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 กระท่อมมีชือทางวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. เป็นพืชทีอยู่ในวงศ์เข็มและ

กาแฟ (Rubiaceae) เป็นไม้ย ืนต้น สูงประมาณ -16 เมตร เติบโตได้ดใีนทีชุ่มชืน ความชืนสูง ดินอุดม

สมบูรณ์ และมีแสงแดดปานกลาง กระท่อมจัดเป็นพืชทีมีสารออกฤทธิ ต่อจิตประสาท เป็นพืชพืนเมืองของ

ประเทศไทยและมาเลเซีย สามารถพบได้ในเขตร้อนและกึงร้อนของภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีป

แอฟริกา สมัยโบราณมีการใชใ้บกระท่อมเพือรักษาการติดเชือในลําไส้ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ ลดไข ้

บรรเทาอาการไอและท้องร่วง โดยใช้ใบสดหรือใบแห้งนํามาเคียว สูบ หรือชงเป็นนําชา นอกจากนียังมีการ

ใช้กระท่อมในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานเพือกดความรูส้ึกเมือยล้า ทนต่อการทํางานกลางแจ้ง ทนร้อน ทนแดด 

และสามารถทํางานได้ยาวนานมากขึน นอกจากนียังมกีารใช้เพือลดอาการขาดยาจากสิงเสพติดอืน เช่น ฝิน

และมอร์ฟีน เป็นต้น เนืองจากมีผลข้างเคียงน้อยกว่ามอร์ฟีนเมือใช้ในระยะเวลาทีจํากัด การใช้แทนแอมเฟ

ตามีน (ยาบ้า) เพือเพิมพละกําลัง ซึงในป ั จจุบันพบว่ามีการใช้กระท่อมในหลายประเทศทั วโลกเกินกว่า

ขอบเขตทางภูมศิาสตร์ทีพบพืชชนิดนี 

Mitragynine 7- hydroxymitragynine 



   

 ในประเทศไทย ใบกระท่อมมีการแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นและนักเรียน โดยนํานําใบกระท่อมไปผสม

กับยาแก้ไอ นําอัดลม ยาคลายกล้ามเนือ กาแฟ และเครืองดืมอืนๆ เพือแต่งรส ซึงเป็นทีรู้จักในชือ  คูณ 

 เพือให้รู้สึกสนุกสนาน มึนเมา ขาดสติ และหากได้รับในปริมาณทีสูงมาก จะทําให้เกิดภาวะกดประสาท

และกดการหายใจจากฤทธิ ไม่พึงประสงค์ของยาและภาวะเสริมฤทธิ ของยาหลายชนิดร่วมกัน ซึงจะเป็น

สาเหตุทําให้เสียชีวิตได ้การใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทําให้เกิดอาการตดิได้ อาการถอนยาทีพบได้ 

เช่น จิตหวาดระแวง อารมณ์รุนแรง ปวดกล้ามเนือและกระดูก มีอาการกระตุกของแขน ขา ไม่อยากอาหาร 

ไม่มีสมาธิ และนอนไม่หลับ การใช้ต่อเนืองเป็นระยะเวลานานจะทําให้มีสีผิวคลําขึน (hyperpigmentation) 

กระเพาะกาง (distended stomach) ผิวแห้ง และริมฝีปากคลํา เป็นต้น อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษา

ข้อมูลเพิมเติม ว่าสารอะไรทีทําให้เกิดพิษและขนาดของความเข้มข้นทีทําให้เกิดพิษ 

 การใช้กระท่อมในขนาดตําจะออกฤทธิ กระตุ้น ลดอาการเมือยล้า สามารถทํางานได้นานขึน แต่ถ้าใช้

ในขนาดทีสูงจะมีฤทธิ กล่อมประสาทและเสพติด สารทีพบในกระท่อมมากทีสุดเป็นสารกลุ่ม alkaloids และ

สารกลุ่มอืนๆ ทีพบรองลงมา เช่น flavonoids terpenoid และ saponins เป็นต้น ใบกระท่อมมีปริมาณ total 

alkaloids ประมาณ .  – . % โดยพบ mitragynine ซึงเป็นสารกลุ่ม indole alkaloids และเป็นสารหลักใน

การออกฤทธิ บรรเทาอาการปวด โดยกระตุ้นผ่าน opioid receptors พบสาร mitragynine มากถึง % ของ

สารสกัดใบกระท่อมจากประเทศไทย แต่พบเพียง 1 % จากสารสกัดใบกระท่อมจากประเทศมาเลเซีย 

นอกจากนียังพบอนุพันธ์อืน  ๆเช่น speciogynine, paynantheine และ speciociliatine เป็นต้น แต่พบใน

ปริมาณน้อยกว่า % ของสารแต่ละชนิด mitrgynine ยังออกฤทธิ ต้านอักเสบโดยกดการหลั งสาร 

prostaglandin E2 (PGE-2) ในวิถี cyclooxygenase 2 (COX-2) อีกด้วย นอกจากนียังมีรายงานว่า 7-

hydroxymitragynine ซึงพบแค่ % จากใบกระท่อม มีฤทธิ ยับยั งการตอบสนองต่อความเจ็บปวด 

(antinoceptive) ในหนู mice ได้ดีกว่า morphine 13 เท่า และดีกว่า mitragynine  เท่า โดยออกฤทธิ

จําเพาะต่อ - และ -receptors นอกจากนีกระท่อมยังมีผลต่อระบบประสาทและความจํา ผลต่อพฤติกรรม 

และสามารถทําให้เกิดอาการติดยาได้ อย่างไรก็ตามกลไกการออกฤทธิ อืนๆ ของสารจากกระท่อมยังต้องมี

การศึกษาข้อมูลเพิมเติม 

 การปลูกและซือขายกระท่อมเป็นสิงทีผิดกฎหมายในหลายประเทศ สําหรับประเทศไทย ตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  มาตรา  จัดกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที  เช่น 

กัญชา พืชกระท่อม โดยห้ามซือ ขาย นําเข้า ส่งออก หรือครอบครอง ซึงครอบคลุมถึงการห้ามปลูก ถา้ตรวจ

พบต้องตัดทิงและทําลาย โดยมีบทกําหนดโทษต้องระวางโทษจําคุกสูงสุด  ปี หรือปรับสูงสุดหนึงล้านห้า

แสนบาท หรือทั งจําทั งปรับ ในประเทศมาเลเซียกระท่อมเป็นพืชทีถูกกฎหมาย จนกระทั งปี 2546 ได้จัด

กระท่อมให้อยู่ในพระราชบัญญัติยาพิษ และแม้ว่าจะผิดกฎหมายแต่ยังมีการใช้อย่างแพร่หลายเพราะหาซือ

ได้ง่าย ส่วนในประเทศออสเตรเลียและเมียนมาร์ กระท่อมถูกควบคุมภายใต้กฎหมายยาเสพติด กลุ่ม

ประเทศสหภาพยุโรป เช่น เดนมาร์ก โปแลนด์ และสวีเดน ได้จัดให้กระท่อม และ/หรือ mitragynine และ -



hydroxymitragynine เป็นยาควบคุม อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศมีการซือขายกระท่อมได้อย่างถูก

กฎหมาย เช่น ในประเทศอินโดนีเซียมีการปลูกกระท่อมอย่างถูกกฎหมายและมีการส่งออกไปประเทศต่างๆ 

ในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมัน ไม่ได้มีกฎหมาย

ควบคุมการใช้กระท่อม มีเพียงแค่การเฝ้ าระวัง ในประเทศอังกฤษมีการขายกระท่อมในหลายรูปแบบ เช่น 

ใบสด ใบแห้ง ผง และสารสกัดเรซิน เป็นต้น โดยผู้บริโภคสามารถซือได้ตามร้านกาแฟต่างๆ หรือทาง

อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีใบสั งแพทย์ 

 กระท่อมมีการใช้มายาวนานตั งแต่อดีตในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือบรรเทาหรือรักษาโรค

ต่างๆ และงานวิจัยก็ได้สนับสนุนฤทธิ ด้านต่างๆ ของกระท่อม เช่น บรรเทาอาการปวด บวม ซึงแสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของกระท่อมในการนํามาพัฒนาเป็นยาได้ อย่างไรก็ตามกระท่อมยังมีฤทธิ ทีทําให้เกิดการเสพ

ติดและมีอาการไม่พึงประสงค์จากอาการขาดยาได้ ซึงมีรายงานป ั ญหาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้

กระท่อมจากประเทศต่างๆ ทั วโลก ดังนันควรมีการวิจัยเกียวกับกลไกการออกฤทธิ ต่างๆ ผลข้างเคียงจาก

การใช้และความเป็นพิษ เพือนํามาพัฒนาใช้ในทางการแพทย์ ตลอดจนการออกกฎหมายควบคุมเพือให้มี

การใช้ประโยชน์จากกระท่อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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