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ชื่อบทความ/ผลงาน Five Plant-based New Psychoactive Substances
ชื่อผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

1. บทคัดย่อ
ส ำนั กงำนยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Office on Drugs and
Crime; UNODC) ให้ควำมหมำยคำว่ำ สำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ หรือ New Psychoactive Substance
(NPS) ว่ำหมำยถึงสำรจำกแหล่งธรรมชำติ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ จำกกำรสังเครำะห์ที่สำมำรถออกฤทธิ์ต่ อจิต
ประสำท และมิได้ถูกควบคุมภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และอนุสัญญำว่ำด้วยวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ค.ศ. 1971 กลไกกำรออกฤทธิ์ของสำรกลุ่ม NPS มีลักษณะเหมือนหรือคล้ำยสำร
เสพติด ปัจจุบันแนวโน้มของกำรใช้พืชเสพติดในทำงที่ผิดมีมำกขึ้น บทควำมนี้ได้กล่ำวถึงพืชออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสำทที่มีรำยงำนโดย UNODC ที่จัดอยู่ในสำรกลุ่ม NPS อุบัติใหม่ นอกเหนือจำกฝิ่น กัญชำ โคค่ำ โดย
กล่ำวถึงลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ สำรออกฤทธิ์ กลไกกำรออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ และพิษวิทยำ รวมถึง
แนวโน้มและอุบัติกำรณ์ใช้ในทำงที่ผิด
2. คาสาคัญ (Key words) ของบทความ ( 3 - 5 คา)
Plant-base NPS; คัต (Khat); พืชกระท่อม (Kratom); ดีไวเนอร์เซจ (Diviner’s sage); เห็ดเมำ (Magic
mushroom); แมนเดรก (Mandrake)
3. บทความทางวิชาการฉบับเต็ม
3.1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. รู้จักสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ที่มีแหล่งที่มำจำกพืช
2. รู้จักพืชที่จัดอยู่ในสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ รวม 5 ชนิด ได้แก่ คัต พืชกระท่อม ดีไวเนอร์เซจ
เห็ดเมำ และแมนเดรก รวมถึงแนวโน้มและอุบัติกำรณ์ใช้ในทำงที่ผิด
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3.2. เนื้อหา
บทนาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่
สำรออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสำทใหม่ หรื อ New Psychoactive Substance (NPS) ควำมหมำยตำม
สำนักงำนยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Office on Drugs and Crime;
UNODC) หมำยถึงสำรหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกแหล่งธรรมชำติหรือกำรสังเครำะห์ที่สำมำรถออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสำท ที่มิได้ถูกควบคุมภำยใต้อนุสัญญำว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และอนุสัญญำว่ำด้วยวัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ค.ศ. 1971 เมื่อมีกำรนำมำใช้ในทำงที่ผิด และเนื่องจำกพืชหรือสำรดังกล่ำวไม่ได้ถูก
ควบคุม จึงอยู่นอกเหนือควำมควบคุมของกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด มีชื่อเรียกอื่น ๆ แทนคำว่ำ NPS เช่น
legal highs, herbal highs, bath salts, synthetic drugs, party pills, synthetic cocaine, herbal ecstasy,
loaded, HyperDrive, NeuroBlaster, plant fertilizer, herbal incense, room deodorizers, aphrodisiac
tea, social tonics, new and emerging drugs, drug analogs, designer drug, research chemicals,
spice, laboratory reagent เป็นต้น1-5
‘NPS’ จำหน่ำยในรูปต่ำง ๆ กัน เช่น ผงแห้ง เม็ด ส่วนผสมในยำสูบ ของเหลว แคปซูล สำรสกัดพืช
หรือชิ้นส่วนของพืชเป็นต้น หำซื้อได้ในท้องตลำดรวมถึงตลำดออนไลน์ สำร NPS มักมีรำคำถูกและหำซื้อง่ำย
เมื่อสำรดังกล่ำวไม่ได้จัดอยู่ใน ‘รำยกำรต้องห้ำม’ ในแต่ละประเทศ จึงตรวจไม่พบในกระบวนกำรคัดกรอง
ตำมปกติ
‘NPS’ มีควำมหมำยที่แตกต่ำงจำกยำเสพติดและยำออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ในประเด็นต่อไปนี้
1. สำรส่วนใหญ่จำหน่ำยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรวิจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบำยกำรควบคุมและกำร
เฝ้ำระวังของแต่ละประเทศ
2. สำร NPS เหล่ำนี้ ไม่จัดอยู่ในรำยกำรกลุ่มสำรที่ต้องควบคุมโดยรัฐ โดยผ่ำนกำรพัฒนำ-ดัดแปลง
สำรใหม่ตลอดเวลำ
3. สำร NPS มักมีกลไกเหมือนหรื อคล้ำยสำรเสพติด ภำยหลังกำรเสพให้ผลออกฤทธิ์ที่คล้ำยหรื อ
ใกล้เคียงกับกำรเสพ สำรเสพติด
4. สำร NPS อำจได้จำกธรรมชำติ และ/หรือสังเครำะห์โดยอำศัยสำรต้นแบบที่แยกได้จำกธรรมชำติ
สำรเหล่ำนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสำรค้นพบใหม่ พืชหรือสำรบำงชนิดมีกำรใช้ในเชิงวัฒนธรรมอยู่แล้ว6
UNODC แบ่งสำรกลุ่ม NPS เป็น 7 กลุ่ม7 ดังนี้
1. synthetic cannabinoids ได้แก่ อนุพันธ์ของ tetrahydrocannabinol (THC), HU-210,
cyclohexylphenols, aminoalkylindoles เป็นต้น
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2. synthetic cathinones ได้แก่ อนุพันธ์ของ phenethylamine, mephedrone, methylone
(4-methylmethcathinone), pyrovalerone เป็นต้น
3. ketamine หรือกลุ่ม phencyclidine (PCP)
4. phenethylamines ได้แก่ ‘2C series’ เช่น 2C-B, 2C-E, 2C-I, ‘D series’ เช่น DOI, DOC,
benzodifurans เช่น bromo-dragonfly, 2C-B-Fly และอื่น ๆ เช่น p-methoxymethamphetamine
(PMMA) เป็นต้น
5. piperazines หรือเรียก ‘failed pharmaceuticals’ ส่วนใหญ่เป็นสำรที่ถูกพัฒนำเพื่อเป็นยำ แต่
ไม่สำมำรถนำเข้ำสู่ตลำดได้ด้วยสำเหตุเรื่องควำมปลอดภัย เช่น 1-benzylpiperazine (BZP), 1-(3chlorophenyl)piperazine (mCPP), 1-(3-trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP), 1-benzyl-4methylpiperazine (MBZP), 1-(4-fluorophenyl)piperazine (pFPP)
6. สำรจำกพืช (plant-based substances) ได้แก่ คัต (khat), พืชกระท่อม (kratom), ดีไวเนอร์เซจ
(Diviner’s sage) เป็นต้น
7. สำรอื่น ๆ (Miscellaneous substances) ได้แก่ aminoindanes (2-AI, 5-IAI, etc),
phencyclidine-type substances (3-MeO-PCE, 4-MeO-PCP), tryptamine (5-MeO-DIPT, 5-MeOAMT) รวมถึงกลุ่ม ‘natural tryptamine’ ที่ได้จำกเห็ดเมำ (สดและแห้ง)
กำรเฝ้ ำ ระวั ง กำรใช้ NPS เป็ น กำรติ ด ตำมอั น ตรำยจำกกำรใช้ แ ละประเมิ น ผลเมื่ อ ใช้ ใ นระยะยำว
โครงสร้ำงของสำร NPS มีลักษณะเลียนแบบโครงสร้ำงของสำรเสพติด หรืออำจเรียกว่ำ ‘designer drug’
กำรศึกษำสำรเคมีในกลุ่ม NPS ที่มีผลต่อสุขภำพยังมีข้อมูลน้อย รำยงำนวิจัยส่วนใหญ่เป็นผลกำรศึกษำใน
สัตว์ทดลอง กำรรำยงำนผลข้ำงเคียงหรืออันตรำยจำกกำรใช้ในมนุษย์ที่เป็นสำเหตุที่ก่อให้เกิดพิษในมนุษย์หรือ
เป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิต ส่วนพิษวิทยำ กำรใช้ในทำงที่ผิด (abuse liability) และควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
อันตรำยเมื่อมีกำรใช้ในระยะยำว ยังมีกำรศึกษำน้อยมำก7-8
Five New psychoactive substances: plant-based origin
พืชเสพติดหลำยชนิดเป็นพืชต้นแบบของกำรพัฒนำยำแผนปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ดัง
ตัวอย่ำงเช่น ยำงจำกต้นฝิ่นที่มำของยำแก้ปวดมอร์ฟีน ใบโคค่ำที่มีสำรโคเคนต้นแบบยำชำเฉพำะที่ กัญชำที่ให้
สำรแคนนำบินอยด์ที่กระตุ้นควำมอยำกอำหำร เป็นต้น พืชเหล่ำนี้จัดอยู่ในกลุ่มยำเสพติดให้โทษตำมประกำศ
ขององค์กำรสหประชำชำติ นอกจำกนี้สำรดังกล่ำวยังเป็นต้นแบบกำรสังเครำะห์สำรเสพติดอีกหลำยชนิด
สำร NPS มีทั้งที่ได้จำกธรรมชำติและกำรสังเครำะห์ ดังแสดงในตารางที่ 1 อีกทั้งมีกำรตั้งชื่อที่สื่อใน
เชิงกำรตลำด และ/หรือ ควำมสอดคล้องกับฤทธิ์เสพติดที่ต้องกำร ในนำมของ ‘street name’ สำร NPS ที่มี
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กำรจำหน่ำยในปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนตลอดเวลำ ในรำยงำนของ UNODC ได้ระบุชื่อสำรใหม่ที่มีรำยงำน
สำหรับ ‘สำรจำกพืช’ หรือ ‘plant-based substances’ มีแนวโน้มกำรใช้พืชหลำยชนิด ดังแสดงในตารางที่
2 ควำมถี่ของกำรใช้พืชเหล่ำนี้ในทำงที่ผิด และอันดับควำมนิยมมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่ สำรออกฤทธิ์
ที่มีรำยงำนในพืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็นสำรกลุ่มอัลคำลอยด์ ตำมด้วยเรซิน และกลุ่ม
เทอร์ปีนอยด์8 ดังสรุปในตารางที่ 3 เมื่อปี ค.ศ. 2019 Feng และคณะ8 ได้รายงานสมุนไพรที่มีการใช้ในทาง
ผิด ‘ห้าชนิด’ ประกอบด้วย คัต พืชกระท่อม ดีไวเนอร์เซจ เห็ดเมำ และแมนเดรก โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทชนิดใหม่ และ ‘street name’2
ดัดแปลงจำก Kadam (2019) Annals of Indian Psychiatry 3: 86-91.
สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ (NPS)
Synthetics
Dimethyltryptamine
(N, N-DMT, DMT)
Gamma-hydroxybutyric acid
(GHB)
Ketamine
LSD (D-LSD)
Phencyclidine (PCP)
Synthetic cathinones
Fentanyl
Synthetic cannabinoids
Methylenedioxymethamphetamine
(MDMA)

Street names

Dimitri, The spirit molecule
Date Rape Drug, G, Georgia Home Boy, Gina, Goop,
Grievous Bodily Harm, Liquid E, Liquid X
Blind Squid, Cat Valium, Green, Jet, K, Super Acid, Vitamin
K, Special K
Acid, Dots, Electric Kool-Aid, Purple Haze, Sugar Cubes,
Yellow Sunshine, Blotter
Angel, Angel Dust, Butt Naked, Dust, Purple Rain, Rocket
Fuel, Stardust, Water, Wet, Yellow Fever, Zombie
Bath Salts, Bliss, Cloud Nine, Flakka, Lunar Wave, Vanilla
Sky, White Lightning
Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend,
Jackpot, Murder 8, Tango, Cash
Black Mamba, Bombay Blue, Fake Weed, Genie, K2, Spice,
Moon Rocks
Disco Biscuits, Egg Rolls, Eve, Happy Pills, Lover’s Speed,
Malcolm X, Peace, Scooby Snacks, Smarties, The Vowel,
Uppers, Vitamin E, Vitamin X, Vowel, X, XTC
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สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ (NPS)
Plant-based NPS
Khat
Kratom
Peyote
Magic mushroom
Salvia divinorum

Street names
Abysssinian Tea, Catha, Chat, Kat, Oat, African Salad
Biak-Biak, Herbal Speedball, Ithang, Kahyam, Ketum
Big Chief, Buttons, Cactus, Mescal, Moon, San Pedro, Topi,
Blue Caps
Alice, Boomers, Caps, Cow Patties, Fungus, Hongos, Magic,
Mushies, Pizza Toppings, Shrooms, Tweezes
Diviner’s Sage, Magic Mint, Sally-D

ตารางที่ 2 สำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ ที่ได้จำกพืชและเห็ด7 ตำมประกำศ UNODC ปี ค.ศ.2013
ชื่อทั่วไป
Akuamma seed
Ayahuasa
Blue Egyptian water lily
Calea zacatechichi
Chacruna
Datura
Damiana
Hawaiian Baby Woodrose
Kanna
Kava, Kawa
Khat
Kratom
Lion’s Tail (or Wild Dagga)
Mimosa hostilis
Morning Glory
Peyote cactus
Salvia
Syrian rue
Voacanga africana
Wild Lettuce

ชื่อวิทยาศาสตร์
Picalima nitida
Banisteriopsis caapi
Nymphea caerulea
Calea ternifolia
Psychotria viridis
Datura stramonium
Turnera diffusa
Argyreia nervosa
Sceletium tortuosum
Piper methysticum
Catha edulis
Mitragyna speciosa
Leonotis leonurus
Mimosa tenuiflora
Ipomoea spp.
Lophophora williamsii
Salvia divinorum
Peganum harmala
Voacanga africana
Lactuca virosa

สารออกฤทธิ์ (Active ingredients)
Akuamine
Dimethyltryptamine (DMT)
Nuciferine, aporphine
Sesquiterpene lactones
Dimethyltryptamine (DMT)
Hyoscyamine, atropine, scopolamine
Not known
Ergine (D-lysergic acid amide; LSA)
Mesembrine
Kavalactonesa
Cathinones, cathine
Mitragynineb
Leonurine
Dimethyltryptamine (DMT)
Ergine (D-lysergic acid amide; LSA)
Mescaline
Salvinorin A
Harmaline, harmine
Iboga alkaloids (voacangine, voacamine)
Lactucin

a

ประกอบด้วย yangonin, methysticin, dehydromethysticin, dihydrokawain, kawain, desmethoxyyangonin

b

มีรำยงำนอัลคำลอยด์กว่ำ 25 ชนิด ที่พบในพืชกระท่อม และสำร mitragynine เป็นสำรอัลคำลอยด์ที่ออกฤทธิ์ในพืช
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ตารางที่ 3 กลุ่มสำรและชื่อของสำรที่มีรำยงำนกำรใช้ในทำงที่ผิด8
ดัดแปลงจำก Feng et al. (2017) Journal of Food and Drug Analysis 25: 461-471.
กลุ่มสาร
อัลคำลอยด์ (Alkaloids)

เรซิน (Resins/resinoids)
เทอร์ปีนอยด์ (Terpenoids)

กลุ่มพืช (จีนัส)
Atropa
Erythroxylum
Catha
Mitragyna
Papaver
Psilocybe
Cannabis
Salvia

ชื่อสารออกฤทธิ์
Tropanes (e.g. atropine)
Tropanes (e.g. cocaine)
Cathinone
Mitragynine
Isoquinoline (e.g. morphine)
Psilocybin, Psilocin
Tetrahydrocannabinol
Salvinorin A

1. คัต (Khat; Chat)8-15
ชื่อวิทยาศาสตร์ Catha edulis (Vahl) Forsskal. Ex Endl.
ชื่อพ้อง (Synonyms) Catha edulis Forsk; Catha forskalii A.Rich; Catha inermis G.F.Gmel.;
Celastrus edulis Vahl; Dillonia abyssinica Sacleux; Trigonotheca serrata Hochst.
ชื่ออื่น ๆ คำท แกท Arabian tea, khat, qat, gat, miraa, q’at, kat, chat, tschat (Ethiopia), miraa
(Kenya), murungu, kafta
วงศ์ Celastraceae (Bitter Sweet Family)
เป็นไม้ยืนต้น เขียวตลอดปี ควำมสูงได้ถึง 15-20 เมตร กำรขยำยพันธุ์ใช้วิธีปักชำ กำรเพำะปลูกมักตัด
แต่งให้เป็นไม้พุ่ม สูง 3-5 เมตร พบแถบแอฟริกำตอนใต้ ได้แก่ เยเมน เอธิ โอเปีย และเคนยำ ปัจจุบันพบแถบ
ทำงตอนเหนือของมำดำกัสกำร์ อัฟกำนิสถำน เตอร์กิสถำน และ อิสรำเอล บริเวณที่มีปลูกต้นคัตมำกคื อ
ประเทศเยเมน
กำรใช้เป็นยำของใบคัต ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎใน Arabian Pharmacopoeia ใบคัตช่วยรักษำ
ภำวะซึมเศร้ำ ในเยเมน ใช้ลดควำมอยำกอำหำร สูดควันจำกกำรเผำใบคัตรักษำอำกำรปวดศีรษะ ในเอธิโอเปีย
เคี้ยวใบคัต กระตุ้นร่ำงกำย ทำให้กระปรี้ประเปร่ำ บำรุงกำหนัด (aphrodisiac)
ส่วนที่ใช้ ใบ (สด หรือ แห้ง) ใช้ใบแห้งเตรียมในรูปเครื่องดื่ม Abyssinian tea, Arabian tea, Somali tea
องค์ ป ระกอบทางเคมี ประกอบด้ ว ยอั ล คำลอยด์ ก ลุ่ ม phenylalkylamines, tannins, flavonoids,
glycosides, non-cyclic nitrogen containing compounds
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สำรกลุ่มอัลคำลอยด์ที่สำคัญที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทคือ phenylalkylamines ที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกับ
dopamine, norepinephrine ไ ด้ แ ก่ cathinone [ S- ( - ) - cathinone] , cathine [ 1S,2S- ( + ) norpsudoephedrine] และ norephedrine [1R,2S-(-)norephedrine] สำรในกลุ่มนี้มีโครงสร้ำงคล้ำยสำร
amphetamine และ noradrenaline นอกจำกนี้ยังพบสำรกลุ่ม phenylpropylamines ได้แก่ (R,S)-(+)merucathine, (S)-(+)-merucathinone, (S,S)-(-)-pseudomerucathine อีกทั้งใบคัตอุดมไปด้วยวิตำมิน
ได้แก่ vitamin C, thiamine, riboflavin, niacin, beta-carotene เป็นต้น
นอกจำกนี้คัตยังมีสำรกลุ่ม cathedulins มีรำยงำนกว่ำ 62 ชนิด โครงสร้ำงหลักเป็นอนุพันธ์เอสเทอร์
หรือแลคโตนของสำร sesquiterpene polyol ซึ่งเป็นสำรจำพวกน้ำมันหอมระเหย (volatile oil) นอกจำกนี้
ยั ง มี ร ำยงำนสำรสี จ ำกเปลื อ กรำกของต้ น คั ต เป็ น สำรจ ำพวก triterpenoid quinones ได้ แ ก่ celastrol,
pristimerin, iguesterin และ tingenone (tingenin A และ tingenin B)
สำร cathinone สลำยตัวได้ง่ำยหลังเก็บเกี่ยวและกระบวนกำรทำแห้ง เกิดเป็น ‘dimer’ เรียกว่ำ 3,6dimethyl-2,5-diphenylpyrazine หรื อสลำยตัว เป็นโมเลกุล ขนำดเล็ ก ปริมำณสำร cathinone ที่พบใน
ต้นคัต มีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับแหล่งปลูก โดยทั่วไป ใบ 100 กรัม ใบสด จะประกอบด้วย (ค่ำโดยเฉลี่ย)
cathinone 36 มิลลิกรัม cathine 120 มิลลิกรัม และ norephedrine 8 มิลลิกรัม เพื่อคงควำมสดของยอด
และใบคัต จึงนิยมห่อคัตด้วยใบตองอีกชั้นหนึ่ง
สำรอัลคำลอยด์ cathine และ cathinone ค้นพบในปี ค.ศ. 1930 และ ค.ศ.1975 ตำมลำดับ กำรเสพ
ในเยเมน เคี้ยวใบและยอดของคัต ในปัจจุบันได้มีกำรเตรียมในรูปสำรสกั ดด้วยแอลกอฮอล์ จำหน่ำยภำยใต้ชื่อ
‘herbal highs’ จำกรำยงำนของ EU Member State (ระหว่ำง ค.ศ.2009-2012) ของทวีปยุโรปพบว่ำมีกำร
เสพคัตมำกเป็นอันดับสองรองจำก Salvia divinorum โดยคำดว่ำมำจำกกลุ่มผู้อพยพจำกประเทศเอธิโอเปีย
เคนยำ โซมำเลี ย และ เยเมน เมื่อปี ค.ศ. 2009 ประเทศแคนำดำ ไอร์แลนด์ อิตำลี นิว ซีแลนด์ นอร์เวย์
สหรัฐอเมริกำ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รำยงำนกำรจำหน่ำยคัตในตลำดยำเสพติด ในบำงประเทศ สำร
cathinone และ cathine ในคัต จัดอยู่ในสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทประเภท 1 และ 3 ตำมลำดับ (อนุสัญญำ
ว่ำด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ค.ศ. 1971)
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cathinone

cathine (d-norpseudoephedrine)

C.
A.

B.

D.

รูปที่ 1 Catha edulis; Khat A. ใบและยอดของต้นคัต B. กำยอดอ่อน มัดเพื่อจำหน่ำย C. โครงสร้ำงของสำร
ออกฤทธิ์ cathinone, cathine และ D. ผลิ ตภัณฑ์ที่มีจำหน่ำยออนไลน์ เมล็ ดพันธุ์ และเครื่องดื่มผสมสำร
สกัดคัต
ที่มำของภำพ: ดัดแปลงจำก www.google.com
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
สำร cathinone ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทมีคุณสมบัติไม่ละลำยน้ำ เมื่อมีกำรเคี้ยว น้ำลำยจะสกัดสำร
ออกมำ ดูดซึมผ่ำนเยื่อบุช่องปำกและระบบทำงเดินอำหำร มีกลไกเพิ่มกำรหลั่ง dopamine และลดกำรนำกลับ
ของ dopamine ซึ่งคุณสมบัตินี้ออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ amphetamine นอกจำกนี้สำร cathinone ยังเพิ่มกำร
หลั่ง serotonin และลดกำรนำกลับ serotonin สำร cathinone รวมไปถึงอนุพันธ์ของ cathinone ที่ได้จำก
ก ำ ร สั ง เ ค ร ำ ะ ห์ มี คุ ณ ส ม บั ติ ยั บ ยั้ ง monoamine transporter ไ ด้ แ ก่ 5- HT transporter ( SERT),
norepinephrine transporter (NET) และ dopamine transporter (DAT)
กำรออกฤทธิ์เคลิ้มสุข (euphoric effect) จะเกิดขึ้นภำยหลังจำกเคี้ยวคัตประมำณ 1 ชั่วโมง ระดับสำร
cathinone ในเลือด ปริมำณสูงสุดใน 1 ชั่วโมง และระดับในพลำสม่ำ (peak plasma level) หรือ onset อยู่
ช่วง 1.5-3.5 ชั่วโมง ปริมำณในพลำสม่ำสูงสุด อยู่ในช่วย 41-141 นำโนกรัม/มิลลิลิตร (ค่ำเฉลี่ย 83 นำโนกรัม/
มิลลิลิตร เมื่อเคี้ยวใบสดคัตปริมำณ 60 กรัม หลัง 1 ชั่วโมง (หรือเทียบเท่ำกับกำรได้รับสำร cathinone 0.8-1
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (น้ำหนักตัว) สำร cathinone จะตรวจไม่พบหรือน้อยมำก หลังเสพคัตภำยใน 24 ชั่วโมง
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พิษวิทยา
กำรเคี้ยวคัต มีผลต่อระบบประสำทส่วนกลำง สำร cathinone มีผลกระตุ้นกำรหำยใจ ทำให้ควำมดัน
เลือดสูง ลดควำมอยำกอำหำร และทำให้กำรเต้นของหัวใจผิดจังหวะ เมื่อรับประทำนในขนำดสูง จะเกิดอำกำร
ทำงจิตและประสำท ทำให้เคลิบเคลิ้มเป็นสุข (euphoria) เรียกว่ำ “Khat-induced Psychosis” กำรเสพคัต
ทำได้โดยกำรเคี้ยวใบสดเช่นเดียวกับกำรเคี้ยวใบโคคำ บรรเทำควำมเมื่อยล้ำ และทำให้ไม่หิว แต่เพรำะสำร
cathinone มีควำมแรงปำนกลำง เมื่อเทียบกับ amphetamine จึงไม่ทำให้เสพติด เมื่อหยุดเสพ จึงไม่มีอำกำร
ขำดยำ (withdrawal syndrome) ฤทธิ์ของสำร cathinone มีควำมแรงมำกกว่ำ cathine ถึง 10 เท่ำ ผู้เสพ
ส่วนใหญ่นิยมเคี้ยวใบสดเนื่องจำก cathinone สลำยตัวได้ง่ำย อำกำรไม่พึงประสงค์16 ในรำยงำนของ WHO
(2006) (https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/4.4KhatCritReview.pdf) แสดงใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์ (adverse effect) ในมนุษย์ ภำยหลังจำกกำรเสพคัต จำกรำยงำน
ของ WHO ปี ค.ศ. 2006
ระบบ

อาการที่พบ

Cardiovascular system

tachycardia, palpitations, hypertension, arrhythmias,
vasoconstriction, myocardial infarction, cerebral
hemorrhage, pulmonary edema

Respiratory system

tachypnea, bronchitis

Gastro-intestinal system

dry mouth, polydipsia, dental caries, periodontal
disease, chronic gastritis, constipation, hemorrhoids,
paralytic ileus, weight loss, duodenal ulcer, upper
gastro-intestinal malignancy

Hepatobiliary system

fibrosis, cirrhosis

Genito-urinary system

urinary retention, spermatorrhoea, spermatozoa
malformations, impotence, libido change

Obstetric effects

low birth weight, stillbirths, impaired lactation

Metabolic and endocrine effects

hyperthermia, perspiration, hyperglycemia

Ocular effects

blurred vision, mydriasis

10

ระบบ

อาการที่พบ

Central nervous system

dizziness, impaired cognitive functioning, fine
tremor, insomnia, headaches

Psychiatric effects

lethargy, irritability, anorexia, psychotic reactions,
depressive reactions, hypnagogic hallucinations

2. พืชกระท่อม (Kratom, Krathom)8-10, 17-22
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.
ชื่อพ้อง (Synonyms) Mitragyna religiosa nom.nud.
ชื่ออื่น ๆ อีถ่ำง (กลำง), ท่อม (ใต้), กระทุ่มโคก (อีสำน), Biak-Biak (มำเลเซีย), Biak, gra-tom, kutum,
mabog, mambog, kakuam
วงศ์ Rubiaceae (Coffee Family)
ไม้ยืนต้นขนำดกลำง สูง 12-16 เมตร มีกำรตัดแต่งกิ่งให้มีควำมสูงประมำณ 3-4 เมตร ต้นกระท่อม
กระจำยตัวในภูมิภำคตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงฟิลิปปินส์ เกำะบอร์เนียว และนิวกินี ปัจจุบันพบว่ำมีกำรปลูกต้น
กระท่อมกระจำยไปทั่วโลก
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของพืชกระท่อม ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้ำม รูปไข่แกมขอบขนำน หูใบรูปใบ
หอกอยู่ระหว่ำงก้ำนใบ (interpetiolar stipule) ดอกช่อออกที่ปลำยกิ่ง ช่อย่อยรูปทรงกลมคล้ำยดอกกระถิน
เมื่อแรกบำนสีขำวนวลแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มแกมน้ำตำล ผลสดรูปกลม กระท่อม พบมำกในประเทศไทย
และมำเลเซีย กระท่อมที่พบมี 2 ชนิด ชนิดก้ำนและเส้นใบสีแดง (เรียก แมงดำ) และชนิดก้ำนและเส้นใบสี
เขียว (เรียก แตงกวำ) และยังพบลักษณะใบที่มีลักษณะหยักบริเวณปลำยใบ มีชื่อเรียก ‘ยักษ์ใหญ่ หรือ หำง
กั้ง’
ส่วนที่ใช้ ใบสด หรือใบแห้ง เคี้ยวใบสด 10-30 ใบต่อวัน หรือ ตำกใบกระท่อมให้แห้ง บดเป็นผง ชงน้ำดื่ม
องค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วยกลุ่ม terpenoid indole alkaloids กว่ำ 40 ชนิด แบ่ง เป็น 2 ประเภท
คือ กลุ่ม heteroyohimbines และ oxindoles ในใบสดพืชกระท่อม พบ mitragynine, paynantheine,
speciogynine, mitraciliatine, ajmalicine, tetrahydroalstonine, isopteropodine, isomitraphylline,
mitraphylline ในบรรดำอัลคำลอยด์ทั้งหมด mitragynine เป็นสำรสำคัญหลัก โดยพบประมำณ 66.2% ของ
สำรสกัดหยำบอัลคำลอยด์ ใบกระท่อมที่ได้จำกประเทศไทย ให้ปริมำณ mitragynine สูงกว่ำ ใบกระท่อมที่ได้
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จำกประเทศมำเลเซียถึง 12 เท่ำ นอกจำกนี้กระท่อมยังมีสำรกลุ่ม flavones, flavanols, flavonoids,
polyphenolic compounds และ triterpenoids
ปริมำณสำร mitragynine ในใบกระท่อม แตกต่ำงกันขึ้นกับแหล่งปลูกและฤดูกำล ผลกำรวิเครำะห์
ปริ ม ำณสำร mitragynine ด้ ว ยวิ ธี โ ครมำโนกรำฟี รำยงำนปริ ม ำณ mitragynine อยู่ ใ นช่ ว ง 1-6% และ
mitragynine 0.01-0.04% น้ำหนักต่อน้ำหนัก
C.

A.

mitragynine

7-hydroxymitragynine

D.
B.

รูปที่ 2 Kratom; Mitragyna speciosa A. ต้น ยอด และดอก พืชกระท่อม B. ชนิดก้ำนใบของพืชกระท่อม
C. โครงสร้ำงของสำรออกฤทธิ์ mitragynine และ 7-hydroxymitragynine และ D. ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ำย
ออนไลน์ ที่มีพืชหรือสำรสกัดจำกใบกระท่อมเป็นส่วนประกอบ
ที่มำของภำพ: ภำพ D ดัดแปลงจำก www.google.com
พืชกระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้นคล้ำยใบโคค่ำและอำจใช้ทดแทนกำรใช้ฝิ่น ในประเทศไทย พืชกระท่อม อยู่ใน
กลุ่มพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับ
ปรับปรุง) โดยรูปแบบที่ใช้เสพ ได้แก่ ชงน้ำดื่ม มวนใบสูบ และเคี้ยวใบสด เป็นต้น วิธีกำรรับประทำนใบ
กระท่อม ให้ลอกเอำเฉพำะก้ำนและเส้นใบออก เคี้ยวให้ละเอียด จะทำให้รู้สึกสบำย ทำงำนได้นำน ทนต่อ
ควำมร้อน อดทนทำงำนมำก และไม่ชอบฝน เมื่อเสพไปนำน ๆ จะมีอำกำรเบื่ออำหำร น้ำหนักลด ผิวดำเกรียม
ท้องผูก อุจจำระมีสีดำ จิตสับสนและประสำทหลอน หำกใช้เกินขนำด ทำให้มึนงง คอแห้ง อำเจียน บำงรำยมี
สภำพจิตสับสน

12

อำกำรข้ำงเคียงที่พบจำกกำรใช้ใบกระท่อม อำจมีอำกำรปำกแห้ง ถ่ำยปัสสำวะบ่อย ท้อ งผูก อุจจำระ
ก้อนเล็กมีสีดำ เบื่ออำหำร น้ำหนักลด เมื่อใช้ติดต่อกัน อำจเกิดกำรเสพติด และถ้ำไม่ได้เสพอำจมีกำรพัฒนำ
อำกำรขำดยำ ได้แก่ ก้ำวร้ำว น้ำตำไหล น้ำมูกไหล ปวดกล้ำมเนื้อ แต่อย่ำงไรก็ตำม ควำมรุนแรงของอำกำร
ขำดยำ ที่เกิดจำกกำรใช้ใบกระท่อมจะน้อยกว่ำอำกำรถอนยำที่เกิดจำกกำรใช้ยำงฝิ่น
ตารางที่ 5 ปริมำณเป็นร้อยละของอัลคำลอยด์ที่พบในสำรสกัดจำกใบกระท่อม และฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ21
(ที่มำ: ดัดแปลงจำก Hassan et al. 2013)
ชื่ออัลคาลอยด์

ร้อยละ

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

mitragynine

66%

Analgesic, antitussives, antidiarrheal, adrenergic,
antimalarial

paynantheine

9%

Smooth muscle relaxant

speciogynine

7%

Smooth muscle relaxant

7-hydroxymitragyine

2%

Analgesic, antitussives, antidiarrheal

Speciociliatine

1%

Weak opioid agonist

mitraphylline

<1%

Vasodilator, antihypertensive, muscle relaxant, diuretic,
antiamnesic, immunostimulant, anti-leukemic

isomitraphylline

<1%

Immunostimulant, anti-leukemic

speciophylline

<1%

Anti-leukemic

rhynchophylline

<1%

Vasodilator, antihypertensive, calcium channel blocker,
antiaggregant, anti-inflammatory, antipyretic, antiarrhythmic, antithelmintic

isorhynchophylline

<1%

Immunostimulant

ajmalicine

<1%

Verecrocirculant, antiaggregant, anti-adrenergic, sedative,
anticonvulsant, smooth muscle relaxant

corynantheidine

<1%

Opioid agonist

corynoxine A

<1%

Calcium channel blocker, anti-locomotive

corynoxine B

<1%

Anti-locomotive

speciofoline

<1%

Analgesic, antitussives

ciliaphylline

<1%

Analgesic, antitussives
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คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา23
รำยงำนกำรศึกษำฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำของสำร mitragynine และ/หรือสำรสกัดด้วยแอลกอฮอล์จำก
ใบกระท่อม ทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) สัตว์ทดลอง (in vivo) และในมนุษย์ มีทั้งชนิดอิงปริมำณ และไม่อิง
ปริมำณของ mitragynine ตารางที่ 5 แสดงปริมำณของสำรอัลคำลอยด์ โดย mitragynine เป็นสำรสำคัญ
หลัก ตำมด้วย paynantheine และ speciogynine ตำมลำดับ ผลของ mitragynine ต่อสรีรวิทยำและฤทธิ์
ทำงเภสัชวิทยำอำจแบ่งเป็นกลุ่มตำมลำดับดังนี้
• ผลต่อระบบประสาท
กำรทดลองในสัตว์ทดลองพบว่ำ mitragynine มีผลกระตุ้นระบบประสำท เช่นเดี ยวกับโคเคน ต่อมำ
ได้มีกำรทดลองกับอำสำสมัครชำย 5 คน ให้ผลกำรทดลองเช่นเดียวกัน และพบว่ำ mitragynine acetate
ขนำด 50 มิลลิกรัมทำให้คลื่นไส้ และอำเจียน กำรให้สำร mitragynine กับสัตว์ทดลอง โดยกำรกิน (p.o.) มี
ฤทธิ์ ดี ก ว่ ำ กำรฉี ด ใต้ ผิ ว หนั ง พร้ อ มทั้ ง เสนอสมมติ ฐ ำนว่ ำ สำรออกฤทธิ์ น่ ำ จะเป็ น เมตำบอไลท์ ข องสำร
mitragynine และผลกำรศึกษำในสัตว์ทดลองที่สรุปว่ำสำร mitragynine มีคุณสมบัติลดกำรปวด (analgesic)
แก้ ไ อ (antitussive) และลดไข้ (antipyretic) ท ำให้ บ ริ ษั ท Smith, Kline and French Laboratories ได้
ทดลองในขั้นพรีคลินิกในมนุษย์
รำยงำนกำรใช้ใบกระท่อมในกลุ่มชำยวัยกลำงคน 30 คน ที่ทำงำนหนัก และกินใบกระท่อมสดเป็น
เวลำนำนกว่ำ 5 ปี โดยรูปแบบใช้คือ เคี้ยว และกินผงใบกระท่อมร่วมกับดีเกลือ (เพื่อลดอำกำรท้องผูก) กำร
เคี้ยวใบปริมำณน้อย (2-3 ใบต่อครั้ง) ควำมถี่ 3-10 ครั้งต่อวัน มีรำยงำนว่ำทำให้ก ระตุ้นกำรทำงำนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน โดยผลกระตุ้นจะเกิดขึ้นภำยใน 5-10 นำที อำกำรไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ปำกแห้ง
ท้องผูก ผิวคล้ำ เบื่ออำหำร และน้ำหนักลด กำรศึกษำทั้ง 2 ชิ้นนี้ อำจสรุปได้ว่ำคนไทยที่ใช้ใบกระท่อมเป็น
ประจำจะมีควำมสำมำรถทน (tolerate) ต่อสำรเคมีในกระท่อมได้ดีกว่ำ และกำรศึกษำน่ำจะใช้สำรสกัดเข้มข้น
มำกกว่ำกำรใช้สำร mitragynine บริสุทธิ์ เพื่อลดอำกำรไม่พึงประสงค์ดังกล่ำว
สำร mitragynine มี ผ ลต่ อ ระบบประสำทอั ต โนมั ติ (autonomic nervous system) และระบบ
ประสำทส่วนกลำง (central nervous system) โดยเฉพำะส่วน medulla สำร mitragynine มีฤทธิ์แก้ปวด
(antinociceptive effect) โดยผ่ ำนตัว รับ ออปิออยด์ (opioid receptor) ในสมอง กำรทดลองในกำรแยก
เนื้ อเยื่ อ ileum ของหนู guinea pig โดยเปรียบเทียบผลกำรทดลองกับ morphine สรุปว่ำ mitragynine
ให้ผลเช่นเดียวกับ morphine แต่น้อยกว่ำประมำณ 4 เท่ำ แต่สำร 7-hydroxymitragynine กลับมีควำมแรง
มำกกว่ำ morphine ถึง 10 เท่ำ กลไกกำรออกฤทธิ์ของ mitragynine และ 7-hydroxymitragynine ผ่ำน
กำรจับกับ opioid receptors ผลกำรศึกษำสรุปว่ำ mitragynine และ7-hydroxymitragynine เป็น partial

14

µ opioid agonist และเป็ น competitive antagonist ต่ อ  และ  opioid receptor ดั ง นั้ น สำรออก
ฤทธิ์ต่อระบบประสำท mitragynine และ 7-hydroxymitragynine มีคุณสมบัติแก้ปวด ผ่ำนกำรจับกับ µ
opioid receptor
ฤทธิ์แก้ปวดของสำร mitragynine ยังเป็นผลเนื่องจำกกำรลดระดับของสัญญำณกำรเจ็บปวดไปยัง
สมองผ่ำนระบบ noradrenergic system และ serotonergic system นอกจำกนี้กำรเพิ่มระดับกำรคั่งของ
สำรสื่อประสำท ได้แก่ serotonin, noradrenaline และ dopamine จึงทำให้สำร mitragynine มีคุณสมบัติ
ต้ ำ นกำรซึ ม เศร้ ำ (antidepressant effect) นอกจำกนี้ ส ำร mitragynine ยั ง มี ผ ลต่ อ ควำมจ ำอี ก ด้ ว ย
(cognitive function) โดยหำกได้รับในขนำด 5-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผ่ำนกำรฉีดเข้ำช่องท้องของหนู เป็น
เวลำนำน 28 วัน มีผลลดควำมสำมำรถในกำรจดจำอย่ำงมีนัยสำคัญ แต่มีกำรศึกษำกำรให้สำรสกัดเมทำนอล
ขนำด 100-1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ให้กบั หนูทำงปำก พบว่ำกระตุ้นควำมจำระยะสั้น ส่วนกลไกของกำรลด
ควำมจำเมื่อได้รับสำร mitragynine เป็นเวลำนำน คำดว่ำผ่ำนสมองส่วน hippocampus
ผลของกำรจั บ กั บ opioid receptor ท ำให้ ส ำร mitragynine มี ผ ลลดกำรหลั่ ง กรด (gastric
secretion) และทำให้ลดกำรอยำกอำหำร นอกจำกนี้ยังมีผลยับยั้งกำรหดตัวของลำไส้เล็ก ทำให้ท้องผูก ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรใช้ใบกระท่อมยับยั้งอำกำรท้องเสียอีกด้วย
• ผลต่อระบบทางเดินอาหาร
สำร mitragynine มีฤทธิ์ยับยั้งกำรหลั่งกรดในกระเพำะอำหำรในหนูขำว โดยผ่ำนตัวรับออปิออยด์
ดังที่กล่ำวข้ำงต้น สำรสกัดเมทำนอลจำกใบกระท่อม มีผลลดควำมอยำกอำหำรและน้ำ ทำให้น้ำหนักของหนู
ขำวลดลง นอกจำกนี้ยังมีผลทำให้ลดจำนวนครั้งของกำรถ่ำย และปริมำณอุจจำระลดลง กำรศึกษำผลของสำร
สกัดเมทำนอล ในระดับเซลล์ชนิด rat L8 myotubes พบว่ำสำรสกัดทำให้กำรนำกลูโคสกลับเข้ำสู่เซลล์เพิ่ม
มำกขึ้น โดยไปเพิ่มกำรแสดงออกของโปรตีนที่ทำหน้ำที่เป็น glucose transporter ซึ่งอำจใช้สำรสกัดจำกใบ
กระท่อมในกำรควบคุมระดับน้ำตำล (anti-diabetic effect) โดยไม่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำนของอินซูลิน
• ฤทธิ์ต้านอักเสบ
ผลกำรฉีดสำรสกัดเมทำนอลของพืชกระท่อม เข้ำช่องท้องหนูขำว ที่เหนี่ยวนำให้เกิ ดกำรอักเสบที่อุ้ง
เท้ำหนูด้วย carrageenan สำมำรถยับยั้งกำรอักเสบภำยใน 3 ชั่วโมงแรก หลังจำกหนูได้รับสำรสกัด โดยคำด
ว่ำมีผลยับยั้งกำรหลั่งสำรสื่ออักเสบ ในกระบวนกำรอักเสบผ่ำนวิถี arachidonic acid เพิ่มกำรทำงำนของ
ระบบอิมมูน และกระตุ้น กระบวนกำรสมำนแผล ต่อมำมีรำยงำนผลของสำร mitragynine ที่มีต่อ เซลล์
RAW264.7 macrophage พบว่ำสำร mitragynine มีผ ลยับยั้งกำรแสดงออกของยีน cyclooxygenase-2
(COX-2) และ prostaglandin E2 (PGE2) แต่ไม่มีผลต่อกำรทำงำนของ COX-1
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• ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
สำรสกัดใบกระท่อมมีฤทธิ์ยับยั้งกำรเจริญของแบคทีเรียในลำไส้ สำรสกัดในชั้นน้ำของกระท่อม มีผล
ต่อกำรทำงำนของเอนไซม์ glutathione transferase (GST) ในหนูขำว โดยเอนไซม์นี้ทำหน้ำที่ในกำรกำจัด
พิษออกจำกร่ำงกำย ในกำรทดลองนี้พบว่ำสำรสกัดชั้นน้ำมีคุณสมบัติในกำรต้ำนอนุมู ลอิสระ นอกจำกนี้ยังมี
รำยงำนฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรียชนิด Salmonella typhi และ Bacillus subtilis อีกด้วย
• ผลต่อระบบอื่น ๆ
กำรป้อนสำรสกัดมำตรฐำนจำกพืชกระท่อมให้กับหนูขำว ในขนำด 100, 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม มีผลเพิ่มระดับควำมดันโลหิตสูง ภำยใน 1 ชั่วโมง ภำยหลังให้สำรสกัด นอกจำกนี้สำรสกัดเมทำนอล
จำกใบกระท่อมมีผลต่อกำรทำงำนของปมประสำท neuromuscular junction ยับยั้งช่องแคลเซียม (Ca2+
channel) ทำให้มีคุณสมบัติคลำยกล้ำมเนื้อ สำรสกัด และสำร mitragynine ขนำด 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ผลยับยั้งกำรส่งผ่ำนสัญญำณผ่ำนเซลล์ประสำท
พิษวิทยา
กำรศึกษำเกี่ยวกับพิษวิทยำของพืชกระท่อม มีรำยงำนน้อย จนอำจคิดได้ว่ำกำรใช้พืชกระท่อมจะมี
ควำมปลอดภัยในระดับหนึ่ง มีรำยงำนกำรทดลองในสุนัข ในขนำดยำ 920 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่พบอำกำร
สั่นและชัก ส่วนกำรทดลองในหนู ทั้งแบบเฉียบพลัน (acute) และกึ่งเรื้อรัง (subchronic) ผลสรุปว่ำกำรใช้
สำรสกัดเมทำนอลกระท่อมทำให้เป็นพิษต่อตับ โดยทุกขนำดยำ 100, 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
พบกำรเพิ่มขึ้น ของเอนไซม์ตั บ ได้แก่ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase
(AST), albumin, triglycerides, cholesterol อย่ำงมีนัยส ำคัญ และที่ขนำดสำรสกัด 1000 มิล ลิ ก รั ม ต่ อ
กิโลกรัม ทำให้ระดับ creatinine เพิ่มขึ้น จึงสรุปได้ว่ำสำรสกัดกระท่อมเป็นพิษต่อตับ และไต
ส่วนกำรศึกษำพิษของพืชกระท่อมและสำร mitragynine โดยพบว่ำผู้ที่ใช้ใบกระท่อมปริมำณมำก
และเป็นเวลำนำน พบอำกำรถอนยำ เมื่อหยุดกำรใช้กระท่อม มีรำยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ใบกระท่อมร่วมกับยำ
อื่ น ๆ อำจเป็ น สำเหตุ ใ ห้ เ กิ ด อำกำรไม่ พึ ง ประสงค์ รุ น แรงขึ้ น หรื อ ส่ ง ผลท ำให้ เ สี ย ชี วิ ต ยำเหล่ ำ นั้ น เช่ น
carisoprodol, monafinil, propylhexedrine, Datura stramonium, fentanyl, diphenhydramine,
caffeine, morphine และ/หรือ O-desmethyltramadol (krypton)
แม้ว่ำกำรรำยงำนกำรเกิดพิษที่ มีสำเหตุจำกพืชกระท่อมยังมีน้อยและขำดกำรบันทึกที่ถูกต้อง แต่ก็
สำมำรถตั้งข้อสังเกตได้ว่ำ ยังไม่มีรำยงำนกำรตำยของผู้ที่กินพืชกระท่อมเพียงอย่ำงเดียว ส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ใช้ยำออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทร่วมกันหลำย ๆ ตัว จนทำให้กำรทำงำนของสมอง หัวใจ ล้มเหลว ดังนั้นกำร
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บันทึกข้อมูลจึงเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อนำไปสู่กำรป้องกัน ป้องปรำม และเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรกับพืช
กระท่อมให้ถูกหลักวิชำกำรต่อไป
อย่ำงไรก็ตำมมีรำยงำนว่ำสำรสกัดจำกใบกระท่ อม มีโอกำสเกิดอันตรกิริยำกับยำอื่น สำรสกัดเมทำ
นอลจำกใบกระท่อม มีผลต่อกระบวนกำรเมตำบอลิซึมผ่ำนเอนไซม์ cytochrome P450 โดยยับยั้ง CYP2C9,
CYP2D6 และ CYP3A4 สำร mitragynine ควำมเข้มข้น 250 ไมโครโมลำร์ มีผลเหนี่ยวนำกำรทำงำนของ
เอนไซม์ N-demethylase และยับยั้ง (inhibitor) กำรทำงำนของเอนไซม์ glutathione S-transferase ผล
กำรศึกษำนี้สรุปว่ำสำร mitragynine มีโอกำสทำให้เกิดอันตรกิริยำกับยำอื่น เช่น glibenclamide ที่เป็น Ndemethylase inducer เป็นต้น ดังนั้นกำรใช้ยำแผนปัจจุบันร่วมกับกำรใช้พืชกระท่อมในกำรควบคุมระดับ
น้ำตำล ต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์ นอกจำกนี้มีรำยงำนผลของสำร mitragynine ต่อ HepG2 cell line
พบว่ำ mitragynine ที่ขนำด 25 ไมโครโมลำร์ มีผลกระตุ้นกำรทำงำนของเอนไซม์ CYP1A2 สูงถึง 70% เมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว ทำให้สรุปได้ว่ำกำรใช้พืชกระท่อม ในผู้ป่วยจำเป็นต้องควบคุม
และให้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์
3. ดีไวเนอร์เซจ (Diviner’s sage)8,9, 25-29
ชื่อวิทยาศาสตร์ Salvia divinorum Epling et Játiva-M.
ชื่ออื่น ๆ psychedelic sage, mystic sage, salvia, sally-D, magic-mint
วงศ์ Labiatae (Lamiaceae; Mint Family)
เป็นพืชล้มลุก สูงประมำณ 1 เมตร ใบออกตรงกันข้ำม ใบรูปหอก ขอบใบหยัก ลำต้นสี่เหลี่ยม ดอกสี
ขำว กลับใบหุ้มดอกสีม่วง เป็นพืชประจำถิ่นในแถบ Mazatec ประเทศเม็กซิโก กำรขยำยพันธุ์ ตัดกิ่งยำว 8-12
เซนติเมตร ปักชำ
ส่วนที่ใช้ ใบสด หรือใบแห้ง
องค์ประกอบทางเคมี ในใบประกอบด้วยสำร neoclerodane diterpenes
ได้แก่ salvinorin A และ salvinorin B
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C.

salvinorin A

R1 = –OCOCH3

รูปที่ 3 Salvia divinorum A. ต้นและดอก B. โครงสร้ำงของสำรออกฤทธิ์ salvinorin A และ C. ผลิตภัณฑ์
Salvia ที่มีจำหน่ำยออนไลน์
ที่มำของภำพ: ดัดแปลงจำก www.google.com
สำร salvinorin A เป็นสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ในกลุ่ม non-alkaloidal hallucinogen ปริมำณ
สำร salvinorin A ขึ้ น อยู่ กั บ สภำวะของกำรเพำะปลู ก และขั้ น ตอนกำรเตรี ย มตั ว อย่ ำ ง ในรู ป ที่ 3 แสดง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ใบแห้ ง ที่ มี จ ำหน่ ำ ยในตลำดออนไลน์ ผู้ เ สพดี ไ วเนอร์ เ ซจ หวั ง ผลเพื่ อ นั น ทนำกำร
(recreational purpose) รูปแบบกำรเสพ เช่น กำรเคี้ยวใบสด กำรปั่นใบสดกับเครื่องดื่ม กำรสูดไอของสำร
สกัดที่มี salvinorin A และกำรสูบใบแห้ง เป็นต้น
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
สำร salvinorin A จับกับ kappa () opioid receptor (KOR) ในไขสันหลังและสมองอย่ำงจำเพำะ
เจำะจง ตำแหน่ง furan ring มีส่วนสำคัญต่อกำรออกฤทธิ์ กำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้ทำให้ลดฤทธิ์ในกำรจับ
กับ KOR กำรเสพดีไวเนอร์เซจ มีผลทำให้หลอนประสำท ลดควำมวิตกกังวล (anxiolytic) และทำให้นอนหลับ
(sedative) และมีคุณสมบัติบรรเทำอำกำรปวด ผลต่อร่ำงกำยของสำร salvinorin A ขึ้นกับรูปแบบกำรเสพ
กำรเคี้ยวดีไวเนอร์เซจ สำร salvinorin A ถูกดูดซึมผ่ำนเยื่อบุช่องปำก ออกฤทธิ์เร็วภำยใน 1 นำที และมีผล
นำนประมำณ 1 ชั่ว โมง หำกสู ดดม (inhalation) ออกฤทธิ์เร็ว และอยู่ได้นำน 20-30 นำที ภำวะหลอน
ประสำทขึ้นอยู่กับขนำดของสำร salvinorin A กำรเสพขนำด 10 มิลลิกรัม ไม่ก่อให้เกิดภำวะหลอนประสำท
แต่จะมีอำกำรเมื่อเสพขนำด 200 มิลลิกรัม เป็นต้น
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พิษวิทยา
ในกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง ผลกำรทดลองพบว่ำ ดีไวเนอร์เซจมีควำมเป็นพิษและก่อให้เสพติดต่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทอื่น ๆ ได้แก่ อนุพันธ์ของ amphetamine เช่น MDMA กำรเสพดี
ไวเนอร์เซจยังไม่พบว่ำทำให้เสียชีวิต แต่พบมีกำรใช้ในทำงที่ผิด
4. เห็ดเมา (Magic mushroom; holy mushroom)9,30-31
ชื่อวิทยาศาสตร์ Psilocybe spp. ; Psilocybe mexicana Heim; Conocybe spp.; Stropharia spp.
วงศ์ Strophariaceae
มีกำรใช้ในประเทศแถบอเมริกำกลำง นิยมใช้ในพิธีไสยศำสตร์ โดยผสมกับสุรำให้ผู้เข้ำพิธีดื่ม เพื่อให้เกิด
อำกำรมึนเมำ และประสำทหลอน สร้ำงศรัทธำให้กับพ่อมด หมอผี ผู้ทำพิธีไสยศำสตร์ และเชื่อว่ำทำให้ติดต่อ
กับพระเจ้ำได้ โดยเห็ดพิษเหล่ำนี้ เนื้อในเห็ดเมื่อฉีกขำด หรือช้ำ เนื้อเยื่อจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ำ-น้ำเงิน
สารสาคัญ มีสำรกลุ่ม indole alkaloids ประมำณ 0.3% ได้แก่ psilocybin, psilocin
สำร psilocybin มี คุ ณ สมบั ติ ท ำงเคมี ที่ ค งตั ว กว่ ำ psilocin สำรทั้ ง สองชนิ ด ท ำให้ ป ระสำทหลอน อำศั ย
โครงสร้ำงที่คล้ำยกับเซโรโทนิน จึงแย่งจั บกับตัวรับเซโรโทนิน (serotonin receptor) ทำให้เซโรโทนิน คั่ง
บริเวณจุดเชื่อมประสำท

Inocybe spp.

Panaeolus spp.

HO
O

P

Psilocybe spp.

Psilocybe
semilanceata

OOH

O

N(CH3)2

N(CH3)2
N
H
psilocybin

N
H
psilocin

รูปที่ 4 Magic mushroom ชนิดต่ำง ๆ และโครงสร้ำงทำงเคมีของสำร psilocybin และ psilocin
ที่มำของภำพ: ดัดแปลงจำก www. Google.com
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เห็ดเมา ในประเทศไทย30 ที่ให้สำรพิษในกลุ่มนี้ ได้แก่
เห็ดขี้ควาย (เห็ดขี้วัวขี้ควำย, เห็ดเมำ, เห็ดโอสถลวงจิต; Golden Tops, Magic mushroom)) Psilocybe
cubensis (Earle) Sing. (ชื่อพ้อง Stropharia cubensis Earle) (วงศ์ Strophariaceae)
หมวกเห็ด เมื่อบำนใหม่ๆ รูปคล้ำยร่ม เมื่อ บำนเต็มที่จะโค้งขึ้น ตรงกลำงเว้ำตื้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
6.5-8.8 เซนติเมตร ผิวสีฟำงข้ำวอมเหลือง กลำงหมวกสีน้ำตำลอมเหลือง มีเกล็ดเล็ก ๆ กระจำยห่ำง ๆ ออกไป
ทำงขอบ ครี บ สี น้ ำตำลด ำ ใต้ ห มวกมี แ อนนู ลั ส สี ข ำวนวล เป็ น แผ่ น บำงห้ อ ยติ ด กั บ ก้ ำ น ก้ ำ นยำว 5.5-8
เซนติเมตร โคนใหญ่กว่ำเล็กน้อย เนื้อในเห็ดเมื่ อฉีกขำดหรือช้ำ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทันที สปอร์รูปกลมรี สี
น้ำตำลดำ ผิวเรียบ ด้ำนบนมีรูเปิดเล็กน้อย
เห็ดขี้ควำย จัดเป็นยำเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เห็ดขี้วัว Copelandia cyanescens (Berk. Et Broome) Sing. (ชื่อพ้อง Agaricus cyanescens Berk. Et
Broome (วงศ์ Coprinaceae)
หมวกเห็ด รูปกระทะคว่ำ สีขำวนวลหรือน้ำตำลอ่อน เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3-5 เซนติเมตร ผิวเรียบ
กลำงหมวกสีเข้มกว่ำ และมีสีน้ำเงินปนเมื่อดอกแก่ ครีบสีเทำหรือดำ ยึดติดกับก้ำน ก้ำนรูปทรงกระบอก สีขำว
นวล ภำยในกลวง ผิวเป็นมัน เมื่อฉีกขำดหรือช้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน สปอร์รูปรี สีน้ำตำลดำ
เห็ดทั้งสองชนิด มีกำรกระจำยพันธุ์ทั่วทุกภำคในประเทศไทย ขึ้นบนมูลสัตว์ ตำมทุ่งหญ้ำ นำข้ำว เป็น
เห็ดมีพิษร้ำยแรง ถ้ำกินมำกอำจถึงตำยได้ ถ้ำกินน้อยทำให้เกิดอำกำรมึนเมำ และประสำทหลอน เห็ดเมำ
Psilocybe cubensis และ P. semilanceata บำงที เ รี ย ก ‘liberty cap’ ในเห็ ด แห้ ง 1 กรั ม จะมี ส ำร
psilocybin ปริมำณ 10 มิลลิกรัม (คิดเป็น 1% น้ำหนักต่อน้ำหนัก) ส่วน P. bohemica มีสำร psilocybin
น้อยมำก
ภำวะหลอนประสำทเกิดขึ้นเมื่อได้รับสำร psilocybin ขนำด 4-10 มิลลิกรัม หรือประมำณ 50-300
กรัมต่อกิโลกรัม (น้ำหนักตัว) เทียบเท่ำกับกำรกินเห็ดเมำแห้ง ขนำด 1 กรัม หรือเห็ดเมำสด ขนำด 10 กรัม
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา และพิษวิทยา
สำร psilocybin และสำร psilocin มีโครงสร้ำงคล้ำยกับ serotonin จึงสำมำรถจับได้กับ serotonin
receptor ทำให้เกิดภำวะหลอนประสำท อำกำรไม่พึงประสงค์เกิดเนื่องจำกผลต่อระบบประสำทส่วนกลำง
และผล sympathomimetic อำกำรที่พบได้แก่ รู้สึกผ่อนคลำย ง่วงซึม euphoria เห็นภำพ แสงสีต่ำง ๆ ลวง
ตำ มีควำมคิดและอำรมณ์เปลี่ยนแปลง เป็นต้น เรียกภำวะนี้ว่ำ ‘bad trips’ กินระยะเวลำนำนรำว 2-6 ชั่วโมง
ถ้ำกินมำกเกินไปอำจจะทำให้ควบคุมสติไม่อยู่ เกิดประสำทหลอนอย่ำงรุนแรง คลื่นไส้ อำเจียน อำจเสียชีวิตได้
เพรำะหำยใจติดขัด
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5. แมนเดรก (Mandrake)8-9,32-35
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mandragora officinarum L.
สายพันธุ์ Mandragora officinarum L. var. haussknechtii; M. officinarum L. var. hybrid; M.
officinarum L. var. officinarum; M. officinarum L. var. vernalis
ชื่อพ้อง (Synonyms) Atropa acaulis L; A. mandragora L.; Mandragora acaulis Gaertrn; M.
haussknechtii, etc.
วงศ์ Solanaceae (Nightshade Family)
เป็นพืชที่พบทำงตอนใต้ของยุโรป ตำมแนวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตั้งแต่โปรตุเกส อิตำลี กรีซ และทำง
ตอนเหนือของทวีปอำฟริกำ และแถบตะวันออกกลำง กำรขยำยพันธุ์โดยใช้เมล็ด คำว่ำ ‘แมนเดรก’ มำจำก
ภำษำสันสกฤต Mandros = หลับ และ agora = สำร ดังนั้นคำว่ำ “แมนเดรก” หมำยถึงสำรที่ช่วยให้ หลับ
(sleep producing drug) ต้นแมนเดรก มีลักษณะใบแผ่รำบบนพื้น ลำต้นเตี้ย และมีรำกฉ่ำน้ำ อำจยำวถึง
100 เซนติเมตร ผลกลม เรียก love apple
ส่วนที่ใช้ รำก (root, root cortex), ใบ และผล
องค์ประกอบทางเคมี ทั้งต้นมีสำร tropane alkaloids scopolamine, atropine, hyoscyamine,
mandragorine เป็นต้น ในรำกแห้งพบอัลคำลอยด์รำว 0.2-0.6% นอกจำกนี้ในรำกยังพบสำร volatile oils,
coumarins (scopoline, scopoletin), sitosterol, น้ำตำล และแป้ง ในผลพบสำร beta-methylesculetin
B.

hyoscyamine

A.

C.

hyoscine; scopolamine

รูปที่ 5 Mandrake; Mandragora officinorum A. ต้น ผล และรำก ของแมนเดรก B. โครงสร้ำงของสำร
ออกฤทธิ์ hyoscyamine และ hyoscine และ C. ผลิตภัณฑ์ที่มีสำรสกัดรำกแมนเดรก
ที่มำของภำพ: ดัดแปลงจำก www.google.com
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คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
สำร hyoscyamine และ hyoscine (scopolamine) มีคุณสมบัติเป็น anticholinergic agent หรือ
จัดเป็น acetylcholine antagonist อำกำรไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คอแห้ง ปำกแห้ง ataxia ปัสสำวะขัด หลอน
ประสำท โคม่ำ และอำจทำให้เสียชีวิต
สำร tropane alkaloid และ tropine ester มีคุณสมบัติกล่อมประสำท แก้ปวด ลดกำรเกร็งของ
กล้ำมเนื้อ และม่ำนตำขยำย กำรได้รับ atropine และ hyoscyamine ในปริมำณสูง (high dose) มีผลกระตุ้น
ระบบประสำทส่ ว นกลำง ในส่ ว นของ cerebrum, midbrain, medulla oblongata ท ำให้ เ กิ ด ภำวะกด
ประสำทและโคม่ำ กำรได้รับสำร hyoscine ในปริมำณสูงจะทำให้กดกำรหำยใจ
สำหรับพืชในประเทศไทยที่ให้สำร atropine, hyoscine เหมือนกันต้นแมนเดรก ได้แก่
ลาโพง (Thorn Apple; Stramonium; Jimson Weed)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Datura metel L.; D. stramonium L.
วงศ์ Solanaceae
พืชล้มลุกปีเดียว สูง 2 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ โคนใบมักเอียง ขอบใบเรียบ จนถึงเป็นคลื่นเล็กน้อย มี
ลักษณะเป็นจักซี่ ดอกเป็นรูปหลอด กลีบดอกรูปกรวย หรือรูปปำกแตร ดอกอ่อน กลีบดอกซ้อนกัน และบิด
เป็นเกลียว กลีบดอกสีขำว สีเหลือง สีออกม่วง หรือม่วงแดง ผลเป็นแคปซูล ทรงรูปไข่ ไปจนถึงทรงกลม
ส่วนที่ใช้ ใบและดอก
สารสาคัญ มี atropine และ scopolamine รวมประมำณ 0.2-0.5%
ใบและดอกแห้ง ใช้มวนบุหรี่สูบ บรรเทำอำกำรหอบหืด ลดกำรเกร็งตัวของหลอดลม หำกใช้ในปริมำณ
สูง ทำให้เคลิบเคลิ้ม เกิดประสำทหลอน เรียกอำกำรนี้ว่ำ “บ้ำลำโพง
ในทำงกำรค้ำ เครื่องยำที่ได้จำกลำโพง มี 3 รูปแบบ คือ
• Datura leaf ประกอบด้วยใบและดอกแห้ง ของต้น D. inoxia และ D. metel ซึ่งได้จำกประเทศอินเดีย
เครื่องยำมีลักษณะใบม้วนและบิด มีสีน้ำตำล
• Datura seed ได้จำกเมล็ดของ D. metel เมล็ดสีน้ำตำลอ่อน อัลคำลอยด์ส่วนใหญ่เป็น hyoscine
• Tree-Datura ประกอบด้วยเครื่องยำจำกต้น Brugmansia sp. ที่ออกดอกรูปแตรสีขำว ใช้ปลูกเป็นไม้
ประดับ และ D. sanguinea ที่ให้อัลคำลอยด์ hyoscine ประมำณ 0.8%
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การแพร่ระบาดระหว่างประเทศ2,6-7,36
จำกกำรสำรวจกำรแพร่ระบำดของสำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ (NPS) โดย UNODC ในปี 2012
พบว่ำกลุ่ม NPS สำรที่ได้จำกธรรมชำติ (plant-based substance) ใกล้เคียงกลุ่มผู้ใช้ ketamine คิดเป็นร้อย
ละ 83 และผู้เสพกระจำยตัวสูงสุดอยู่ในทวีปยุโรป
สำรออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสำทใหม่ (NPS) มี ก ำรใช้ ม ำกในกลุ่ ม คนหนุ่ ม สำวและวัย รุ่น โดยหวังผล
นันทนำกำร (recreational) มำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ควำมต้องกำรทดลองในสิ่งใหม่ของคน
หนุ่มสำว ผนวกกับกำรแพร่หลำยของสำร NPS ในตลำดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในตลำดออนไลน์ ทำให้มีกำรใช้
NPS ในทำงที่ผิด (abuse) เพิ่มมำกขึ้น สำมำรถสั่งซื้อได้จำกร้ำนค้ำออนไลน์ ซึ่งทำได้สะดวกและรวดเร็ว
รำยงำนชนิด NPS รวมมีเพิ่มมำกขึ้นในแต่ละปี แต่จำนวนชนิดของ NPS (newly identified) กลับมี
รำยงำนน้อยลง ตัวอย่ำงเช่น ในปลำยปี 2018 โดย UNODC รำยงำนสำรใหม่ 78 ชนิด (เทียบกับปี 2015 พบ
137 ชนิด) และ EMCDDA รำยงำนสำรใหม่ 55 ชนิด ในปี 2018 (เทียบกับปี 2014 พบ 101 ชนิด) รูปที่ 6
แสดงควำมชุกของกำรแพร่ ร ะบำดของ NPS ในหมู่วัยรุ่นและคนหนุ่มสำว อำจสรุปได้ว่ำกำรแพร่ระบำด
กระจำยตัวในทุกทวีป ยกเว้นทวีปอำฟริกำ
A. Use in adult population

B. Use in young people

รูปที่ 7 ควำมชุกกำรแพร่ระบำดของ NPS โดย UNODC6 รำยงำนในปี 2019
ปริมาณการใช้พืชเสพติดในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2553-2563
ในระยะ 10 ปี พิจำรณำข้อมูลรำยงำนโดย NCR ปริมำณของกลำงที่จัดอยู่ในรำยกำรยำเสพติดให้โทษ
ตำม พ.ร.บ. พ.ศ. 2522 ศึกษำภำพรวมของกำรใช้พืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ในประเทศไทยมีปริมำณกำรใช้พืช
กระท่อม ใช้แบบเดี่ยว และในรูปน้ำกระท่อม เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี 2557-2560 และยังคงมีกำรใช้ใบพืชกระท่อม
ในปริมำณสูงอย่ำงต่อเนื่อง สำหรับกัญชำมีปริมำณกำรใช้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย แม้ว่ำประเทศไทยประกำศ ‘ปลดล๊อค’
กัญชำ ใน พ.ร.บ.ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง) ปริมำณกำรใช้ยังมีปริมำณใกล้เคียงกับในอดีตที่
ผ่ำนมำ แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำปริมำณกำรใช้ฝิ่นในปี 2563 (รำยงำน 7 เดือน) มีปริมำณสูงกว่ำในปีอื่น ๆ
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รูปที่ 8 ข้อมูล NCR รำยงำนปริมำณของกลำง (กิโลกรัม) ของพืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท ระหว่ำงปี 25532563 ข้อมูล: 1. ประมวลข้อมูลจำกระบบ NCR ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563 และ ข้อมูลปี 2563 ประมวลถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563;
2. กัญชำ หมำยถึง ผลรวมระหว่ำงปริมำณกัญชำสด กัญชำแห้ง กัญชำน้ำ และพันธุ์กัญชำ 3. ฝิ่น หมำยถึง ผลรวมระหว่ำง
ปริมำณฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น และพืชฝิ่น

3.3. บทสรุป
สำรออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ (NPS) ที่แหล่งที่มำได้จำกพืช หรือ plant-based NPS มักเป็นพืชที่
มีกำรใช้เชิงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น มีรูปแบบกำรเสพแบบดั้งเดิม และเมื่อ ยังไม่มีข้อกำหนดทำงกฎหมำย
ทำให้พืชเหล่ำนี้มีกำรกระจำยตัวไปทั่วโลกอย่ำงอิสระ อีกทั้งมีแนวโน้มในกำรใช้ในทำงที่ผิด (abuse) ในยุค
ภำวะโลกำภิวัฒน์ กำรไร้พรมแดนของข้อมูลทำให้มีกำรแพร่ระบำดของกำรใช้พืชดังกล่ำวในทำงที่ผิดมำกขึ้น มี
กำรซื้อ-ขำย ผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงเสรี พืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทใหม่ ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ คัต (Khat)
พื ช กระท่ อ ม (Kratom) ดี ไ วเนอร์ เ ซจ (Diviner’s sage) เห็ ด เมำ (Magic mushroom) และ แมนเดรก
(Mandrake) มีรำยงำนกำรใช้เพิ่มสูงขึ้น สำรเคมีในพืชเหล่ำนี้มีผลต่อกำรทำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง
และระบบประสำทส่วนปลำย มีผลต่ออำรมณ์ และควำมรู้สึกนึกคิด พืชหลำยชนิดถูกนำมำใช้เพื่อนันทนำกำร
(recreational) และ/หรือร่วมกับสำรออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทอื่น ๆ
ในประเทศไทย มีรำยงำนพืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทหลำยชนิด พืชบำงชนิดให้สำรเคมีที่ส่งผลให้
กำรออกฤทธิ์เหมือน คล้ำย หรือสลำยฤทธิ์ของสำรสื่อประสำท ทำให้เกิดภำวะผิดปกติของสำรสื่อประสำท
ดังนั้นกำรศึกษำเชิงลึกถึงผลดี -ผลเสีย ของกำรใช้พืชเหล่ำนี้ เพื่อนำไปสู่กำรให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์
ควำมรู้พื้นฐำน ที่จะนำไปสู่กำรพิจำรณำกำรใช้ประโยชน์ของสำรจำกพืชเหล่ำนี้ให้เกิดประโยชน์ อย่ำงสูงสุด
และสำมำรถป้องกันอันตรำยที่จะเกิดจำกพิษของพืชเหล่ำนี้อย่ำงสมเหตุสมผลต่อไป
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