตาม
		 -ให้ลแก้
ใช้นค้ํารัส่้งวละ
1-2 ใบ้งไปวันแล้ละวดื3่มน้ครั
้ง
- แก้
้องเสีอยงใช้ใช้ครัค้งรัละ้งละ
1-22-3
ใบ วัใบ
นละเมื3 ่อครัมี้งอาการ
		 - แก้
ปทวดท้
- แก้
้งละ 2-3
		 - แก้
ไอปวดท้
ใช้คอรัง้งใช้ละครั1-2
ใบ ใบวันเฉพาะเมื
ละ 3-4่อมีครัอาการ
้ง เมื่อมีอาการ
- แก้ไอ ใช้ครั้งละ 1-2 ใบ วันละ 3- 4 ครั้ง เมื่อมีอาการไอ
		 - แก้
ปวดเมื่อย เคี้ยวครั้งละ 1-3 ใบต่อวัน
- แก้ปวดเมื่อย เคี้ยวครั้งละ 1-3 ใบต่อวัน
การลอกก้
านใบกระท่
อมอมมีมี22 วิวิธธี ี ดัดังงนีนี้ ้
การลอกก้
านใบกระท่
ี่ 1 ลอกเส้
นใบออกในลักกษณะเป็
น รูปนก้ารูงปลา
วิธีที่ 1วิธีทลอกเส้
น ใบออกในลั
ษณะเป็
ป ก้ าจากนั
งปลา้นลอกเส้
จากนันกลางใบออก
้ น ลอกเส้ น
ให้
เ
หลื
อ
เพี
ย
งเนื
อ
้
ใบ
กลางใบออก ให้เหลือเพียงเนื้อใบ
1.

2.

ภาพแสดงการลอกก้านใบกระท่อมวิธีที่ 1
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3.

4.

วิธีที่ 2 รูดเนื้อใบระหว่างเส้นใบ เพื่อน�ำมาเคี้ยวให้ละเอียด

1.

2.

3.

4.

ภาพแสดงการลอกก้านใบกระท่อมวิธีที่ 2

หากเคี้ยวโดยไม่ลอกก้านใบออก อาจทำ�ให้เศษของก้านใบติดตามซอกฟัน
และอาจทำ�ให้เหงือกเกิดการระคายเคืองได้
2. น�ำ้ ต้มใบกระท่อม น�ำใบสดล้างน�ำ้ ให้สะอาด ผึง่ ให้สะเด็ดน�ำ้ ต้มใบกระท่อม
โดยใช้ใบสด 10 ใบ กับน�้ำ 1 ลิตร ต้มเดือดนาน 15 นาที กรองเอาน�้ำมาดื่ม ครั้งละ
50 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง กรณีใช้แก้ไออาจเติมเกลือ หรือน�้ำตาลทรายแดงเล็กน้อย

น�ำใบกระท่อมสดล้างน�้ำให้สะอาด
ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ

เติมน�้ำเปล่า 1 ลิตรลงในหม้อ
ตั้งไฟกลาง

น�ำใบกระท่อม 10 ใบใส่ลงในหม้อ
ต้มเดือด 15 นาที

ตักใบกระท่อมและกรองกากออก

กากใบกระท่อมหลังการต้ม

น�้ำต้มใบกระท่อมดื่มครั้งละ 50 มิลลิลิตร

แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
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3. ใช้ใบแห้งบดเป็นผง
		 3.1 ใช้ในรูปแบบผง น�ำใบแห้งบดเป็นผง ใช้ประมาณ 1 ช้อนกาแฟ
ชงกับน�้ำร้อนดื่มหรือชงดื่มแบบชา ใช้ครั้งละ 250 มิลลิลิตร วันละ 1-2 ครั้ง

นำ�ใบแห้งบดเป็นผง

ใช้ประมาณ 1 ช้อนกาแฟ

ชงกับน�้ำร้อนดื่มหรือชงดื่มแบบชา

		 3.2 ใช้ใบแห้งบดเป็นผง ผสมกับน�้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอน ใช้วันละ
1-2 เม็ด

หมายเหตุ :
1. ในผู้ที่เริ่มใช้กระท่อมเป็นครั้งแรก แนะน�ำให้ใช้เพียงครึ่งใบก่อน
เพื่อดูว่ามีอาการเมากระท่อมหรือไม่ หากมีอาการเมากระท่อมรุนแรง
อาจต้องหยุดการใช้กระท่อม
2. ในผู้ที่ใช้กระท่อมเป็นประจ�ำ อาจท�ำให้การใช้ในปริมาณดังกล่าว
ไม่ได้ผล
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ข้อควรระวังและข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับ
การใช้พืชกระท่อม
1. ข้อควรระวัง

1.1 ไม่ควรใช้ในเยาวชนอายุต�่ำกว่า 18 ปี
1.2 ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
1.3 ควรระวังในผู้ที่มีการท�ำงานของตับและไตบกพร่อง
1.4 การใช้ใบกระท่อมสดโดยไม่ลอกก้านใบออกจากตัวใบและกลืนกากกระท่อม
อาจจะท�ำให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ถุงท่อม” ในล�ำไส้ได้
1.5 อาจเกิดอาการท้องผูกในกลุ่มผู้ใช้ที่เคี้ยวใบกระท่อมสด วิธีการป้องกัน
คือ ให้ดื่มน�้ำตามมาก ๆ
1.6 อาจท�ำให้เกิดอาการเมากระท่อมในผูใ้ ช้ครัง้ แรกหรือผูท้ ใี่ ช้ในปริมาณมาก
1.7 อาจเกิดการติดกระท่อมได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ปริมาณ และความถี่
ในการใช้กระท่อมของแต่ละบุคคล
2. ข้อมูลเพิ่ มเติม

2.1 อาการเมากระท่อม
อาการเมากระท่อม ส่วนใหญ่เกิดได้ในผู้ใช้กระท่อมครั้งแรก หรือเคี้ยว
ใบกระท่อมในปริมาณที่มากติดต่อกัน อาจมีอาการมึนงง ลิ้นชา เหงื่อออกมาก ตามัว
อ่อนเพลีย คลืน่ ไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ส่วนใหญ่ผใู้ ช้จะมีวธิ กี ารรักษาอาการดังกล่าว
ด้วยตนเอง เช่น นั่งหรือนอนพัก ไปท�ำงานให้เหงื่อออกหรือไปอาบน�้ำเย็น ดื่มน�้ำเย็น
กินผลไม้รสเปรี้ยว ดื่มน�้ำหวานหรือกินผลไม้รสหวาน เป็นต้น โดยอาการดังกล่าว
สามารถหายได้เอง
2.2 อาการขาดกระท่อม
ผู้ใช้กระท่อมประจ�ำเมื่อหยุดใช้กระท่อมจะมีอาการถอนยาหรืออาการขาด
กระท่อมเกิดขึ้น ซึ่งจ�ำแนกออกเป็น 4 หมวด ได้แก่
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1) มีความอยากใช้อย่างรุนแรง และเหนือ่ ยล้าอ่อนเพลีย ไม่มเี รีย่ วแรงท�ำงาน
2) ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก เจ็บในข้อ ปวดหลัง กล้ามเนื้อกระตุก
(ทกท่อม) นอนไม่หลับ ซึ่งเป็นอาการที่ทรมานมาก ท�ำให้ผู้ที่พยายามเลิกใช้กระท่อม
ทนไม่ไหว และกลับมาใช้กระท่อมต่อไป
3) โมโหง่าย อารมณ์เสียบ่อย เครียด วิตกกังวล หงุดหงิด ไม่สบายใจ
กระวนกระวายใจ ซึมเศร้า
4) อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว หนาวสัน่ คล้ายจะเป็นไข้
ง่วง หาว น�้ำมูก น�้ำตาไหล น�้ำลายเหนียว เบื่ออาหาร ท้องเสีย
ผู้ที่ติดกระท่อมอย่างรุนแรง คือผู้ที่ต้องเคี้ยวใบกระท่อมเกือบทุกชั่วโมง
อาจมีหรือต้องมีใบกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา ในวันที่ไม่ได้เคี้ยวใบกระท่อม
อาจมีอาการท้องเสียในตอนเช้า บางรายถ่ายทั้งวัน อุจจาระมีกลิ่นเหม็นเขียว
ใบกระท่อม กินยาแก้ท้องเสียก็ไม่หาย ต้องกลับมาเคี้ยวใบกระท่อม อาการจึงจะ
ทุเลาลง บางรายมีอาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม ถึงขั้นอาเจียนในตอนเช้า ในรายที่
เลิกกระท่อมได้นั้น พบว่าอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน
และที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งมี จิ ต ใจที่ เข้ ม แข็ ง ในกลุ ่ ม นี้ น ้ อ ยคนที่ ส ามารถเลิกกระท่อมได้
โดยทีไ่ ม่ใช้สารเสพติดชนิดอืน่ ๆ มาทดแทน เช่น ดืม่ เหล้า ยาดองเหล้า หรือ เบียร์
ส่วนใหญ่มักพบว่า คนที่เลิกกระท่อมจะหันมาดื่มเหล้าแทน
จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�ำจ�ำนวนมาก พบว่า เมื่อพยายาม
หยุดใช้กระท่อมหลายครั้ง สุดท้ายต้องกลับมาใช้อีก เพราะไม่สามารถท�ำงานได้
และรู้สึกไม่มีความสุข บางรายไปหาหมอที่โรงพยาบาลและได้ยาแก้ปวดมากิน
บรรเทาอาการขาดกระท่ อ ม เมื่ อ ฤทธิ์ ข องยาแก้ ป วดหมด อาการถอนยาหรื อ
ขาดกระท่อมก็จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้นผู้ตั้งใจจะเลิกกระท่อมอย่างจริงจัง ต้องอดทน
กับอาการต่าง ๆ ให้ได้ ซึง่ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ถึง 3 ปี จึงจะเลิกกระท่อม
ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนใหญ่มักถอดใจและกลับมาใช้กระท่อมอีก เพราะสังคมในชนบท
เป็นวิถีที่คนส่วนใหญ่ยังใช้กระท่อมเพื่อการท�ำงานและสังสรรค์ เมื่อเห็นเพื่อนใช้
เพื่อนชวนหรือยื่นให้ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะกลับมาใช้กระท่อมอีกครั้ง (6)
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2.3 การแก้ปัญหาการติดกระท่อม
1) ใช้พชื ทีม่ รี สขม บรรเทาอาการเปรีย้ วปาก ปากเหนียว น�ำ้ ลายหนืด ทดแทน
กระท่อม เช่น บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร ยอดขี้เหล็ก ใบสวาด ใบกะเพรา ใช้ในกรณีที่
ต้องการเลิกขาดจากกระท่อม
2) ใช้เปลือกกระท่อมมีรสฝาดเมา น�ำมาต�ำ อมให้น�้ำลายออก จะหายอยาก
กระท่อม
3) ใช้รากและเปลือกของกระท่อมน�ำมาต้ม ช่วยลดความอยากกระท่อม
และรักษาอาการลงแดงจากการติดสุราและสารเสพติด
4) น� ำ ต้ น ต้ อ ยติ่ ง ทั้ ง ต้ น และรากมาต้ ม ดื่ ม เป็ น ชา เพื่ อ ช่ ว ยในการลด
และเลิกกระท่อม รวมถึงแก้อาการปวดเมือ่ ยตามร่างกาย ทัง้ นีบ้ างรายสามารถเลิกได้
บางรายยังต้องกลับไปใช้กระท่อมต่อ
5) การใช้สมุนไพรราชดัดทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ ต้น ราก ใบ ดอก และผล
ผสมรวมกันประมาณ 1 ก�ำมือ ใช้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง แบบแห้งน�ำใบสดไปตาก
พอหมาด แล้วน�ำไปต้มในน�้ำ 3 ส่วน เคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ดื่มวันละ 1 แก้ว เป็นเวลา
3 วัน แก้การติดกระท่อม (อาการที่เกิดหลังดื่มราชดัดมีอาการอาเจียนและอ่อนเพลีย
การแก้พิษ ให้ดื่มน�้ำมะพร้าว และกินต้มไก่บ้าน ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร
ได้แก่ ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม เพื่อบ�ำรุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย)

ใบราชดัด

ลำ�ต้นราชดัด
ดอกราชดัด
ผลราชดัด
ภาพแสดงใบราชดัด ภาพโดย: คุณจิราภรณ์ บุญมาก
ภาพแสดงลำ�ต้นและดอกราชดัด ภาพโดย: http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=103

ภาพแสดงการต้มสมุนไพรราชดัด ภาพโดย: คุณจิราภรณ์ บุญมาก
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ต�ำรับยาแผนไทยที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบในต�ำรับ

พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบในต�ำรับยาหลายต�ำรับ มีการใช้เป็นยาหลัก
ที่รักษาโรคโดยตรง ใช้เป็นยารอง รักษาโรคแทรก โรคตาม และใช้เป็นกระสายยา
เพื่อช่วยให้ยามีฤทธิ์ตรงกับโรคหรือเพิ่มสรรพคุณของยา ต�ำรับยาที่มีกระท่อม
เป็นส่วนประกอบพบในคัมภีรแ์ ผนไทย มีไม่นอ้ ยกว่า 56 ต�ำรับ พิจารณาตัดความซ�ำ้ ซ้อน
ของต�ำรับยาแล้วคงเหลือ 31 ต�ำรับ
ต�ำรับยาแผนไทยที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบจ�ำนวน 31 ต�ำรับ
ชื่อต�ำรับยา
1. ยาแก้ปิตตอชิณ

สรรพคุณ
แก้ อ าการท้ อ งเสี ย จากการกิ น
อาหารแสลงทีม่ อี าการมีไข้รว่ มด้วย
2. ยาแก้กุจฉิยาวาตอติสาร แก้ท้องเสียที่มีอาการแน่นท้อง
จุกเสียดท้อง
3. ยาแก้ป่วง
แก้ท้องเสีย ที่มีอาการพะอืดพะอม
คลื่นไส้อาเจียน
4. ยาหณุมานจองถนน
แก้ท้องเสีย ที่มีอาการถ่ายเหลว
ปิดมหาสมุท
เป็นน�้ำ
5. ยาแก้โรคอติสาร
แก้ทอ้ งเสียเป็นมูกเลือด อ่อนเพลีย
และมีไข้ร่วมด้วย
6. ยาเหลืองใหญ่
แก้ท้องเสีย ที่มีอาการแน่นท้อง
ท้องอืดท้องเฟ้อ
7. ยาแก้บิดหน้าร้อน
แก้ท้องเสียที่มีอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ เสียดท้องอาหารไม่ย่อย
คลื่นไส้อาเจียน
8. ยาประสะกระท่อม
แก้ลงท้อง แก้ตกมูกเลือด แก้ไข้
9. ยาเม็ดแบนรวมธาตุ
แก้ลงท้อง จุกเสียด แน่นท้อง
10. ยาแก้เชือ่ มฝีดาษ แก้คนั แก้คัน
11. ยาเหลืองนายอยู่
แก้ทอ้ งเสีย ที่มีอาการปวดท้อง
และอาการอ่อนเพลียร่วมด้วย
12. ยาแก้ลงทั้งเด็ก
แก้ลงท้อง ใช้ในทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่
		ทั้งผู้ใหญ่

ที่มาของต�ำรับยา
ต�ำรายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ต�ำรายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ต�ำรายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เวชศาสตร์วัณ์ณณา
เวชศาสตร์วัณ์ณณา
ต�ำรายาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. 112
ต�ำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์
เลขที่ 259
ต�ำรายาฝีดาษ
หมวดเวชศาสตร์ เลขที่ 159
คัมภีร์ธาตุทั้ง 5 หอสมุดแห่งชาติ
ต�ำรายาแก้เลือดลมเสีย เลขที่ 788
ต�ำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์
เลขที่ 528
ต�ำรายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์
เลขที่ 539

หมายเหตุ : ต�ำรับยา 12 ต�ำรับข้างต้น ผ่านการพิจารณารับรองต�ำรับยาที่มีกระท่อมปรุงผสมจากต�ำรายา
แผนไทยแห่งชาติ และต�ำรายาเกร็ด โดยคณะกรรมการประเมินรับรองต�ำรับยาแผนไทยทีม่ กี ญ
ั ชาและกระท่อม
ปรุงผสมฯ
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ชื่อต�ำรับยา
13. ยาแก้บิดลงเลือด

สรรพคุณ
แก้บิดลงเลือด

ที่มาของต�ำรับยา
ศิลาจารึกต�ำรายาวัดราชโอรสาราม
ราชวรวิหาร
14. ยากล่อมอารมณ์
แก้ท้องเสีย ที่มีอาการอ่อนเพลีย ต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
หน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย
เล่ม 2
15. ยาแก้ป่วงน�้ำ
แก้ป่วงน�้ำ
ต�ำรายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
16. ยาประสะกาลแดง
แก้ท้องเสีย แก้บิดปวดมวน
ต�ำรับยาสภาอุณาโลมแดง
ร.ศ. 112
17. ยาประสระกาฬแดง แก้ลงแดงและแก้บิด
เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สงั เขป เล่ม
1-3 ของพระยาพิศณุประสาทเวช
18. ยาประสระกระท่อม แก้ปวดท้อง
เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สงั เขป เล่ม
1-3 ของพระยาพิศณุประสาทเวช
19. ยาแก้บิดหัวลูก
แก้บิดหัวลูก
เวชศาสตร์วัณ์ณณา
20. ยาท�ำให้อดฝิ่น
ลดความอยากฝิ่น
คัมภีร์แผนไทยของขุนโสภิต
บรรณลักษณ์ เล่ม 3
21. ยามหาอุดของหมอหลี แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้อติสาร
ต�ำราอายุรเวทศึกษา
		เวชวิรุฬ
ขุนนิทเทสสุขกิจ เล่ม 2
22. ยาแก้บิด
แก้ปวดท้อง แก้บิด
คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 151
23. ยาประสะจันทร์หอม แก้สารพัดลง
ต�ำรายาเกร็ด เลขที่ 230
24. ยาแก้ซางตกมูกเลือด แก้ซางตกมูกเลือด
ต�ำรายาเกร็ด เลขที่ 259
25. ยาเทพกล่อมอารมณ์ แก้ลมปัจฉิมทีส่ ดุ ลมตรีโทษ ลมอัน คัมภีร์ลมชวะดาน เลขที่ 56
ละเอียดเกิดในดวงหทัย
26. ยาแก้บิด
แก้ปวดท้อง แก้บิด
ต�ำรายาเกร็ด ฉบับที่ 19
27. ยาแก้อชินธาตุ 11
แก้ เ สมหะอะชิ น ะ อั น บั ง เกิ ด แต่ คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ
		ประการ
แสลงธาตุ
เล่ม 1
28. ยาเหลืองกระท่อม
แก้ลงเพื่อตาลทรางขโมย เหือดหัด ต�ำรายาเกร็ด เลขที่ 561
ฝีดาษก็ได้ ลงแดงเพื่อสูบยาก็หาย
29. ยาแก้ลงบิดปวดมวน แก้ท้องเสีย แก้บิดปวดมวน
ต�ำรายาเกร็ด เลขที่ 574
30. ยาเขียวกระท่อม
แก้ปวดท้อง แก้บิดมูกเลือด
ต�ำรายาเกร็ด เล่ม 1 เลขที่ 620
31. ยาประคบ
แก้ปวดบวม
ต�ำรายาไข้เล่ม 2 เลขที่ 619
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
ในการร่วมจัดท�ำแนวทางการใช้ประโยชน์จากพื ชกระท่อม

1. นางเสาวณีย์

กุลสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระด้านการแพทย์พื้นบ้าน

2. นายพณรัญชน์

พลภัคดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

3. รองศาสตราจารย์สมสมร ชิตตระการ นักวิชาการพืชกระท่อม
4. นางสาวจิราภรณ์

บุญมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5. นายสมคิด

ช่วยนุกูล

ประธานหมอพื้นบ้าน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
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