
ผลวิจัยทางสมองช้ีพืชกระท�อม 
ช�วยลดอาการลงเเดงจากสารเสพติดในหนูทดลอง  

จากการศึกษาผลของสารสกดัจากใบกระท่อมต่อสมอง 
ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกสิทธิ"   กุมารสิทธิ"  อาจารยป์ระจาํภาควชิาสรีรวทิยา  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

 
  กระท่อม(Kratom) มีชื5อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna 

speciosa Korth. อยูใ่นวงศ ์Rubiaceae เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางสูง 10-
15 เมตร  ใบเป็นใบเดี5ยวสีเขียว   เรียงตวัเป็นคู่ตรงพบมากในป่า
ธรรมชาติบริเวณภาคใต ้เช่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล
พทัลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตอนบนของประเทศ
มาเลเซีย กระท่อมเป็นพืชเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ .ศ .  2522  

เริ5 มต้นจากงานวิจัยเรื5 องผลของสาร
สกัดนํP าจากใบกระท่อมต่ออาการถอนเอทา
นอล (ลงแดง) ในหนูทดลองซึ5 งได้ตีพิมพ์
ผลงานไปแลว้ในวารสาร Fitoterpia พบวา่สาร
สกดันํPาจากในกระท่อมสามารถลดอาการถอน
เอทานอลในหนูทดลองที5ถูกชกันาํให้ติดเอทา
นอลได ้หลงัจากนัPนจึงไดมี้การศึกษาเพิ5มเติม 
โดยศึกษาผลของสารสกดัอลัคาลอยด์จากใบ
กระท่อมต่อการกระตุน้การทาํงานของสมองที5
เกี5ยวข้องกับการเสพติด โดยเฉพาะบริเวณ

นิวเคลียส แอคคมัเบนส์ (nucleus accumbens) และ สไตรเอตมั  (striatum) ซึ5 งเป็นบริเวณที5เซลล์ประสาท
สื5อสารกนัดว้ยสารโดปามีน (dopamine) การกระตุน้สมองบริเวณนีP มีผลทาํให้รู้สึกเป็นสุข เคลิบเคลิPมและติด
ใจ และสุดทา้ยนาํไปสู่การเสพติดได ้จากการศึกษาโดยวิธีการตรวจวดัโปรตีนที5พิสูจน์ว่ามีการกระตุน้การ
ทาํงานของเซลล์สมองบริเวณที5ตอ้งการศึกษา พบว่าสารสกดัอลัคาลอยด์จากใบกระท่อมที5ความเขม้ขน้ 40 
และ 80 มก. ต่อนํP าหนกัตวั 1 กก. ไม่มีผลกระตุน้การทาํงานของสมองทัPงสองบริเวณ ในขณะที5ผลการศึกษา
ฤทธิ" ของยาซูโดอีฟีดรีน (pseudoephedrine) ที5ใชเ้ป็นส่วนผสมของยาแกห้วดั คดัจมูก ที5ผา่นมาของผูว้ิจยัเอง
ในปี 1998 พบว่ายาซูโดอีฟีดรีน มีฤทธิ" คลา้ยกบัสารเสพติด เช่นแอมเฟตามีน โดยมีผลกระตุน้สมองบริเวณ
นิวเคลียส แอคคมัเบนส์ และสไตรเอตมั 

 



อยา่งไรก็ตาม เพื5อความแน่ใจ ขัPนตอนที5จะตอ้งศึกษาต่อไป 
คือการตรวจวดัผลของสารสกดัจากใบกระท่อมต่อการทาํงานของ
สมองด้วยเทคนิคที5มีความไวต่อการเปลี5ยนแปลงและสามารถ
ติดตามการทาํงานของสมองไดต่้อเนื5องแบบ real-time ซึ5 งเทคนิคดงั
กล่าวคือการว ัดสัญญาณคลื5 นไฟฟ้าสมอง (electroencephalo-
graphy, EEG) 

สําหรับการศึกษาผลระยะยาวของการไดรั้บสารสกดัจาก
ใบกระท่อม เพื5อดูอาการถอนหรืออาการลงแดงโดยเปรียบเทียบผล
กบัสารเสพติดมาตรฐาน ไดแ้ก่ มอร์ฟีน และเอทานอล ผลการศึกษาพบวา่การไดรั้บมอร์ฟีนเพียง 3 วนั มีผล
ทาํใหห้นูทดลองติด และเมื5อชกันาํใหเ้กิดอาการถอน ทาํใหเ้กิดอาการถอนอยา่งรุนแรง เช่น การกระโดดซํP า ๆ 
ซึ5 งจะไม่เกิดขึPนในภาวะปกติ พร้อมทัPงมีการขบัถ่ายเรี5 ยราด เหมือนในกรณีของคนที5มีอาการลงแดงจากการ
เสพติดมอร์ฟีน ส่วนการทดสอบการเสพติดเอทานอล โดยให้หนูทดลองกินอาหารเหลวที5มีเอทานอลผสมอยู ่
7 เปอร์เซ็นต์ด้วยตวัหนูเองเป็นเวลานาน 21 วนั ส่วนวนัที5 22 งดให้อาหารเหลวที5มีเอทานอล พบว่าหนู
ทดลองเกิดอาการถอนเอทานอล เห็นไดจ้ากการเคลื5อนไหวที5พลุ่งพล่านมากขึPน ซึ5 งสัมพนัธ์กบัการเพิ5มขึPน
ของคลื5นไฟฟ้าสมองในช่วงความถี5แกมม่า (gamma wave) ในขณะที5หนูทดลองที5ไดรั้บสารสกดัอลัคาลอยด์
จากใบกระท่อมเป็นเวลานาน 3 เดือน ในปริมาณ 20 มก. ต่อนํP าหนกัตวั 1 กก. นัPนเมื5อหยุดให้สารสกดัพบวา่
ไม่ทาํให้เกิดอาการถอน หรือทุรนทุรายทางดา้นร่างกายดงัที5พบในการศึกษาการถอนมอร์ฟีนและเอทานอล
เลย  สรุปคือไม่พบอาการถอนกระท่อมทางดา้นร่างกาย อยา่งไรก็ตามควรมีการทดสอบขัPนต่อไปดว้ยการวดั
คลื5นไฟฟ้าสมองซึ5 งไวและมีความละเอียดสูงกวา่เพื5อศึกษาความเปลี5ยนแปลงที5เกิดขึPนในสมอง ซึ5 งจะทาํให้
ไดค้าํตอบที5ชดัเจน 

ได้มีการทดลองนําพืชกระท่อมมา
ประยุกต์ใช้ลดอาการถอนจากการเสพติด
มอร์ฟีนและเหล้า พบว่าสารสกัดอัลคาลอยด์
จากใบกระท่อมช่วยลดอาการถอนมอร์ฟีนโดย
วดัจากพฤติกรรมการกระโดดและการขบัถ่าย
เหลว ส่วนอาการถอนเหล้าหรือเอทานอลนัPน 
จากการประเมินผลด้านพฤติกรรม สังเกตได้
จากระยะทางรวมทัP งหมดขณะที5หนูทดลอง
เคลื5อนไหว พบวา่หนูทดลองกลุ่มที5ถูกชกันาํให้
มีอาการถอนเหล้า มีระดับการเคลื5 อนไหว
เพิ5มขึPนเป็นอยา่งมากซึ5งแสดงถึงอาการลงแดงจากภาวะถอนเหลา้นั5นเอง และเมื5อให้สารสกดัอลัคาลอยด์จาก
ใบกระท่อมในขนาด 60 มก. ต่อนํPาหนกัตวั 1 กก. แก่หนูทดลองก่อนการถอนเหลา้ พบวา่อาการถอนเหลา้ลด
ความรุนแรงลงได้ และยงัมีการคน้พบที5น่าสนใจอย่างยิ5งคือ สารสกดัอลัคาลอยด์จากใบกระท่อมบรรเทา
อาการถอนเหลา้ไดผ้ลดีพอ ๆ กบัยามาตรฐานที5ใชคื้อ ฟลูอ็อกซีติน (fluoxetine) ในขนาด 10 มก. ต่อนํP าหนกั
ตวั 1 กก. 



นอกจากการประเ มินทางด้าน
พฤติกรรมแลว้ ยงัมีการยืนยนัดว้ยรูปแบบ
ของคลื5 นไฟฟ้าสมอง จากรูปซึ5 งแสดง
คลื5นไฟฟ้าสมองในช่วงความถี5แกมม่า จะ
เห็นได้ว่าหนูทดลองกลุ่มที5ไม่ถอนเหล้า
เปรียบเทียบกับกลุ่มที5ถอนเหล้า มีความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือคลื5นช่วง
ความถี5แกมม่ามีค่าเพิ5มขึP นในกลุ่มที5ถอน
เหล้า แต่เมื5อเปรียบเทียบกับกลุ่มที5ถอน
เหลา้แต่ไดรั้บให้สารสกดัจากใบกระท่อม 

คลื5นช่วงความถี5แกมม่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลจากการทดลองนีP ยืนยนัได้ว่า สารสกัดจากใบกระท่อม 
สามารถลดอาการลงแดงไดช้ดัเจนอยา่งมีนยัสาํคญัตามหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดว้ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์นีP เป็นสิ5งที5สามารถทาํซํP าและไดผ้ลเหมือนเดิม ไม่ขึPนอยูก่บัตวับุคคล หรือเวลา และสถานที5 
สรุปแลว้พืชกระท่อมสามารถบรรเทาอาการถอนเหลา้ไดผ้ลใกลเ้คียงกบัยามาตราฐานฟลูอ็อกซีติน ไม่วา่จะ
ศึกษาจากพฤติกรรมหรือจากคลื5นไฟฟ้าสมอง  

แ ล ะ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล แ บ บ
เฉียบพลนัของสารสกดัจากใบกระท่อมต่อ
ภาวะหลับ-ตื5น โดยเปรียบเทียบกับหนู
ทดลองกลุ่มควบคุมและกลุ่มที5ได้รับยา
มาตรฐานคือฟลูอ็อกซีติน 10 มก.   ต่อ
นํP าหนกัตวั 1 กก . พบวา่ฟลูอ็อกซีตินทาํให้
รูปแบบการนอนหลบัเปลี5ยนแปลงไปจาก
ปกติ คือ มีผลกดการนอนหลบัช่วงที5มีการ
กลอกลูกตา (rapid eye movement sleep) 
ส่วนหนูทดลองที5ไดรั้บสารสกดัอลัคาลอยด์
จากใบกระท่อมทัPงขนาด 10 และ 60 มก. 
นัP นไม่มีผลกดการนอนหลับช่วงที5 มีการ
กลอกลูกตา แสดงให้เห็นวา่พืชกระท่อมไม่
มีผลขา้งเคียงดงักล่าว 

กา รวิจัย ที5 ก ล่ า วม า ข้า ง ต้น เ ป็ น
การศึกษาในหนูทดลองที5 มีการควบคุม
ปัจจยัต่างๆ ด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื5อตดัปัจจยับิดเบือนจากการตดัสินหรือ
ความคาดหวังของมนุษย์ แม้ว่าผลการ

ทดลองที5ผา่นมาจะยงัไม่สามารถชีPชดัถึงฤทธิ" เสพติดของพืชกระท่อมได ้อย่างไรก็ตาม เมื5อดูจากพฤติกรรม
การเคีPยวใบกระท่อมอย่างต่อเนื5องในกลุ่มเกษตรกรก็น่าจะบ่งบอกถึงฤทธิ" เสพติดได ้โดยเฉพาะอย่างยิ5งผูที้5



เคีPยวใบกระท่อมเป็นเวลาสิบ ๆ ปี นัPน ถา้ไม่ไดเ้คีPยวเมื5อถึงเวลาจะรู้สึกว่าไม่กระปรีP กระเปร่าหรือพร้อมที5จะ
ทาํงาน มีอาการอยากเคีPยว หาวบ่อยๆ และหาวจนนํP าหูนํP าตาไหล คลา้ย ๆ กบัคนที5ติดการเคีPยวหมาก เพียงแต่
ผลที5มีต่อร่างกายนัPนไม่ชดัเจนเท่ากบัการขาดเมทแอมเฟตามีน นอกจากนีP ยงัสามารถตรวจวดัผลของกระท่อม
ต่อการทาํงานของสมองได้หลายวิธี การวดัผลทางพฤติกรรมอาจจะทาํให้ไดเ้พียงขอ้มูลเบืPองตน้ ดงันัPนจึง
จาํเป็นตอ้งมีการนาํวธีิการตรวจวดัการทาํงานของสมองที5ไวและละเอียดกวา่มาใช ้และถา้พบวา่การหยุดเสพ
กระท่อมแลว้นาํไปสู่ความผิดปกติของสมอง ก็จะสามารถชีPชดัไดว้า่กระท่อมเป็นพืชที5มีฤทธิ" เสพติดหรือมี
โทษ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทางระบบประสาทของเราได้พฒันาวิธีการบันทึกคลื5นไฟฟ้าสมองทัP งใน
สัตวท์ดลองและในคนเพื5อรองรับงานวจิยัดา้นสารเสพติด รวมทัPงสารใหม่ๆ ที5มีการนาํมาเสพหรือใชแ้บบผิด
วตัถุประสงคเ์พื5อให้ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ที5จาํเป็นและทนัต่อเหตุการณ์ ส่วนแนวความคิดที�จะนํามาใช้เพื�อ

บําบัดการเสพติดก็มีความเป็นไปได้ขึ#นอยู่กับการประยุกต์ใช้สรรพคุณและหลีกเลี�ยงด้านที�เป็นโทษก็จะเกิด

ประโยชน์สูงสุด ที�สําคัญไม่ควรให้มีการทดลองใช้พืชกระท่อมตามลําพัง ควรอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์

บําบัดอย่างใกล้ชิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



การพสูิจน์ผลของพชืกระท่อมด้วยเอกลกัษณ์คลื�นไฟฟ้าสมอง 
 ความสนใจเกี5ยวกบัพืชกระท่อมในช่วงเวลานีPก็คือ ความอยากทราบวา่มีฤทธิ" เสพติดหรือไม่ มีความ
พยายามหาคาํตอบมานานแต่ก็ไดค้าํตอบที5ไม่ชดัเจน เพราะส่วนใหญ่เป็นการสรุปจากการใชท้ศันคติของ
มนุษยเ์ขา้ร่วม อาจมีความลาํเอียงรวมอยูด่ว้ยในการตดัสินใจโดยไม่รู้ตวั โดยเฉพาะคาํตอบที5มีอยูแ่ลว้ในใจวา่
อยากใหพ้ืชกระท่อมถูกตดัสินไปในทิศทางใด ถึงแมจ้ะรวบรวมความคิดเห็นจากสังคมมากแค่ใหนก็ยงัหา
ขอ้สรุปไม่ได ้ทางที5ดีที5สุดคือ อยา่เพิ5งไปจาํแนกลกัษณะการออกฤทธิ" ของพืชกระท่อมดว้ยคาํจาํกดัความที5สัPน
และไม่เที5ยงตรงพอแต่ใหท้าํการศึกษาขอ้เทจ็จริงเกี5ยวกบัคุณสมบติัของพืชตวันีP ใหม้ากที5สุดโดยเพิ5มวธีิการ
ทางวทิยาศาสตร์ใหม้ากขึPนเช่น การทาํวจิยัในสัตวท์ดลองที5ตรวจวดัและวเิคราะห์ผลในเชิงปริมาณ 
(quantitative analysis) จะทาํใหส้ามารถตดัสินไดต้ามความจริง 
 ในอดีต การศึกษาผลของยาหรือสมุนไพรต่อร่างกายโดยตรวจวดัการเปลี5ยนแปลงปริมาณสารชีว
โมเลกุล เช่นองคป์ระกอบของเลือด ฮอร์โมนหรือโปรตีนต่างๆ นัPน มกัใชส้ารหรือนํPายาเพื5อทาํปฏิกิริยาให้
เกิดสีหรือสัญญาณสาํหรับบอกระดบัการเปลี5ยนแปลงทางออ้ม และเป็นขอ้มูลที5ไม่ต่อเนื5องที5จะชีPวา่ยาเริ5ม
ออกฤทธิ" เมื5อไร มีฤทธิ" สูงสุดและหมดฤทธิ" เมื5อไร เพราะขอ้มูลที5ไดจ้ะมาจากจุด ๆ หนึ5งของเวลา  
 การวดัคลื5นไฟฟ้าสมอง (electroencephalography) ถูกนาํมาใชเ้พื5อใหท้ราบการทาํงานของสมองโดย
ตรวจวดัจากสัญญาณความต่างศกัยไ์ฟฟ้า การบนัทึกสัญญาณในระบบดิจิตอลสามารถเก็บขอ้มูลไดสู้งถึง 
1000 จุดต่อวนิาที สามารถบนัทึกไดต่้อเนื5อง ทาํใหเ้ห็นการเปลี5ยนแปลงแบบ real time วดัไดเ้ป็นปริมาณ
ตวัเลขและตดัสินดว้ยวธีิการทางสถิติ สามารถชีPชดัวา่สมองเปลี5ยนแปลงการทาํงานอยา่งไรและเกิดขึPนใน
นาทีที5เท่าไร ที5สาํคญัไม่ตอ้งผา่นกระบวนการทาํปฏิกิริยาทางเคมีเพื5อให้เกิดสัญญาณซึ5 งเป็นขอ้มูลทางออ้ม
ขอ้มูลที5ไดจ้ากการวดัคลื5นไฟฟ้าสมองจึงเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณที5แทจ้ริง  
กระท่อมเป็นพืชเสพติดหรือไม่ 
 คุณสมบติัที5ชดัเจนที5สุดของสารเสพติดคือทาํใหรู้้สึกมีความสุข รื5นเริงหรือเคลิPมฝันแลว้ชกันาํใหเ้สพ
อยา่งต่อเนื5อง พืชกระท่อมก็เช่นเดียวกนั พบวา่มีการเคีPยวใบอยา่งต่อเนื5อง และผูเ้คีPยวไม่อยากหยดุ เมื5องดคีPยว
จะมีอาการอยากหรืออาการถอนทางดา้นร่างกายร่วมดว้ย เช่น ปวดเมื5อย ไม่กระปรีP กระเปร่า มีอาการหาวถี5 ๆ 
หาวจนนํPาตาใหล เป็นการยนืยนัวา่มีอาการถอนซึ5งเป็นขอ้บ่งชีP เบืPองตน้วา่เสพติด เพียงแต่อาการไม่รุนแรง 
เปรียบเทียบไดก้บัการเคีPยวหมากหรือกาแฟ ส่วนอาการทุรนทุรายหรือคลุม้คลั5งนัPนไม่พบเลยในคนที5เคีPยวใบ
กระท่อมเพียงอยา่งเดียว ถึงแมจ้ะเคีPยวไปจนตลอดชีวิต อยา่งไรก็ตาม อาการเหล่านีP เป็นปฏิกิริยาพบไดแ้มใ้น
คนปกติ ยิ5งในขณะที5รู้ตวัวา่ไม่ไดเ้คีPยวใบกระท่อม ก็จะรู้สึกวา่ตวัเองกาํลงัมีอาการถอน สามารถสังเกตุอาการ
ไดช้ดัเจนยิ5งขึPนซึ5 งการใชค้วามรู้สึกของคนในการประเมินมีโอกาสที5จะไดข้อ้สรุปที5บิดเบือนไปจากความเป็น
จริงไดด้งันัPนในการศึกษาเรื5องที5เกี5ยวขอ้งกบัความรู้สึกและอารมณ์นัPนควรหลีกเลี5ยงการศึกษาในคน    
 เนื5องจากการทาํงานของสมองนัPนมีความซบัซอ้น ประกอบไปดว้ยกลุ่มเซลลป์ระสาทจาํนวนมากที5มี
ลกัษณะและกลไกการทาํงานที5หลากหลาย มีการส่งสัญญาณเชื5อมโยงระหวา่งกนัและกนั เกิดคลื5นไฟฟ้าที5
สามารถบนัทึกและวคิราะห์ความถี5หรือความสูงของคลื5นที5เปลี5ยนแปลงไปในรูปแบบต่าง ๆ จากนัPน เมื5อมี
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบคลื5นไฟฟ้าสมองและปัจจยัที5ไดรั้บ เช่น การไดรั้บยากล่อมประสาท
หรือยากระตุน้ประสาท จนกระทั5งสามารถยนืยนัความจาํเพาะของรูปแบบคลื5นไฟฟ้าสมองกบัชนิดของยาได้
แลว้ ก็สามารถนาํลกัษณะรูปแบบคลื5นที5วเิคราะห์ไดม้าใชเ้ป็นเอกลกัษณ์คลื5นไฟฟ้าสมอง 
(electroencephalographic fingerprint, EEG fingerprint) ของยาชนิดนัPน ๆ รวมทัPงสารสกดัจากพืชสมุนไพร



เช่น กระท่อมสาํหรับเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูล (database) เพื5อยกระดบังานวิจยัดา้นระบบประสาทและสมุนไพร
ของไทย ล่าสุดภาควชิาสรีรวิทยาไดน้าํอลักอริธึม (algorithm) มาประยกุตจ์นไดว้ธีินาํเสนอ EEG fingerprint 
สาํหรับการแจกแจงผลของยาหรือสารออกฤทธิ" ต่อจิตประสาทที5ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ซึ5 งไดรั้บการตอบ
รับสาํหรับการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน journal ชื5อ Neuropharmacology (ปี 2013)ซึ5 งเป็นวารสารระดบันานาชาติ 

สาํหรับผลของพืชกระท่อมต่อสมองนัPน อธิบายไดจ้ากการศึกษาคลื5นไฟฟ้าสมองในหนูทดลองโดย
เปรียบเทียบกบัการไดรั้บยามาตรฐานหลายประเภทที5ออกฤทธิ" ต่อสมองแตกต่างกนั เช่น เอทานอล
(ethanol)เบนโซไดอะซีแพม (benzodiazepam)อีฟีดรีน (ephedrine) มอร์ฟีน(morphine) หรือ ฟลูออ็คซีติน
(fluoxetine) แลว้บนัทึกคลื5นไฟฟ้าสมองเพื5อนาํไปวเิคราะห์ความถี5ดว้ยวธีิการทางอลักอริธึม จะไดรู้ปแบบ 
EEG fingerprint ซึ5 งสารเสพติดหรือสารที5ออกฤทธิ" ต่อสมองแต่ละประเภทจะมีรูปแบบคลื5นที5มีเอกลกัษณะ
เฉพาะตวั สามารถนาํไปเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างถึงผลต่อการทาํงานของสมองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
จากการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการระบบประสาทของภาควชิาสรีรวทิยา พบวา่สารสกดัอลัคาลอยดจ์ากพืช
กระท่อมมี EEG fingerprint ที5แตกต่างไปจากคลื5นเอกลกัษณ์ของ เอทานอล มอร์ฟีน หรือแมแ้ต่สารกระตุน้ที5
มีการคาดหมายวา่น่าจะมีฤทธิ" คลา้ยกนัอยา่งอีฟีดรีน สารที5มีคลื5นเอกลกัษณ์คลา้ยคลึงที5สุดก็คือฟลูออ็คซีติน 
ซึ5 งเป็นยามาตรฐานที5มีสรรพคุณตา้นซึมเศร้าซึ5 งออกฤทธิ" เพิ5มการทาํงานของสมองดว้ยสื5อสารประสาทซีโน
โทนิน (serotonin) ไม่มีฤทธิ" ที5ทาํใหเ้กิดความสุขแบบเคลิบเคลิPม ฝันกลางวนัในแบบที5ชกันาํดว้ยสารเสพติด 
เพียงแต่มีผลลดความหดหู่ ซึมเศร้า แค่ทาํให้รู้สึกดีขึPนและสามารถทาํงานต่อไปไดเ้ท่านัPน 
 การคน้พบ EEG fingerprint ของพืชกระท่อม ทาํใหส้ามารถนาํไปอธิบายกลไกระดบัสมองไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีหลกัการ จากผลงานวจิยัของภาควิชาสรีรวิทยาที5พบวา่ทัPงสาร
สกดันํPาและสารสกดัอลัคาลอยดจ์ากใบกระท่อมมีทธิ" บรรเทาอาการถอนเอทานอล ทาํใหเ้กิดขอ้สันนิษฐานวา่
เป็นการใหส้ารทดแทนโดยสารที5มีฤทธิ" แบบเดียวกนั ความจริงแลว้การทดแทนโดยให้สารที5มีฤทธิ" เหมือนกนั
น่าจะไม่ช่วยบาํบดัการเสพติดไดอ้ยา่งย ั5งยนื เช่นในกรณีของการให ้เมทาโดน (methadone) ทดแทนสารกลุ่ม
ฝิ5 นที5ประกอบไปดว้ย ฝิ5 นดิบ มอร์ฟีนหรือเฮโรอีนเป็นตน้นัPน อาจช่วยลดความทรมานในช่วงหยดุเสพกลุ่ม
ฝิ5 นแต่ก็ทาํให้ติดเมทาโดน และเกิดอาการลงแดงเมทาโดนแทนเมื5อหยดุใช ้สาํหรับพืชกระท่อมนัPน ขอ้มูล
เบืPองตน้จากคลื5นไฟฟ้าสมองสามารถยนืยนัไดแ้ลว้วา่ไม่ไดอ้อกฤทธิ" ต่อสมองแบบเดียวกนั เนื5องจากการเสพ
ติดเอทานอลนาํไปสู่การเปลี5ยนแปลงในสมองที5ทาํใหมี้อาการวติกกงัวล กระสับกระส่าย และอาการซึมเศร้า
ร่วมไปดว้ยโดยเฉพาะช่วงที5หยดุดื5ม มีการรายงานมากมายที5ยนืยนัวา่ ยาคลายกงัวลและยาตา้นซึมเศร้าซึ5 งไม่มี
ฤทธิ" ต่อสมองแบบเดียวกบัเอทานอลเลยแต่สามารถบรรเทาอาการถอนเอทานอลอยา่งไดผ้ล ยาคลายกงัวล
และยาตา้นซึมเศร้านัPนค่อนขา้งปลอดภยัถา้มีการใชภ้ายใตก้ารดูแลของแพทยท์างจิตเวช โดยเฉพาะยาตา้น
ซึมเศร้านัPน ไม่พบรายงานวา่มีฤทธิ" เสพติด เช่นเดียวกบัสารสกดัอลัคาลอยดจ์ากใบกระท่อมที5มีการศึกษาใน
ภาควชิาสรีรวทิยาซึ5 งพบฤทธิ" ตา้นซึมเศร้าเป็นครัP งแรกและไดล้งตีพิมพใ์นวารสาร Neuroscience Letters (ปี 
2007)หลงัจากนัPนก็มีการรายงานยนืยนัผลตา้นซึมเศร้าโดยทีมนกัวจิยัในประเทศมาเลเซียซึ5 งมีความกา้วหนา้
และมีท่าทีมุ่งมั5นในการพฒันาเพื5อประยกุตใ์ชพ้ืชตวันีPอยา่งชดัเจน ดงันัPนจึงมีความเป็นไปไดที้5สารสกดัอลัคา
ลอยดจ์ากใบกระท่อมออกฤทธิ" บรรเทาอาการถอนเอทานอลดว้ยคุณสมบติัตา้นซึมเศร้านั5นเอง 
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