
การศึกษารปูแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม  
และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมในพืน้ที่ภาคใต้ตอนบน 

 
เครือข่ายวิชาการ วิจัยและข้อมูลด้านสารเสพติดในภาคใต ้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2552 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาแบบแผนการใชพื้ชกระท่อม และสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมตามการรับรูข้อง
ผู้ใช้/ผู้เสพ ในด้านอาการและอาการแสดงของการใช้ (symptoms and signs of consumption) ลักษณะนิสัย
และพฤตกิรรมการใช้ ลักษณะการเสพติด (symptoms and signs of dependence) และวงจรชีวิตของผู้ใช ้
(life cycle) 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกีย่วข้องกับการใช้พืชกระท่อม 
3. เพื่อศึกษาผลและผลกระทบทางบวกและทางลบต่อสุขภาพจากการใช้พืชกระท่อม ทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ เศรษฐกจิ และสังคม   

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษาเป็นการสํารวจภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ช้พืชกระท่อม และ/หรอืสารเสพติด
ที่มีส่วนผสมของกระท่อม และกลุ่มผูท้ี่ไม่ใช้ในชุมชน อายุระหว่าง 12-65 ปี และกลุม่นักเรียนในโรงเรียนที่มีขอ้มลู
การใช้พืชกระท่อม และ/หรอืสารเสพติดทีม่ีส่วนผสมของกระท่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดระนอง 
รวมทั้งผู้ถูกจับกุมในสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรธีรรมราช รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 
522 คน จากจงัหวัดนครศรีธรรมราช 300 คน และระนอง 222 คน เครื่องมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้การวิเคราะหค์่าความถ่ี ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลทั่วไปและสภาวะสุขภาพ  
 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 73.18 (382 คน) เพศหญงิร้อยละ 26.82 (140 คน) ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ เปน็โสด จบการศึกษาระดับประถมศกึษา มีอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลีย่ 7,000 บาทต่อเดือน และ 
เป็นครอบครัวที่อาศัยอยูใ่นชมุชนมาตั้งแต่เกิด 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.06 ระบุว่าตนเองมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ร้อยละ 14.94 มีโรคประจําตัว 
โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.45 (65 คน) เคยใช้ยา สารอืน่ และสมุนไพรเป็นประจํา สมุนไพรที่ใช้ ได้แก่  
หญ้าหนวดแมว ตะไคร้ ฟ้าทลายโจร เหงือกปลาหมอ ผักเสี้ยนผี ว่านหางจระเข้ เจ็ดหมุน ใบทับทิม ขมิ้นชัน 
ใบชุมเห็ด ว่านชักมดลกู มะแว้ง โดยมผีู้ที่เคยใช้กระท่อมเปน็สมนุไพร จํานวน 11 คน และกญัชา จํานวน 3 คน  
 
 



 2. ความรูเ้ก่ียวกับสารเสพตดิ 
 จากการศึกษา พบว่า บุหรี่ สุรา/เบียร์/ไวน์ เครื่องดื่มชูกําลัง เป็นสารเสพติดที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้ยิน
และเคยเห็นของจริงเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 สําหรับสารเสพติดที่กลุ่มตัวอย่างเคยเสพด้วยตนเอง ได้แก่ 
บุหรี่ ร้อยละ 59.00 สุรา/เบียร์/ไวน์ ร้อยละ 59.20 เครื่องดื่มชูกําลัง ร้อยละ 51.34 กัญชา ร้อยละ 25.48  
4x100 ร้อยละ 23.95 ยาบ้า ร้อยละ 16.28 One 2 Call รอ้ยละ 9.39 และยานอนหลับ ร้อยละ 8.62 อายุเฉลีย่
น้อยที่สุดที่เริม่ใช้สารเสพติดเป็นครั้งแรก คอื 11 ปี (ใช้โคเคน) 
 3. ความคิดเหน็และทศันคตต่ิอการใช้พชืกระท่อม 

•   แบบแผนการใช้พืชกระท่อมของคนทั่วไป   
 กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 87.36 รูจ้ักและเคยเห็นพืชกระท่อม โดยรู้จักจากการเห็นเพื่อนบ้านใช้  
ร้อยละ 61.66 และมีปลูกอยูใ่นหมู่บ้าน ร้อยละ 39.31 สําหรับประสบการณ์การใช้ใบกระท่อม กลุม่ตัวอย่างระบุว่า 
เคยใช้และหยุดใช้แล้ว ร้อยละ 32.18 เคยใช้และยังใช้อยูใ่นปัจจุบัน ร้อยละ 16.28 มคีนในครอบครัวใช ้ร้อยละ 
15.33 และมีเพื่อนสนทิใช้ รอ้ยละ 64.56  
 แบบแผนการใช้พืชกระท่อม ชนิดของกระทอ่มทีใ่ช้ ส่วนใหญ่นิยมใบก้านเขียว (ร้อยละ 75.48) 
มากกว่าใบก้านแดง (ร้อยละ 59.20) วิธีใช้ ส่วนใหญ่ระบุว่า เคี้ยวใบแล้วคายกาก ร้อยละ 75.67 กินทั้งกาก ร้อยละ 
30.08 และใช้ใบสดต้มน้าํ รอ้ยละ 24.71 โดยกลุม่ตัวอย่างในสองจังหวัดให้ข้อมลูลักษณะการใช้ไมแ่ตกต่างกัน 
 สาเหตทุี่ใช้พืชกระท่อม กลุ่มตัวอย่างระบุว่าใช้เพื่อให้ทํางานได้ทน ร้อยละ 56.90 รองลงมา ได้แก่ 
เพื่อนชวนและอยากลอง ร้อยละ 44.25 แก้เหนื่อยล้าและรกัษาอาการเจ็บป่วย ร้อยละ 43.49 โดยมีส่วนน้อยทีใ่ช้
เพื่อลดน้ําหนักและเพื่อทดแทนสารเสพติดอ่ืน 

• ความคิดเห็นและทัศนคติต่อการใช้พืชกระท่อมและมาตรการทางกฎหมาย 
 ความรูส้ึกต่อผูใ้ช้พืชกระท่อม กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญม่ีมมุมองต่อคนใช้พืชกระท่อมในเชิงบวก  
เช่น ผูใ้ช้พืชกระท่อมเป็นคนขยันทํางาน ไม่สร้างความเดือดร้อน ดีกว่าใช้สารเสพติดชนิดอ่ืน อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 23.37 ระบุว่า คนทีใ่ช้ใบกระท่อมเป็นคนติดสารเสพติด  
 การออกกฎหมาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 60) เหน็ด้วยว่าควรห้ามไม่ให้มีการปลูกและ
ห้ามใช้พืชกระท่อม เนื่องจากเป็นสิ่งทีผ่ิดกฎหมาย เปน็การป้องกันการนํากระท่อมไปใชผ้ิดประเภท อยา่งไรก็ตาม  
กลุ่มตัวอย่างทีร่ะบุว่า ควรใหม้ีการปลูกพืชกระท่อมและใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย มีถึงรอ้ยละ 38.0 เนือ่งจากเห็นว่า 
มีประโยชน์ถ้ากินแล้วไปทาํงาน พืชกระท่อมใช้เป็นยารกัษาโรคได ้และเปน็วิถีชีวิตของชุมชน  
 ควรให้มกีารปลูกและใชพื้ชกระท่อมอย่างถกูกฎหมาย กลุม่ตัวอย่างร้อยละ 61.88 ไมเ่ห็นด้วย 
เนื่องจากทําใหค้นติดมากขึ้น ร้อยละ 42.24 ทําใหม้ีการนําไปค้าขายเป็นธุรกิจที่ควบคมุไมไ่ด้ ร้อยละ 14.52 และ
ทําใหเ้สียสุขภาพ ร้อยละ 7.59 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 38.12 เห็นด้วย เนื่องจากใช้เป็นสมนุไพร 
ได้อย่างถูกกฎหมาย รอ้ยละ 34.67 ผูใ้ชแ้รงงานต้องการใช้เพื่อทาํงานหนกัได้ ร้อยละ 22.11 คนที่กิน และใช้ 
ผิดประเภทจะได้น้อยลง ร้อยละ 12.06 รวมทัง้เป็นการอนรุักษ์พืชกระทอ่มอีกด้วย ร้อยละ 10.05 
 



• ความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดจากการใช้ใบกระท่อม 
 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครศรธีรรมราช ระบุว่า พืชกระท่อมสามารถใช้เปน็ยาแก้ไอได้ (รอ้ยละ 
52.0) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดระนองอย่างชัดเจน (รอ้ยละ 19.82) ในขณะที ่กลุม่ตัวอย่างในจังหวดั
ระนอง มองเหน็ผลทางบวกของกระทอ่มในการช่วยลดน้ําหนัก เพราะทําให้กินข้าวได้นอ้ยและสามารถทํางาน
หนักได้ ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง และทาํให้ไม่รู้สกึง่วงนอนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในจงัหวัดนครศรีธรรมราช  
 ส่วนผลด้านลบที่กลุม่ตัวอย่างระบุมากที่สุด ได้แก่ ถ้าใชใ้บกระท่อมในปรมิาณมากและนานทําให้
ผิวคล้ําลง ร้อยละ 49.43 ทําให้สุขภาพแยล่ง ร้อยละ 48.28 ความคิดอ่านช้าลง ร้อยละ 35.25 ความจําและสมาธิ
เสียไป ร้อยละ 33.72 และทําให้ปวดเมื่อยในกระดูกและข้อ ร้อยละ 30.65 โดยกลุม่ตัวอยา่งในจังหวัดระนองมี
อัตราการระบุถงึผลทางลบของการใช้พืชกระท่อมสูงกว่ากลุม่ตัวอย่างในจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทกุหัวข้อ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลในการทาํให้สขุภาพเลวลง ผิวคล้ํา ท้องผูก และลําไสอุ้ดตัน  
 4. ประสบการณ์การใชพ้ืชกระท่อม 
 กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 522 คน เป็นผู้ไม่เคยใชพื้ชกระท่อม รอ้ยละ 51.53 (269 คน) และผู้เคยใช ้
พืชกระท่อม รอ้ยละ 48.46 (253 คน) แบ่งเป็น ผูท้ี่เคยใช้และหยุดใชแ้ล้ว ร้อยละ 32.18 (168 คน) และเป็นผู้ที่
เคยใช้และยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ 16.28 (85 คน) ในจํานวนผู้ที่เคยใช้พืชกระท่อม เป็นผู้ใช้จากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 62.0 (186 คน) มากกว่าผูใ้ช้จากจงัหวัดระนองทีม่ีอยู่ร้อยละ 30.18 (67 คน) โดยกลุม่
ตัวอย่างที่เคยใช้กระท่อม 253 คน แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 90.5 (229 คน) เพศหญิง ร้อยละ 9.5 (24 คน) และ
อายุเฉลี่ยทีเ่ริ่มใช้ครั้งแรก เท่ากับ 19 ปี  
 สาเหตุที่ใช้ กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เพราะอยากลองและเห็นญาติใช้ ร้อยละ 45.85 เพื่อนแนะนําให้ใช้ 
ร้อยละ 14.62 และใช้เพื่อเพิ่มพลังในการทํางานที่หนกั ร้อยละ 10.67 โดยใบกระทอ่มส่วนใหญ่ได้มาจากเพื่อน 
ร้อยละ 36.36 สามารถหาไดใ้นชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ร้อยละ 14.23 นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการระบุว่า สามารถหาซือ้ใบกระทอ่มได้ตามตลาดและตามร้านน้ําชา 
 ความถี่ในการใช้ ผู้ที่ใช้เป็นประจํา ร้อยละ 11.07 (28 คน) เป็นผู้ที่อยู่ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช  
27 คน จังหวัดระนอง 1 คน ผู้ทีใ่ช้เป็นครั้งคราว รอ้ยละ 32.41 (82 คน) อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 72 คน 
จังหวัดระนอง 10 คน และร้อยละ 37.55 (95 คน) ปฏิเสธว่าไม่ได้ใชแ้ล้วในปัจจุบัน โดยปริมาณทีใ่ช้ เฉลี่ยใช้  
4 วันต่อสัปดาห์ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 13 ใบ 
 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้กระท่อม ส่วนใหญ่ไม่ใชส้ารอื่นร่วมกับกระท่อม โดยผูท้ี่ใช้สารอื่นร่วมกัน มีร้อยละ 
18.97 สารทีใ่ช้ร่วมกัน ได้แก่ น้ําเปล่า ร้อยละ 29.25 กาแฟ/ชา ร้อยละ 27.27 เครือ่งดื่มชูกําลัง รอ้ยละ 14.23 
รวมทั้งใช้ร่วมกับ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลทรายแดง เกลือ โค้ก และยากันยุง ผู้ใช้ส่วนใหญใ่ช้กระท่อมในที่ทํางาน 
เช่น ในไร่ ในสวน และในร้านน้ําชา โดยผูใ้ช้ที่ใช้กระท่อมในปริมาณเดมิมาตลอด มีร้อยละ 41.50 
 ความรู้สึกเมื่อใช้พืชกระท่อมเป็นครั้งแรก รู้สกึขมในปาก เลีย่น ฝาดและลิ้นชา ร้อยละ 24.11 รองลงมา
คือ เวียนศีรษะ เมา มึน ร้อยละ 19.37 โดยผูใ้ช้ครั้งแรกแล้วรูส้ึกสนุกสนานอารมณ์ดี กระปรี้กระเปร่า มีเพียง 
ร้อยละ 9.49 สว่นความรู้สกึที่เกิดขึ้นเมื่อใช้เป็นประจํา รูส้ึกสดช่ืน มแีรงทํางาน ไม่เหนือ่ย รอ้ยละ 25.30 รูส้ึก 
มึนเมา เวียนศรีษะ ปวดศรีษะ ร้อยละ 19.76 รู้สึกปกติร้อยละ 11.86 และรู้สึกลิน้ชา ใจสั่นและหายไอ ร้อยละ 



10.28 อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่ได้ใช้ กลุ่มตัวอยา่งที่เคยใช้ส่วนใหญ่ระบุว่า ปกติ ไมม่ีอาการอะไรเกิดขึ้น รอ้ยละ 
32.02 มผีูใ้ช้ทีร่ะบุว่าเหนื่อยทํางานไมไ่หว เพียงร้อยละ 13.44 
 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ ระบุว่าตนเองไม่ได้เปน็ผู้ที่ติดใบกระทอ่ม ร้อยละ 68.38 อยา่งไรก็ตาม ผู้เคยใช้
ส่วนใหญ่ ไม่เคยไปรับการดูแลรักษาทางการแพทย์สําหรับการเจ็บป่วยเก่ียวกับการใช้พืชกระท่อม นอกจากนี ้ 
ผู้เคยใช้ส่วนใหญ่ ระบุว่า คนในครอบครัวของตนไม่ได้คัดคา้นหรือสนับสนนุใหใ้ชใ้บกระทอ่ม 
 5. ประสบการณ์การใชส้ารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม 
 กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้สารเสพติดที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม (4x100 และ One 2 Call) คิดเป็นร้อยละ 
26.82 ของกลุม่ตัวอย่างทั้งหมด (140 คน) อายุเฉลี่ยทีใ่ชส้ารผสมฯ เป็นครั้งแรกอยู่ระหวา่ง 16-18 ปี สาเหตุทีใ่ช้ 
ส่วนใหญ่เพราะอยากลองและเพื่อนแนะนํา  
 ความรูส้ึกที่ใชค้รั้งแรก คือ เวียนศีรษะ มึน เมา ร้อยละ 32.14 ปวดเมื่อย อ่อนล้า ง่วงนอน ซึม ร้อยละ 
17.86 โดยผู้ใชท้ี่ระบุว่า ในการใช้ครั้งแรก รูส้ึกสนุก อารมณ์ดี สบายใจ กระปรี้กระเปร่า มีร้อยละ 12.86 ผู้เคยใช้
ส่วนใหญ่ ใช้เปน็ครั้งคราวที่บ้านเพื่อน ร้อยละ 72.14 และนยิมใช้กับเพื่อน (ร้อยละ 87.86) มากกว่าใช้คนเดียว 
(ร้อยละ 9.29) ผู้เคยใช้ส่วนใหญ่ ช่วยกันเตรยีมสารผสมฯ ทีบ้่านเพื่อน ร้อยละ 75.0 ขอซื้อสารผสมฯ จากเพื่อน 
ร้อยละ 15.0 ต้มเองที่บ้าน รอ้ยละ 10.71 และซื้อจากร้านคา้นอกหมู่บ้าน ร้อยละ 10.0 โดยค่าใช้จ่ายในการใช้
สารผสมฯ เฉลีย่เดือนละ 500 - 1,000 บาท 
 ผู้เคยใช้ส่วนใหญ่ ใชส้ารอื่นรวมกับ 4x100 รอ้ยละ 71.0 สารที่นิยมใช้ ได้แก่ กาแฟ/ชา รอ้ยละ 12.14 
เครื่องดื่มชูกําลัง และยากันยุง เท่ากันที่ร้อยละ 8.57 และน้ําตาล ร้อยละ 3.57 สําหรับ One 2 Call มีการใช้
สารอื่นหลังการใช ้One 2 Call ร้อยละ 29.29 ซึ่งสารที่นิยมใช้ตามหลัง ได้แก่ บุหรี ่ร้อยละ 80.49 และกญัชา 
ร้อยละ 9.76 
 ผู้เคยใช ้ร้อยละ 77.14 เคยหยุดใช้ เนื่องจากถูกตํารวจจับ ร้อยละ 22.22 อยากเลิกเอง รอ้ยละ 14.81 
เห็นว่าไม่ดีต่อสุขภาพ ร้อยละ 4.63 ในกลุม่ผู้ที่เคยหยุดใช้ มีผู้ที่เคยหยดุใช้มาแล้วต้ังแต่ 1-15 ครั้ง โดยหยุดได้
นานที่สุด 90 วัน สั้นที่สุดเพยีงวันเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคยหยุดใช้และกลับมาใช้ซ้ํา เนื่องจาก เห็นเพื่อนใช้ 
เปรี้ยวปาก และถ้าไมใ่ช้จะทาํให้นอนไมห่ลับ 
 ในการใช้แต่ละครั้ง ผู้เคยใช้ส่วนใหญใ่ชใ้นปรมิาณเท่าเดิม รอ้ยละ 57.86 ผูท้ี่ใช้น้อยลง ร้อยละ 19.29 
เนื่องจาก ของหายาก อยากเลิก และถูกตํารวจจับ ความรู้สกึหลังใช้ ผู้เคยใช้ ระบุว่ารู้สึกมึนเมา เวียนศีรษะ ร้อยละ 
40.0 รู้สึกสดช่ืนและมีแรงทํางาน ร้อยละ 12.86 โดยเมื่อหยุดใช้ ส่วนใหญ่จะรู้สึกปกติ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้  
ระบุว่าไม่ได้รู้สกึติดยาเสพติด เพราะใช้นานๆ ครั้ง ไม่มีอาการอยากยาเสพตดิ 
 กลุ่มผู้เคยใช้ ไม่เคยไปรับการรักษาทางการแพทย์ ถึงร้อยละ 97.86 โดยส่วนใหญ ่คนในครอบครัว
จะเตือนให้เลิกใช้ ร้อยละ 60.0 แต่มกีลุ่มผู้เคยใช้บางคน ระบุว่า ไม่มีคนในครอบครัวรู้ว่าตนใช้สารผสมฯ  
ร้อยละ 11.43 
 หลังจากหันมาใช้ 4x100 และ/หรือ One 2 Call ผู้เคยใช้ ยังมีการใช้สารผสมฯ อ่ืนร้อยละ 23.57  
ใช้สลับกัน ร้อยละ 60.61 หรือใช้ไปด้วยกัน รอ้ยละ39.30 โดยท้ังหมดเป็นผูเ้คยใช้จากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยสารหลักทีใ่ช้ คือ กัญชา ร้อยละ 57.58 ยาโซแลม ร้อยละ 6.06 ยาบ้า และแวเลี่ยม เท่ากันที่ร้อยละ 3.03 



6. อาการทีเ่กิดขึ้นจากการใช้กระท่อมและสารที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม 
 จากการศกึษา พบว่า ผูท้ี่ใชส้ารผสมฯ มีอาการที่เกิดขึน้ในอตัราที่สูงกว่าผูใ้ช้พืชกระท่อมและผูท้ี่ไมไ่ด้

ใช้สารทั้งสองชนิด อาการที่พบสูงสุดในผู้ใชส้ารผสมฯ ได้แก่ อ่อนเพลียไม่มแีรง ร้อยละ 45.71 ง่วงนอน หาวมาก 
น้ําตาไหล ร้อยละ 45.0 และมนึหัวหรือหัวหนักต้ือๆ ร้อยละ 43.57 ซึ่งทั้งสามอาการนี้พบในผู้ที่ไม่ได้ใช้สารผสมฯ 
เพยีงร้อยละ 15.99, 9.67 และ 10.78 ตามลําดับ และพบในผู้ทีใ่ช้กระท่อม ร้อยละ 28.46, 23.32 และ 23.72 
ตามลําดับ 
 สําหรับอาการที่พบมากทีสุ่ดในผู้ที่เคยใช้กระท่อม ได้แก่ อ่อนเพลีย ไม่มแีรง ร้อยละ 28.46 ปวดเมือ่ย
ตามร่างกาย เสน้สายตึง ร้อยละ 24.51 และมนึหัวหรือหัวหนักต้ือๆ ร้อยละ 23.72 ซึ่งจากข้อมลูที่ได้ สามารถ
บอกได้ว่า อาการมึนหัวหรือหวัหนักต้ือๆ อาการง่วงนอน หาวมาก น้ําตาไหล เป็นอาการที่เกิดขึ้นกบัผู้ทีเ่คยใช ้
พืชกระท่อมเพยีงอย่างเดียว สว่นอาการอ่อนเพลีย ไมม่ีแรงเป็นอาการค่อนข้างเฉพาะในกลุ่มผูใ้ชส้ารผสมฯ 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจ คอื ในกลุม่ผูใ้ช้สารผสมฯ ไม่มผีูใ้ดทีร่ะบุว่า ตนเองมีอาการอยากใชส้ารผสมฯ อย่าง
รุนแรงเลย  
 

         
  
   

 


