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การใช้พืชกระท่อมนั้น มีข้อถกเถียงมายาวนาน ความเห็นต่อพืชกระท่อมส่วนใหญ่รับรู ้ว ่าพืชกระท่อม 
มีคุณสมบัติที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ก็มีอีกความเห็นที่มองว่าพืชกระท่อมน้ันเป็นยาเสพติดให้โทษ
ต่อร่างกาย สมควรทีจ่ะมกีารออกนโยบายเพือ่ควบคุมการใช้หรอืก�าจดัให้หมดสิน้ไปจากประเทศ การโต้แย้งมมีายาวนานมาก
และหาข้อยุติไม่ได้ สาเหตุหลักคือการขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการแสดงความคิดเห็น ข้อมูลส่วนใหญ่ยังเป็น
ข้อมูลเชิงทัศนคติหรือความคิดเห็นส่วนตัวอยู่มาก ดังน้ัน เพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้มากที่สุดก็คือ 
การใช้ข้อมูลวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
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อนำคต
ของกำรใช้พืชกระท่อมเพ่ือกำรบ�ำบดักำรตดิยำเสพติด

ค�าถามแรกที่ส�าคัญที่สุดคือ การใช้พืชกระท่อม 
เป็นประจ�าท�าให้เกิดอาการเสพติด เมื่อหยุดใช้จะเกิด
อาการถอน หรืออาการอยากหรือไม่ จากผลการศึกษา 
ในกลุ่มอาสาสมัครในประเทศมาเลเซีย พบว่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่
เกดิอาการขาดไม่ได้ เมือ่หยดุการใช้ก่อให้เกดิกลุม่อาการถอน
ทัง้ทางร่างกายคอื กล้ามเนือ้หดเกรง็และปวด นอนหลบัยาก 
น�้าหูน�้าตาไหล ร้อนวูบวาบตามตัว มีไข้ เบื่ออาหาร และ
ท้องร่วง ส่วนอาการด้านจติใจก็มอีาการร้อนรน ตงึเครยีด โมโห 
เศร้า และตืน่เต้น โดยพบว่าความรนุแรงของอาการต่าง ๆ  นี้ 
สัมพันธ์กับปริมาณการใช้ด้วย1 รายงานน้ีเป็นการเตือน 
ให้ตระหนักและเฝ้าระวังอันตรายของการใช้พืชกระท่อม

อย่างไรกต็าม พชืกระท่อมนัน้ ถกูใช้ในรปูสมนุไพร
ตามประเพณีมานานในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ท�าให้ต้อง
พิจารณารอบด้านในรายละเอียดมากขึ้น มีการศึกษา
ประเมินความรุนแรงของอาการปวดและปัญหาต่อ 
การนอนหลับที่เกิดขึ้นหลังการหยุดใช้พืชกระท่อมในรูป
เครื่องดื่มชาชงหรือน�้าต้มใบกระท่อมโดยศึกษาแบบสุ่ม 
ในกลุ่มผู้ดื่ม เป็นการศึกษาใช้การประเมินด้วยวิธี Brief 
Pain Inventory (BPI) and Pittsburgh Sleep Quality 
Index (PSQI) scales พบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีอาการปวด 
ความรุนแรงปานกลาง ประมาณครึ่งหนึ่งมีปัญหาในการ 
นอนหลบัมากข้ึนในช่วงหยดุใช้พชืกระท่อม ระดบัความรนุแรง
ของอาการปวดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณท่ีดื่มมาก่อน พบว่า 
ผู้ที่ดื่มในรูปน�้าต้มมากกว่า 4 แก้วต่อวันมีอาการรุนแรง 

กว่าผูท้ีด่ืม่ 1-3 แก้วต่อวัน2 อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้
ถือว่าอยู่ในระดับอ่อนเม่ือเปรียบเทียบกับการรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการเสพสารกลุ่มฝิ่น

นอกจากนี ้ยงัมกีารศึกษาผลของการใช้พชืกระท่อม
ต่อการเกดิอาการทางจติ การศกึษาในกลุม่ผูใ้ช้พชืกระท่อม
เป็นประจ�าโดยเน้นประเมนิความรนุแรงของอาการวติกกงัวล
และอาการซมึเศร้า จากการใช้วธิปีระเมนิผลด้วย The Beck 
Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety  
Inventory (BAI) scales พบว่าผู้ใช้พชืกระท่อมส่วนใหญ่ 
มกีารวติกกงัวลอ่อน ๆ  และอาการซมึเศร้าอ่อน ๆ  เมือ่หยดุใช้ 
มีรายละเอียดของข้อมลูท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ทีด่ืม่น�า้ต้มกระท่อม
มากกว่า 4 แก้วต่อวนัมโีอกาสเกดิอาการซมึเศร้าระดบักลาง
มากกว่าผู้ที่ดื่ม 1-3 แก้วต่อวัน การค้นพบที่ส�าคัญคือ 
การหยดุใช้พืชกระท่อมหลงัจากการใช้เป็นประจ�าระยะนาน
ไม่พบว่ามีผลท�าให้เกิดอาการวิตกกังวลและซึมเศร ้า 
ระดบัสงู3 ล่าสดุมกีารศกึษารปูแบบและเหตผุลของการใช้
พืชกระท่อม ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดหลายประเภท ซึ่งเป็น
ผูท้ีก่�าลังใช้อยูใ่นปัจจบุนัและผู้ทีใ่ช้มาก่อนหน้านัน้ เนือ่งจาก
มรีายงานว่ามกีลุม่ผูท้ีใ่ช้พชืกระท่อมเพือ่จดุประสงค์ในการ
ลดการพึง่พาสารกลุม่ฝ่ินและบรรเทาอาการถอนสารกลุม่ฝ่ิน 
อาสาสมัครในการศกึษานีเ้ป็นผูใ้ช้ยาเสพตดิหลายประเภท
ทัง้ในปัจจุบนัและก่อนหน้านัน้ พบว่าคนกลุม่ทีใ่ช้พืชกระท่อมนี้
มีสถานะเป็นโสดมากกว่ามีครอบครัว ได้ใช้พืชกระท่อม
เพ่ือบรรเทาอาการถอนสารกลุ่มฝิ่น โดยผู้ที่ใช้กระท่อม 
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มานานแล้วนั้นมักจะใช้เพื่อยกระดับอารมณ์ด้วย จาก 
การวิเคราะห์สารด้วยเครื่องมือ UPLC-MS/MS พบว่า 
พชืกระท่อมที่จ�าหน่ายกันตามตลาดนั้น เมื่อวิเคราะห์แล้ว
ก็ยนืยนัการพบองค์ประกอบหลักคอื mitragynine รองลงมาคอื 
paynantheine, speciociliatine, speciogynine, และ 
7-hydroxymitragynine ในปริมาณต�า่4 การศึกษาครั้งนี้
เน้นการค้นพบท่ีว่าผู้ท่ีก�าลังใช้พืชกระท่อมอยู่ในปัจจุบัน
และผู ้ที่ใช้มาก่อนหน้าน้ันได้ใช้มันเพ่ือแก้ไขหรือปรับ 
สภาพร่างกายทีเ่กดิจากการใช้สารเสพตดิแบบหลากหลาย
ประเภทมาก่อน โดยสรุปแล้ว ภาพรวมของการศึกษา 
ในอาสาสมัครช้ีให้เห็นว่าพืชกระท่อมส่งผลกระทบ 
ต่อร่างกายจริง แต่เมื่อพิจารณาในบริบทประชากร 
และสงัคมยคุปัจจบุนั พบว่าพชืกระท่อมมผีลเสยีน้อยมาก
โดยเฉพาะเมื่อนึกถึงผลดีของการน�ามาใช้ในการบ�าบัด 
การเสพติดที่ได้ผลชัดเจนมาก

งานวิจัยเหล่าน้ี น�าเสนอใจความส�าคัญที่ว ่า  
อาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากการใช้พืชกระท่อม 
ที่ถูกรายงานในงานวิจัยยุคแรก ๆ  ว่าเป็นอาการของ 

การเสพติด เทียบเท่าได้กับอาการเสพติดสารเสพติด
มาตรฐานนัน้ ความจรงิเป็นเพียงการตอบสนองทางร่างกาย
ไม่ควรถกูจดัเป็นอาการเสพตดิพชืกระท่อม เพราะมรีะดับ
ความรนุแรงอ่อนกว่ามาก สะท้อนการท�าลายหรอืเปล่ียนแปลง
การท�างานสมองน้อยกว่าและยังเน้นถึงคุณประโยชน์ของ
การใช้พืชกระท่อมมากขึ้นเป็นล�าดับ การประยุกต์ใช้
ประโยชน์ตามบริบทการแพทย์แผนไทยหรือการใช ้
ตามประเพณนีัน้ เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปแล้ว เช่น การใช้ 
เพื่อการประกอบอาชีพที่ใช้แรงงาน เพื่อทนต่อความร้อน
ในการท�างานตอนกลางแดด การใช้เพื่อลดปวด รักษา 
อาการท้องร่วงหรือแก้ไอต่าง ๆ  แต่ที่ได้รับความสนใจ 
เพิ่มขึ้นมาในยุคหลัง ๆ  คือ การประยุกต์ใช้ในการบ�าบัด 
การเสพติดหรืออาการอยากยาในกลุ่มผู้เสพติดยาเสพติด
มาตรฐานหลายประเภท มีงานวิจัยรองรับอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากการศึกษาในหนูทดลอง พบว่าหนูที่ได้รับสาร 
mitragynine บริสุทธิ์ ซ่ึงเป็นสารอัลคาลอยด์ท่ีเป็น
สารประกอบหลักในใบกระท่อมสามารถลดพฤติกรรม 
ที่เป ็นอาการเสพติดมอร์ฟีนลงได้5 นอกจากการใช ้
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สาร mitragynine แล้ว ยังมีการทดลองใช้สารสกัดหยาบ 
ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์รวมจากใบกระท่อมในการทดลอง
เพื่อทดแทนการเสพติดมอร์ฟีน จุดประสงค์หลักของ 
การใช้สารสกัดหยาบนี้แทนการใช้สาร mitragynine 
บริสุทธิ์เดี่ยว ๆ  ก็เพื่อให้ได้ค�าตอบว่าการใช้พืชกระท่อม
แบบทั่วไป เช่น การเคี้ยวหรือการผสมในต�ารับยาไทย 
ต่าง ๆ  โดยไม่ต้องสกดัแยกให้ได้สาร mitragynine บรสิทุธิน์ัน้
สามารถใช้ทดแทนรักษาอาการท่ีเกิดจากการเสพติด
มอร์ฟีนหรือสารกลุ่มฝิ่นหรือไม่ ปรากฏว่าผลการทดลอง
ใช้สารสกัดหยาบเป็นสารอัลคาลอยด์รวมจากใบกระท่อม
กส็ามารถบรรเทาอาการถอนมอร์ฟีนได้เช่นกัน6 การค้นพบนี้
ตอกย�า้ความเชือ่มัน่ในสรรพคณุและโอกาสทีจ่ะน�าไปใช้ได้จรงิ
ในคนโดยเฉพาะในกลุ่มผูเ้สพสารกลุม่ฝ่ินซ่ึงกลไกการออกฤทธิ์
ต่อสมองมคีวามคล้ายคลงึกนัและถกูจัดอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั 
และที่ส�าคัญ การใช้สารสกัดหยาบหรือแม้กระทั่งการใช้ 
ในรูปแบบแพทย์พื้นบ้านก็มีโอกาสใช้รักษาหรือทดแทน
การเสพสารกลุ ่มฝิ ่น ข้อดีคือไม่ต้องใช้สารสกัดให้ได้ 
สาร mitragynine บริสุทธิ์ท่ีมีกระบวนการยุ่งยากและมี
ต้นทุนสูงและการเข้าถึงที่ยากโดยเฉพาะกลุ่มผู ้เข้ารับ 
การบ�าบดัอาการเสพติดซึง่ส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุม่ทีข่าดโอกาส
ทางสงัคมและเศรษฐกจิ ในสหรฐัอเมริกา มกีารใช้พชืกระท่อม
ในรปูแบบของการระบาดอย่างแพร่หลาย โดยจุดประสงค์
มีทั้งเพื่อการสังสรรค์และเพื่อลดอาการถอนสารกลุ่มฝิ่น7

พบว่ามกีารตอบรับและยอมรบัสงูมาก ถงึขนาดได้รบัการมอง
ว่าเป็นการใช้เพ่ือลดปัญหาอาชญากรรม (crime reduction) 
ทั้งนี้อาจเป็นการมองว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสารเสพติด
มาตรฐานประเภทต่าง ๆ  ซึ่งผลเสียทั้งต่อร่างกาย สังคม
และเศรษฐกิจแล้ว การใช้พืชกระท่อมเกิดผลเสียในระดับ
ต�า่กว่าอย่างมาก เกิดความหวงัว่า ถ้ากลุม่ผูเ้สพสารเสพตดิ
มาตรฐานประเภทต่าง ๆ  นั้นหันมาใช้พืชกระท่อมแทน 
ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิจากการแพร่ของยาเสพตดิกน่็าจะลดลง 
อย่างไรกต็าม ปัญหาเสพติดมีความซบัซ้อนมาก มีความเกีย่วข้อง
กบัอาชญากรรมในแง่มมุต่าง ๆ  หรอืการสญูเสยีผลประโยชน์ 
ก็เป็นสาเหตุที่ท�าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคง
ด�าเนินต่อไป

จะเห็นได้ว่า ข้อมูลวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นรายงาน
สรรพคุณการใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในระดับอ่อน ๆ ทั้ง ๆ ที่ภาพลักษณ์ของพืชกระท่อมและ
การรับรู้ของสังคมน้ันจัดพืชกระท่อมให้อยู่ในหมวดของ 
ยาเสพติดมาตรฐาน ข้อดีก็คือเกิดการตระหนักและ
ระมดัระวังพร้อมทัง้เกิดมาตรการการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด 
อย่างไรก็ด ีนโยบายและการปฏบิตัต่ิาง ๆ  ควรอยูบ่นพืน้ฐาน
ของความรู้และเหตุผล เน่ืองจากการปิดก้ันทุกอย่างโดย 

ไร้ข้อมลูเชงิประจกัษ์อาจท�าให้เกดิการขาดโอกาสส�าคญัได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชกระท่อมได้ถูกยืนยันจากงานวิจัย
อย่างต่อเน่ืองว่ามีศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย  
เป็นส่วนผสมทีส่�าคญัในสตูรการปรงุต�ารบัยาไทย มีข้อมลู
มากมายที่ยืนยันประสิทธิผลและข้อดีที่มากกว่าข้อเสีย 
ในการใช้บ�าบัดอาการต่าง ๆ  ให้กับกลุ่มผู้ติดยาเสพติด  
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแพทย์แผนปัจจุบันที่สามารถ
รกัษาอาการตดิยาเสพตดิอย่างได้ผล แต่กพ็บว่าประเทศไทย
ยงัคงประสบปัญหาการเสพตดิอย่างหนกั กลไกการเสพติด
ในระบบประสาทส่วนกลางนัน้ซบัซ้อนมาก หลงัการบ�าบดั
อาการเสพติดจนไม่มีอาการถอนหรืออาการอยากยาแล้ว 
ผู ้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อกลับคืนสู ่ชุมชนก็หวนกลับไปเสพ 
ยาเสพติดซ�้าอีกรอบแล้วรอบเล่า นอกจากนี้ผู ้เสพติด 
ส่วนมากยงัเป็นผู้ขาดโอกาสทางสังคม การเข้าถงึการรกัษา 
ในศนูย์บ�าบดัอยูใ่นระดบัต�า่ ดงันัน้ทางเลอืกทีเ่ป็นทางออก
ส�าคัญของผู้เสพติดเมื่อมีอาการและความอยากยาก็คือ 
การเข้ารับการรักษาจากหมอพ้ืนบ้านซึ่งมีความสะดวก
ประหยัดค่าใช้จ่าย และที่ส�าคัญมีความไว้วางใจเนื่องจาก 
ส่วนใหญ่มคีวามกงัวลเรือ่งการระบตุวัตนในการลงทะเบยีน
เมื่อไปรับการรักษาหรือติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
จ�านวนผู้เสพติดที่เข้ารับการรักษากับแพทย์ทางเลือกนี ้
มีสัดส่วนที่สูงมาก การมีวิธีดูแลหรือรักษาท่ีดีส�าหรับ 
กลุ ่มคนกลุ ่มเหล ่านี้ย ่อมส ่งผลกระทบเชิงบวกต ่อ 
ความม่ันคงระดับประเทศ ดังน้ันการวางแผนพัฒนา 
พชืกระท่อมให้มมีาตรฐานสูงเพยีงพอส�าหรบัการใช้ได้จรงิ
ในอนาคตย่อมเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศ

อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็น 
สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุเสมอ แต่การเฝ้าระวงัไว้ก่อนโดยไม่ยอมท�า
อะไรเลยกไ็ม่ใช่ทางออกทีดี่ ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมีการศึกษา 
วิจัยค้นหาข้อมูลด้านความเป็นพิษของพืชกระท่อม  
จากการสืบค้นพบว่า ข้อมูลด้านความเป็นพิษส่วนใหญ ่
ถกูรวบรวมได้จากการส�ารวจที่ผิวเผิน เช่น การสอบถาม
ความคดิเหน็ หรอืเป็นข้อมูลทางอ้อม เช่น การใช้พชืกระท่อม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวหรือปัญหาสุขภาพ
ต่าง ๆ  โดยกลุ่มประชากรที่ศึกษานั้นได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยอื่น ๆ  ร่วมหลายปัจจัย ในขณะที่การวิจัยสรรพคุณ
หรือข้อดีของพืชกระท่อมถูกรายงานจากการวิจัยที่เป็น
ระบบด้วยวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้กระบวนการ
ทางสถิติเข้าตัดสินสมมุติฐาน แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่บ่งบอก
ความเป็นพิษของพืชกระท่อมจะเป็นการรายงานกรณี 
ที่เกิดขึ้นหรือมีการส�ารวจพบ มีการรายงานการเสียชีวิต
ของชายอาย ุ26 ปี จากภาวะหวัใจหยดุเต้น8 โดย 24  ชัว่โมง
ก่อนหน้าน้ันเขาได้ใช้พืชกระท่อม นอกจากนี้ยังมีอีกราย
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เป็นชายอาย ุ36 ปี ถกูพบในสภาพเป็นศพนอนตายบนเตยีง 
จากการส�ารวจพบถงุบรรจผุงสเีขยีวทีท่�าจากใบไม้บดละเอยีด 
ภายหลังจากการส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารพบส่วนประกอบ
ของสาร mitragynine ท่ีเป็นสารจากใบกระท่อม9 อีกราย 
เป็นชายอาย ุ54 ปี ท่ีมลีกัษณ์ของกลุม่อาการทางพฒันาการ
คอื Asperger syndrome โดยเขามอีาการซมึเศร้าและ 
ภาวะติดสารเสพติดมาเป็นเวลานาน เขาถูกพบตัว 
ในสภาพแทบไม่มีการตอบสนองแล้ว อุณหภูมิร่างกาย 
ต�า่กว่าปกต ิมอีาการชักเกรง็จงึถกูน�าตัวส่งห้องฉกุเฉนิของ
โรงพยาบาล แม่ของผู้ป่วยให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติของ
ลูกชายว่าได้ใช้สารเพื่อสันทนาการซึ่งรวมถึงแอลกอฮอล ์
และพืชกระท่อมด้วย10 สถาบัน The Drug Enforcement 
(DEA) ในสหรัฐอเมริกายืนยันการเสียชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับ 
พชืกระท่อมจ�านวน 15 รายในช่วงปี ค.ศ. 2014 ถึง  
ค.ศ. 2016 จนน�าไปสู่การประกาศห้ามใช้พืชกระท่อม 
จากการแพร่ระบาดในอเมรกิาเหนอื พบกรณกีารเสยีชวีติ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชกระท่อม โดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็นการเสียชีวิตในรายท่ีเสพสารเสพติดหลายประเภท 
ที่ส่งผลกระทบโดยรวมท่ีเป็นพิษต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิต 
อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันการเสียชีวิตรายหนึ่งที่ประเทศ
แคนาดาซึง่ผลชันสตูรยนืยนัว่าเป็นการเสยีชีวติจากสาเหตุ
จากการได้รับสาร mitragynine ล้วนเพียงอย่างเดียว 
ซึ่งเป็นการบอกว่ามีการใช้พืชกระท่อม รายงานคาดว่า 
ผูต้ายได้รับมาในรปูผงใบกระท่อมจากประเทศอนิโดนีเซยี11 
นอกจากรายงานกรณผีูเ้สยีชวีติจากการใช้พชืกระท่อมแล้ว 
ยังมีการรายงานท่ียืนยันผลเสพติดของพืชกระท่อม  
เช่น ในกรณีของผู้หญิงอายุ 37 ปี ที่เสพติดพืชกระท่อม
และแสดงอาการคล ้ายอาการถอนสารกลุ ่มฝ ิ ่น12  
โดยในภายหลังกรณีนี้ได้รับการบ�าบัดได้ผลดี เนื่องจาก 
ในช่วงแรก ๆ  นัน้ มกีระแสความนยิมในการใช้พชืกระท่อม
ด้วยจดุประสงค์ทีต้่องการสารทีม่ฤีทธิต่์อสมองและอารมณ์
ที่พึงประสงค์โดยท่ีไม่ใช่เป็นสารท่ีผิดกฎหมายที่เรียก 
กันว่า Legal high ซึง่พชืกระท่อมก็เป็นหนึง่ในจดุประสงค์นี้ 
แต่เนื่องจากสารออกฤทธิท์ีเ่ด่น ๆ  ของพชืกระท่อมซึง่ได้แก่ 
mitragynine และ 7-hydroxymitragynine น้ันกเ็ข้าจบั  
กับตัวรับของสารกลุ่มฝิ่น นอร์อะดรีนาลีนและซีโรโทนิน 
ท�าให้เกิดการถกประเด็นที่ว่าพืชกระท่อมก็มีศักยภาพ 
ที่จะถูกใช้ในลักษณะสารเสพติดได้เช่นกัน13

เนื่องจากข้อมูลท่ีหลากหลายเก่ียวกับผลของ 
การใช้พชืกระท่อมต่อสขุภาพจงึมกีารน�าไปสูก่ารวเิคราะห์ 
ทบทวนและเปรยีบเทยีบข้อดข้ีอเสีย ผลสรปุทีไ่ด้มกัแสดง
ให้เห็นทั้งข้อดี เช่น ฤทธิ์กระตุ้นหรือการท�าให้ง่วง รวมทั้ง
ฤทธิ์ลดปวด เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านซึมเศร้า ลดพฤติกรรม

การกนิ และข้อเสียเท่าทีส่รปุได้กม็ผีลต่อการท�างานของตับ 
การเต้นของหัวใจ ความจ�า รวมถึงการหมดสติหรือ 
เสียชีวิตได้14 มีการเปรียบเทียบระหว่างอัตราการตาย 
จากการใช้สารกลุ่มฝิ่นและพืชกระท่อมเกินขนาด พบว่า
อัตราการตายของการใช้สารกลุ ่มฝ ิ ่นสูงกว่าการใช ้
พืชกระท่อมมากกว่า 1,000 เท่า15 โดยสรุปแล้ว 
จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการรวบรวมและทบทวนข้อมูลที่เป็น 
ผลการวิจัยพืชกระท่อมชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
เชิงประจักษ์ แต่ผลดังกล่าวนั้นมีระดับอ่อนมากเมื่อท�าการ
ศึกษาเปรียบเทียบกับผลของสารเสพติดมาตรฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกลุ่มฝิ่น เช่น มอร์ฟีน ส่วนข้อมูล 
ที่เป็นสรรพคุณหรือผลดีของการใช้พชืกระท่อมนัน้มกีาร
รายงานวจิยัทีย่นืยนัแน่ชดัมาก ดงันัน้จงึเป็นไปได้ทีพ่ชืกระท่อม
จะถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในการรักษาโดยเฉพาะในรูปแบบ
การรกัษาทางเลอืกใหม่หรอืแพทย์แผนไทยทีม่กีารพฒันา
สูตรหรือวิธีการเตรียมต�ารับยามาก่อนหน้าแล้ว
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