เ ผศ.ภญ.นิ
รื่องเด่น
ยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

“กระท่
อ
ม”
สมุนไพรที่ถูกห้ามใช้
มารู้จัก

เกือบศตวรรษ

ในช่วงเดือนสิงหาคม
และกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
นี้ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ สำ � คั ญ ๒
อย่าง ที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของ
พืชสมุนไพรกระท่อม จากที่เดิมเคยจัด
เป็นพืชเสพติดมานานหลายสิบปี กลับมา
เป็นพืชสมุนไพรทั่วไป
ที่มาภาพ :
antpkr©123rf.com
suyanawut©123rf.com
kaiskynet©123rf.com
plepraisaeng©123rf.com
ninoninos©123rf.com
somchaichoosiri©123rf.com
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โดยเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี
ผลบังคับใช้ คือ การถอดพืชกระท่อมออกจาก
การเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕

และต่อมาในวันที่ ๘ กันยายน
ในวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ ทั้ง
๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้
เกษตรกร ประมง และผู้ ใ ช้
มีมติในวาระ ๓ รับรอง ร่างพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. ….. ซึ่ง
แรงงาน มี ก ารเคี้ ย วใบก่ อ น
เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม และ
ออกไปทำ�งาน ในนา หรือกรีด
กำ�ลังรอการพิจารณา หากผ่านมติ
ยาง ทำ�ให้ทนแดด สู้งานหนัก
ของวุฒสิ ภา จะมีผลบังคับใช้ตอ่ ไป
ได้
ก็ จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ เรื่ อ ง
การใช้พืชกระท่อมต่อไปอีกด้วย
จึงควรได้มาทำ�ความรู้จักพืชกระท่อมกันให้
มากขึ้น ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อมีทั้งผู้สนับสนุนการ
ใช้เสรี เพราะเห็นประโยชน์ และผู้ไม่เห็นด้วยเพราะ
การแพทย์พื้นบ้านมีการนําใบกระท่อมมาใช้
มี อั น ตราย ทำ� อย่างไรจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
เกิดผลเสียน้อย คุ้มครองผู้บริโภค และลดการ เป็นยา ทั้งยาเดี่ยวหรือเป็นตํารับพื้นบ้าน รักษาโรค
เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย บิด โรคกระเพาะอาหาร ขับ
ผูกขาด
พยาธิ แก้ปวดเมื่อย โรคทางผิวหนัง แก้ไอ ลดความ
ดันเลือด และรักษาโรคเบาหวาน เพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศ ทําให้นอนหลับง่าย และบําบัดอาการถอน
ยาจากการติดฝิ่นและยาบ้า เป็นต้น
กระท่ อ มมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Mitragyna
ส่วนตำ�รับยาไทยตามการแพทย์แผนไทย มี
speciosa Korth วงศ์ Rubiaceae มีชื่ออื่นว่า ท่อม หลายขนานที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบ รูปแบบ
หรือ อีถ่าง เป็นไม้ถิ่นในแถบเอเซียตะวันออกเฉียง ยาตำ�รับที่แก้อาการบิด แก้ท้องเสีย เช่น ยาประสะ
ใต้ โดยเฉพาะไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ กระท่อม ยาหนุมานจองถนน ปิดมหาสมุทร ตำ�รับ
(พม่า) และปาปัวนิวกินี มีการระบุวา่ มีการใช้ในเอเชีย ยากล่อมอารมณ์ เป็นต้น
และแอฟริกาในการแพทย์แผนโบราณ
ไทยใช้พืชกระท่อมมาช้านาน มีการใช้ในวิถี
ชีวิตของชาวภาคใต้ ทั้งเกษตรกร ประมง และผู้ใช้
แรงงาน มีการเคีย้ วใบก่อนออกไปทำ�งาน ในนา หรือ
กรีดยาง ทำ�ให้ทนแดด สู้งานหนักได้ หรือนำ�มา
ต้อนรับแขกที่มาเยือนที่บ้าน งานบวช งานแต่งงาน
และงานศพ มีวิธีการใช้ที่หลากหลาย เช่น เคี้ยวใบ
สด ย่างไฟแล้วมาตำ�กับน้ำ�พริก หรือต้มกับน้ำ�ดื่ม
กระท่อมจัดเป็นยารสฝาด มีฤทธิ์สมาน คุม
ธาตุ แก้ท้องร่วง ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด

เคยใช้มายาวนาน แต่ตอ่ มาถูกควบคุมเป็นพืชเสพติด

ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๕๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
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กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท าง
เลือก ได้รวบรวมตำ�รับยาที่เข้าพืชกระท่อมได้ ๑๘
ตำ�รับจากคัมภีร์ยาหลวง ได้แก่
ตำ�ราพระโอสถพระนารายณ์
ตำ�รายาโรงพระโอสถสมัยรัชกาลที่ ๒
ตำ�รายาศิลาจารึกวัดโพธ์สมัยรัชกาลที่ ๓
ตำ�ราแพทยศาสตร์สงเคราะห์สมัยรัชกาลที่ ๕
ตำ�รายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์เจ้ากรมหมอ
หลวงในรัชกาลที่ ๕
ตำ�รายาเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาท
เวช (หมอคง ถาวรเวช) ซึง่ เป็นตำ�ราเภสัชแผนโบราณ
ของแพทย์หลวงรัชกาลที่ ๕
ตำ�รายาแพทย์ตำ�บลของพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (หมอสุ่น สุนทรเวช) แพทย์หลวงประจำ�
พระองค์ในรัชกาลที่ ๖ และ
คั ม ภี ร์ แ พทย์ ไ ทยแผนโบราณของขุ น โสภิ ต บรรณลักษณ์ เป็นต้น
ในเรื่ อ งของการควบคุ ม พื ช กระท่ อ มเป็ น ยา
เสพติดทั่วโลกนั้นน่าสนใจ เพราะพบว่า สนธิสัญญา
เดี่ยวในการควบคุมสารเสพติด (Single Convention
on Narcotic Drugs 1961 และ 1972) ไม่ได้บรรจุ
กระท่อมในรายการสารทีห่ า้ มการปลูก เช่น ฝิน่ หรือ
ควบคุมแบบกัญชา

กระท่ อ มจั ด เป็ น ยารสฝาด
มีฤทธิ์สมาน คุมธาตุ แก้ท้องร่วง ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด

มีบางประเทศก็ไม่ได้ควบคุม เช่น อังกฤษ บาง
ประเทศมี ก ฎหมายควบคุ ม แบบยาเสพติ ด เช่ น
ออสเตรเลีย เมียนมาร์ (พม่า) บางประเทศควบคุม
แบบยาอันตราย เช่น นิวซีแลนด์
ส่วนในไทย มีการควบคุมโดยพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ๒๔๖๘ ระบุห้ามปลูกและ
ครอบครอง รวมทั้งห้ามจำ�หน่ายหรือเสพ ยกเว้น
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยกองควบคุมวัตถุ
เสพติดได้ยอมรับว่าไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่
ควบคุมกระท่อม
ต่อมา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ยั ง กำ � หนดให้ ก ระท่ อ มเป็ น ยาเสพติ ด ให้
โทษประเภท ๕ โดยห้ามเสพ หากใครเสพจะมีความ
ผิดทางอาญา และรวมทั้งห้ามผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง รวมทั้งมีนโยบาย
เข้มงวดในการปราบปราม ผูเ้ สพได้ถกู จองจำ�จำ�นวน
มาก ต้นกระท่อมถูกโค่นไปเป็นจำ�นวนมากเช่นกัน
นำ�ไปสู่การขาดงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นเวลานานหลายสิบปี

สรรพคุณของกระท่อม
ใบกระท่อมมีสารสำ�คัญกว่า ๔๐ ชนิด แบ่งได้
๕ กลุ่มทางเคมี คือ แอลคาลอยด์ (พบมากที่สุด
๐.๕%), ฟลาโวนอยด์, เฟนิลโพรพานอยด์, ลิกแนน
และไตรเทอร์พีนอยด์ ซึ่งสารสำ�คัญ ได้แก่ mitragynine (๑.๔% ของผงแห้ง) และ 7-hydroxy mi-
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tragynine (๐.๐๔-๐๐๕ จากการคำ�นวณ) ซึ่งเป็น
สารกลุ่มแอลคาลอยด์
นอกจากนี้พบสารอื่นๆ เช่น speciogynine,
speciociliatine speciofoline, paynantheine และ
mitraciliatine
มีการศึกษามากมายในสัตว์ทดลองเพื่อพิสูจน์
สรรพคุ ณ ได้ ส ะท้ อ นความสนใจถึ ง การนำ � ไปใช้
ประโยชน์ อาทิ
- ใช้ทดแทนการติดสารเสพติด สารสกัด
จากใบกระท่อมสามารถบรรเทาอาการถอนมอร์ฟีน
ได้ในหนูถีบจักร และสาร mitragynine มีผลลดอาการถอนยาจากมอร์ฟีนในสัตว์แทะ นอกจากนี้สาร
สกัดจากใบกระท่อมมีผลลดการถอนแอลกอฮอล์
ในหนูถีบจักรด้วย
- ไม่ท�ำ ให้เสพติดในสัตว์ทดลอง มีการศึกษา
ในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดใบกระท่อม ไม่กระตุ้น
สมองส่วนเคลิบเคลิ้มแบบที่พบในสารเสพติด และ
สูตร ๔x๑๐๐* ที่มีสารสกัดใบกระท่อม ไม่กระตุ้น
พฤติกรรมเสพติด
- ผลการรักษาพาร์กินสัน มีการทดสอบผล
ของสารสกัดใบกระท่อมต่ออาการสมองเสื่อมแบบ
พาร์กินสันในหนูทดลอง โดยพบว่าลดการเคลื่อน
ไหวที่ผิดปกติ และลดการทำ�งานที่ผิดปกติของวงจร
สมองที่เกี่ยวข้อง
- ฤทธิ์ระงับปวด สาร mitragynine และ 7-hydroxy mitragynine มีฤทธิ์ระงับปวดคล้ายมอร์ฟีน
แต่มีข้อดี คือ ติดช้ากว่า อาการถอนยาน้อยกว่า ไม่
แสดงอาการอยากยา (craving) ไม่กดการหายใจ
ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน อาการท้องผูกน้อยกว่า
โดยพบว่า 7-hydroxy mitragynine มีฤทธิ์ระงับปวด
* สูตร ๔x๑๐๐ เป็นสูตรสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มักมีส่วนผสมของ
น้ำ�กระท่อม ยาแก้ไอ น้ำ�อัดลมดำ� และอาจมีสารอื่นๆ ที่มีฤทธิ์
ทางจิตประสาท

สนธิ สั ญ ญาเดี่ ย วในการ
ควบคุ ม สารเสพติ ด ไม่ ไ ด้
บรรจุกระท่อมในรายการสาร
ที่ ห้ า มการปลู ก เช่ น ฝิ่ น
หรือควบคุมแบบกัญชา
ได้แรงกว่ามอร์ฟีน ในขณะที่ mitragynine ออกฤทธิ์
ระงับปวดน้อยกว่า
- การบรรเทาหรือรักษาอาการผิดปกติอนื่ ๆ
ได้แก่ ลดน้ำ�ตาลในเลือด ลดไข้ ลดการอักเสบ
- การทดลองในมนุษย์ เท่าที่สืบค้นยังไม่พบ
การทดลองสรรพคุณทางยาในมนุษย์ ในระยะต่างๆ
(clinical trials) นอกจากงานศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของ mitragynine ในมนุษย์
ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๕๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
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ข้อควรระวังในการใช้กระท่อม
ความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง

ค่า LD50 (ค่าของสารที่ทำ�ให้สัตว์ทดลองเสีย
ชีวิตครึ่งหนึ่งของที่ได้ทดลอง) ของ mitragynine =
๕๔๗.๗ มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ น้ำ � หนั ก ตั ว หนู ถี บ จั ก ร ๑
กิโลกรัม
การให้สารสกัดของใบกระท่อมทางปากทุกวัน
แก่หนูขาว เป็นเวลา ๒๘ วัน มีผลลดน้ำ�หนักและมี
ผลต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต และปอด เมือ่ ให้สาร
สกัดจากใบแก่หนูขาวกระท่อมทุกวันเป็นเวลา ๖
เดือน ผลพบว่าลดการกินอาหาร น้ำ�หนักตัวลด แต่
ไม่มีความผิดปกติในด้านอื่นที่รุนแรง

รายงานเรื่องอันตรายในคน

อาการของผู้ติดกระท่อม คือ
เบื่ออาหาร ทำ�งานมาก ตื่นเต้น
อาการขาดยาไม่ รุ น แรง ไม่ มี
ปั ญ หาการก่ อ อาชญากรรม
หรืออุบัติเหตุ

อาการของผู้ ติ ด กระท่ อ ม คื อ เบื่ อ อาหาร
ทำ�งานมาก ตื่นเต้น อาการขาดยาไม่รุนแรง ไม่มี
ปัญหาการก่ออาชญากรรมหรืออุบัติเหตุ ซึ่งอาจ
พบมากกว่าในผู้ติดแอลกอฮอล์หรือแอมเฟตามีน

กินอย่างไรให้ปลอดภัย

มีรายงานผู้เสียชีวิต ๑ รายในต่างประเทศ
จากการใช้กระท่อม โดยเป็นผู้ที่ใช้สารเสพติดหลาย
ชนิด และพบปริมาณของ mitragynine ในเลือดใน
ขนาดที่สูงมาก มีรายงานผู้ใช้กระท่อม ๑ รายที่อาจ
มีผลต่อตับ

สังเกตว่าชาวบ้านจะดึงเส้นกลางใบออกก่อน
เคี้ยว แล้วคายกากออกไม่กลืนลง เพราะหากกิน
มากไป กากจะไม่ถูกย่อย อาจอุดตันทางเดินอาหาร
ที่เรียก ‘ถุงท่อม’

การปลดล็อกพืชกระท่อม
จากยาเสพติด

ยาเสพติดประเภทที่ ๕ ในการกระทำ�ความผิดนั้น โทษลดลง
จากเดิม เช่น มาตรา ๙๒ โทษการเสพที่ฝ่าฝืนมาตรา ๕๘
วรรคสอง เสียค่าปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท เป็นต้น

แม้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาแล้วหลายครั้ง โดย ๖ ครั้งแรก ไม่มีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ต่อสถานะทางกฎหมายของกระท่อม
มีเพียงการแก้ไขฉบับที่ ๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
อนุญาตให้สามารถเสพกระท่อมและกัญชาได้ เฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านัน้ และยังห้ามการเสพเสรี หลัง
จากที่ห้ามเสพโดยเด็ดขาดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ และใน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นมา
นั่ น คื อ ทำ � ให้ เ พิ่ ง เกิ ด ความพยายามศึ ก ษาวิ จั ย
สรรพคุณทางยาในในไทยเพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั จัดพืชกระท่อมเป็น
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ในการกินต้องใช้ขนาดที่เหมาะสม ในปริมาณ
ต่�ำ ๆ มีฤทธิท์ �ำ ให้กระปรีก้ ระเปร่า ลดอาการเมือ่ ยล้า
ทำ�งานได้นาน
อย่ากินใบกระท่อมหรือสารสกัดในปริมาณ
มากและติดต่อกันนาน เพราะอาจมีฤทธิ์กล่อม
ประสาท ทำ�ให้เสพติด นอนไม่หลับ นอกจากนี้
มีอาการท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน ผิวหนังคล้ำ�ลง

อาจกล่าวได้ว่า การแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ ฉบับที่ ๗ นี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสการวิจัยพัฒนา
และการรณรงค์ถึงใช้ประโยชน์ของกัญชาทั่วโลก
ส่วนในไทย มีการเคลื่อนไหวทางสังคมและวิชาการ
การนำ�เสนอประโยชน์ทางวิชาการ มีนโยบายของพรรค
การเมือง และการเสนอร่างพระราชบัญญัติพืชยากัญชา
กระท่อม ที่เสนอโดยภาคประชาชนสู่รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๖
ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ ร ะหว่ า งการรวบรวมรายชื่ อ
ประชาชนให้ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อต่อไป
ผลการเคลื่ อ นไหวกั ญ ชา ทำ � ให้ ก ระท่ อ มซึ่ ง อยู่ ใ น
รายการยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ จึงได้ถูกหยิบยกมา
พิจารณาร่วมด้วยเช่นกัน ในกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดตัง้
สำ�นักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทสรุปของพืชกระท่อม มีข้อมูลมากมายชี้ประโยชน์และทิศทางที่ดี
ในการพัฒนาต่อยอด เพื่อการใช้เป็น
ยาแก้ปวด และยารักษาอาการติดสาร
เสพติด ดังนั้น รัฐบาลควรเร่งทำ�การ
ทบทวนข้ อ มู ล วิ ช าการอย่ า งเป็ น
ระบบให้ทนั สมัย และจัดทำ�นโยบาย
ที่ชัดเจน ในการจัดการพืชกระท่อม
รัฐบาลต้องจัดทัพในเชิงโครงสร้าง เพื่อการใช้ประโยชน์ และคุ้ม
ครองความปลอดภัย คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตลอดจน
มิ ใ ห้ ถู ก ยึ ด ครองผู ก ขาดทั้ ง ทางธุ ร กิ จ และทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา

การแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ย า
เสพติ ด ให้ โ ทษ ฉบั บ ที่ ๗ นี้
ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากกระแสการ
วิจัยพัฒนาและการรณรงค์ ถึง
ใช้ประโยชน์ของกัญชาทั่วโลก
การแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ ฉบับที่ ๘ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
มีความสำ�คัญมาก เพราะปลดพืชกระท่อมออกจากยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ ๕
เอกสารอ้าง :
รวบรวมจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๕๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
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