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ที่ปรึกษา
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นายแพทย์ขวัญชัย			 วิศิษฐานนท์	 	 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางสาวรัชนี			 	 จันทร์เกษ	 	 ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน

บรรณาธิการ
มาลา	 สร้อยส�าโรง
พินท์สุดา	 เพชรประสม

กองบรรณาธิการ
ศรีสุภัค	 นันทา	 อุบลรัตน์	 มโนศิลป์
ลัดดาวัลย์	 จาดพันธุ์อินทร์	 อัคคฤทธิ์	 ภูถนอม
กัลยาณี	 กฤษณกาฬ	 กนกวรรณ	 หัวไผ่
ปณิธาน	 ธรรมจ�ารัส	 อลิศรา	 พลับสกุล
ขวัญจุฑา	 ค�าบรรลือ	 พัทธกานต์	 วุฒิเสน
จิราภรณ์	 บุญมาก

พิสูจน์อักษร
จุฑารัตน์	 ทะวาแสน

จัดพิมพ์โดย	 กลุ่มงานสื่อสารองค์กร	กองวิชาการและแผนงาน	
	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		กระทรวงสาธารณสุข

รวบรวมข้อมูลโดย		ส�านักงานจัดการกัญชา	และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

พิมพ์ครั้งที่	1	 เมษายน	2564
จ�านวน	 4,500		เล่ม

พิมพ์ที่	 บริษัท		บียอนด์		พับลิสชิ่ง		จ�ากัด
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	 “อาหารของไทย”	 มีวิวัฒนาการสืบทอดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ด้วยความมี	

เอกลักษณ์	 และคุณประโยชน์จากพืชสมุนไพรประจ�าถิ่นจึงท�าให้อาหารไทย	 นอกจาก	

มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เป็นท่ีนิยมของนานาชาติ	 อาหารไทยยังมีสรรพคุณทางยา		

อีกด้วย

	 กัญชาเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง	 เป็นท่ีรู้จักมายาวนาน	 และประชาชนยิ่งให้	

ความสนใจมากขึ้น	 เมื่อรัฐบาลประกาศปลดล็อกกัญชาเพ่ือน�ามาใช้ประโยชน	์

ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับท่ี	 ๗)		

พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๒		

และหลังจากนั้นไม่นาน	 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ระบุชื่อยาเสพติด	

ให้โทษในประเภท	 ๕	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ลงราชกิจจานุเบกษา	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	

วันท่ี	 ๑๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 ได้ประกาศปลดล็อกกัญชา	 อนุมัติให้ใช้	 กิ่ง	 ก้าน	 ใบ		

ของต้นกัญชาโดยไม่ผิดกฎหมาย	 แต่ต้องได้รับการรับรองร่วมกับภาครัฐ	 และยืนยัน	

แหล่งหรือผลผลิตกัญชาได้	 ท�าให้หลายคนหลายภาคส่วนสนใจที่จะน�ากัญชามาปรุง	

ในอาหาร	 ซึ่งนับเป็นการต่อยอดนโยบายการปลดล็อกกัญชาที่สามารถน�ามาดูแล	

สุขภาพและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ดี

ค�ำน�ำ
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	 การมีสุขภาพที่ดีได้ต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย		

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้จัดท�าหนังสือกัญชากับต�ารับ	

อาหารไทย	 เพื่อเป็นแนวทางการน�ากัญชามาเป็นส่วนประกอบในอาหารเพื่อสื่อสาร	

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของอาหารพ้ืนบ้านที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบได้	

อย่างถูกต้อง	 และท�าเมนูอาหารกัญชาที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ทั้งนี้	 ผู ้ที่ยังไม่เคย	

รับประทานควรใส่ปริมาณ	 และรับประทานแต่เพียงเล็กน้อยก่อน	 ผู้ที่มีอายุต�่ากว่า		

๑๘	ปี	เด็ก	สตรีมีครรภ์	สตรีให้นมบุตร	ไม่ควรรับประทาน

	 คณะผู้จัดท�า	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้	 จะเป็นประโยชน์	 และเหมาะ

อย่างยิ่ง	 เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู ้มีความประสงค์ที่จะประกอบเมนูอาหาร	

ด้วยตนเองได้ต่อไป

	 	 	 	 	 (แพทย์หญิงอัมพร	เบญจพลพิทักษ์)

	 	 	 	 	 อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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	 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยนั้น		

มี เอกลักษณ์และความหลากหลายแตกต่างกันไป	

ตามแต่ละภูมิภาค	 การน�าใบกัญชามาเป็นส่วนหนึ่ง	

ในต�ารับอาหารนั้น	 มักจะนิยมน�ามาผสมในเมนูอาหาร																

ท่ีมีรสเผ็ดร้อน	 จัดจ้าน	 เช่น	 ต้มย�า	 แกงป่า	 แกงอ่อม		

น�้าพริก	 หากได้รับประทานอาหารรสเผ็ดร้อนที่มีกัญชา

ผสมอยู ่	 จะช่วยลดอาการท้องอืด	 ท้องเฟ้อ	 คลื่นไส้	

อาเจยีน	วงิเวยีนศรีษะ	ปวดตามร่างกาย	นอนไม่หลบั	ฯลฯ	

ซึ่งเป็นอาการทางธาตุลมให้ทุเลาลงได้		

กัญชำกับต�ำรับอำหำรไทย
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	 การใช้กัญชาอย่างปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค	 ควรส�ารวจ

ตนเองก่อน	 ว่าอยู ่ในกลุ่มที่ไม่ควรใช้กัญชาหรือไม่	 หากอยู	่

ในกลุ่มต่อไปนี้	 ก็ไม่ควรใช้กัญชาหรือบริโภคอาหารที่มีส่วนผสม

ของกัญชา	ได้แก่

	 1.		หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

	 2.		เด็กอายุต�่ากว่า	18	ปี	

	 3.		ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้	

	 4.		ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

	 5.	 ผูป่้วยทีม่ภีาวะการท�างานของตบัหรือไตบกพร่องรุนแรง	

	 6.	 ผู้ป่วยที่มีประวัติโรคทางจิตเวช
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เมนูอำหำรที่มีกัญชำเป็นส่วนผสม

	 การน�ากัญชามาปรุงผสมในอาหารตามวิถีชาวบ้านในสมัยก่อน		

มักจะปรุงในอาหารท่ีมีรสชาติเผ็ดร้อน	 ที่มีสมุนไพร	 พริก	 ขิง	 ข่า	 ตะไคร้		

พริกไทย	 กะเพรา	 เป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย	 และในแต่พื้นที่ก็มีเมนู

อาหารที่แตกต่างกัน	จึงได้รวบรวมเมนูอาหารที่มีใช้กัญชาปรุงผสมอยู่	ดังนี้			

	 1.		ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
	 2.		แกงอ่อมไก่เมืองสมุนไพร
	 3.		แกงแคหมูย่ำงไผ่ซำงหม่น
	 4.		แกงต้มย�ำ
	 5.		แกงเทโพหมูสำมชั้น
	 6.		แกงคั่วหอยใบชะพลู
	 7.		ข้ำวต้มเกลือใส่กัญชำ/
	 	น�้ำต้มข้ำวกัญชำ
	 8.		ไข่ป่ำมน�้ำใส

	 9.		ต้มไก่บ้ำนใบมะขำมใส่กัญชำ
	10.	ต้มไก่ด�ำภูพำน	/
	 	ต้มไก่บ้ำนใส่กัญชำ
	11.	ย�ำผักกระสัง
	12.		ลำบปลำสมุนไพรไร้ก้ำง
	13.		น�้ำพริกขี้กำ
	14.		น�้ำพริกอ่องสมุนไพร	แคบหมู
	15.		ผัดเผ็ดพริกแกงใต้
	16.		พริกทอดสอดไส้หมู
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	 1.	ก๋วยเตี๋ยวหมตูุ๋น	 2.	แกงอ่อมไก่เมืองสมุนไพร	 3.	แกงแคหมูย่างไผ่ซางหม่น

	 4.	แกงต้มย�า	 5.	แกงเทโพหมสูามชั้น	 6.	แกงคั่วหอยใบชะพลู

 

	7.	ข้าวต้มเกลือใส่กัญชา/น�้าต้มข้าวกัญชา									8.	ไข่ป่ามน�้าใส

10

16

22

12

18

24

14

20
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	9.	ต้มไก่บ้านใบมะขามใส่กัญชา							10.	ต้มไก่ด�าภพูาน	/	ต้มไก่บ้านใส่กัญชา

	 11.	ย�าผักกระสัง	 12.	ลาบปลาสมุนไพรไร้ก้าง	 13.	น�้าพริกขี้กา	

	14.	น�้าพริกอ่องสมุนไพร	แคบหม	ู 15.	ผัดเผ็ดพริกแกงใต้	 16.	พริกทอดสอดไส้หมู

30

36

26

32

38

28

34

42



กัญชากับตำ�รับอ�ห�รไทย  10 

ก๋วยเตี๋ยวหมตูุ๋น
ที่มา	:	กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

1.
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น�้าซุปก๋วยเตี๋ยว

	ส่วนผสม	หมูหมัก
(สตูรหมกัหมูนุ่มด้วยวิธีธรรมชาติ)

1.		เนื้อสะโพกหมู/เนื้อวัว	
	 หั่นเป็นชิ้นบาง	1	กิโลกรัม	

2.		ไข่แดง	2	ฟอง	

3.		แป้งข้าวโพด	1	ช้อนโต๊ะ	

4.		น�้าตาลทราย	1	ช้อนโต๊ะ

5.		ซีอิ๊วขาว	1	ช้อนโต๊ะ

6.		ซอสปรุงรส	½	ช้อนโต๊ะ

วิธีท�าหมหูมักให้นุ่ม	
คลุกเคล้าเนื้อหมูกับไข่แดง	แป้งข้าวโพด	น�้าตาลทราย	
ซีอิ๊วขาว	 และซอสปรุงรสให้เข้ากัน	 หมักท้ิงไว้ในตู้เย็น	
อย่างน้อย	 3	 ชั่วโมง	 (เราก็จะได้เนื้อหมูที่นุ ่มและ	
ไม่เหนียว)

	1.	 น�า้เปล่า	10	ลิตร	(ถ้าใช้น�า้มากขึน้	สดัส่วนของ
เครือ่งปรงุและส่วนผสมต่าง	ๆ 	กต้็องคูณเพ่ิมไป
ด้วยเช่นกัน	

	2.	 เครื่องตุ๋นหมูน�้าข้น	2	ชุด	
	 (ล้างน�้าให้สะอาดก่อนน�าไปต้ม)
	3.	 ลูกกระวานไทย	5	ลูก	
	4.	 ใบกระวาน	3	ใบ
	5.		เกลือป่น	2	½	ช้อนโต๊ะ	
	6.		กระดูกเอียวเล้ง	1	กิโลกรัม
	7.		กระเทียมดอง	5	หัว	
	8.	 น�้ากระเทียมดอง	½	ถ้วยตวง

	9.	 รากขึ้นฉ่าย	5	ราก
10.	 ข่าแก่	(ยาว	2	นิ้ว)	บุบพอแตก	1	ท่อน
11.	 ซีอิ๊วขาว	½	ถ้วยตวง
12.	 ซอสปรุงรส	½	ถ้วยตวง
13.	น�้าตาลมะพร้าว	150-200	กรัม
14.	 ซีอิ๊วด�า	7-8	ช้อนโต๊ะ
15.	 เต้าหู้ยี้โขลกละเอียด	10	ก้อน
16.	 ใบเตย	8	ใบ
17.	 เลือดหมูสด	2	ถ้วยตวง
18.	 ใบตะไคร้
19.	 กิ่ง/ต้นกัญชา	1	ก�ามือ

ส่วนผสม	เครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยว
เส้นก๋วยเตี๋ยว	(ตามชอบ)	 ถั่วงอกดิบและลวกสุก

พรกิไทยป่น	 	 ขึ้นฉ่ายซอย
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แกงอ่อมไก่เมืองสมุนไพร
ที่มา	:	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา	จังหวัดล�าปาง

2.
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		วิธีท�า

1.	 น�าพริกแห้งเม็ดใหญ่	ล้างน�้าสะอาด	แช่น�้าทิ้งไว้	30	นาที

2.	 โขลกพริก	เกลือ	รวมกันจนละเอียด	ตามด้วย	หอมหัวแดง	กระเทียม	

กะปิ	 ใส่ก้านกัญชาสดหรือแห้ง	 ขมิ้นและรากผักชีโขลกพอบุบแตก	

แล้วค่อยตักพริกแกงรอผัดน�้ามัน

3.	 ตั้งกระทะ	 ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย	 น�าพริกแกง	 ลงผัดน�้ามันให้ม	ี

กลิ่นหอม	 น�าเนื้อไก่ลงผัดจนสุก	 เติมน�้าซุปผัก	 พอท่วมเนื้อไก่	 ใส่ข่า		

ตะไคร้	ใบมะกรูดฉีก	เคี่ยวไฟกลางไปเรื่อย	ๆ	จนเนื้อไก่สุกนุ่ม	ปรุงรส	

ด้วยน�้าปลา	 เคี่ยวต่ออีกสักพัก	 โรยด้วยใบกัญชาหั่นฝอยเล็กน้อย	

ตามด้วยต้นหอม	ผักชีและผักชีฝรั่ง	หั่นท่อน	ปิดเตา	น�าเสิร์ฟได้เลย

		ส่วนผสม

เนื้อไก่บ้านอินทรีย์สับแกง	100	กรัม	 พริกแห้งเม็ดใหญ่	3	เม็ด

ข่า	ตะไคร้	อย่างละ	5	กรัม	 หอมหัวแดงปอกเปลือก	2	หัว

ขมิ้นเหลือง	3	แว่น	 	 กระเทียมปอกเปลือก	2	กลีบ

ต้นหอม		 	 	 	 กะปิ	1	ช้อนชา

ผักชีฝรั่ง	(ผักชีใบเลื่อย)	 น�้าปลา	1	½	ช้อนชา

ผักชี	และรากผักชี	 	 ดอกเกลือ	½	ช้อนชา

ก้านและใบกัญชา	1	ใบ	 ใบมะกรูด	2	กรัม
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แกงแคหมูย่างไผ่ซางหม่น
ที่มา	:	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา	จังหวัดล�าปาง

3.
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		ส่วนผสม

วิธีท�า

1.	 น�าพริกแห้งเม็ดใหญ่	ล้างน�้าสะอาด	แช่น�้าทิ้งไว้	30	นาที

2.	 โขลกพริก	เกลือ	รวมกันจนละเอียด	ตามด้วย	หอมหัวแดง	กระเทียม	กะปิ	

	 ใส่รากผักชีโขลกละเอียด	

3.	 ตั้งกระทะ	ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย	น�าพริกแกงที่โขลกไว้	ลงผัดน�้ามันพอหอม	

	 เอามะเขือพวง	ฟักทอง	และผักสุกยากอื่น	ๆ	ลงผัด	พอสุก	

	 ใส่น�้าซุปผักให้ท่วม	ปรุงรสเติมน�้าปลา	ใบกัญชาหั่นเล็กน้อย	

	 ต้มจนเดือด	ใส่หมูย่างหั่นชิ้นบาง	และผักอื่น	ๆ	ที่เหลือ	

	 ต้มต่อจนผักสุกทั่ว	ใส่ผักต�าลึงเป็นล�าดับสุดท้าย	

	 ก่อนปิดเตา

เนื้อสะโพกหมูแล่	ห่อใบไผ่ซางหม่นย่างไฟจนสุก	100	กรัม	

ผักต�าลึง	¼	ถ้วยตวง	 พริกแห้งเม็ดใหญ่	3	เม็ด	 เห็ดนางฟ้า	10	กรัม

หอมหัวแดงปอกเปลือก	2	หัว	 ฟักทองและยอดฟักทอง	10	กรัม	

กระเทียมปอกเปลือก	2	กลีบ	 ถั่วฝักยาว	15	กรัม	 กะปิ	1	ช้อนชา

มะเขือพวง	10	กรัม	 น�้าปลา	1	ช้อนชา

ผักเผ็ด	(พื้นบ้านเมืองเหนือ)	10	กรัม	 ดอกเกลือ	½	ช้อนชา

บวบงู		 ชะอมเล็กน้อย	 ใบกัญชาสดหั่นหยาบเล็กน้อย

ถั่วหวาน	หรือถั่วแบบ	 รากผักชี	1	รากใหญ่	 หรือผักอื่น	ๆ	ที่หาได้ในช่วงนั้น

กัญชากับตำ�รับอ�ห�รไทย  15 
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แกงต้มย�า 	 ที่มา	:		 อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน	ทินกร	ณ	อยุธยา	

	 	 	 ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด	ทินกร
4.
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		วิธีท�า

1.	 ใช้น�้าต้มไก่ผสมกับน�้าข้าวเช็ด	สัดส่วนเท่า	ๆ	กัน	ตั้งไฟให้เดือด

2.	 ทุบตะไคร้	ข่า	และฉีกใบมะกรูดใส่ไป	

3.	 ใส่เนื้อปลา	เนื้อหมู	เนื้อไก่	กุ้ง	ลงไป

4.	 พอสุก	ใส่มะขามเปียกลงไป	เติมน�้าปลา	บุบพริกขี้หนูสวนใส่ไป	ตามติดด้วยใบกัญชาซอยละเอียด

	 เวลาจะทานโรยมะม่วงเปรี้ยวและมะดันซอยละเอียด	น�้ามันพริกเผา	กระเทียมเจียว	ใบผักชีฝรั่ง

		ส่วนผสม

เนื้อปลา		50	กรัม	 เนื้อหมู		50	กรัม	 เนื้อไก่		50	กรัม

กุ้ง		50	กรัม	 ข่า	ตะไคร้			2	ต้น	 ใบมะกรูด		5	ใบ

มะขามเปียก		100	กรัม	 พริกขี้หนูสวน		10	เม็ด	 ใบกัญชาซอยละเอียด		1	ใบ

มะม่วงเปรี้ยวและมะดันซอยละเอียด	อย่างละ	50	กรัม	 น�้าปลา

น�้ามันพริกเผา	1	ช้อนโต๊ะ	 กระเทียมเจียว			10	กรัม	 ใบผักชีฝรั่ง		10	กรัม
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แกงเทโพหมสูามชั้น
	 ที่มา	:		 อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน	ทินกร	ณ	อยุธยา		

	 	 	 ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด	ทินกร

5.
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		วิธีท�า

		ส่วนผสม

หมูสามชั้น		100	กรัม	 เนื้อปลาแห้ง		50	กรัม

ผักบุ้งไทย			1	ก�ามือ	 มะกรูด		1	ลูก

น�้ากะทิ	(ไม่แยกหัว-หาง)		2	ถ้วยตวง	 เครื่องแกงส้ม		30	กรัม	

ใบกัญชา		1	ใบ	 น�้าปลา		

น�้าตาลปี๊บ	 น�้ามะขามเปียก

เกลือ

1.	 น�าหมูสามชั้นมาล้างน�้าให้สะอาดและหั่นชิ้นพอดีค�า

2.	 น�าเนื้อปลาแห้งมาสับเป็นชิ้น	ๆ	พอดีค�า

3.	 น�ามะกรูดทั้งลูกหั่นครึ่ง	

4.	 น�าผักบุ้งไทย	หั่นเป็นชิ้นพองาม	

5.	 น�ากะทิลงกะทะ	 ละลายเครื่องแกงส้ม	 (ใส่ใบกัญชาโขลกรวมไปกับ	

เครื่องแกงส้มด้วย)	ลงตามคนให้เข้ากัน

6.	 ใส่มะกรดู	จากนัน้ปรงุรสด้วยน�า้ปลา	น�า้ตาลป๊ีบ	น�า้มะขามเปียกตามชอบ

7.	 พอรสได้ที่ใส่หมูสามชั้น	ตามด้วยเนื้อปลาแห้ง	พอหมูสุกปิดเตาเป็นเสร็จ	

ได้น�้าแกงเทโพ

	 	 เมื่อจะกิน	 เอาผักบุ้งลงลวกสุกในน�้าแทรกเกลือ	 ลงแช่น�้าเย็นผักบุ้งจะได้เขียว	 ๆ		

เอาผักบุ้งลวกลงก้นชาม	ตักแกงร้อน	ราด	พร้อมรับประทาน



กัญชากับตำ�รับอ�ห�รไทย  20 

แกงคั่วหอยใบชะพลู
	 ที่มา	:		 กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

6.
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1.	เนื้อหอยแครงลวกสุก	2	ถ้วย

2.	ใบชะพลูหั่นหยาบ	1	ถ้วย

3.	หัวกะทิ	1	ถ้วย

4.	หางกะทิ	1	ถ้วย

5.	พริกแกงคั่ว	2	ช้อนโต๊ะ

6.	น�้าปลา	2	ช้อนโต๊ะ

		ส่วนผสม

วิธีท�า

1.	 น�าหัวกะทิลงในหม้อตั้งไฟกลางๆ	พอเดือด

	 ใส่พริกแกงคั่วลงไปและผัดจนมีกลิ่นหอม

2.	 ใส่หางกะทิลงไป	พอเดือดใส่หอยแครงกับ

	 ใบชะพลูและใบกัญชา	จนสุก

3.	 ปรุงรสด้วยน�้าปลา	พอเดือดปิดเตา
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ข้าวต้มเกลือใส่กัญชา/น�้าต้มข้าวกัญชา
	 ที่มา	:		 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

7.
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		ส่วนผสม

ข้าวสารจ้าว	1	ถ้วยตวง	 น�้าเปล่า	2	ลิตร	

เกลือหยิบมือ		 ใบกัญชา	3	ใบ	

วิธีท�า

1.	 ตักข้าวจ้าวใส่หม้อ	ปริมาณตามต้องการ	จากนั้น

ล้างข้าว	1-2	ครั้ง	ให้สะอาด	

2.	 เติมน�้าเปล่า	2	ข้อมือ	ก่อนตั้งไฟ	คนให้ข้าวไม่ติด

ก้นหม้อ	 และจับดูเม็ดข้าวเริ่มเปลี่ยนสี	 ค่อย	 ๆ	

สังเกตดูน�้าลด	ให้เติมน�้าทีละน้อย

3.	 พอเมด็ข้าวเริม่นิม่นดิเตมิน�า้พอประมาณ	แล้วคน

อีกและเตรียมหาฝาหม้อ	และไม้ไว้ปิดฝาหม้อ	

4.	 จากนั้นน�าหม้ออีก	1	ใบ	มารองน�้าข้าว	หลังยกหม้อลงจากเตา

5.	 เทน�้าออกใส่หม้อที่เตรียมไว้จนหมด	น�าหม้อข้าวไปตั้งเตา	ใช้ไฟอ่อน	ๆ	ตั้งค้างไว้

จนข้าวสุกเม็ดสวย	หรือไหม้นิด	ๆ	พอหอมตามที่ชอบ

6.	 ส่วนน�้าต้มข้าวน�ามาใส่เกลือนิดหน่อย	 ใส่ใบกัญชา	 สามใบ	 (เป็นยากินข้าวแซบ		

ท�าให้คนป่วยกินแล้วนอนหลับลึก)	
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ไข่ป่ามน�้าใส
	 ที่มา	:	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา	จังหวัดล�าปาง

8.
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1.	 ไข่ไก่อารมณ์ดี	(เลี้ยงด้วยอาหารผสมกัญชา)	2	ฟอง	 2.	 น�้าปลา	1	ช้อนชา

3.	พริกไทยด�าบดละเอียด/หยาบ	เล็กน้อย	 4.	 หอมหัวใหญ่	5	กรัม

5.	หอมหัวแดง	5	กรัม	 6.	 มะเขือเทศ	5	กรัม

7.	ต้นหอม	ผักชี	ขึ้นฉ่าย	1	ช้อนชา	 8.	 ซอีิว๊ขาว	หรอื	ดอกเกลอื	เลก็น้อย	1	ช้อนชา

9.	 ใบตองสด	 10	ใบอ่อนกัญชา	2	ใบ

		ส่วนผสม

วิธีท�า

1.	 ตีไข่ไก่กับส่วนผสม	ซีอิ๊วขาว	ใบอ่อนกัญชา	พริกไทยด�า

บดละเอียด

2.	 น�าใบตอง	วางในกระทะ	พอร้อน	เทไข่ลงทอด	ใช้ใบตอง	

อีกใบปิดทับด้านบนให้ใช้ไฟอ่อนๆ	 สังเกตไข่สุกจับก้อน	

ค่อยพลิกกลับด้าน	 พอไข่สุกทั่ว	 แล้วพักทิ้งไว้ให้เย็น		

ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ

3.	 น�าหอมหัวใหญ่	 หอมหัวแดง	 มะเขือเทศ	 หั่นหยาบ		

ต้มในน�้าซุป	 พอเดือด	 ใส่ไข่ที่ตัดชิ้นแล้วลงไปเติมเกลือ	

ซีอิ๊วขาว	 พริกไทยด�าบดหยาบ	 ต้มพอเดือด	 โรยผัก		

ต้นหอม	ผักชี	ขึ้นฉ่าย	ยกลงจากเตา	พร้อมรับประทาน
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ต้มไก่บ้านใบมะขามใส่กัญชา
	 ที่มา	:	กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

9.
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1.	 ไก่บ้าน	500	กรัม	 9.	 เกลือ	1	ช้อนชา

2.	 ข่า	3-5	แว่น		 10.	น�้าปลา	3	ช้อนโต๊ะ	

3.	 ตะไคร้หั่นท่อน	1-2	ต้น	 11.	น�้ามะขามเปียก	2	ช้อนโต๊ะ	

4.	 ใบมะกรูดฉีก	5-6	ใบ	 12.	พริกขี้หนูแห้งคั่ว	ตามชอบ

5.	 หอมหัวแดงทุบ	3-4	หัว		 13.	น�้าตาลปี๊บ	เล็กน้อย

6.	 ใบมะขามอ่อน		 14.	น�้า	3-4	ถ้วยตวง	

7.	 พริกขี้หนูสวนบุบ	5-7	เม็ด		 15.	 ใบกัญชา	5-8	ใบ

8.	 มะเขือเทศ	2-3	ลูก

		ส่วนประกอบต�ารับ

วิธีการปรุง

1.	 ล้างไก่ให้สะอาด	ไก่บ้านสับเป็นชิ้นพอดีค�า	คลุกเคล้าด้วยเกลือล้างน�้าอีกครั้ง	

	 เพื่อขจัดกลิ่นคาว	

2.	 ใส่น�้าในหม้อยกตั้งไฟ	 ใส่ข่า	 ตะไคร้	 ใบมะกรูดท่ีบุบและฉีกเรียบร้อยแล้ว	 ตามด้วยหอมหัวแดง	พริก		

เติมเกลือเล็กน้อย

3.	 รอจนน�้าเดือดจัด	ค่อยใส่ไก่ลงไป	ตักฟองทิ้งเป็นระยะเพื่อให้น�้าซุปใสน่ารับประทาน	ต้มจนไก่สุกดี

4.	 เมื่อไก่สุกดีแล้วปรุงรสด้วย	น�้าปลา	น�้าตาลปี๊บ	น�้ามะขามเปียก	มะเขือเทศ	แล้วค่อยใส่ใบมะขามอ่อน

ตอนปิดไฟ	ตามด้วยพริกคั่ว	ถ้าชอบรสชาติจัดจ้าน	สามารถเติมพริกสดบุบพอแตกลงไปด้วยได้

	 เมนูอาหารไทยพ้ืนบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมได้ความเปร้ียวจากใบมะขามอ่อน	
เข้ากันได้ดีกับเน้ือไก่บ้าน	มีรสเผด็เลก็น้อยจากพริกข้ีหนสูวน	เป็นเมนทูี่ ได้รับความนยิม
ทั่วทุกภาค
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ต้มไก่ด�าภพูาน	/	ต้มไก่บ้านใส่กัญชา
	 ที่มา	:	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

10.
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	 ต้มไก่บ้าน	 เป็นการน�าไก่พันธุ์ที่มีการเลี้ยงในพ้ืนถิ่นน้ัน	 ๆ	 น�ามาปรุงอาหาร	 ซึ่งเอกลักษณ์ของ 
ไก่สายพันธุ์พ้ืนเมืองจะมีลักษณะของเน้ือสัมผัสที่ค่อนข้างเหนียว	 จึงต้องอาศัยเวลาในการปรุงมากขึ้น	 
ในการเตรียมวัตถุดิบ	เริ่มตั้งแต่การจัดหาไก่ที่มีขนาดตัว	ไม่ ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป	

ไก่บ้าน	1	ตัว	 ข่าหั่นแว่นหนาๆ	½	ถ้วยตวง

ตะไคร้	5	ต้น	 ใบมะกรูด	10	ใบ

หอมหัวแดง	5	–	7	หัว	 มะขามเปียก	2	ช้อนโต๊ะ

น�้ามะนาว	3	ช้อนโต๊ะ	 เกลือป่น	1	ช้อนโต๊ะ

น�้าปลา	3	ช้อนโต๊ะ	 พริกชี้ฟ้าแดง	10	เม็ด

ใบมะขามอ่อน	½	ถ้วยตวง	 ใบกัญชา	1	ก�ามือ

ต้นหอม	ผักชี	ผักชีฝรั่ง	หั่นรวมกันหยาบๆ	ประมาณ	½	ถ้วยตวง

		ส่วนผสม

วิธีท�า

1.	 ตั้งน�้าให้เดือด	ทุบตะไคร้	ข่า	ลงไป	

2.	 น�าพริก	หอมหัวแดง	และกระเทียม	ไปย่างไฟให้สุก

	 พอประมาณ	จากนั้นน�ามาโขลกรวมกัน	เทลงในน�้าต้มเดือด

	 เติมเนื้อไก่	ใช้เวลาต้มนานพอสมควร	

3.	 ปรุงรส	ใส่มะขามเปียก	หรือใบมะขามอ่อน	เพิ่มรสเปรี้ยว	น�้าปลา	เติมเกลือนิดหน่อย	

4.	 ใส่ใบกัญชา	1	ก�ามือ	มัดรวมกัน	ใส่ลงหม้อต้ม	ก่อนยกหม้อลงจากไฟ	หั่นต้นหอม	

	 ใบผักชีฝรั่งโรยหน้าแล้วปิดฝา	
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ย�าผักกระสัง
	 ที่มา	:		 อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน	ทินกร	ณ	อยุธยา	

	 	 ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด	ทินกร

11.
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เครื่องย�า

เครื่องน�้าย�า

น�้าปลา	 น�้าตาลปึก

น�้ามะขามเปียก	 น�้ามะนาว

พริกขี้หนู

วิธีปรุง

1.	 น�าน�้าปลา	น�้าตาลปึก	น�้ามะขามเปียก	น�้ามะนาว	พริกขี้หนูสวน	

คนให้เข้ากันจนน�้าตาลปึกละลายและได้รสชาติตามชอบ

2.	 ใส่ผกักระสงั	ใบกญัชาหัน่ฝอย	หมตู้มห่ันชิน้พอดคี�า	มะม่วงเปรีย้ว

ซอย	หอมหัวแดงซอย	คนให้เข้ากัน	

3.	 ตักใส่จาน	พร้อมเสิร์ฟ

หมายเหตุ : ใส่กุ้งแห้งโรยหน้าเพิ่มความอร่อย

ผักกระสัง		1	ถ้วย	 ใบกัญชาหั่นฝอย		1	ถ้วย

หมูต้มหั่นชิ้นพอดีค�า		50	กรัม	 มะม่วงเปรี้ยวซอย		50	กรัม

หอมหัวแดงซอย		3	หัว
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ลาบปลาสมุนไพรไร้ก้าง
	 ที่มา	:		 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา	จังหวัดล�าปาง

12.
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1.	 เนื้อปลานิลแล่เลาะก้างออก	100	กรัม	 	7.	 พริกขี้หนูทอด	5	เม็ด

2.	 หนังปลาหั่น	ทอดกรอบ	10	กรัม		 	8.	 พริกขี้หนูสดเม็ดกลาง	ๆ	คละสี	3	เม็ด

3.	 ต้นหอม	ผักชี	5	กรัม	 	9.	 หอมหัวแดงซอยทอดกรอบ	10	กรัม

4.	 หอมหัวแดงและหอมหัวใหญ่	10	กรัม	 10.	 พริกลาบเหนือ	(ผสมเครื่องเทศ)	5	กรัม

5.	 ใบมะกรูด	2	กรัม	 11.	 น�้าปลา	1	½	ช้อนชา

6.	 ใบกัญชาทอด	10	กรัม	 12.	 ต้นกัญชา	และใบกัญชาสด	5	กรัม

		ส่วนผสม

ผกัเคยีงกินคูกั่บลาบ

สะระแหน่		ผักคาวตอง	(ภาคเหนือ)		ถั่วฝักยาว

มะเขือเทศท้อลูกใหญ่		ผักชีลาว		ผักแพว		หรือผักไผ่	หรือไฝ่	(ภาคเหนือ)		

ยอดอ่อนกัญชา	ยอดมะกอก	หรือ	อื่น	ๆ

1.	 น�าเนื้อปลานิลแล่	เลาะก้างออก	มาสับให้ละเอียด
2.	 น�าต้นกัญชา	และใบกัญชาสด	หอมหัวแดงหั่นหยาบ	หอมหัวใหญ่หั่นหยาบ	
	 มาต้มในน�้าเดือด	เติมเกลือเล็กน้อย	ตุ๋นจนเปื่อย	กรองเอาแต่น�้าพักไว้
3.	 ผสมพริกลาบ	น�้าสต๊อก	น�้าปลา	คนให้เข้ากัน
4.	 ใส่เนื้อปลาสับลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน
5.	 ตั้งกระทะ	ใส่น�้ามันเล็กน้อย	พอน�้ามันร้อนใส่พริกขี้หนูลงผัด	ตามด้วย
	 เนื้อปลาที่คลุกไว้แล้วลงผัดจนสุก	ใส่ต้นหอมผักชี	ผัดต่อจนน�้างวด	ปิดเตา	
	 ยกลงพักไว้	ตอนเสิร์ฟ	ให้โรยของทอดกรอบทั้งหมด	โดยโรยหนังทอดกรอบเป็นล�าดับสุดท้าย

วิธีท�า
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น�้าพริกขี้กา
	 ที่มา	:		 อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน	ทินกร	ณ	อยุธยา	

	 	 ส�านักคลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด	ทินกร

13.
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1.	 น�าพริกทั้งหมด	หอมหัวแดง	กระเทียมไทย	หั่นเป็นชิ้น	ๆ	
2.	 ตั้งกระทะให้ร้อน	ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย	
3.	 น�าพริก	หอมหัวแดง	กระเทียม	ที่หั่นไว้	 ใส่ลงในกระทะ	และใส่เกลือ	1	หยิบมือ		

คั่วให้มีกลิ่นหอม
4.	 เมื่อได้ท่ีแล้ว	 เทลงครกต�าหยาบ	 ๆ	 ผสมใบกัญชาไปด้วยปรุงน�้าปลา	 น�้ามะนาว	

น�้าตาลตามชอบ

วิธีปรุง

พริกจินดาเขียว/แดง	 พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง/เหลือง	 พริกขี้หนูสวนเขียว/แดง

กระเทียมไทย	 หอมหัวแดง	 ใบกัญชา	1	ใบ

น�้าปลา	 	 น�้ามะนาว	 น�้าตาลปี๊บ

		ส่วนประกอบ
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น�้าพริกอ่องสมุนไพร	แคบหมู
	 ที่มา	:		 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา	จังหวัดล�าปาง

14.
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1.	 เนื้อหมูบด	80	กรัม	 	7.	น�้าปลา	½	ช้อนชา

2.	 มะเขือส้ม	(มะเขือเทศพื้นเมืองรสเปรี้ยว)	70	กรัม	 	8.	ดอกเกลือ	½	ช้อนชา

3.	 ต้นหอม	ผักชี	5	กรัม	 	9.	ใบกัญชาสดหั่นหยาบเล็กน้อย

4.	 หอมหัวแดงปอกเปลือก	5	กรัม	 10.	พริกแห้งเม็ดใหญ่	2	เม็ดใหญ่

5.	 กระเทียมปอกเปลือก	5	กรัม	 11.	รากผักชี	1	ราก

6.	 กะปิ	½	ช้อนชา	

		ส่วนผสม

ผักเคียงและของกินคู่กับน�้าพริก ไส้อั่ว			แคบหมู			ผักต้มหลาย	ๆ	อย่าง			ผักสด	

1.	 น�าพริกแห้งเม็ดใหญ่	ล้างน�้าสะอาด	แช่ทิ้งไว้	30	นาที

2.	 โขลกพริก	เกลือ	รวมกันจนละเอียดตามด้วย	หอมหัวแดง	กระเทียม	กะปิ	ใส่รากผักชี

	 โขลกละเอียดแล้วค่อยตักพริกแกง	รอผัดน�้ามัน

วิธีท�า

3.	 ตั้งกระทะ	 ใส่น�้ามันพืชเล็กน้อย	 น�าพริกแกง		

ลงผัดน�้ามันพอหอม	 เอาเนื้อหมูบดลงผัด		

พอสุก	 ใส่มะเขือส้ม	 (นวดพอบุบ)	 ผัดรวมกัน		

เติมน�้าปลา	 ใบกัญชาห่ันเล็กน ้อย	 ผัดไป	

เรื่อย	ๆ	จนเนื้อมะเขือนิ่ม	ต้นหอม	ผักชี	ผัดให้

เข้ากันจนงวด	 ให้เหลือน�้าพอขลุกขลิก	 ยกลง	

จากเตา	พร้อมเสิร์ฟ
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ผัดเผ็ดพริกแกงใต้
	 ที่มา	:		 กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา	การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

15.
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		เครื่องแกงปักษ์ ใต้

	 เครือ่งแกงถอืเป็นหวัใจส�าคญัของอาหารปักษ์ใต้	การปรุงอาหารจะออกมาอร่อยหรือไม่	
ขึ้นอยู่กับเครื่องแกงลักษณะเฉพาะของเครื่องแกงแบบปักษ์ใต้	 คือมีความเผ็ดร้อนน�ามาก่อน		
ไม่ว่าจะเป็นแกงส้ม	(แกงเหลือง)	แกงพร้าว	(แกงกะทิ)	แกงคั่วเผ็ด	ฯลฯ	
	 เครื่องแกงแบบปักษ์ใต้หลัก	 ๆ	 มีแค่	 2	 ประเภทเท่านั้น	 คือ	 แกงส้ม	 และ	 แกงเผ็ด		
โดยเฉพาะเครื่องแกงเผ็ด	 สามารถน�าไปเป็นแกงพร้าว	 แกงคั่วเผ็ด	 (คล้ายแกงป่าภาคกลาง)		
ผัดเผ็ด	 โดยใช้เครื่องแกงตัวเดียวกัน	 เพียงแต่ว่าสัดส่วนของเคร่ืองแกงแต่ละตัวอาจไม่เท่ากัน		
เช่น	 แกงคั่วเผ็ดอาจจะเน้นพริกไทยมากกว่าแกงพร้าวเล็กน้อย	 หรือบางคนนิยมใส่พริกขี้หนู
สดแทนพริกข้ีหนูแห้ง	 และข้ึนอยู่กับส่วนประกอบหลักในเมนูที่ปรุงด้วย	 และหากแกงเนื้อที่มี	
กลิ่นแรง	 เช่น	 แพะ	 เนื้อวัว	 เนื้อสัตว์ปลา	 เนื้อปลาที่มีกลิ่นคาว	 จะนิยมใส่ข่า	 ผิวมะกรูด	 และ	
พริกไทย	และตะไคร้ปริมาณที่มากกว่าปกติเล็กน้อย	เป็นต้น

		ส่วนประกอบ

1.	 พริกแกงใต้	 5.	 ใบกัญชา	2	ใบ

2.	 เนื้อสัตว์	 6.	 น�้าตาล

3.	 ใบมะกรูดฉีก/หั่นฝอย	 7.	 น�้าปลา

4.	 พริกไทยอ่อน	
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วิธีท�า	พริกแกงใต้

1.	 น�าตะไคร้	 ขมิ้น	 ข่า	 หอมหัวแดง	 ซอยเป็นแผ่นเล็ก	 ๆ	 เพื่อสะดวกต่อการน�ามาโขลก	 จากนั้น	

หั่นเอาแต่ผิวมะกรูด	1	ลูก	

2.	 เริ่มจากการโขลกพริกแห้งให้ละเอียดก่อน	ตามด้วยพริกไทยเม็ด	เกลือ	จากนั้นโขลกให้ละเอียด

อีกที

3.	 จากนั้นใส่ผิวมะกรูด	ข่า	ตะไคร้	โขลกให้ละเอียดดีอีกครั้ง

4.	 เมื่อละเอียดดีแล้วตามด้วยขมิ้น	กระเทียม	โขลกให้เข้ากันจนละเอียด

5.	 จากนั้นใส่หอมหัวแดงเป็นล�าดับสุดท้าย	โขลกให้ละเอียด	

6.	 เมื่อละเอียดได้ที่ดีแล้ว	ตามด้วยกะปิ	และโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันเสร็จ

		ส่วนผสมของพริกแกงใต้

1.	 พริกขี้หนูแห้ง	40	กรัม	 	6.	 ข่า	10	กรัม

2.	 ตะไคร้	40	กรัม	 	7.	 ผิวมะกรูด	3	กรัม	

3.	 หอมหัวแดง	40	กรัม	 	8.	 พริกไทย	15	กรัม

4.	 กระเทียม	30	กรัม	 	9.	 เกลือ	5	กรัม

5.	 ขมิ้น	20	กรัม	 10.	กะปิ	20	กรัม
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วิธีการปรุงต�ารับผัดเผ็ดพริกแกงใต้

1.	 ลา้งท�าความสะอาดเนือ้สัตว์ที่ต้องการน�ามาปรงุ	พักไว	้(เนื้อววั	เนือ้หม	ูเป็ด	ไก่	ปลาตา่ง	ๆ 	ฯลฯ)

2.	 น�ากระทะตั้งไฟพอร้อนจึงใส่กะทิหรือน�้ามัน	เล็กน้อย	

3.	 ใส่พริกแกงใต้ที่โขลกรวมไว้กับกะปิผัดจนมีหอมกลิ่นเครื่องแกง	

4.	 ใส่เนื้อสัตว์ลงไป	ผัดจนสุก	 สามารถเติมน�้าหางกะทิได้อีกตามความเหมาะสม	ผัดต่อไปเรื่อย	ๆ	

จนสุกดี

5.	 ปรุงรสด้วยน�้าปลา	น�้าตาลโตนด	เล็กน้อย	ชิมรสตามชอบ

6.	 โรยใบมะกรูด	พริกไทยอ่อน	และใบกัญชา	2	ใบ	ผัดต่อไปอีกเล็กน้อย	ยกลงจากเตา
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พริกทอดสอดไส้หมู
	 ที่มา	:		 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา	จังหวัดล�าปาง

16.
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1.	 เนื้อหมูบด	80	กรัม	 	6.	 พริกไทยด�าบดละเอยีด	¼	ช้อนชา	หรือเล็กน้อย

2.	 พริกหยวก	2-3	เม็ด	 	7.	 ซีอิ๊วขาว	1	ช้อนชา

3.	 ขิงสับหยาบ	5	กรัม	 	8.	 เกลือป่นเล็กน้อย

4.	 ใบขิงซอย	2	กรัม	 	9.	 ใบกัญชาสด	เลือกเอาใบนิ่มที่ไม่แก่	1	ใบ

5.	 ไข่ไก่	1	ฟอง	 10.	แป้งทอดกรอบ

		ส่วนผสม

1.	 ผ่าพริกหยวก	ดึงไส้ออก	ล้างเมล็ดออก	ตั้งพักผึ่งให้พอหมาด	ๆ	

2.	 ผสมหมูส�าหรับสอดไส้	โดยน�าเนื้อหมูบด	พริกไทยด�าบดละเอียด	

ซีอิ๊วขาว	 เกลือป่น	 ขิงสับหยาบ	 ใบขิงซอย	 ใบกัญชา	 ไข่ไก่		

คลุกเคล้าให้เข้ากัน

3.	 พักไว้	ประมาณ	5	-	10	นาที	น�ามาปั้นสอดไส้พริกหยวก	ปริมาณ

มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพริก

4.	 ผสมแป้งทอดกรอบ	น�าพรกิทีส่อดไส้แล้วลงชบุ	น�าลงทอดในน�า้มนั	

ใช้ไฟกลาง	ๆ 	ทอดให้ผวิแป้งเป็นสีเหลอืงทองตักขึน้	พักบนตะแกรง

รองกระดาษซับน�้ามัน	น�าเสิร์ฟทั้งชิ้นไม่หั่น	

วิธีท�า
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อำกำรไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้กัญชำ

 	อาการผิดปกติที่พบบ่อย
	 	 • ง่วงนอนมากกว่าปกติ	 • ปากแห้ง	คอแห้ง
	 	 • วิงเวียนศีรษะ	คลื่นไส้อาเจียน

 	อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์
	 	 • หัวใจเต้นเร็วและรัวผิดจังหวะ	 • เป็นลมหมดสติ
	 	 • เจ็บหน้าอก	ร้าวไปที่แขน	 • เหงื่อแตก	ตัวสั่น	
	 	 • อึดอัดหายใจไม่สะดวก	 • เดินเซ	พูดไม่ชัด	
	 	 • สับสน	กระวนกระวาย	วิตกกังวล	หวาดระแวงไม่สมเหตุสมผล
	 	 • หูแว่ว	เห็นภาพหลอน	พูดคนเดียว	อารมณ์แปรปรวน

วิธีแก้อำกำรไม่พึงประสงค์	
1)	 ในบางรายอาจมีอาการปากแห้งคอแห้ง	 จะเกิดข้ึนได้ทันทีหรือตลอดท้ังวัน	 แนะน�าให้ด่ืมน�้าเพ่ิม	

หลังจากรับประทานหรือจิบน�้าเพิ่มตลอดทั้งวัน

2)	 ในบางรายมีอาการคลื่นไส้	อาเจียน	จะเกิดขึ้นได้ทันทีหลังรับประทาน	แนะน�าให้สังเกตอาการและ

ระยะเวลาที่มีอาการ	ดื่มชาชงขิงหรือน�้าขิง	หากอาการไม่ดีขึ้นแนะน�าให้ไปพบแพทย์

3)	 บางรายที่มีอาการผิดปกติรุนแรง	เช่น	ใจสั่น	หัวใจเต้นเร็ว	อึดอัดหายใจไม่สะดวก	ฯลฯ	จะเกิดขึ้นได้

ทันทีหลังรับประทาน	แนะน�าให้หยุดรับประทานทันทีและไปพบแพทย์
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