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ปี วนันี ้(24 ส.ค.) 
พชืกระทอ่มไดร้บัการปลดออกจากสถานะยาเสพตดิมาเป็นพชืทีป่ระชาชนปลูกเพือ่การบริ
โภคและขายไดท้ ัว่ไป 

แมแ้ตผู่ต้อ้งขงัหรอือยูร่ะหวา่งถูกด าเนนิคดเีกีย่วกบัพชืกระทอ่มก็จะไดร้บัการปลอ่ยตวัหรื
อยตุคิดโีดยไมถ่อืวา่เคยกระท าความผดิ 
พชืกระทอ่มเป็น 1 ในพชื 4 ชนดิทีอ่ยูใ่นบัญชยีาเสพตดิใหโ้ทษประเภทที ่5 ของ พ.ร.บ. 

ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ไดแ้ก ่กญัชา พชืกระทอ่ม พชืฝ่ิน และเหด็ขีค้วาย 
แตเ่มือ่วันที ่26 พ.ค. ทีผ่่านมา ราชกจิจานุเบกษาไดเ้ผยแพร ่พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที ่8) 

พ.ศ. 2564 ซึง่มสีาระส าคัญคอืการปลดพชืกระทอ่มออกจากยาเสพตดิใหโ้ทษ ใหม้ผีลบังคบัใช ้90 
วันนับแตวั่นประกาศซึง่ตรงกบัวันนี ้

 กัญชา : กฎหมายใชก้ัญชา-กระทอ่มทางการแพทยม์ผีลบงัคับใชแ้ลว้ 
 ทีม่ายาเสพตดิ หนึง่ค าถามทีท่หารปัตตานีตอบไมไ่ด ้
 กัญชา: พชืรา้ยหรอืสมนุไพรทางเลอืก 

 น ้ามันกัญชา : ท าความเขา้ใจ ปลดล็อกสารสกัดกัญชา-กัญชง ออกจากบัญชยีาเสพตดิ 

https://www.bbc.com/thai/thailand-47288335
https://www.bbc.com/thai/40024683
https://www.bbc.com/thai/thailand-42748753
https://www.bbc.com/thai/thailand-49550483


 

นายสมศักดิ ์เทพสทุนิ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรมอธบิายวา่ พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษฉบบัที ่
8 นี้ จะสง่ผลใหป้ระชาชนสามารถปลกูและบรโิภคกระทอ่มตามวถิชีาวบา้น 
รวมทัง้ยังซือ้หรอืขายใบกระทอ่มโดยไมผ่ดิกฎหมาย แตห่ากมกีารน าไปผสมยาเสพตดิอืน่ ๆ เชน่ 

"สีค่ณูรอ้ย" ซึง่เป็นสารเสพตดิทีเ่กดิจากการน ายาน ้าแกไ้อมาผสมกบัใบกระทอ่ม 
ยังถอืวา่เป็นความผดิตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ จะมกีารปลอ่ยผูก้ระท าความผดิตามกฏหมายพชืกระทอ่มจ านวน 1,038 ราย 

โดยถอืวา่ไมเ่คยกระท าความผดิ ส าหรับผูถ้กูจับกมุหรอืจ าเลยในชัน้ตา่ง ๆ 
จะไดด้ าเนนิการตามแนวทางการปฏบิัตขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการปลอ่ยตัวผูก้ระท าความผดิแ
ละผูต้อ้งขงัคดคีวามผดิเกีย่วกบัพชืกระทอ่มตอ่ไป แตผู่ท้ีท่ าผดิในคดทีีเ่กีย่วกบัสารเสพตดิ 

"สีค่ณูรอ้ย" จะไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์จากกฎหมายนี้ 
ขอ้มลูจากกระทรวงยตุธิรรมระบวุา่ 

การปลดกระทอ่มออกจากยาเสพตดิใหโ้ทษท าใหล้ดคา่ใชจ้่ายทัง้ในสว่นของภาครัฐและผูต้อ้งหาห
รอืจ าเลยถงึ 1.69 พันลา้นบาท โดยค านวณจากคา่ใชจ้่ายเฉลีย่ตอ่คดทีี ่76,612 บาท 
ซึง่คดขีอ้หาพชืกระทอ่มทีข่ ึน้สูศ่าลตัง้แต ่1 ม.ค. 2563 - 30 ม.ิย. 2564 มมีากถงึ 22,076 คด ี

บบีซีไีทยรวบรวม 10 เรือ่งน่ารูเ้กีย่วกับกระทอ่มมาน าเสนอตอ้นรับการกลับสูส่ถานะ "พชืยา" 
ซึง่มกีารใชก้ันมาตัง้แตส่มัยโบราณ 

 
1. กระทอ่มเป็นพชืวงศก์าแฟ 
กระทอ่มมชีือ่ทางวทิยาศาสตรว์า่ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. อยูใ่นวงศเ์ข็มและกาแฟ 

(Rubiaceae) เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ปานกลาง ใบคลา้ยใบกระดังงา 
มถีิน่ก าเนดิในเขตรอ้นชืน้แถบเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้โดยเฉพาะประเทศไทย มาลาย ู
จนถงึเกาะนวิกนิี เตบิโตไดด้ใีนทีชุ่ม่ชืน้ ความชืน้สงู ดนิอดุมสมบรูณ์ และมแีสงแดดปานกลาง 

ในไทยมอียู ่3 พันธุ ์คอื พันธุแ์ตงกวา พันธุย์กัษาใหญ่ และพันธุก์า้นแดง 
พบมากในป่าธรรมชาตบิรเิวณภาคใต ้เชน่ สรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช ตรัง สตลู พัทลงุ สงขลา 
ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส และยังพบในบางจังหวัดของภาคกลาง เชน่ ปทมุธานี 

มชีือ่เรยีกแตกตา่งกันไปในแตล่ะที ่เชน่ อดีา่ง อแีดง กระอว่ม ทอ่มหรอืทม่ 

 
2. พชืกระทอ่มมสีรรพคณุทางยา 
สมัยโบราณมกีารใชใ้บกระทอ่มเพือ่รักษาการตดิเชือ้ในล าไส ้แกท้อ้งเสยี ทอ้งรว่ง 

บรรเทาอาการปวดกลา้มเนื้อ ลดไข ้บรรเทาอาการไอ ท าใหน้อนหลับ 
โดยใชใ้บสดหรอืใบแหง้น ามาเคีย้ว สบู หรอืชงเป็นน ้าชา 
กลุม่ผูใ้ชแ้รงงานและเกษตรกรบรโิภคใบกระทอ่มเพือ่กดความรูส้กึเหน็ดเหนื่อยเมือ่ยลา้ 

ท าใหท้ างานไดย้าวนานขึน้ 
ชาวบา้นในภาคใตใ้ชใ้บกระทอ่มในการรักษาอาการป่วยทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว 
รวมทัง้รักษาโรคเรือ้รัง เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสงู 

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกรวบรวมต ารับยาแพทยแ์ผนโบราณทีใ่ชพ้ชืกระทอ่
มได ้18 ต ารับทัง้หมดเป็นคัมภรีย์าหลวงทัง้ส ิน้ เชน่ ต าราพระโอสถพระนารายณ์ 
ต ารายาโรงพระโอสถ (สมัยรัชกาลที ่2) ต ารายาศลิาจารกึวัดโพธิ ์(รัชกาลที ่3) 

ต าราแพทยศาสตรส์งเคราะห ์(รัชกาลที ่5) ต ารายาพระองคเ์จา้สายสนทิวงศเ์จา้กรมหมอหลวง 
(รัชกาลที ่5) ต าราเวชศกึษาของพระยาพศิณุประสาทเวช (รัชกาลที ่5) 



ต ารายาแพทยต์ าบลของพระยาแพทยพ์งศาวสิทุธาธบิด ี(แพทยห์ลวงประจ าพระองคใ์นรัชกาลที ่
6) และคัมภรีแ์พทยไ์ทยแผนโบราณของขนุโสภติบรรณลักษณ์ เป็นตน้ 
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                                                               ค าบรรยายภาพ,ดอกและใบกระท่อม 

3. "ไมทราไจนนี" สารส าคญัทีพ่บเฉพาะในพชืกระทอ่ม 
การศกึษาทางเภสชัวทิยาพบวา่สารทีพ่บในกระทอ่มมากทีส่ดุเป็นสารกลุม่อัลคาลอยด ์(alkaloids) 
ซึง่เป็นสารทีม่ฤีทธิท์างเภสชัวทิยาในหลายระบบและถกูน ามาใชใ้นการรักษาโรคอยา่งกวา้งขวาง 
สารส าคัญทีพ่บคอืไมทราไจนีน (mitragynine) ซึง่เป็นสารทีพ่บเฉพาะในพชืกระทอ่มเทา่นัน้ 

ออกฤทธิบ์รรเทาอาการปวดและตา้นอักเสบ นอกจากนี้ยังพบสารสกัดจากใบกระทอ่มทีส่ าคัญ เชน่ 
7-hydroxymitragynine ทีม่ฤีทธิร์ะงับปวดไดค้ลา้ยกับการใชม้อรฟี์น 
แมจ้ะมคีวามแรงต ่ากวา่มอรฟี์น แตม่ขีอ้ดกีวา่ตรงทีไ่มก่ดระบบทางเดนิหายใจ 

ไมท่ าใหค้ลืน่ไสอ้าเจยีน พัฒนาการในการตดิยาชา้กวา่มอรฟี์นหลายปี 
 

 

4. กนิพชืกระทอ่มไมถ่กูวธิมีอีนัตรายตอ่สขุภาพ 
การบรโิภคกระทอ่มในปรมิาณต ่า ๆ จะออกฤทธิก์ระตุน้ ลดอาการเมือ่ยลา้ ท างานไดน้านขึน้ 

แตถ่า้ใชใ้นปรมิาณสงูจะมฤีทธิก์ลอ่มประสาทและเสพตดิ ยิง่ถา้เสพไปนาน ๆ 
ผูเ้สพอาจมอีาการทอ้งผูก นอนไมห่ลับ คลืน่ไสอ้าเจยีน ผวิหนังคล ้าลง 
บางรายทีเ่สพมากเกนิไปอาจพบอาการแขนกระตกุ อารมณ์ซมึเศรา้หรอืไมก่็กา้วรา้ว กระวนกระวาย 

ความดันสงู มอีาการทางจติ หวาดระแวง เห็นภาพหลอน พดูไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง 
เมือ่หยดุเสพใบกระทอ่มก็จะท าใหร้า่งกายไมม่แีรง ออ่นเพลยี ท างานไมไ่ด ้ปวดเมื่อยตัว 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

5. จากพชืสมนุไพรกลายเป็น "สีค่ณูรอ้ย" 
ศนูยว์ชิาการดา้นยาเสพตดิ ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิระบวุา่ในชว่งปี 
2547 พบวา่สารเสพตดิทีเ่รยีกวา่ "สีค่ณูรอ้ย" (4x100) 

เริม่แพรห่ลายในกลุม่วัยรุน่ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้สีค่ณูรอ้ยเป็นเครือ่งดืม่ทีม่สีว่นผสมหลัก 4 
อยา่ง คอื น ้าตม้ใบกระทอ่ม น ้าอดัลมประเภทโคลา่ ยาแกไ้อทีม่สีว่นผสมของโคเดอนี และยากันยงุ 
ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นสตูรเริม่แรกของสีค่ณูรอ้ยตามการระบขุองกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

สีค่ณูรอ้ยมฤีทธิก์ระตุน้ประสาท ท าใหผู้เ้สพเมามาย 
และยังมรีายงานวา่มเียาวชนเสยีชวีติจากการเสพสีคู่ณรอ้ยอกีดว้ย 
นอกจากสตูรสีค่ณูรอ้ยแบบดัง้เดมิแลว้ 

ยังมกีารใสส่ว่นผสมและยาทีม่ฤีทธิก์ลอ่มประสาทอกีหลายอยา่งเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้
สพ การแพร่ระบาดของสีค่ณูรอ้ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ทีห่ลายหน่วยงานใหค้วามส าคัญ 
และยังท าใหพ้ชืกระทอ่มถกูจับตามากยิง่ข ึน้ในฐานะทีเ่ป็นสว่นผสมหลักของเครือ่งดืม่ทีน่ าไปสูก่ารเ

สพยาเสพตดิชนดิอืน่ทีร่นุแรงขึน้ 
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ค าบรรยายภาพ, 

ชายคนหน่ึงใน จ.นราธวิาส ก าลงัผสม "สีคู่ณรอ้ย" ซ ึง่มนี ้าใบกระท่อมเป็นหน่ึงในสีส่่วนผสมหลกั 

 

6. ถกูควบคมุคร ัง้แรกสมยัรชักาลที ่8 
ประเทศไทยออกกฎหมายควบคมุการครอบครอง ปลกู เสพ ซือ้ 
ขายพชืกระทอ่มเป็นครัง้แรกในสมัยรัชกาลที ่8 เมือ่มกีารตรา พ.ร.บ. พชืกระทอ่ม พ.ศ. 2486 

ระบวุา่ "หา้มผูใ้ดเสพ ปลกู ม ีซือ้ ขาย ให ้หรอืแลกเปลีย่นพชืกระทอ่ม 
เวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงาน เพือ่ประโยชน์ในการประกอบโรคศลิป์หรอืวทิยาศาสตร ์



ผูใ้ดฝ่าฝืน มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ 200 บาทหรอืจ าคกุไมเ่กนิ 6 เดอืน 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ" 

อยา่งไรก็ตามผูศ้กึษาเกีย่วกับพชืกระทอ่มวเิคราะหว์า่ 
การออกกฎหมายใหก้ระทอ่มเป็นยาเสพตดิตอ้งหา้มในสมัยนัน้ 
มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ปกป้องผลประโยชน์ทางการคา้และภาษีของรัฐ 

เนื่องจากฝ่ินทีรั่ฐเป็นผูผู้กขาดการผลติมรีาคาแพง ท าใหค้นหันมาสบูกระทอ่มแทนฝ่ิน 
มใิชเ่ป็นการออกกฎหมายเพือ่ป้องกนัการเสพตดิพชืกระทอ่ม 
เมือ่มกีารออก พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 พชืกระทอ่มก็ถกูควบคมุอยา่งตอ่เนือ่งในฐานะ 

"ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภทที ่5" ซึง่มพีชืเสพตดิจัดอยูใ่นประเภทนี้ทัง้หมด 4 ชนดิ 
นอกจากกระทอ่มแลว้ก็มกีัญชา ฝ่ินและเห็ดขีค้วาย 

ปี 2562 มกีารแกไ้ขปรับปรงุ พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ 
เพือ่ปลดลอ็กใหม้กีารใชก้ัญชาและพชืกระทอ่มในทางการแพทย ์โดย พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ 
(ฉบับที ่7) ระบวุา่ หา้มมใิหผู้ใ้ดเสพยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 

"เวน้แตก่ารเสพนัน้เป็นการเสพเพือ่การรักษาโรค ตามค าสัง่ของผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม 
ผูป้ระกอบวชิาชพีทันตกรรม ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย 
ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์

หรอืหมอพืน้บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ทีไ่ดรั้บใบอนุญาต 
หรอืเป็นการเสพเพือ่การศกึษาวจัิย" แตก่ารเสพ ครอบครอง ขาย 
น าเขา้หรอืสง่ออกพชืกระทอ่มทีน่อกเหนอืจากนี้ยงัถอืวา่เป็นความผดิ มโีทษทัง้จ าคกุและปรับ 

 

7. พ.ร.บ.ยาเสพตดิใหโ้ทษ ฉบบัที ่8 
ใหส้ถานะใหมพ่ชืกระทอ่ม 
ปี 2564 มกีารปรับปรงุแกไ้ข พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษอกีครัง้เป็นฉบับที ่8 
มสีาระส าคัญอยูท่ีก่ารปลดพชืกระทอ่มออกจากบญัชยีาเสพตดิใหโ้ทษ 

รวมทัง้ยกเลกิบทลงโทษทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัพชืกระทอ่ม 
พ.ร.บ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ ฉบบัที ่8 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที ่26 พ.ค. 2564 
และมผีลบงัคบัใชใ้นวันที ่24 ส.ค. 2564 โดยระบถุงึเหตผุลในการประกาศใชก้ฎหมายฉบบันี้วา่ 

"โดยทีปั่จจุบนัพชืกระทอ่มเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5 
ตามพระราชบัญญัตยิาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

แตใ่นหลายประเทศมไิดก้ าหนดใหพ้ชืกระทอ่มเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษ 
ประกอบกับอนุสญัญาเดีย่ววา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ ค.ศ. 1961 
และพธิสีารแกไ้ขอนุสญัญาเดีย่ววา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ ค.ศ. 1972 

มไิดก้ าหนดใหพ้ชืกระทอ่มเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษ ดงันัน้ 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลและบรบิทของสงัคมไทยในบางพืน้ทีท่ีม่กีารบรโิภคพชืกระทอ่มตาม
วถิชีาวบา้น สมควรยกเลกิพชืกระทอ่มจากการเป็นยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 5" 

 

8. พชืกระทอ่มก าลงัจะมกีฎหมายเป็นของตวัเอง 
ขัน้ตอนตอ่ไปหลังจากปลดพชืกระทอ่มออกจากบัญชยีาเสพตดิใหโ้ทษแลว้ กจ็ะมกีารออก พ.ร.บ. 
พชืกระทอ่ม เพือ่จัดการดแูลพชืกระทอ่มโดยเฉพาะ ซึง่รา่ง พ.ร.บ. 
พชืกระทอ่มทีเ่สนอโดยกระทรวงยตุธิรรมไดผ้่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรแีลว้ตัง้แตเ่ดอืน 

ต.ค. 2563 ขณะนี้อยูร่ะหวา่งรอเขา้สูก่ารพจิารณาในสภา 
กฎหมายฉบบันี้ไดก้ าหนดมาตรการก ากับดแูลการปลกูพชืกระทอ่ม การขาย 
การน าเขา้หรอืสง่ออกใบกระทอ่ม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ เชน่ 



 ก าหนดใหก้ารปลกูพชืกระทอ่ม การขาย การน าเขา้หรอืสง่ออกใบกระทอ่ม 
เพือ่ประโยชน์เชงิอตุสาหกรรม ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต 

 ก าหนดคณุสมบัตแิละระเบยีบเกีย่วกับสถานทีข่าย น าเขา้หรอืสง่ออกพชืกระทอ่ม 
 ก าหนดมาตรการป้องกันการใชใ้บกระทอ่มในทางทีผ่ดิ เชน่ หา้มขายใบกระทอ่ม 

น ้าตม้ใบกระทอ่ม 

หรอือาหารทีม่ใีบกระทอ่มเป็นวัตถดุบิหรอืสว่นประกอบแกบ่คุคลอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
หญงิมคีรรภแ์ละหญงิใหน้มบตุร หากฝ่าฝืนมโีทษปรับไมเ่กนิ 30,000 บาท, 
หา้มบรโิภคใบกระทอ่มหรอืน ้าตม้ใบกระทอ่มทีป่รงุผสมกับยาเสพตดิใหโ้ทษ 

ฝ่าฝืนมโีทษปรับไมเ่กนิ 50,000 บาท เป็นตน้ 

 
ทีม่าของภาพ,GETTY IMAGES 

ค าบรรยายภาพ, 

ตม้น ้ากระท่อม 

9. พชืกระทอ่มในตา่งประเทศ 
องคก์ารสหประชาชาตไิมไ่ดป้ระกาศควบคมุพชืกระทอ่มในบญัชรีายชือ่ยาเสพตดิหรอืวัตถอุอกฤทธิ์

ตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 
แตจ่ากส านักงานควบคมุยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNODC) 
ไดข้อความรว่มมอืใหป้ระเทศสมาชกิเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณ์ของสารออกฤทธิ ์

ซ ึง่มพีชืกระทอ่มรวมอยูด่ว้ย ขณะทีบ่างประเทศ เชน่ เดนมารก์ ลัตเวยี ลทิัวเนีย โปแลนด ์โรมาเนีย 
สวเีดน นวิซแีลนดจั์ดใหพ้ชืกระทอ่ม สารไมทราไจนีน และสาร 7-hydroxymitragynine 

เป็นยาควบคมุ 
แตก่็มหีลายประเทศทีอ่นุญาตใหซ้ือ้ขายและสง่ออกกระทอ่มไดอ้ยา่งถกูกฎหมาย เชน่ อนิโดนีเซยี 
ในอังกฤษมกีารขายกระทอ่มทัง้ใบสด ใบแหง้ ผง และสารสกัด 

ผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบสัง่แพทย ์
 

10. ใบกระทอ่มตา้นโควดิ-19 เป็น "ขา่วปลอม" 



เมือ่เร็ว ๆ นี้ กรมการแพทยแ์ผนไทยฯ ออกเอกสารชีแ้จงกรณีทีโ่ลกออนไลน์มกีารสง่ตอ่ขอ้มลูเรือ่ง 
"ใบกระทอ่มตา้นโควดิ-19" 

มกีารโฆษณาชวนเชือ่ในสือ่ออนไลน์โดยผูผ้ลติผลณิภัณฑจ์ากกระทอ่มวา่สามารถใชใ้บกระทอ่มป้อ
งกันหรอืรักษาโรคโควดิ-19 โดยกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ ชีแ้จงวา่ขอ้มลูดังกลา่วเป็น "ขา่วปลอม" 
ปัจจุบนัยังไมพ่บรายงานการวจัิยทีย่นืยันวา่ใบกระทอ่มมสีารทีม่ฤีทธิต์า้นเชือ้ไวรัสโคโรนาทีก่อ่โรคโ

ควดิ-19 นอกจากนีอ้งคก์ารอาหารและยาของสหรัฐฯ 
ยังไดอ้อกค าเตอืนเรือ่งการใชผ้ลติภัณฑด์ังกลา่ว เนือ่งจากเป็นผลติภัณฑท์ีไ่มไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนและ 
ไมไ่ดรั้บการพจิารณาดา้นความปลอดภัย 

 
 

 
 
 

 
อา้งองิขอ้มูลจาก: 
"กระทอ่ม..พชืทีท่กุคนอยากรู"้ โดย ดร. ภก. สมนกึ บญุสภุา ภาควชิาเภสชัวนิจิฉัย 

คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
"ใบกระทอ่ม สรรพคณุทางยา ประโยชน์และโทษ" โดย ผศ.ดร.นวัิต ิแกว้ประดับ 
ภาควชิาเภสชัเวทและเภสชัพฤษศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์

"สถานะของกัญชาและพชืกระทอ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษปัจจุบนั" โดย พสิทิธิ ์
ศรวีรานันท ์นติกิรช านาญการพเิศษ กรมการปกครอง 
สถานะของกัญชาและพชืกระทอ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษปัจจบุัน 

"กระทอ่มและกัญชาเป็นความมั่นคงดา้นยาของประเทศ" ผศ.ภญ.ดร.นยิดา เกยีรตยิิง่องัศลุ 
คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/354/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
https://www.oncb.go.th/ncsmi/cottage8/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.pdf
https://multi.dopa.go.th/legal/assets/modules/news/uploads/383762e2d9265ab85907ca44917227365c8793e71443d4121084440950987261.pdf
http://www.thaidrugwatch.org/download/series/series36.pdf

	พืชกระท่อม: 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ได้รับการปลดจากสถานะ "ยาเสพติดให้โทษ"
	1. กระท่อมเป็นพืชวงศ์กาแฟ
	2. พืชกระท่อมมีสรรพคุณทางยา
	3. "ไมทราไจนีน" สารสำคัญที่พบเฉพาะในพืชกระท่อม
	4. กินพืชกระท่อมไม่ถูกวิธีมีอันตรายต่อสุขภาพ
	5. จากพืชสมุนไพรกลายเป็น "สี่คูณร้อย"
	6. ถูกควบคุมครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 8
	7. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 ให้สถานะใหม่พืชกระท่อม
	8. พืชกระท่อมกำลังจะมีกฎหมายเป็นของตัวเอง
	9. พืชกระท่อมในต่างประเทศ
	10. ใบกระท่อมต้านโควิด-19 เป็น "ข่าวปลอม"


