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ค�ำน�ำ

 ด้วยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ได้ก�าหนด 
ให้กระท่อมไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน ์
จากกระท่อมในทางการแพทย์และเศรษฐกิจมากขึ้น ส�านักงานจัดการกัญชาและ 
กระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
จึงได้รวบรวมองค์ความรู้จากต�าราการแพทย์แผนไทย ผู้เช่ียวชาญ หมอพื้นบ้าน  
และผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือจัดท�าแนวทางการใช้ 
ประโยชน์จากพืชกระท่อม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ 
พืชกระท่อม ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ วิธีใช้ ข้อควรระวัง ผลข้างเคียงที่เกิดจาก 
การใช้พืชกระท่อม ประสบการณ์การใช้พืชกระท่อมในการดูแลสุขภาพตนเองของ 
ประชาชนทางภาคใต้ และต�ารบัยาแผนไทยทีม่กีระท่อมเป็นส่วนประกอบ เป็นข้อมลู 
สื่อสารให้เกิดการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย ส�าหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพ 
ตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการน�าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์
 ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบพระคุณผู ้เชี่ยวชาญ หมอพ้ืนบ้าน  
ผู้มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซ่ึงได้กรุณา
ถ่ายทอดองค์ความรู ้รวบรวม และสงัเคราะห์ข้อมลู เพ่ือจดัท�าแนวทางการใช้ประโยชน์
จากพชืกระท่อม คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน 
ในการเข้าถงึองค์ความรู้ ข้อมลูการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมท่ีถูกต้อง และปลอดภยั 
เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

คณะผู้จัดท�า
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บทน�ำ

 กระท่อมเป็นพืชที่มีถิ่นก�าเนิดในเขตร้อนชื้น แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ประเทศไทยพบได้มากในภาคใต้ ซึ่งมีวัฒนธรรมการใช้กระท่อมในวิถีชีวิต 

อย่างแพร่หลาย ในสมัยก่อนกระท่อมน้ัน ยังไม่ถูกก�าหนดให้เป็นพืชควบคุมหรือ 

ต้องห้าม ในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการออกพระราชบัญญัติพืชกระท่อม ห้ามปลูก  

ครอบครอง จ�าหน่าย และเสพใบกระท่อม

 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2522 พืชกระท่อมถูกก�าหนดเป็นยาเสพติดให้โทษ 

ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามผลิต จ�าหน่าย  

น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามเสพ 

โดยเด็ดขาด (1-3)

 พระราชบญัญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ถอดพชืกระท่อม

ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีผลยกเลิกความผิดและโทษเกี่ยวกับ 

พืชกระท่อม ไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ดังนี้

 1. ประชาชนสามารถน�าเข้า – ส่งออก จ�าหน่าย ครอบครอง และบริโภค 

พืชกระท่อมได้ 

 2. การควบคุมและก�ากับดูแลพืชกระท่อม ก�าหนดใน (ร่าง) พระราชบัญญัต ิ

พืชกระท่อม พ.ศ. ....

 3. การน�าใบกระท่อมมาแปรรูปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้องขออนุญาต 

ตามกฎหมายว่าด้วย ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ (4)



2 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

 เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ของประชาชนที่ถูกต ้อง ปลอดภัย ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท ่อม 

ทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

จึงได้จัดท�าแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม โดยรวบรวมองค์ความรู้  

จากผู้มีประสบการณ์การใช้และการรวบรวมต�ารับยาแผนไทยที่มีกระท่อมเป็น 

ส่วนประกอบในต�ารับ เพื่อเป็นรูปแบบแนวทางให้ประชาชนและผู้ที่สนใจน�าไปใช้ 

หรือประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมต่อไป



3

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
“พืชกระท่อม”

แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 3แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
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ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ “พืชกระท่อม”

 พืชกระท่อม มีถิ่นก�าเนิดในเขตร้อนช้ืนแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเชีย ฟลิปปนส์ 

ประเทศไทยสามารถพบต้นกระท่อมได้ทัว่ไปในป่าธรรมชาติ 

ทางภาคใต้ ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนล่าง และพบใน 

บางจังหวัดของภาคกลาง เช่น ปทุมธานี นนทบุรี (5) ลักษณะ 

ของพืชกระท่อมจะขึ้นกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงระดับ 

ความชุ่มชื้นของดิน 

 กระท ่อมเป ็นพืชที่ ใช ้ เป ็นตัวยาทั้ งในส ่วนของการแพทย ์แผนไทย  

และการแพทย์พ้ืนบ้าน นอกจากนี้การใช้กระท่อมจะมีความผูกพันกับวิถีชีวิต 

และวฒันธรรมทางภาคใต้มาช้านาน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการใช้ชีวติประจ�าวนัเพือ่กระตุน้ 

ประสิทธิภาพการท�างาน เพื่อสังสรรค์ และกินเพื่อรักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ

  1. ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. 

วงศ์ : Rubiaceae

ชื่อสามัญ : Kratom

ชื่อท้องถิ่น : ท่อม ใบท่อม (ภาคใต้) อีถ่าง (ภาคกลาง)

ลักษณะพืช กระท่อมเป็นไม้ยืนต้น ความสูงราว 15-30 เมตร ล�ำต้น ตรง แตกกิ่ง 

ก้านน้อย ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน เรียงตรงกันข้าม ด้านท้องใบมีเส้นใบ

เห็นเป็นสันชัดเจน หูใบ รูปใบหอกอยู่ระหว่างก้านใบ ดอก เป็นชนิดสมบูรณ์เพศ  

ออกทีป่ลายกิง่ ช่อย่อยรปูทรงกลมคล้ายดอกกระถนิ แต่ละช่อมดีอกย่อยราว 70-80 ดอก 

ผล มีลักษณะแคปซูล ภายในผลย่อยมีเมล็ดอัดแน่น เมล็ด มีลักษณะแบน  

(flat seed) (5)
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ภาพแสดงลักษณะพืชกระท่อม

ต้นกระท่อม ณ จังหวัดปทุมธานี

ล�าต้นกระท่อม ใบกระท่อมสด ใบกระท่อมแห้ง

ดอกกระท่อม

ต้นกระท่อม ณ จังหวัดตรัง

ผลและเมล็ดกระท่อม
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  2. สำยพันธุ์กระท่อมที่พบในประเทศไทย

 กระท่อมในประเทศไทยพบได้หลายสายพันธุ์ ไม่น้อยกว่า 3 สายพันธุ์ คือ  

สายพันธุ์ก้านแดง (ก้านใบสีแดง) สายพันธุ์แตงกวา (ก้านใบสีเขียว) และสายพันธุ์ 

ยักษ์ใหญ่หรือหางกั้ง (ขอบใบหยัก) ทั้งนี้ลักษณะก้านใบสีแดงและสีเขียวจะขึ้นอยู่กับ 

สภาพอากาศด้วย (1)

  3. ลักษณะเด่นของใบกระท่อม

 ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบป้าน ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบลื่น  

แผ่นใบบาง ด้านท้องใบมีเส้นใบเป็นสันเห็นได้ชัดเจน มีเส้นแขนงใบข้างละประมาณ 

10-15 เส้น ขนาดใบแตกต่างกันในแต่ละพื้นถิ่น ใบเพสลาดกว้าง 10-16 เซนติเมตร 

ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร ยอดอ่อนเห็นหูใบรูปใบหอกอยู่ตรงกลางระหว่างกัน  

ใบอ่อนทั้งสองข้าง จ�านวน 1 คู่ เส้นบริเวณท้องใบเป็นสัน เส้นใบเป็นสีแดง  

เรียก สายพันธุ์ก้านแดง และเส้นใบเป็นสีเขียวเรียก สายพันธุ์แตงกวา บางชนิดอาจม ี

ปลายใบเป็นหยัก เรียก สายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ (หางกั้ง) (6)

 กระท่อมทีนิ่ยมน�ามาใช้เคีย้วหรอืท�ายาม ี2 สายพนัธุ ์ได้แก่ สายพนัธุก้์านแดง 

และสายพันธุ ์แตงกวา โดยสายพันธุ ์ก้านแดงมีรสชาติขมกว่าสายพันธุ์แตงกวา  

และออกฤทธิ์ยาวนานกว่าประมาณ 30 นาที เมื่อใช้ในปริมาณที่เท่ากัน 

สายพันธุ์ก้านแดง  สายพันธุ์แตงกวา  สายพันธุ์ยักษ์ใหญ่ (หางกั้ง) 
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 ส่วนพืชที่มีลักษณะคล้ายกระท่อมแต่ไม่น�ามาเคี้ยว คือ 

ใบกระท่อมนา (กระท่อมขี้หมู) ใบกระท่อมนาจะมีใบขนาดเล็กกว่า 

กระท่อมก้านเขียวและก้านแดง และจะมีขนอยู่หลังใบ เมื่อเคี้ยวเข้าไป 

ท�าใหเ้กิดอาการระคายคอ บางรายมอีาการเมาอยา่งรนุแรงถงึขัน้อาเจยีน 

ออกมา (7-8) 

ภาพแสดงใบกระท่อมนา (กระท่อมขี้หมู) Mitragyna diversifolia (Wall. ex G.Don) Havil

ภาพโดย: คุณเบญจวรรณ บัวขวัญ
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9แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 9แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 9แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
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กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย

  1. ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ
ส่วนใช้ประโยชน์:  ใบเพสลาด (ใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป)
   ใบแก่ เปลือกต้น ราก 
 1. ใบกระท่อม รสยา เฝื่อน ขม เมา การใช้วิถีชุมชนนิยมใช้ใบเพสลาด  
และใบแก่ สรรพคุณ แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ไอ แก้ปวดเมื่อย
 2. เปลือกต้น รสยา ฝาด ขม เมา สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคตานซาง
ในเด็ก 
 3. ราก รสยา ฝาด ขม เมา สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดเข่า  
แก้ลงแดงจากการติดสุรา

  2. วิธีใช้ใบกระท่อม
 1. เคี้ยวใบสด น�าใบสดมาล้างน�้าให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน�้า ลอกก้านใบออก 
เคี้ยวใบกระท่อมให้ละเอียด ดูดกินแต่น�้า ส่วนกากคายทิ้งไป แล้วดื่มน�้าตาม 
  - แก้ท้องเสีย ใช้ครั้งละ 1-2 ใบ วันละ 3 ครั้ง 
  - แก้ปวดท้อง ใช้ครั้งละ 2-3 ใบ เมื่อมีอาการ
  - แก้ไอ ใช้ครั้งละ 1-2 ใบ วันละ 3-4 ครั้ง เมื่อมีอาการ
  - แก้ปวดเมื่อย เคี้ยวครั้งละ 1-3 ใบต่อวัน 

 การลอกก้านใบกระท่อม มี 2 วิธี ดังนี้
 วิธีที่ 1  ลอกเส้นใบออกในลักษณะเป็นรูปก้างปลา จากนั้นลอกเส้น 
กลางใบออก ให้เหลือเพียงเนื้อใบ

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบา้นไทย 

1. ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ 
ส่วนใช้ประโยชน์: ใบเพสลาด-แก่ เปลือกต้น ราก  
1. ใบกระท่อม รสยา เฝื่อน ขม เมา การใช้วิถีชุมชนนิยมใช้ใบเพสลาด (ใบท่ีไม่ อ่อน 

และไม่แก่จนเกินไป) และใบแก่ สรรพคุณ แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้ไอ  
แก้ปวดเม่ือย 

2. เปลือกต้น รสยา ฝาด ขม เมา สรรพคุณ แก้ปวดเม่ือย รักษาโรคตานซางในเด็ก   
3. ราก รสยา ฝาด ขม เมา สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดเข่า แก้ลงแดงจากการติด

สุรา 

2.วิธีใช้ใบกระท่อม 
1. เคี้ยวใบสด นําใบสดมาล้างน้ําให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ํา ลอกก้านใบออก เคี้ยวใบกระท่อม 

ให้ละเอียด ดูดกินแต่น้ํา ส่วนกากคายท้ิงไป แล้วดื่มน้ําตาม  
 -  แก้ท้องเสีย ใช้ครั้งละ 1-2 ใบ วันละ 3 ครั้ง  
 -  แก้ปวดท้อง ใช้ครั้งละ 2-3 ใบ เฉพาะเมื่อมีอาการ 
 -  แก้ไอ ใช้ครั้งละ 1-2 ใบ วันละ 3- 4 ครั้ง เม่ือมีอาการไอ  
 -  แก้ปวดเม่ือย เคี้ยวคร้ังละ 1-3 ใบต่อวัน  

 การลอกก้านใบกระท่อม มี 2 วิธี ดังนี้ 
 วิธีท่ี 1 ลอกเส้นใบออกในลักษณะเป็นรูปก้างปลา จากนั้นลอกเส้นกลางใบออก  
ให้เหลือเพียงเนื้อใบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพแสดงการลอกก้านใบกระท่อมวิธีท่ี 1 

2.1. 3. 4. 
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 วิธีที่ 2 รูดเนื้อใบระหว่างเส้นใบ เพื่อน�ามาเคี้ยวให้ละเอียด

ภาพแสดงการลอกก้านใบกระท่อมวิธีที่ 2

 2. น�า้ต้มใบกระท่อม น�าใบสดล้างน�า้ให้สะอาด ผึง่ให้สะเดด็น�า้ ต้มใบกระท่อม

โดยใช้ใบสด 10 ใบ กับน�้า 1 ลิตร ต้มเดือดนาน 15 นาที กรองเอาน�้ามาดื่ม ครั้งละ 

50 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง กรณีใช้แก้ไออาจเติมเกลือ หรือน�้าตาลทรายแดงเล็กน้อย

หากเคี้ยวโดยไม่ลอกก้านใบออก อาจท�าให้เศษของก้านใบติดตามซอกฟัน 
และอาจท�าให้เหงือกเกิดการระคายเคืองได้

1. 2. 3. 4.

น�าใบกระท่อมสดล้างน�้าให้สะอาด
ผึ่งให้สะเด็ดน�้า

ตักใบกระท่อมและกรองกากออก

เติมน�้าเปล่า 1 ลิตรลงในหม้อ
ตั้งไฟกลาง

กากใบกระท่อมหลังการต้ม

น�าใบกระท่อม 10 ใบใส่ลงในหม้อ 
ต้มเดือด 15 นาที 

น�้าต้มใบกระท่อมดื่มครั้งละ 50 มิลลิลิตร
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 3. ใช้ใบแห้งบดเป็นผง

  3.1 ใช้ในรูปแบบผง น�าใบแห้งบดเป็นผง ใช้ประมาณ 1 ช้อนกาแฟ  

ชงกับน�้าร้อนดื่มหรือชงดื่มแบบชา ใช้ครั้งละ 250 มิลลิลิตร วันละ 1-2 ครั้ง 

  3.2 ใช้ใบแห้งบดเป็นผง ผสมกับน�้าผึ้งแล้วปั้นเป็นยาลูกกลอน ใช้วันละ 

1-2 เม็ด

         หมายเหต ุ: 

 1. ในผู้ที่เริ่มใช้กระท่อมเป็นครั้งแรก แนะน�าให้ใช้เพียงครึ่งใบก่อน

เพื่อดูว่ามีอาการเมากระท่อมหรือไม่ หากมีอาการเมากระท่อมรุนแรง 

อาจต้องหยุดการใช้กระท่อม 

 2. ในผู้ที่ใช้กระท่อมเป็นประจ�า อาจท�าให้การใช้ในปริมาณดังกล่าว

ไม่ได้ผล

น�าใบแห้งบดเป็นผง ใช้ประมาณ 1 ช้อนกาแฟ ชงกับน�้าร้อนดื่มหรือชงดื่มแบบชา



13แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 13แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 13แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม



14 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

ข้อควรระวังและข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
กำรใช้พืชกระท่อม

  1. ข้อควรระวัง

 1.1 ไม่ควรใช้ในเยาวชนอายุต�่ากว่า 18 ปี 

 1.2 ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

 1.3 ควรระวังในผู้ที่มีการท�างานของตับและไตบกพร่อง

 1.4 การใช้ใบกระท่อมสดโดยไม่ลอกก้านใบออกจากตวัใบและกลนืกากกระท่อม 

อาจจะท�าให้เกิดอาการที่เรียกว่า “ถุงท่อม” ในล�าไส้ได้

 1.5 อาจเกิดอาการท้องผูกในกลุ่มผู้ใช้ที่เคี้ยวใบกระท่อมสด วิธีการป้องกัน  

คือ ให้ดื่มน�้าตามมาก ๆ

 1.6 อาจท�าให้เกดิอาการเมากระท่อมในผูใ้ช้ครัง้แรกหรอืผูท่ี้ใช้ในปรมิาณมาก 

 1.7 อาจเกิดการติดกระท่อมได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ปริมาณ และความถี ่

ในการใช้กระท่อมของแต่ละบุคคล

  2. ข้อมูลเพ่ิมเติม

2.1 อาการเมากระท่อม

 อาการเมากระท่อม ส่วนใหญ่เกิดได้ในผู้ใช้กระท่อมครั้งแรก หรือเคี้ยว 

ใบกระท่อมในปริมาณที่มากติดต่อกัน อาจมีอาการมึนงง ลิ้นชา เหงื่อออกมาก ตามัว 

อ่อนเพลีย คลืน่ไส้ อาเจยีน แน่นหน้าอก ส่วนใหญ่ผูใ้ช้จะมวีธิกีารรกัษาอาการดงักล่าว 

ด้วยตนเอง เช่น นั่งหรือนอนพัก ไปท�างานให้เหงื่อออกหรือไปอาบน�้าเย็น ดื่มน�้าเย็น 

กินผลไม้รสเปรี้ยว ดื่มน�้าหวานหรือกินผลไม้รสหวาน เป็นต้น โดยอาการดังกล่าว 

สามารถหายได้เอง 

2.2  อาการขาดกระท่อม

 ผู้ใช้กระท่อมประจ�าเมื่อหยุดใช้กระท่อมจะมีอาการถอนยาหรืออาการขาด

กระท่อมเกิดขึ้น ซึ่งจ�าแนกออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 



15แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

 1) มคีวามอยากใช้อย่างรนุแรง และเหนือ่ยล้าอ่อนเพลยี ไม่มเีรีย่วแรงท�างาน 

 2) ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก เจ็บในข้อ ปวดหลัง กล้ามเนื้อกระตุก  

(ทกท่อม) นอนไม่หลับ ซึ่งเป็นอาการที่ทรมานมาก ท�าให้ผู้ที่พยายามเลิกใช้กระท่อม

ทนไม่ไหว และกลับมาใช้กระท่อมต่อไป 

 3) โมโหง่าย อารมณ์เสียบ่อย เครียด วิตกกังวล หงุดหงิด ไม่สบายใจ 

กระวนกระวายใจ ซึมเศร้า 

 4) อาการทางระบบประสาทอตัโนมตั ิครัน่เนือ้ครัน่ตวั หนาวสัน่ คล้ายจะเป็นไข้ 

ง่วง หาว น�้ามูก น�้าตาไหล น�้าลายเหนียว เบื่ออาหาร ท้องเสีย 

 ผู ้ที่ติดกระท่อมอย่างรุนแรง คือผู้ที่ต้องเคี้ยวใบกระท่อมเกือบทุกชั่วโมง  

อาจมีหรือต้องมีใบกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา ในวันที่ไม่ได้เคี้ยวใบกระท่อม  

อาจมีอาการท้องเสียในตอนเช้า บางรายถ่ายทั้งวัน อุจจาระมีกล่ินเหม็นเขียว 

ใบกระท่อม กินยาแก้ท้องเสียก็ไม่หาย ต้องกลับมาเคี้ยวใบกระท่อม อาการจึงจะ 

ทุเลาลง บางรายมีอาการคลื่นไส้ พะอืดพะอม ถึงขั้นอาเจียนในตอนเช้า ในรายท่ี 

เลิกกระท่อมได้นั้น พบว่าอาการดังกล่าวจะเกิดข้ึนประมาณ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน 

และที่ส�าคัญต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ในกลุ่มนี้น้อยคนท่ีสามารถเลิกกระท่อมได้  

โดยทีไ่ม่ใช้สารเสพตดิชนดิอืน่ ๆ มาทดแทน เช่น ดืม่เหล้า ยาดองเหล้า หรือ เบียร์  

ส่วนใหญ่มักพบว่า คนที่เลิกกระท่อมจะหันมาดื่มเหล้าแทน 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�าจ�านวนมาก พบว่า เมื่อพยายาม

หยุดใช้กระท่อมหลายครั้ง สุดท้ายต้องกลับมาใช้อีก เพราะไม่สามารถท�างานได้  

และรู ้สึกไม่มีความสุข บางรายไปหาหมอที่โรงพยาบาลและได้ยาแก้ปวดมากิน 

บรรเทาอาการขาดกระท่อม เมื่อฤทธิ์ของยาแก้ปวดหมด อาการถอนยาหรือ 

ขาดกระท่อมก็จะเกิดขึ้นอีก ดังน้ันผู้ต้ังใจจะเลิกกระท่อมอย่างจริงจัง ต้องอดทน 

กับอาการต่าง ๆ  ให้ได้ ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดอืน ถงึ 3 ปี จงึจะเลกิกระท่อม

ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนใหญ่มักถอดใจและกลับมาใช้กระท่อมอีก เพราะสังคมในชนบท

เป็นวิถีที่คนส่วนใหญ่ยังใช้กระท่อมเพื่อการท�างานและสังสรรค์ เม่ือเห็นเพื่อนใช้  

เพื่อนชวนหรือยื่นให้ ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะกลับมาใช้กระท่อมอีกครั้ง (6)
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2.3 การแก้ปัญหาการติดกระท่อม
 1) ใช้พชืทีม่รีสขม บรรเทาอาการเปร้ียวปาก ปากเหนยีว น�า้ลายหนดื ทดแทน
กระท่อม เช่น บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร ยอดขี้เหล็ก ใบสวาด ใบกะเพรา ใช้ในกรณีที่
ต้องการเลิกขาดจากกระท่อม
 2)  ใช้เปลือกกระท่อมมีรสฝาดเมา น�ามาต�า อมให้น�้าลายออก จะหายอยาก
กระท่อม
 3) ใช้รากและเปลือกของกระท่อมน�ามาต้ม ช่วยลดความอยากกระท่อม  
และรักษาอาการลงแดงจากการติดสุราและสารเสพติด
 4) น�าต้นต้อยติ่งทั้งต ้นและรากมาต้มด่ืมเป็นชา เพื่อช่วยในการลด 
และเลิกกระท่อม รวมถงึแก้อาการปวดเมือ่ยตามร่างกาย ทัง้นีบ้างรายสามารถเลกิได้  
บางรายยังต้องกลับไปใช้กระท่อมต่อ
 5) การใช้สมุนไพรราชดัดทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ ต้น ราก ใบ ดอก และผล  
ผสมรวมกันประมาณ 1 ก�ามือ ใช้ทั้งแบบสดและแบบแห้ง แบบแห้งน�าใบสดไปตาก
พอหมาด แล้วน�าไปต้มในน�้า 3 ส่วน เคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน ดื่มวันละ 1 แก้ว เป็นเวลา 
3 วัน แก้การติดกระท่อม (อาการที่เกิดหลังดื่มราชดัดมีอาการอาเจียนและอ่อนเพลีย  
การแก้พิษ ให้ดื่มน�้ามะพร้าว และกินต้มไก่บ้าน ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร  
ได้แก่ ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม เพื่อบ�ารุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย)

 

 ใบราชดัด  ล�าต้นราชดัด  ดอกราชดัด   ผลราชดัด

ภาพแสดงใบราชดัด ภาพโดย: คุณจิราภรณ์ บุญมาก
ภาพแสดงล�าตน้และดอกราชดดั ภาพโดย: http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=103

ภาพแสดงการต้มสมุนไพรราชดัด ภาพโดย: คุณจิราภรณ์ บุญมาก
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ประสบกำรณ์กำรใช้พืชกระท่อม
ในกำรดูแลสุขภำพตนเองของหมอพ้ืนบ้ำน

และประชำชนทำงภำคใต้

แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
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ประสบกำรณ์กำรใช้พืชกระท่อม
ในกำรดูแลสุขภำพตนเองของหมอพ้ืนบ้ำน

และประชำชนทำงภำคใต้ (ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์)

 ในทางภาคใต้การใช้แบบวัฒนธรรมท้องถิ่น นิยมใช้ในรูปแบบเคี้ยวใบสด  

ต้มเป็นน�้าชาหรือรับประทานร่วมกับชา กาแฟ เครื่องดื่มชูก�าลัง น�้าเปล่า  

ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเร่ืองการเค้ียวหรือไม่มีฟัน นิยมใช้กระบอกบิดกระท่อม 

ให้ละเอียดก่อนเคี้ยวเหมือนคนแก่ที่ต�าหมากเคี้ยว ผู้ท่ีใช้ใบกระท่อมส่วนใหญ ่

บอกว่ากินกระท่อมเพื่อท�างาน เพื่อสังสรรค์ และกินเพื่อรักษาโรค (15)

ตัวอย่างการรักษาอาการท้องเสีย ท้องร่วง

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ประสบการณ์การใช้พชืกระท่อมในการดูแลสขุภาพตนเองของหมอพ้ืนบ้าน
และประชาชนทางภาคใต้ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) 

ในทางภาคใต้การใช้แบบวัฒนธรรมท้องถิ่น นิยมใช้ในรูปแบบเคี้ยวใบสด ต้มน้ําชา 
รับประทานร่วมกับชา กาแฟ โอวัลติน เคร่ืองดื่มชูกําลัง น้ําเปล่า ถ้าเป็นผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเรื่องการ
เคี้ยวหรือไม่มีฟัน นิยมใช้กระบอกบิดกระท่อมให้ละเอียดก่อนเคี้ยวเหมือนคนแก่ท่ีตําหมากเคี้ยว  
ผู้ท่ีใช้ใบกระท่อมส่วนใหญ่บอกว่ากินกระท่อมเพื่อทํางาน เพ่ือสังสรรค์ และกินเพ่ือรักษาโรค (15) 

ตัวอย่างการรักษาอาการท้องเสีย ท้องร่วง 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการใช้ในผู้เป็นเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ให้เคี้ยวใบกระท่อมคร่ึงใบ คายกากท้ิง และดื่มน้ําอุ่นตาม  
� ถ้าหากยังไม่หยุด ให้เปลี่ยนมาใช้ตํารับ เช่น ในยาต้ม เอาขมิ้นชัน 

ขม้ินอ้อย (มักใช้คู่กันในตํารับ) ไพล กระทือ ใบกระท่อม ก็จะช่วยให้
หยุดท้องเสีย และลดอาการปวดมวนท้องได้ 

� ใช้เปลือกต้นกระท่อมหรือใบกระท่อมสดพอสมควรตําแหลกผสมน้ํา
ปูนใสคั้นเอาน้ํา 3-4 ช้อนแกง กินครั้งเดียวหาย 

� เคี้ยวใบกระท่อมแก่ วันละ 2 ใบ ก่อนอาหารเช้า เคี้ยวเอาแต่น้ํา 
คายกากท้ิงดื่มน้ําอุ่นตาม 

� เบาหวานระยะเร่ิมแรก : เปลือกต้น กิ่งก้านใบ เอามากน้อยตามความต้องการ
ใส่หม้อต้มเติมน้ําท่วมยา น้ํา 3 ส่วน ต้มเหลือ 1 ส่วน ให้น้ําเข้มข้น 
รับประทานครั้งละคร่ึงถ้วยกาแฟ วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร ติดต่อกัน 
7 วันจึงหยุด 

� ทําเป็นยาตํารับ เอาใบกระท่อม หญ้าใต้ใบ ผักเสี้ยนผี น้ํานมราชสีห์ 
เอามาบดผง แล้วมาชงเป็นชาด่ืม ทุกวัน วันละ 2 -3 คร้ัง ใช้นาน ๆ 
ช่วยให้ลดน้ําตาลในเลือดได้  

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ประสบการณ์การใช้พชืกระท่อมในการดูแลสขุภาพตนเองของหมอพ้ืนบ้าน
และประชาชนทางภาคใต้ (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) 

ในทางภาคใต้การใช้แบบวัฒนธรรมท้องถิ่น นิยมใช้ในรูปแบบเคี้ยวใบสด ต้มนํ้าชา 
รับประทานร่วมกับชา กาแฟ โอวัลติน เคร่ืองดื่มชูกําลัง น้ําเปล่า ถ้าเป็นผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาเรื่องการ
เคี้ยวหรือไม่มีฟัน นิยมใช้กระบอกบิดกระท่อมให้ละเอียดก่อนเคี้ยวเหมือนคนแก่ท่ีตําหมากเคี้ยว  
ผู้ท่ีใช้ใบกระท่อมส่วนใหญ่บอกว่ากินกระท่อมเพื่อทํางาน เพ่ือสังสรรค์ และกินเพ่ือรักษาโรค (15) 

ตัวอย่างการรักษาอาการท้องเสีย ท้องร่วง 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการใช้ในผู้เป็นเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ให้เคี้ยวใบกระท่อมคร่ึงใบ คายกากท้ิง และดื่มน้ําอุ่นตาม  
� ถ้าหากยังไม่หยุด ให้เปลี่ยนมาใช้ตํารับ เช่น ในยาต้ม เอาขมิ้นชัน 

ขม้ินอ้อย (มักใช้คู่กันในตํารับ) ไพล กระทือ ใบกระท่อม ก็จะช่วยให้
หยุดท้องเสีย และลดอาการปวดมวนท้องได้ 

� ใช้เปลือกต้นกระท่อมหรือใบกระท่อมสดพอสมควรตําแหลกผสมน้ํา
ปูนใสคั้นเอาน้ํา 3-4 ช้อนแกง กินครั้งเดียวหาย 

� เคี้ยวใบกระท่อมแก่ วันละ 2 ใบ ก่อนอาหารเช้า เคี้ยวเอาแต่น้ํา 
คายกากท้ิงดื่มน้ําอุ่นตาม 

� เบาหวานระยะเร่ิมแรก : เปลือกต้น กิ่งก้านใบ เอามากน้อยตามความต้องการ
ใส่หม้อต้มเติมน้ําท่วมยา น้ํา 3 ส่วน ต้มเหลือ 1 ส่วน ให้น้ําเข้มข้น 
รับประทานครั้งละคร่ึงถ้วยกาแฟ วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร ติดต่อกัน 
7 วันจึงหยุด 

� ทําเป็นยาตํารับ เอาใบกระท่อม หญ้าใต้ใบ ผักเสี้ยนผี น้ํานมราชสีห์ 
เอามาบดผง แล้วมาชงเป็นชาด่ืม ทุกวัน วันละ 2 -3 คร้ัง ใช้นาน ๆ 
ช่วยให้ลดน้ําตาลในเลือดได้  

• ให้เคี้ยวใบกระท่อมครึ่งใบ คายกากทิ้ง และดื่มน�้าอุ่นตาม 
• หากยังไม่หยุดถ่าย ให้เปลี่ยนมาใช้ยาต�ารับ เช่น ในยาต้ม  

น�าขม้ินชัน ขม้ินอ้อย (มักใช้คู่กันในต�ารับ) ไพล กระทือ  
ใบกระท่อม จะช่วยหยุดอาการท้องเสีย และลดอาการ
ปวดมวนท้องได้

• ใช้เปลือกต้นกระท่อมหรือใบกระท่อมสดพอสมควร 
ต�าแหลกผสมน�้าปูนใสคั้นเอาน�้า 3-4 ช้อนโต๊ะ

• เ ค้ียวใบกระท่อมแก่ วันละ 2 ใบ ก ่อนอาหารเช ้า  
เคี้ยวเอาแต่น�้า คายกากทิ้ง ดื่มน�้าอุ่นตาม

• เบาหวานระยะเริม่แรก : ใช้เปลือกต้น กิง่ก้านใบ เอามากน้อย 
ตามความต้องการใส่หม้อ ต้มเติมน�้าท่วมยา น�้า 3 ส่วน  
ต้มเหลือ 1 ส่วน รับประทานครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟ วันละ 
3 เวลา ก่อนอาหาร ติดต่อกัน 7 วัน

• ท�าเป็นยาต�ารับ น�าใบกระท่อม หญ้าใต้ใบ ผักเส้ียนผี  
น�้านมราชสีห์ มาเป็นบดผง แล้วชงเป็นชา ด่ืมทุกวัน  
วันละ 2-3 ครั้ง ช่วยให้ลดน�้าตาลในเลือดได้ 

ตัวอย่างการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน
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ตัวอย่างการรักษาอาการไอ

• ให้เคี้ยวใบกระท่อมไม่ถึงครึ่งใบ จะช่วยแก้อาการไอได้ 
• หากไอเรื้อรัง ให้น�าใบกระท่อมม้วนกับน�้าตาลทรายแดง 

แล้วเคี้ยว เน่ืองจากใบกระท่อมมีรสฝาด ขม รสหวาน 
ของน�้าตาลทรายแดงจะช่วยกระทุ้งเสมหะแห้งท่ีติดอยู ่
ข้างในออกมาได้ 

• ท�าเป็นยาต้ม น�าใบกระท่อม 8–12 ใบ อ้อยแดง 3 ขีด  
(ตัดตรงข ้อลงไปต ้มด ้วย) ในน�้า 1 ลิตร น�ามาดื่ม 
ช่วยแก้ไอได้

• น�าใบกระท่อม ใบน้อยหน่า รากหนอนตายหยาก ขมิ้นชัน 
(เล็กน้อย) เปลือกมังคุด (ผสมใบบัวบกด้วยก็ได้) ท�าให้แห้ง
แล้วน�ามาบดรวมกัน ใช้โรยทีแ่ผล หรอืท�าเป็นเจลทาทีแ่ผล

• เปลือกต้นต้มกับน�้าปูนใสให้เข้มข้นล้างแผล เช้า-เย็น
• เปลือกต้น ใบ ต�าให้แหลก ผสมน�้าปูนใส ใช้พอกแผล  

เปลี่ยนยาวันละ 1 ครั้ง จนแผลแห้งสนิท

• น�าใบกระท่อมแก่ เถาวลัย์เปรียง ใบยาสบู ใบหญ้าดอกขาว 
ใช้แบบสดมาคั้นเอาน�้าดื่ม 

• ท�าเป็นลูกอม เอามาผสมน�้าตาลทรายแดง เมนทอล  
น�้ามะนาว และกัญชาเล็กน้อย ให้อมประมาณ 1 เดือน 
ช่วยลดอาการติดยาได้ 

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการรักษาอาการไอ 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการรักษาแผลพุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลกดทับ หรือแผลเบาหวาน 
 
 

 
 

 
 
 
ตัวอย่างการรักษาคนติดยาในวัยรุ่น  
(อิงตามตําราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ และตําราท่านขุนโสภิต บรรณารักษ์) 
 
 

 

 

 

 

� ให้เคี้ยวใบกระท่อมไม่ถึงคร่ึงใบ จะช่วยแก้อาการไอได้  
� หากไอเร้ือรัง ให้เอาใบกระท่อมม้วนกับน้ําตาลทรายแดงแล้วเคี้ยว 

เนื่องจากใบกระท่อมมีรสฝาด ขม รสหวานของน้ําตาลทรายแดง
จะช่วยกระทุ้งเสมหะแห้งท่ีติดอยู่ข้างในออกมาได้ อาการไอก็จะหายไป  

� ทําเป็นยาต้ม เอาใบกระท่อม 8 – 12 ใบ อ้อยแดง 3 ขีด (ตัดเอาตรงข้อ
ลงไปต้มด้วย) ในน้ํา 1 ลิตร นํามาด่ืมก็ช่วยแก้ไอได้ 

� เอาใบกระท่อม ใบน้อยหน่า รากหนอนตายหยาก ขม้ินชัน (เล็กน้อย) 
เปลือกมังคุด (ผสมใบบัวบกด้วยก็ได้) ทําให้แห้งแล้วนํามาบดรวมกัน
โรยท่ีแผล หรือทําเป็นเจลทาท่ีแผล 

� เปลือกต้นต้มกับน้ําปูนใสให้เข้มข้นล้างแผล เช้า-เย็น 
� เปลือกต้น ใบ ตําแหลก ผสมน้ําปูนใส พอกแผล เปลี่ยนยาวันละ 1 

ครั้ง แผลแห้งจะหายเป็นปกติ 

� นําเอาใบกระท่อมแก่ เถาวัลย์เปรียง ใบยาสูบ ใบหญ้าดอกขาว 
ใช้แบบสดมาคั้นเอาน้ําให้ดื่ม  

� ทําเป็นลูกอม เอามาผสมนํ้าตาลทรายแดง เมนทอล น้ํามะนาว 
และกัญชาเล็กน้อย ให้อมประมาณ 1 เดือนช่วยลดอาการติดยาได้  

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการรักษาอาการไอ 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการรักษาแผลพุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลกดทับ หรือแผลเบาหวาน 
 
 

 
 

 
 
 
ตัวอย่างการรักษาคนติดยาในวัยรุ่น  
(อิงตามตําราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ และตําราท่านขุนโสภิต บรรณารักษ์) 
 
 

 

 

 

 

� ให้เคี้ยวใบกระท่อมไม่ถึงคร่ึงใบ จะช่วยแก้อาการไอได้  
� หากไอเร้ือรัง ให้เอาใบกระท่อมม้วนกับน้ําตาลทรายแดงแล้วเคี้ยว 

เนื่องจากใบกระท่อมมีรสฝาด ขม รสหวานของน้ําตาลทรายแดง
จะช่วยกระทุ้งเสมหะแห้งท่ีติดอยู่ข้างในออกมาได้ อาการไอก็จะหายไป  

� ทําเป็นยาต้ม เอาใบกระท่อม 8 – 12 ใบ อ้อยแดง 3 ขีด (ตัดเอาตรงข้อ
ลงไปต้มด้วย) ในน้ํา 1 ลิตร นํามาด่ืมก็ช่วยแก้ไอได้ 

� เอาใบกระท่อม ใบน้อยหน่า รากหนอนตายหยาก ขม้ินชัน (เล็กน้อย) 
เปลือกมังคุด (ผสมใบบัวบกด้วยก็ได้) ทําให้แห้งแล้วนํามาบดรวมกัน
โรยท่ีแผล หรือทําเป็นเจลทาท่ีแผล 

� เปลือกต้นต้มกับน้ําปูนใสให้เข้มข้นล้างแผล เช้า-เย็น 
� เปลือกต้น ใบ ตําแหลก ผสมน้ําปูนใส พอกแผล เปลี่ยนยาวันละ 1 

ครั้ง แผลแห้งจะหายเป็นปกติ 

� นําเอาใบกระท่อมแก่ เถาวัลย์เปรียง ใบยาสูบ ใบหญ้าดอกขาว 
ใช้แบบสดมาคั้นเอาน้ําให้ดื่ม  

� ทําเป็นลูกอม เอามาผสมนํ้าตาลทรายแดง เมนทอล น้ํามะนาว 
และกัญชาเล็กน้อย ให้อมประมาณ 1 เดือนช่วยลดอาการติดยาได้  

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการรักษาอาการไอ 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการรักษาแผลพุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลกดทับ หรือแผลเบาหวาน 
 
 

 
 

 
 
 
ตัวอย่างการรักษาคนติดยาในวัยรุ่น  
(อิงตามตําราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ และตําราท่านขุนโสภิต บรรณารักษ์) 
 
 

 

 

 

 

� ให้เคี้ยวใบกระท่อมไม่ถึงคร่ึงใบ จะช่วยแก้อาการไอได้  
� หากไอเร้ือรัง ให้เอาใบกระท่อมม้วนกับน้ําตาลทรายแดงแล้วเคี้ยว 

เนื่องจากใบกระท่อมมีรสฝาด ขม รสหวานของน้ําตาลทรายแดง
จะช่วยกระทุ้งเสมหะแห้งท่ีติดอยู่ข้างในออกมาได้ อาการไอก็จะหายไป  

� ทําเป็นยาต้ม เอาใบกระท่อม 8 – 12 ใบ อ้อยแดง 3 ขีด (ตัดเอาตรงข้อ
ลงไปต้มด้วย) ในน้ํา 1 ลิตร นํามาด่ืมก็ช่วยแก้ไอได้ 

� เอาใบกระท่อม ใบน้อยหน่า รากหนอนตายหยาก ขม้ินชัน (เล็กน้อย) 
เปลือกมังคุด (ผสมใบบัวบกด้วยก็ได้) ทําให้แห้งแล้วนํามาบดรวมกัน
โรยท่ีแผล หรือทําเป็นเจลทาท่ีแผล 

� เปลือกต้นต้มกับน้ําปูนใสให้เข้มข้นล้างแผล เช้า-เย็น 
� เปลือกต้น ใบ ตําแหลก ผสมน้ําปูนใส พอกแผล เปลี่ยนยาวันละ 1 

ครั้ง แผลแห้งจะหายเป็นปกติ 

� นําเอาใบกระท่อมแก่ เถาวัลย์เปรียง ใบยาสูบ ใบหญ้าดอกขาว 
ใช้แบบสดมาคั้นเอาน้ําให้ดื่ม  

� ทําเป็นลูกอม เอามาผสมนํ้าตาลทรายแดง เมนทอล น้ํามะนาว 
และกัญชาเล็กน้อย ให้อมประมาณ 1 เดือนช่วยลดอาการติดยาได้  

ตัวอย่างการรักษาแผลพุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลกดทับ หรือแผลเบาหวาน

ตัวอย่างการรักษาคนติดยาในวัยรุ่น 
(อิงตำมต�ำรำแพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ และต�ำรำท่ำนขุนโสภิต บรรณำรักษ์)



20 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม

ตัวอย่างการใช้ในกรณีเป็นแผลเปื่อยจากงูกะปะกัด

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการใช้ในกรณีเป็นแผลเปื่อยจากงูกะปะกัด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาแผลสด ใช้ห้ามเลือด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาพยาธิ 

 

 
 
 
ตัวอย่างการใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

 

 
 

ตัวอย่างการบรรเทาอาการปวดฟัน: 

 

 

� ใช้เปลือกกระท่อมและเปลือกสะเดาช้าง มาฝนกับน้ําหม้อ(น้ําข้าวเช็ด) 
ใช้พอกบริเวณแผลโดยตรง 3-7 วัน หรือจนแผลหาย 
 

� ใช้ใบกระท่อมสดตําผสมเหล้าขาว พอกแผลสด 

� ใช้ใบกระท่อมสดขย้ีกับปูน (กินหมาก) คลึงทาท้องรักษาพยาธิไส้เดือน 
หรือเด็กมีอาการปวดท้องใช้ใบกระท่อมตําโปะกระหม่อม 

 

� ใบกระท่อม 2-3 ใบ เคี้ยวกลืนน้ํา คายกากท้ิง ตอนเช้า  
ขณะท้องว่าง ทําติดต่อกัน 7-14 วัน 

� ใบกระท่อมสด 1 ใบ ใส่เกลือ ลอกก้านใบและเส้นกลางใบออก เคี้ยว 
แล้วอม คายกากทิ้ง 

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการใช้ในกรณีเป็นแผลเปื่อยจากงูกะปะกัด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาแผลสด ใช้ห้ามเลือด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาพยาธิ 

 

 
 
 
ตัวอย่างการใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

 

 
 

ตัวอย่างการบรรเทาอาการปวดฟัน: 

 

 

� ใช้เปลือกกระท่อมและเปลือกสะเดาช้าง มาฝนกับน้ําหม้อ(น้ําข้าวเช็ด) 
ใช้พอกบริเวณแผลโดยตรง 3-7 วัน หรือจนแผลหาย 
 

� ใช้ใบกระท่อมสดตําผสมเหล้าขาว พอกแผลสด 

� ใช้ใบกระท่อมสดขย้ีกับปูน (กินหมาก) คลึงทาท้องรักษาพยาธิไส้เดือน 
หรือเด็กมีอาการปวดท้องใช้ใบกระท่อมตําโปะกระหม่อม 

 

� ใบกระท่อม 2-3 ใบ เคี้ยวกลืนน้ํา คายกากท้ิง ตอนเช้า  
ขณะท้องว่าง ทําติดต่อกัน 7-14 วัน 

� ใบกระท่อมสด 1 ใบ ใส่เกลือ ลอกก้านใบและเส้นกลางใบออก เคี้ยว 
แล้วอม คายกากทิ้ง 

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการใช้ในกรณีเป็นแผลเปื่อยจากงูกะปะกัด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาแผลสด ใช้ห้ามเลือด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาพยาธิ 

 

 
 
 
ตัวอย่างการใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

 

 
 

ตัวอย่างการบรรเทาอาการปวดฟัน: 

 

 

� ใช้เปลือกกระท่อมและเปลือกสะเดาช้าง มาฝนกับน้ําหม้อ(น้ําข้าวเช็ด) 
ใช้พอกบริเวณแผลโดยตรง 3-7 วัน หรือจนแผลหาย 
 

� ใช้ใบกระท่อมสดตําผสมเหล้าขาว พอกแผลสด 

� ใช้ใบกระท่อมสดขย้ีกับปูน (กินหมาก) คลึงทาท้องรักษาพยาธิไส้เดือน 
หรือเด็กมีอาการปวดท้องใช้ใบกระท่อมตําโปะกระหม่อม 

 

� ใบกระท่อม 2-3 ใบ เคี้ยวกลืนน้ํา คายกากท้ิง ตอนเช้า  
ขณะท้องว่าง ทําติดต่อกัน 7-14 วัน 

� ใบกระท่อมสด 1 ใบ ใส่เกลือ ลอกก้านใบและเส้นกลางใบออก เคี้ยว 
แล้วอม คายกากทิ้ง 

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการใช้ในกรณีเป็นแผลเปื่อยจากงูกะปะกัด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาแผลสด ใช้ห้ามเลือด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาพยาธิ 

 

 
 
 
ตัวอย่างการใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

 

 
 

ตัวอย่างการบรรเทาอาการปวดฟัน: 

 

 

� ใช้เปลือกกระท่อมและเปลือกสะเดาช้าง มาฝนกับน้ําหม้อ(น้ําข้าวเช็ด) 
ใช้พอกบริเวณแผลโดยตรง 3-7 วัน หรือจนแผลหาย 
 

� ใช้ใบกระท่อมสดตําผสมเหล้าขาว พอกแผลสด 

� ใช้ใบกระท่อมสดขย้ีกับปูน (กินหมาก) คลึงทาท้องรักษาพยาธิไส้เดือน 
หรือเด็กมีอาการปวดท้องใช้ใบกระท่อมตําโปะกระหม่อม 

 

� ใบกระท่อม 2-3 ใบ เคี้ยวกลืนน้ํา คายกากท้ิง ตอนเช้า  
ขณะท้องว่าง ทําติดต่อกัน 7-14 วัน 

� ใบกระท่อมสด 1 ใบ ใส่เกลือ ลอกก้านใบและเส้นกลางใบออก เคี้ยว 
แล้วอม คายกากทิ้ง 

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม 
 

ตัวอย่างการใช้ในกรณีเป็นแผลเปื่อยจากงูกะปะกัด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาแผลสด ใช้ห้ามเลือด 

 

 

 

ตัวอย่างการใช้รักษาพยาธิ 

 

 
 
 
ตัวอย่างการใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

 

 
 

ตัวอย่างการบรรเทาอาการปวดฟัน: 

 

 

� ใช้เปลือกกระท่อมและเปลือกสะเดาช้าง มาฝนกับน้ําหม้อ(น้ําข้าวเช็ด) 
ใช้พอกบริเวณแผลโดยตรง 3-7 วัน หรือจนแผลหาย 
 

� ใช้ใบกระท่อมสดตําผสมเหล้าขาว พอกแผลสด 

� ใช้ใบกระท่อมสดขย้ีกับปูน (กินหมาก) คลึงทาท้องรักษาพยาธิไส้เดือน 
หรือเด็กมีอาการปวดท้องใช้ใบกระท่อมตําโปะกระหม่อม 

 

� ใบกระท่อม 2-3 ใบ เคี้ยวกลืนน้ํา คายกากท้ิง ตอนเช้า  
ขณะท้องว่าง ทําติดต่อกัน 7-14 วัน 

� ใบกระท่อมสด 1 ใบ ใส่เกลือ ลอกก้านใบและเส้นกลางใบออก เคี้ยว 
แล้วอม คายกากทิ้ง 

• ใช้เปลือกกระท่อมและเปลือกสะเดาช้าง มาฝนกับน�้าหม้อ
(น�้าข้าวเช็ด) ใช้พอกบริเวณแผลโดยตรง 3-7 วัน หรือ 
จนแผลหายเป็นปกตดิ ี(หมอเคลือ่น ทองรอด หมอพืน้บ้าน
จังหวัดตรัง)

• ใช้ใบกระท่อมสดต�าผสมเหล้าขาว พอกแผลสด

• ใช้ใบกระท่อมสดขยี้กับปูน (กินหมาก) คลึงทาท้องรักษา
พยาธิไส้เดือน หรือเด็กมีอาการปวดท้องใช้ใบกระท่อม 
ต�าโปะกระหม่อม

• ใบกระท่อม 2-3 ใบ เคี้ยวกลืนน�้า คายกากทิ้ง ตอนเช้า  
ขณะท้องว่าง ท�าติดต่อกัน 7-14 วัน

• ใบกระท่อมสด 1 ใบ ใส่เกลือ ลอกก้านใบและเส้นกลางใบ
ออก เคี้ยวแล้วอม คายกากทิ้ง

ตัวอย่างการใช้รักษาแผลสด ใช้ห้ามเลือด

ตัวอย่างการใช้รักษาพยาธิ

ตัวอย่างการใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร

ตัวอย่างการบรรเทาอาการปวดฟัน
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ต�ำรับยำแผนไทยที่มีกระท่อม
เป็นส่วนประกอบในต�ำรับ
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ต�ำรับยำแผนไทยที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบในต�ำรับ

 พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบในต�ารับยาหลายต�ารับ มีการใช้เป็นยาหลัก 
ที่รักษาโรคโดยตรง ใช้เป็นยารอง รักษาโรคแทรก โรคตาม และใช้เป็นกระสายยา  
เพื่อช่วยให้ยามีฤทธิ์ตรงกับโรคหรือเพิ่มสรรพคุณของยา ต�ารับยาที่มีกระท่อม 
เป็นส่วนประกอบพบในคมัภร์ีแผนไทย มไีม่น้อยกว่า 56 ต�ารบั พจิารณาตดัความซ�า้ซ้อน 
ของต�ารับยาแล้วคงเหลือ 31 ต�ารับ 

ต�ารับยาแผนไทยที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบจ�านวน 31 ต�ารับ

ชื่อต�ารับยา สรรพคุณ ที่มาของต�ารับยา

1. ยาแก้ปตตอชิณ แก ้อาการท ้องเสียจากการกิน 
อาหารแสลงทีม่อีาการมไีข้ร่วมด้วย

ต�ารายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

2. ยาแก้กุจฉิยาวาตอติสาร แก้ท้องเสียที่มีอาการแน่นท้อง 
จุกเสียดท้อง

ต�ารายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

3. ยาแก้ป่วง แก้ท้องเสีย ที่มีอาการพะอืดพะอม 
คลื่นไส้อาเจียน

ต�ารายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

4. ยาหณุมานจองถนน
 ปดมหาสมุท

แก้ท้องเสีย ที่มีอาการถ่ายเหลว
เป็นน�้า

เวชศาสตร์วัณ์ณณา

5. ยาแก้โรคอติสาร แก้ท้องเสยีเป็นมกูเลอืด อ่อนเพลีย 
และมีไข้ร่วมด้วย

เวชศาสตร์วัณ์ณณา

6. ยาเหลืองใหญ่ แก้ท้องเสีย ท่ีมีอาการแน่นท้อง 
ท้องอืดท้องเฟ้อ

ต�ารายาสภาอณุาโลมแดง ร.ศ. 112  

7. ยาแก้บิดหน้าร้อน แก้ท้องเสียที่มีอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ เสียดท้องอาหารไม่ย่อย 
คลื่นไส้อาเจียน

ต�ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ 
เลขที่ 259

8. ยาประสะกระท่อม แก้ลงท้อง แก้ตกมูกเลือด แก้ไข้ ต�ารายาฝีดาษ 
หมวดเวชศาสตร์ เลขที ่159

9. ยาเม็ดแบนรวมธาตุ แก้ลงท้อง จุกเสียด แน่นท้อง คัมภีร์ธาตุทั้ง 5 หอสมุดแห่งชาติ

10. ยาแก้เชือ่มฝีดาษ แก้คนั แก้คัน ต�ารายาแก้เลือดลมเสยี เลขที ่788

11. ยาเหลืองนายอยู่ แก้ท้องเสีย ที่มีอาการปวดท้อง 
และอาการอ่อนเพลียร่วมด้วย

ต�ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ 
เลขที่ 528

12. ยาแก้ลงทั้งเด็ก 
  ทั้งผู้ใหญ่

แก้ลงท้อง ใช้ในทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ต�ารายาเกร็ด หมวดเวชศาสตร์ 
เลขที่ 539

หมายเหตุ : ต�ารับยา 12 ต�ารับข้างต้น ผ่านการพิจารณารับรองต�ารับยาที่มีกระท่อมปรุงผสมจากต�ารายา 
แผนไทยแห่งชาติ และต�ารายาเกรด็ โดยคณะกรรมการประเมนิรบัรองต�ารับยาแผนไทยทีม่กีญัชาและกระท่อม
ปรุงผสมฯ
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ชื่อต�ารับยา สรรพคุณ ที่มาของต�ารับยา

13. ยาแก้บิดลงเลือด แก้บิดลงเลือด ศลิาจารึกต�ารายาวดัราชโอรสาราม 
ราชวรวิหาร

14. ยากล่อมอารมณ์ แก้ท้องเสีย ที่มีอาการอ่อนเพลีย 
หน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย

ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 
เล่ม 2

15. ยาแก้ป่วงน�้า แก้ป่วงน�้า ต�ารายาศิลาจารึกในวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม

16. ยาประสะกาลแดง แก้ท้องเสีย แก้บิดปวดมวน ต�ารับยาสภาอุณาโลมแดง 
ร.ศ. 112

17. ยาประสระกาฬแดง แก้ลงแดงและแก้บิด เวชศกึษา แพทย์ศาสตร์สงัเขป เล่ม 
1-3 ของพระยาพิศณุประสาทเวช

18. ยาประสระกระท่อม แก้ปวดท้อง เวชศกึษา แพทย์ศาสตร์สงัเขป เล่ม 
1-3 ของพระยาพิศณุประสาทเวช

19. ยาแก้บิดหัวลูก แก้บิดหัวลูก เวชศาสตร์วัณ์ณณา

20. ยาท�าให้อดฝ่น ลดความอยากฝ่น คัมภีร์แผนไทยของขุนโสภิต
บรรณลักษณ์ เล่ม 3

21. ยามหาอุดของหมอหลี  
  เวชวิรุฬ

แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้อติสาร ต�าราอายุรเวทศึกษา 
ขุนนิทเทสสุขกิจ เล่ม 2

22. ยาแก้บิด แก้ปวดท้อง แก้บิด คัมภีร์แผนฝีดาษ เลขที่ 151

23. ยาประสะจันทร์หอม แก้สารพัดลง ต�ารายาเกร็ด เลขที่ 230

24. ยาแก้ซางตกมูกเลือด แก้ซางตกมูกเลือด ต�ารายาเกร็ด เลขที่ 259

25. ยาเทพกล่อมอารมณ์ แก้ลมปัจฉมิทีส่ดุ ลมตรโีทษ ลมอนั
ละเอียดเกิดในดวงหทัย

คัมภีร์ลมชวะดาน เลขที่ 56

26. ยาแก้บิด แก้ปวดท้อง แก้บิด ต�ารายาเกร็ด ฉบับที่ 19

27. ยาแก้อชินธาตุ 11 
  ประการ

แก้เสมหะอะชินะ อันบังเกิดแต่
แสลงธาตุ 

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ 
เล่ม 1

28. ยาเหลืองกระท่อม แก้ลงเพื่อตาลทรางขโมย เหือดหัด 
ฝีดาษก็ได้ ลงแดงเพื่อสูบยาก็หาย

ต�ารายาเกร็ด เลขที่ 561

29. ยาแก้ลงบิดปวดมวน แก้ท้องเสีย แก้บิดปวดมวน ต�ารายาเกร็ด เลขที่ 574

30. ยาเขียวกระท่อม แก้ปวดท้อง แก้บิดมูกเลือด ต�ารายาเกร็ด เล่ม 1 เลขที่ 620

31. ยาประคบ แก้ปวดบวม ต�ารายาไข้เล่ม 2 เลขที่ 619
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1. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์  นักวิชาการอิสระด้านการแพทย์พื้นบ้าน

2. นายพณรัญชน์  พลภัคดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย

3. รองศาสตราจารย์สมสมร ชิตตระการ  นักวิชาการพืชกระท่อม

4. นางสาวจิราภรณ์  บุญมาก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

5. นายสมคิด  ช่วยนุกูล ประธานหมอพื้นบ้าน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

 

รำยนำมผู้เชี่ยวชำญ
ในกำรร่วมจัดท�ำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกพืชกระท่อม
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1. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. 

ความรู้ทั่วไปและงานวิจัยพืชกระท่อม [อินเทอร์เน็ต]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

2565. สืบค้นจาก https://kratom.sci.psu.ac.th/knowledge

2. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา. ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา

ของการใช้พืชกระท่อม. บทสรุปของพืชกระท่อม. (พิมพ์ครั้งท่ี 2). สงขลา :  

ลีโอ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์, 2563. หน้า 1-6

3. มฮูมัมดัฟาห์ม ีตาเละ. ววิฒันาการกฎหมายกระท่อมในประเทศไทย. ศนูย์ศึกษา

ปัญหายาเสพติด [อินเทอร์เน็ต]. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565. สืบค้นจาก 

https://cads.in.th/cads/content?id=298

4. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. 

กฎหมายและการควบคุมก�ากับพืชกระท่อม. เอกสารประกอบการประชุม 

เชงิปฏบิตักิารด้านวชิาการ กระท่อม พืชยาทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กันยายน 2564.

5. จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พฤกษเคมีของพืชกระท่อม. 

บทสรุปของพืชกระท่อม. สงขลา : หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2558. หน้า 15-20 

6. จไุรทพิย์ หวงัสินทวกีลุ, นวิตั แก้วประดบั. ชวีวิทยา พฤกษเคม ีของพชืกระท่อม. 

บทสรุปของพืชกระท่อม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : ลีโอ ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท์, 

2563. หน้า 17

7. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดาริกา ใสงาม. ผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้พืชกระท่อม

แบบพื้นบ้าน. บทสรุปของพืชกระท่อม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา : ลีโอ ดีไซน์ 

แอนด์ พริ้นท์, 2563. หน้า 93-100

8. ไม้เทศเมืองไทย สรรพคุณของยาเทศและยาไทย. หมอเสงี่ยม พงษ์บุญรอด 

รวบรวมและเรียบเรียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงธน, 2522.

เอกสำรอ้ำงอิง
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9. สรุปเน้ือหา การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ “กระท่อม พืชยาทางการ

แพทย์แผนไทย”. ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, นนทบุรี 

10.  นวัิต ิแก้วประดบั. ใบกระท่อม สรรพคุณทางยา ประโยชน์และโทษ [อนิเทอร์เน็ต]. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565. สืบค้นจาก https://kratom.sci.psu.ac.th/

knowledge/pharmacy/4308

11. สัมมน โฉมฉาย, จุฬธิดา โฉมฉาย. ภาวะพิษจากสารเสพเพื่อผ่อนคลายใน 

วัยรุ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา จ�ากัด, 2560

12. ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์, ศิรินันท์ เอี่ยมภักดิ์. นิติพิษวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: 

บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จ�ากัด, 2550:106-108.

13. สมชาย ศรีวิริยะจันทร์. อันตรกิริยาระหว่างยาพืชกระท่อม ตอนที่ 1: วารสาร

ส�านักงาน ป.ป.ส., 2563; (36)3, 6-9.

14. สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. เอกสารวิชาการ พืชกระท่อม:  

การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู ้ชุมชนและงานวิจัยเก่ียวกับพืชกระท่อม 

เพื่อก�าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย. เชียงใหม่:  

ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย, 2562

15.  วินัย วนานุกูล, ภาสกร ชัยวานิชศิริ, สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา, ล�่าซ�า  

ลักขณาภิชนชัช, นันทา ชัยพิชิตพันธ์ เวชศาสตร์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วยยาและ 

สารเสพติด. สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี. 

(พิมพ์ครั้งที่ 1). นนทบุรี: บริษัท เดอะกราฟโก ซิสเต็มส์ จ�ากัด, 2563
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แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกพืชกระท่อม

ส�านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข
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