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ข้อมูลวิชาการ พืชกระท่อม 
โดย สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

……………………………………………….. 
 

1. เภสัชวิทยาของพืชกระท่อม 
กระท่อม (Mitragyna speciosa, Korth) เป็นพืชท่ีมีถ่ินกําเนิดในเขตร้อนช้ืนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มีช่ือเรียกต่างกันออกไป เช่น ภาคกลางเรียก กระท่อม ภาคเหนือเรียก ถ่าง อีแดง ภาคใต้เรียก ท่อม มาเลเซีย 
เรียก ketum ลาวเรียก ไนทุ่ม กระท่อมมีอัลคาลอยด์ (Alkaliod) เป็นส่วนประกอบมากกว่า 25 ชนิด ซึ่ง 
Mitragynine เป็ นส าร อัลคาลอย ด์ ท่ีพบมาก ท่ี สุด ถึ ง ร้ อ ยละ  66 และ ยั ง มี อั ลคาลอย ด์ อ่ืนๆ  เ ช่ น  7- 
Hydroxymitragynine, speciogynine, paynantheine,  speciociliatine ใบกระท่อมสด 1 ใบ มีนํ้าหนักเฉล่ีย 
1.7 กรัม (ใบแห้งหนัก 0.43 กรัม) ใบสด 20 ใบ จะได้อัลคาลอยด์ Mitragynine ประมาณ 17 มิลลิกรัม หรือ
ประมาณ 850 ไมโครกรัมต่อ 1 ใบ    

 

ฤทธ์ิของกระท่อมเมื่อใช้ในขนาดตํ่ามีฤทธ์ิกระตุ้นประสาทคล้ายโคเคน (‘cocaine like’ stimulant)  ทํา
ให้ผู้ใช้รู้สึกทํางานได้มาก ไม่เหน่ือย ตากแดดได้ทน การใช้ในขนาดสูงมีฤทธ์ิกดประสาทคล้ายมอร์ฟีน (‘morphine 
like’ sedation) 1  

 

 Mitragynine ออกฤทธ์ิคล้ายมอร์ฟีนแต่มีความแรงน้อยกว่า 10 เท่า2  ซ่ึงมีความสามารถจับกับ opioid 
receptors โดยเฉพาะ mu - และ  delta – receptor subtype โดยตรง  จากการศึกษาด้านเภสัชวิทยาใน
สัตว์ทดลองพบว่ามีผล central antinociception, inhibition of intrinsic activity or electrically elicited 
guinea pig ileum contraction and drug induced gastric acid secretion และ inhibition of cAMP 
content3 รายงานจาก Poisindex ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงทางคลินิก (Micromedex) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า Mitragynine บริสุทธ์ิ ขนาด 50 มิลลิกรัม (กระท่อมประมาณ 60 ใบ) ทําให้เกิด motor 
excitement , rombergism, giddiness และ tremors of face ,extremities and tongue4  

 

ยังมีการค้นพบ สารอัลคาลอย์ ท่ีสกัดได้จากใบกระท่อม ซึ่งพบปริมาณน้อยแต่มีฤทธ์ิเด่นในการแก้ปวด คือ 
7- Hydroxymitragynine ซึ่งพบร้อยละ 2 ออกฤทธ์ิต่อ opioid receptor 5,6 มีฤทธ์ิแก้ปวด แรงกว่า มอร์ฟีน 17 
เท่า7    
 นอกจากน้ี ยังพบว่าพืชกระท่อมมีฤทธ์ิต้านการอักเสบ (Anti – inflammatory)8 ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ  
และฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือแบคทีเรีย ได้แก่ Salmonella typhi และ Bacillus subtitis9 
 

ได้มีการศึกษาถึงพิษเฉียบพลันของกระท่อมในหนูทดลอง โดยการให้กระท่อมที่สกัดด้วยเมทานอลในขนาด 
100, 500 และ 1,000 มก./กก. เป็นเวลานาน 14 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมซ่ึงได้รับมอร์ฟีนขนาด 430 มก. 
ทางปาก พบว่า หนูท่ีได้รับกระท่อมท้ัง 3 ขนาด จะมีความดันโลหิตสูงข้ึนภายหลังจากท่ีได้รับกระท่อม 1 ช่ัวโมง 
หนูท่ีได้รับกระท่อมในขนาดสูงสุด 1000 มก. จะเกิดพิษเฉียบพลันต่อตับอย่างรุนแรง (acute severe 
hepatotoxicity) ส่วนพิษต่อไตพบเล็กน้อย (mild nephrotoxicity) 10 

 

 



2 
 

ผลของกระท่อม11 
ผลระยะส้ัน  
จากการศึกษาทางคลินิกในผู้ใช้ใบกระท่อม พบว่า ใบกระท่อมจะออกฤทธ์ิภายใน 5-10 นาที หลังจาก

เคี้ยวใบสด จะมีอารมณ์แจ่มใส หายปวดเมื่อย มีเรี่ยวแรง ทํางานไม่เหน่ือย ซึ่งจะออกฤทธ์ินานประมาณ 4-5 
ช่ัวโมง 

ผลระยะยาว 
ร่างกายทรุดโทรม เน่ืองจากร่างกายทํางานมากเกินกําลัง มักจะมีรูปร่างผอม  ผิวหนังแห้งดําเกรียม ริม

ฝีปากดํา เน่ืองจากจะไปเพิ่มการผลิต melatonocyte – stimulating substance ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย ท้องผูก 
เกิดภาวะการติดยา บางรายพบอาการทางจิต 11,12  

 

2. ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 
 จากการศึกษาในหนูทดลอง พบว่า  

- Mitragynine และ 7- Hydroxymitragynine ออกฤทธ์ิในสมองที่ opioid receptors เช่นเดียวกับอัล
คาลอยด์จากยางฝ่ิน เช่น มอร์ฟีน โดย Mitragynine มีความแรงน้อยกว่ามอร์ฟีนประมาณ 10 เท่า และ 7- 
Hydroxymitragynine มีฤทธ์ิแรงมากกว่า มอร์ฟีน 17 เท่า จะออกฤทธ์ิท่ี opioid  receptors มีผลโดยตรงกับ
ตัวรับมิว (µ) หรือตัวรับเดลต้า- opioid  receptors subtype จึงมีฤทธ์ิในการระงับปวด นอกจากน้ีจากการศึกษา
ของ Slot AC และคณะ13 พบว่า กระท่อม ยังออกฤทธ์ิต่อ Dopamine D1 receptors ด้วย  

- ออกฤทธ์ิที่ก้านสมอง บริเวณ Dorsal raphe nucleus โดยกระตุ้นการทํางานของเซลล์กลุ่มประสาท
จํานวนหน่ึงในบริเวณสมองดังกล่าว ซึ่งกระตุ้นในการผลิตสารส่ือประสาทชนิด serotonin ดังน้ัน ด้านสรรพคุณ
พบว่า สารอัลคาลอยด์ จากพืชกระท่อมมีฤทธ์ิต้านอาการซึมเศร้าอย่างอ่อน14 และมีการศึกษาพบว่า Miyragynine 
มีผลต่อ neuroendocrine HPA axis system15 
  

3. Dependence Potential 
       ฤทธ์ิการเสพติดของกระท่อมน้ัน ได้มีการศึกษาผลของสารสกัดอัลคาลอยด์จากกระท่อมต่อการทํางานของ
สมองส่วนท่ีมีผลต่อการเสพติดคือ บริเวณ nucleus accumbens และ striatum พบว่า สารสกัดจากกระท่อม
ขนาดเข้มข้น 80 มก.ต่อนํ้าหนักตัว 1 กก. ไม่มีผลต่อการกระตุ้นสมองท้ังสองส่วนเหมือนยาเสพติดตัวอ่ืน และ
การศึกษาถึงอาการถอนยาของกระท่อมในหนูทดลองเปรียบเทียบกับสารเสพติดชนิดอ่ืน พบว่า การได้รับมอร์ฟีน
เพียง 3 วัน มีผลทําให้หนูทดลองติด และมีอาการถอนยาอย่างรุนแรง ส่วนหนูท่ีได้อาหารเหลวท่ีมีเอทานอลผสมอยู่ 
7% เป็นเวลา 21 วัน มีอาการถอนเอทานอลเมื่อหยุดใช้ ส่วนหนูท่ีได้รับสารสกัดอัลคาลอยด์จากใบกระท่อมเป็น
เวลา 3 เดือนในปริมาณ 20 มก. ต่อนน.ตัว 1 กก. เมื่อหยุดใช้ไม่พบอาการถอนยาเหมือนหนูท่ีได้มอร์ฟีนหรือเอทา
นอล16 จากผลการศึกษา สรุปว่า กระท่อมมีฤทธ์ิในการเสพติดตํ่ามากและตํ่ากว่าสุรา 
 

4. การใช้ยาในทางที่ผิด (Actual abuse) 
มีรายงานว่าผู้ใช้กระท่อมมีภาวะการเสพติดกระท่อมเมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน จากการศึกษาย้อนหลังถึง

อาการทางคลินิก และการสัมภาษณ์ทั้งผู้ใช้กระท่อมเป็นประจํา จํานวน 150 คน ใช้กระท่อมเฉล่ียครั้งละ 2.4 ใบ 
วันละ 4.8 ครั้ง รวมใช้เฉล่ีย 11.5 ใบต่อวัน และผู้ใช้เป็นครั้งคราว จํานวน 167 ราย ใช้กระท่อมเฉล่ียครั้งละ  



3 
 

1.4 ใบ วันละ 2.2 คร้ัง รวมใช้เฉล่ีย 4.1 ใบต่อวัน พบว่า ท้ังสองกลุ่มน้ีมีลักษณะพฤติกรรมของการเสพติดตาม
หลักเกณฑ์ DSMIV อย่างมีนัยสําคัญ17 ดังน้ี 

1. มีความอยากใช้ใบกระท่อมเกือบตลอดเวลา ผู้ใช้ประจําร้อยละ 36 บอกว่าส่ิงแรกที่คิดถึงหลังต่ืนนอน
คือการใช้ใบกระท่อม  

2. มีอาการขาดยาเมื่อหยุดเสพ ได้แก่ อาการปวดเม่ือยตามกล้ามเน้ือและกระดูก รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรง 
กระวนกระวาย นํ้ามูกนํ้าตาไหล นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หงุดหงิด11,12,18 และบางรายเกิดอาการทางจิต ได้แก่ หู
แว่ว เห็นภาพหลอน และพูดคนเดียว ร้อยละ 16, 12 และ 8 ตามลําดับ ซึ่งหลังจากได้รับยาต้านอาการทางจิต 
อาการจะดีขึ้นเร็วใน 2 วัน12 (จากข้อมูล 25 ราย) 

3. ไม่สามารถควบคุมการใช้กระท่อมได้ มีความพยายามที่จะลด หรือเลิกใช้แต่ไม่สําเร็จ กล่าวคือ ต้องใช้
ใบกระท่อมทันทีที่มีโอกาส ควบคุมตนเองหรือส่ิงต่าง ๆ ได้ดีขึ้นหากได้ใช้ใบกระท่อม รู้สึกว่ายากมากหากต้องเลิกใช้ 
เคยพยายามท่ีจะเลิกใช้หรือลดปริมาณลง แต่ไม่สามารถทําได้ และครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเตือนให้เลิกอยู่เสมอ 

4. มีการด้ือต่อฤทธ์ิของใบกระท่อมอย่างชัดเจน โดยผู้ใช้จะเพิ่มปริมาณการใช้ใบกระท่อม จากครั้งละ 2-3 
ใบจนถึงวันละ 50 ใบ  

5. มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการหมกมุ่นกับการใช้ หรือการแสวงหาพืชกระท่อมจนรบกวนต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวันหรือการทําหน้าท่ีต่าง ๆ ต้องเตรียมใบกระท่อมให้พร้อมที่จะใช้ได้เสมอเมื่อต้องเดินทางไปท่ีอ่ืน ๆ 
หรือหลังต่ืนนอน ส่ิงแรกท่ีทําหลังต่ืนนอนคือการใช้ใบกระท่อม รู้สึกกังวลว่าจะไม่มีใบกระท่อมใช้และไม่อยาก
เดินทางไปในที่ท่ีไม่มีใบกระท่อมใช้ 

6. ผู้ใช้ประจําร้อยละ 26 ยังคงต้องใช้ใบกระท่อมอยู่ถึงแม้จะเจ็บป่วย หรือทํางาน/กิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่ได้ 
และยอมรับว่าการใช้พืชกระท่อมมีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ทําให้ท้องผูก ผิวคลํ้า นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร แต่ก็ยังคง
ใช้พืชกระท่อมต่อไป 

 

5. ประโยชน์ในการรักษา (Therapeutic usefulness) 
 1. ใช้ระงับอาการปวด เน่ืองจาก mitragynine และ  7-hydroxymitragynine มีกลไกการออกฤทธ์ิใน
สมองที่ opioid receptors เช่นเดียวกับอัลคาลอยด์จากยางฝ่ิน เช่น มอร์ฟีน โดย Mitragynine  มีความแรงน้อย
กว่ามอร์ฟีนประมาณ 10 เท่า ออกฤทธ์ิที่ opioid  receptors ซ่ึงมีผลโดยตรงกับตัวรับมิว (µ) หรือตัวรับ เดลต้า 
opioid  receptors subtype  แต่ 7-hydroxymitragynine มีฤทธ์ิแรงกว่ามอร์ฟีน 17 เท่า  

 2. ลดการซึมเศร้า (antidepressant) จากการกระตุ้นการผลิตสารส่ือประสาทชนิด serotonin 
3. ลดการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือเรียบในลําไส้ จากการศึกษา พบว่า 7-HMG จะไปยับย้ังการหดตัวของ

ลําไส้ (gastrointestinal transit) ในหนู สามารถลดการถ่ายเหลวลงได้5  
4. บําบัดอาการถอนสุรา จากการศึกษาของเอกสิทธ์ิ กุมารสิทธ์ิ16 ในการใช้สารสกัดอัลคาลอยด์จากใบ

กระท่อมในขนาด 60 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน คือ ฟลูอ็อกซีติน 
(fluoxetine) ในขนาด 10 มิลลิกรัมแก่หนูทดลองที่มีภาวะถอนเหล้า พบว่า สารสกัดอัลคาลอยด์จากใบกระท่อม
บรรเทาอาการถอนเหล้าได้ผลดีพอๆกับฟลูอ็อกซีติน 
 ปัจจุบันคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติให้แพทย์แผนไทย
ปลูกและใช้ใบกะท่อมในการรักษาโรคผู้ป่วยเฉพาะของตนเอง 
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6. การควบคุมพืชกระท่อมของต่างประเทศ 
- ประเทศในกลุ่มยุโรป เช่น เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย สวีเดน มีการควบคุมพืช

กระท่อม สารอัลคาลอยด์ Mitragynine และ 7-hydroxymitragynine 
- ออสเตรเลีย จัดเป็นสารประเภท 9 กลุ่มยาและสารพิษ มีผลบังคับไม่ให้ปลูกและนําเข้า ยกเว้นการนําเข้า

เพื่อการศึกษาวิจัย19 
- พม่า มีการควบคุมพืชกระท่อมภายใต้กฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติด 
- ประเทศมาเลเซีย ประกาศให้เป็นส่ิงผิดกฎหมาย ผู้เสพจะถูกลงโทษตามที่กําหนดมาตรา 30 จะถูกปรับ

สูงสุด 10,000 ริงกิต หรือจําคุก 4 ปี หรือทั้งจําท้ังปรับ19 
- สหรัฐอเมริกา20 โดย the US Drug Enforcement Administration มีคําเตือน (Drugs and 

Chemical  of Concern) เก่ียวกับพืชกระท่อม 
- นิวซีแลนด์ควบคุมพืชกระท่อมและสาร Mitragynine ภายใต้ กฎหมาย Medline Amendment 

Regulations 
- สหประชาชาติไม่ได้กําหนดให้กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดท่ีผิดกฎหมาย แต่ UNODC ได้มีการขอความร่วมมือ

ให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารออกฤทธ์ิชนิดใหม่ ซึ่งรวมท้ังพืชกระท่อม
ด้วย 

 

7. การพิจารณาฤทธ์ิของการเสพติด และข้อกําหนดตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ และ พรบ.วัตถุออกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาท 

สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) ได้กําหนดเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะการ
ติดยาเสพติด (Substance Dependence) ตาม DSM IV ไว้ต้องมีการแสดงออก 3 ใน 7 อาการ (หรือมากกว่า) 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา21 ดังน้ี 

1. มีการด้ือยา คือมีความต้องการใช้สารเพิ่มข้ึนได้รับผลจากสารลดลงอย่างมากหากคงการใช้สารน้ันใน
ขนาดเท่าเดิม 

2. มีอาการขาดยา คือมีอาการจําเพาะเมื่อหยุดใช้ (Withdrawal) และเมื่อได้ใช้จะสามารถลดหรือกําจัด
อาการขาดยาได้ 

3. มีการใช้ในปริมาณมาก หรือเป็นระยะเวลายาวนานกว่าท่ีต้ังใจ 
4. มีความต้องการสารอยู่ตลอด หรือไม่สามารถหยุด หรือควบคุมการใช้ได้ 
5. ใช้เวลาอย่างมากในการกระทําเพื่อให้ได้สารน้ันมาใช้ 
6. ต้องงดหรือลดการเข้าสังคม การงาน หรือการหย่อนใจอ่ืน เน่ืองจากการใช้สาร 
7. ยังคงใช้สารแม้จะทราบว่า มีโอกาสก่อ หรือกระตุ้นปัญหาทางร่างกาย หรือจิตใจ 
 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 252222 ให้ความหมาย “ยาเสพติดให้โทษ” หมายถึง สารเคมีหรือ
วัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทําให้เกิดผล
ต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความ
ต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอด
ถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่
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ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ด้วย ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยา
สามัญประจําบ้านบางตํารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติด ให้โทษผสมอยู่ 

 

ส่วนพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ให้นิยาม “วัตถุออกฤทธ์ิ” ว่าหมายถึง 
วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทที่เป็นส่ิงธรรมชาติหรือที่ได้จากส่ิงธรรมชาติ หรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ ท้ังน้ีตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท23 คือ 

วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 1 เป็นสารท่ีมีอันตรายร้ายแรง มีประโยชน์ทางการแพทย์น้อยหรือไม่มีเลย ยาส่วน
ใหญ่มีฤทธ์ิหลอนประสาท ได้แก่ Cathinone, DET, DMHP, Etryptamine. Methcathinone, Mescaline, 
Mescaline derivatives, Mescaline analog, 4-Methylaminorex, Parahexyl, PCE, PHP , Psilocine, 
Psilocybine, TCP, Tetrahydrocannabinol 

วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 2 เป็นยาที่มีอันตรายมาก มีประโยชน์ทางการแพทย์น้อย มีการใช้อยู่ในวงจํากัด 
ได้แก่ Ephedrine, Flunitrazepam, Flurazepam, Ketamine, Methylphenidate, Midazolam, 
Nitrazepam, Phenylpropanolamine, Phenthermine, Pseudoephedrine (ยกเว้นแต่ที่เป็นส่วนผสมใน
ตํารับยาสูตรผสมและตํารับยาเสพติดให้โทษ), Temazepam, Triazolam,  

วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 3 เป็นยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพปานกลาง มีใช้ในทางการแพทย์มาก ได้แก่ 
Buprenorphine, Glutethimide, Pentazocine, Pentobarbital 

วัตถุออกฤทธ์ิประเภท 4 เป็นยาที่มีอันตรายต่อสุขภาพน้อย มีใช้ในทางการแพทย์มาก ได้แก่ Alprazolam, 
Bromazepam, Chloral hydrate, Chlordiazepoxide, Clobazam, Clorazepate, Diazepam, 
Fludiazepam, Lorazepam,  Phenobarbital,  

โดยข้อกําหนดการควบคุมหลักตาม พรบ. ฉบับน้ีคือห้ามมิให้ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 1 ส่วน
ประเภท 2 3 และ 4 สามารถใช้ได้แต่ต้องเป็นไปตามคําส่ังของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีการควบคุมการ
ออกใบอนุญาตส่วนในด้านการผลิต การครอบครอง การนําเข้าหรือส่งออกทั้ง 4 ประเภทต้องได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย 

 

ข้อพิจารณาในการถอดกระท่อมออกจาก พรบ.ยาเสพติดให้โทษ  
การพิจารณาควบคุมพืชกระท่อม เมื่อพิจารณาข้อมูลวิชาการทั้งในส่วนฤทธ์ิการเสพติดและผลต่อร่างกาย 

จิตใจของผู้เสพแล้ว ยังต้องพิจารณาผลกระทบทางสาธารณสุขและสังคมร่วมด้วย  ซึ่งอาจพิจารณาควบคุมเป็นวัตถุ
ออกฤทธ์ิในระดับใดระดับหน่ึงได้ หากไม่ควบคุมเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 
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