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บทคัดย่อ 
 

Mitragynine เป็นสารอลัคาลอยด์หลกัสําคญั ที�สกดัจากใบของพืชที�มีชื�อทางวิทยาศาสตร์วา่ 
Mitragyna speciosa Korth ซึ�งพบในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และในประเทศไทยเป็นที�รู้จกักนัโดยทั�วไปใน
ชื�อวา่กระทอ่ม    เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที�ใบกระท่อมถกูนํามาใช้ประโยชน์ในการบําบดัโรคและออก
ฤทธิทางประสาทเพื�อชว่ยลดอาการเจ็บปวด เทียบได้กบัสารจําพวกฝิ� น ในกรณีที�มีการใช้กระทอ่มสามารถn

ตรวจพบปริมาณของ Mitragynine ที�ตกค้างอยูใ่นปัสสาวะได้ ซึ�งปริมาณที�น้อยมากของ  Mitragynine ใน
ปัสสาวะ สามารถตรวจได้โดยวิธี High performance liquid chromatography ร่วมกบั Electrospray 
tandem mass spectrometry (HPLC-ESI/MS/MS) จากการทดลองใช้สารละลาย Methyl t-butyl ether 
(MTBE) สกดัเอา Mitragynine ออกมาและแยกวิเคราะห์สารผสมออกจากกนัโดยใช้คอลมัน์ HILIC ซึ�ง
เทคนิค ESI/MS/MS ให้ผลนี 
ใช้ Triple quadrupole mass spectrometer ในการตรวจวิเคราะห์สารที�มี
ประจบุวก และใช้โหมด Multiple   reactions monitoring (MRM) ในงานวิจยันี 
 Ajmalicine ซึ�งมีโครงสร้าง
ทางเคมีคล้ายกบั Mitragynine ถกูใช้เป็น  Internal standard (IS) ของวิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
  
โดยในการวิเคราะห์ปริมาณ  Mitragynine ในปัสสาวะ ที�ความเข้มข้น  3 ระดบั  คือ 0.1, 1 และ 5  ng/ml  
ได้คา่ % Recovery เป็น 90, 109 และ 98 และคา่ % RSD  เป็น   22, 12 และ 16 ตามลําดบั สว่น 
Regression linearity ของ Mitragynine ซึ�งทํา Calibration ในชว่งตั 
งแต ่ 0.01 ถึง 5.0 ng/ml ให้ผลคา่ 
Correlation coefficient มากกวา่ 0.995 โดยมีคา่ขีดจํากดัของการตรวจวดั 0.02 ng/ml และคา่การตรวจ
วิเคราะห์ภายในวนัเดียวกนัและตา่งวนักนัให้คา่ความแม่นยําสงู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

Mitragynine is the primary active alkaloid extracted from the leaves of Mitragyna 
speciosa Korth, a plant that originates in South-East Asia and is commonly known as kratom in 
Thailand. Kratom has been used for many centuries for their medicinal and psychoactive 
qualities, which are comparable to that of opiatebased drugs. Kratom abuse can lead to a 
detectable content of mitragynine residue in urine. Ultra trace amount of mitragynine in human 
urine was determined by a high performance liquid chromatography coupled to an electrospray 
tandem mass spectrometry (HPLC-ESI/MS/MS). Mitragynine was extracted by methyl t-butyl 
ether (MTBE) and separated on a HILIC column. The ESI/MS/MS was accomplished using a 
triple quadrupole mass spectrometer in positive ion detection and multiple reactions monitoring 
(MRM) mode. Ajmalicine, a mitragynine’s structure analog was selected as internal standard (IS) 
for method development. Quality control (QC) performed at three levels 0.1, 1 and 5 ng/ml of 
mitragynine in urine gave mean recoveries of 90, 109, and 98% with average relative standard 
deviation of 22, 12 and 16%, respectively. The regression linearity of mitragynine calibration 
ranged from 0.01 to 5.0 ng/ml was achieved with correlation coefficient greater than 0.995. A 
detection limit of 0.02 ng/ml and high precision data within-day and between days analysis were 
obtained. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. บทนํา 
 

Mitragynine ชื�อทางเคมีคือ 9-methoxy-corynantheidine เป็นสารอลัคาลอยด์หลกัสําคญัที�พบใน
พืชกระทอ่ม Mitragyna speciosa Korth ในประเทศไทยเป็นที�รู้จกักนัโดยทั�วไปในชื�อวา่กระท่อม  
( Shellard., 1974)  ใบกระท่อมได้ถกูนํามาใช้บริโภคตามท้องถิ�นในหลายประเทศของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ ประกอบด้วย ประเทศไทย  มาเลเซีย  และสหภาพพมา่  ตั 
งแตก่่อนศตวรรษที� 19  เนื�องจากพืชกระท่อม
มีฤทธิบรรเทาปวด และออกฤทธิกระตุ้น n n (Babu et al., 2008) ในประเทศไทยกระท่อมจดัเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภทที� 5 ตามพระราชบญัญตัยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในใบกระท่อมมีสาร Mitragynine ทีออก
ฤทธิกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกบัใบโคคา ทําให้ทํางานไมเ่หน็ดเหนื�อย ทนแดดn   ไมรู้่สึกร้อน และยงัมีฤทธิกดn

ศนูย์ประสาท เมื�อกินจํานวนมากทําให้ประสาทมนึชา  เมื�อเสพจนติดผิวหนงัจะดําเกรียมลกัษณะเหมือนถกู
แดดจดัเผา (พืชกระท่อมในสงัคมไทย., 2548)  สารสกดัจากพืชกระท่อมนี 
สามารถเคลื�อนที�ผา่นเนื 
อเยื�อที�
แบง่กั 
นระหว่างระบบหมนุเวียนเลือดกบัสมอง (blood-brain barrier)  เพื�อเข้าไปออกฤทธิที�ระบบประสาทn

สว่นกลางได้ นอกจากนี 
คณุสมบตัลิดอาการเจ็บปวดของ Mitragynine ถกูยบัยั 
งด้วยการใช้นาล็อกโซน 
(naloxone)  ซึ�งเป็นตวัปิดกั 
นการกระตุ้นที�ตวัรับของสารฝิ� น  (opioid  receptor) ทั 
งหมด ผลดงักลา่วนี 
บง่ชี 

วา่การออกฤทธิยบัยั 
งความรู้สกึเจ็บปวดของ n   Mitragynine มีการกระตุ้นที�ตวัรับของสารฝิ� น การค้นพบนี 
บง่
บอกวา่การออกฤทธิตอ่สมองคล้ายกบัสารฝิ� น  n (Thongpradichote et al., 1998) กระทอ่มได้ถกูนํามาใช้
เพื�อทดแทนฝิ� น  และในการรักษาอาการถอนยาของผู้ ที�ติดมอร์ฟีน ( Takayama., 2004)  สําหรับโครงสร้าง
ทางเมีและคณุสมบตัทิางเภสชัวิทยาของ  Mitragynine นั 
น ได้มีการศกึษาในลกัษณะที�คล้ายๆกนัเป็น
จํานวนมาก(Thongpradichote et al., 1998) (Takayama., 2004)  (Zacharias et al., 1965) (Takayama 
et al., 1995) เชน่เดียวกบัด้านสารเสพติด ยาบรรเทาปวด และสารที�ทําให้เกิดการกระตุ้นที�เหมือนกนั
เนื�องจากมีการแยง่จบักบั opioid  receptors (Takayama et al., 2002)  ได้มีการศกึษาการออกฤทธิแก้n

ปวด (antinociceptive action ) ของ Mitragynine พบวา่การฉีด Mitragynine เข้าที�ชอ่งท้องหรือฉีด
โดยตรงเข้าที�สมองของหนจูะสามารถยบัยั 
งความเจ็บที�เกิดจากการทดสอบด้วยวิธีหนีบหาง (tail-pinch 
test) และวิธีสมัผสักบัแผน่ความร้อน (hot-plate test) (Matsumoto et al., 1996) Mitragynine ออกฤทธิในn

สมองโดยอาศยัการกระตุ้นอยา่งเดน่ชดัที�ตวัรับของสารฝิ� นชนิด µ และ δ แตก็่มีคา่จําเพาะของการกระตุ้น
ที�แตกตา่งไปจากมอร์ฟีน (Thongpradichote et al., 1998)  นอกจากการออกฤทธิที�ตวัรับของสารฝิ� นในn

สมองแล้ว Mitragynine ยงัออกฤทธิลดความเจ็บปวดโดยการยบัยั 
งวิถีการสง่ความรู้สกึเจ็บปวดไปสูส่มองn

ซึ�งก็คือการลด การรับรู้ความเจ็บปวดนั�นเอง  โดย Mitragynine อาจอาศยักลไกที�เกี�ยวข้องกบัการลดรดบั
ความแรงของการนําสญัญาณประสาทเกี�ยวกบัความเจ็บ ปวดจากอวยัวะที�มีบาดแผลหรือถกูกระแทกขึ 
น
ไปยงัสมองเพื�อแปลผลเป็นการรับรู้ความเจ็บปวด  ถ้าการนําสญัญาณนี 
ถกูลดความแรงลงก็จะทําให้สมอง
ได้รับสญัญาณน้อยลง  ซึ�งจะทําให้มีการแปลผลวา่ความรู้สกึเจ็บนั 
นลดน้อยลงไปด้วย โดยระบบที�เกี�ยวข้อง
นี 
จะมีระบบเชื�อมตอ่ของกลุ่มเซลประสาทที�เรียกวา่ descending noradrenergic  system และ 
descending  serotonergic  system ที�ทําหน้าที�ลดระดบัการนําสญัญาณประสาทของความรู้สกึเจ็บลง  



จากการศกึษาผลของ Mitragynine พบวา่ Mitragynine สามารถออกฤทธิผา่นการกระตุ้นที� n descending 
noradrenergic  system และ descending  serotonergic system ในการลดอาการเจ็บปวด (Matsumoto 
et al., 1996) นอกจากนี 
ยงัมีการศกึษาผลของ mitragynine pseudoindoxyl  เปรียบเทียบกบั mitragynine 
ในหลอดทดลองตอ่การหดตวัของลําไส้เล็กและหลอดอสจุิของหนตูะเภาเมื�อกระตุ้นด้วยไฟฟ้าพบวา่ 
mitragynine pseudoindoxyl สามารถยบัยั 
งการหดตวัของลําไส้ดดยขนาดของการตอบสนองจะแปรผนักบั
ขนาดของสารที�ได้รับ  โดย mitragynine pseudoindoxyl มีความแรงในการออกฤทธิมากกวา่ n mitragynine 
และมอร์ฟีน 100 เทา่ และ 20 เทา่ตามลําดบั และสามารถต้านฤทธิได้ด้วย n naloxone ดงันั 
น mitragynine 
pseudoindoxyl ออจออกฤทธิในการยบัยั 
งการหดตวัของกล้ามเนื 
อเรียบของลําไส้ผา่นตวัรับสารฝิ� นชนิด n

(µ-opioid receptor) นอกจากนี 
 mitragynine pseudoindoxyl ยงัมีฤทธิใn นการยบัยั 
งการหดตวัของ
กล้ามเนื 
อเรียบในหลอดอสจุิ  โดยมีความแรงในการออกฤทธิมากกว่ามอร์ฟีน n 35 เทา่ และสามารถต้านฤทธิn

ด้วย naltrindole จงึเชื�อวา่ mitragynine pseudoindoxyl อาจออกฤทธิผา่นตวัรับสารฝิ� นชนิด n (δ-opioid 
receptor) ซึ�งเป็นตวัรับที�พบได้ในกล้ามเนื 
อเรียบของหลอดอสจุิ(Yamamoto et al., 1999) Mitragynine 
และสารที�คล้ายกนัแสดงให้เห็นวา่มีผลยบัยั 
งในระบบการของเนื 
อเยื�อเซลประสาทในสตัว์ทดลอง จาก
การศกึษาผลของ Mitragynine กบัเนื 
อเยื�อแบบนอกตวัสตัว์ทดลอง (in vitro study) โดยใช้ลําไส้เล็กสว่นไอ
เลียม (ileum) ของหนตูะเภา (guinea pig) เนื 
อเยื�อลําไส้เล็กที�นํามาใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย
กล้ามเนื 
อเรียบที�มีความไวตอ่การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าให้หดตวั  ผลการศกึษานี 
พบวา่ Mitragynine 
สามารถยบัยั 
งการหดตวัของลําไส้เล็กที�เกิดจากการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าโดยมีกลไกผ่านการทําหน้าที�ของ
ตวัรับของสารฝิ� น(Watanabe et al., 1997) Mitragynine มีฤทธิยบัยั 
งการหลั�งกรดในกระเพาะอาหารn

(gastric secretion)ในหนขูาว  โดยฤทธินี 
จะคล้ายกบัฤทธิของมอร์ฟีนโดยออกฤทธิผา่นตวัรับสารฝิ� น n n n

(Tsuchiya et al., 2002) นอกจาก Mitragynine ซึ�งเป็นอลัคาลอยด์ที�เป็นสารประกอบหลกัแล้ว 7-
hydroxymitragynine ก็เป็นอีกสารหนึ�งที�สกดัได้จากพืชกระทอ่มที�ถกูนํามาทดสอบ พบวา่ มีฤทธิลดอาการn

เจ็บปวดและมีผลตอ่ลําไส้เล็กสว่นไอเลียมของหนตูะเภาและในหนขูาวที�มีชีวิตด้วยความแรงการออกฤทธิที�n

สงูกวา่มอร์ฟีนและยงัสามารถออกฤทธิได้แม้กระทั�งn ให้ทางปาก(Matsumoto et al., 2004)   การค้นพบนี 

แสดงให้เห็นว่ายงัมีสารอลัคาลอยด์ที�เป็นองค์ประกอบย่อยที�สามารถออกทธิได้ดีกวา่ n Mitragynine ที�เป็น
สารประกอบหลกั 

ถึงอยา่งไรก็ตาม ในขณะนี 
คณุสมบตัทิางเภสทัวิทยาเป็นสิ�งที�นา่สนใจ แตง่านในด้านวิธีการตรวจ
วิเคราะห์เกี�ยวกบั Mitragynine ยงัมีอยูน้่อยมาก และข้อมลูของการศกึษาวิเคราะห์ของตวัอยา่งตรวจในคน
ก็เชน่เดียวกนั  ปัจจบุนักระท่อมมีการแพร่หลายไปทั�ว  สามารถหาได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต  สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการซื 
อ(demand) อยา่งกว้างขวางในทั�วโลก จากแนวโน้มของการใช้กระทอ่ม บง่ชี 
วา่กระทอ่ม
ไมไ่ด้เป็นสารเสพติดที�ถกูควบคมุ ซึ�งนําไปสูก่ารแทนที�ของสารเสพติดที�คล้ายกบัมอร์ฟีน เนื�องจากการใช้
ประโยชน์ของกระท่อม ยงัไม่ได้ถกูตดิตาม ควบคมุดแูลกํากบั  โดยการสํารวจตรวจสอบ จากหนว่ยงานด้าน
สารเสพตดิของชาติสว่นใหญ่รวมทั 
งสหรัฐอเมริกา (Babu et al., 2008) (Assanangkornchai et al., 2007) 



ได้มีการร้องขอจาก New  York State Poison Control Center วา่ ควรมีการเตือนประชาชนอยา่ง
เร่งดว่น พร้อมทั 
งมีวิธีดําเนินการ เพื�อค้นหาผู้ใช้สารนี 
  เนื�องจากพบว่าคนไข้ไมมี่การตอบสนองหลงัจากใช้
กระทอ่ม  ในการศกึษาวิจยัครั 
งนี 
ได้อธิบายถึงความก้าวหน้าของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที�เหมาะสมใน 
bioanalytical การตรวจหาปริมาณที�น้อยมากของ Mitragynine ที�มีอยูใ่นตวัอยา่งปัสสาวะของผู้ ที�ใช้ใบ
กระทอ่ม โดยวิธี HPLC-ESI/MS/MS มีสารหลายชนิดได้ถกูพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที�จะใช้เป็น Internal  
Standard (IS) ของวิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
  ซึ�งตวัอยา่งของไอโซโทปที�ติดฉลากด้วยชนิดที�
คล้ายกนัจนถึงสารประกอบเป้าหมาย จะต้องเลือกที�เหมาะสมที�สดุ อยา่งไรก็ตามเนื�องจากไมมี่ไอโซโทปที�
ตดิฉลากด้วย Mitragynine ที�หาซื 
อได้ จงึใช้ Ajmalicine ซึ�งมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกบั Mitragynine เป็น  
Internal standard (IS) ใช้ Blank urine เป็น matrix ทกุครั 
งของวิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
 การสกดั
โดยใช้วิธีแบบของเหลว (Liquid extraction) ได้ใส ่Mitragynine ลงไปเมื�อทําการสกดัเสร็จแล้ว  และใช้ตวั
ทําลายหลายชนิดเชน่ ethyl ether, ethyl acetate และ methyl t-butyl ether (MTBE) สําหรับการควบคมุ
คณุภาพ Quality control (QC) เป็นสิ�งที�จําเป็น  ซึ�งจากการทดลองนี 
ได้แสดงให้เห็นถึงระบบของ 
background ที�ระดบัตํ�า   ความถกูต้องและความแมน่ยําสงู ทําให้วิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นนี 
   เป็นที
ยอมรับตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 
 
 

รปู ที� (1 ก) โครงสร้างทางเคมีของ Mitragynine (9-methoxy-corynantheidine)  
 
 
 
 
 



 
 
 

รปู ที� (2 ก)  ต้นพืชกระท่อม  
 

     
 
 

รปที� ู (2 ข)  ลักษณะของใบกระท่อมก้านแดง          รปที� ู (2 ค)  ลักษณะของใบกระท่อมก้านขาว  
 



 

    
 
 
 
 

         
 

 
รปที� ู (3 ก)  ตัวอย่างพืชกระท่อมที�หาซือ̂ได้ทาง Internet 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

รปที� ู (4 ก)  ตัวอย่างเครื�อง High performance liquid chromatography coupled to an Electrospray 
tandem mass spectrometry (HPLC-ESI/MS/MS)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. การทดลอง 
 

2.1 สารเคมี   
 
สารเคมีที�ใช้ในการทดลอง  
 1. ใบกระท่อมดิบป่น (15 x raw  leaf extract)  เพื�อใช้เตรียมเป็นสารมาตรฐาน Mitragynine  

standard โดยหาซื 
อมาจากร้านค้าทางอินเทอร์เน็ต  
2. Ajmalicine (C21H24N2O3, purity 99%) 
3. anhydrous di-sodium hydrogen orthophosphate 
4. acetic acid   99.8% 
5. ammonium  acetate   99.99% 
6. ammonium hydroxide A.C.S. จาก Aldrich Chemical Company Inc. (Milwaukee, WI, 
 USA) 

ตวัทําละลายทั 
งหมดที�ใช้เป็น HPLC เกรดหรือดีกวา่ จาก Mallinckrodt Baker Inc. (Phillipsburg, NJ, 
USA)  

7. SilicAR 60 A silicagel  จาก Mallinckrodt Baker (Paris, KY, USA) 
8. Purified  water was เตรียมจากห้องปฏิบตัิการ ด้วยระบบ  Nanopure Diamond 
water system (Barnstead International Inc., Dubuque, IA, USA) 
 

 
 

 
 
 

รปที� ู (5 ก)  ลักษณะของใบกระท่อมดบิป่น  
 



2.2 เครื�องมือที�ใช้ในการตรวจวิเคราะห์  (LC-MS/MS) 
 
HPLC-MS/MS ประกอบด้วย 

2.1.1 เครื�อง HPLC ของบริษัท Agilent  Technologies รุ่น  Agilent  Technologies Series 
1200   

(Wilmington, DE, USA) อปุกรณ์ประกอบด้วย 
 - Vacuum  degasser 
 - Binary pump 
 - Thermostatted column compartment 
 - Autosampler  

โดยเครื�อง HPLC จะเชื�อมตอ่กบัเครื�อง  API-2000 triple quadrupole mass spectrometer   
 
2.1.2 เครื�อง MS/MS ของบริษัท Applied Biosystems/MDS SCIEX รุ่น API-2000 triple  
quadrupole mass spectrometer (Applied Biosystems/MDS SCIEX, Toronto, Canada) 
อปุกรณ์ประกอบด้วย 

  - Turbo electrospray  ionization (ESI) source ทํางานในระบบ positive mode ใช้  
  ไนโตรเจนแก๊สใน  nebulizer  
  - ตั 
งคา่แก๊ส ESI sheath ไว้ที� 50 psi 
  - ทํางานโดยใช้ MS/MS พารามิเตอร์ 
  - Analyst software version 1.4.2 (Applied BioSystems/MDS SCIEX) 

 
HPLC ทําการแยกสารในคอลมัน์  silica-gel based Waters (Milford, MA, USA) มีขนาด 50 mm 

× 3.0mm (ความยาว × หนา) ซึ�งภายในคอลมัน์เคลือบด้วยพาร์ตเิคิ 
ลหนา 3 µm  Atlantis HILIC column 
thermostatted ที� 40 ˚C ใช้ mobile  phase A ประกอบด้วย 5mM ammonium acetate และ mobile 
phase B ประกอบด้วย methanol อตัราการไหล (flow rate) ที� 0.25 ml/min ปริมาณของตวัอยา่งที�ฉีดคือ  
10  µl   การแยกสารใช้โปรแกรม gradient คือ 0–3 นาที mobile phase B 90% ถึง 100% จากนั 
นนาทีที� 
3.1–7 นาที  mobile phase B  90%  
 
 
 
 
 
 



2.3 ขัน̂ตอนการทาํ Mitragynine บริสุทธิf 
 
 สารมาตรฐาน Mitragynine ที�ใช้ในการศกึษาครั 
งนี 
  ทําการสกดัและทําให้บริสทุธิในห้องปฏิบตักิารn

โดยใช้ใบกระท่อมดิบ เนื�องจากไมมี่ สารมาตรฐาน Mitragynine ที�สามารถหาซื 
อได้ กระบวนการของการ
แยก และทําให้ Mitragynine บริสทุธิ ซึ�งได้อธิบายไว้โดย n (Houghton et al., 1991, Ponglux et al., 1994, 
and Janchawee et al., 2007) สรุปได้ดงันี 
 aqueous suspension จากการสกดัใบกระท่อมดิบ (5 g ใน 
100 ml 10% acetic acid) นํามากรองโดยผ่านกระดาษกรอง และสกดัด้วย n-hexane 100 ml  นํา
สารละลายที�ได้มาปรับคา่ pH ให้เป็น pH 9 ด้วย  25% aqueous ammonium hydroxide และทําการสกดั
อีกครั 
งด้วย n-hexaneและตามด้วย dichloromethane สว่นที�สกดัออกมาได้นั 
นนํามาล้างด้วยนํ 
าปราศจาก
ไอออน และทําให้แห้งด้วย sodium sulfate anhydrous  ขจดัเอาตวัทําละลายออกโดยการปั�นจนกระทั�ง
แห้ง ได้สว่นที�เหลือ (aliquot of residue) 1 g ใน dichloromethane นําไปผา่น silica-gel column 
chromatography สองครั 
ง และล้างด้วย 10% methanol ใน chloroform เมื�อล้างเสร็จแล้วก็ทําการระเหย
จนแห้ง และทําการตกผลกึด้วย methanol และchloroform ก็จะได้อลัคาลอยด์หลกัที�สําคญัปริมาณ  0.1 g 
ซึ�งเกิดขึ 
นเมื�อ  spot ลงบน silica ในการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Thin layer chromatography (TLC) ทําการ
วิเคราะห์โดยใช้ ethyl acetate/methanol (4/1,v/v) เป็น mobile phase  โดยในทั�วไป 10 g ของใบกระท่อม

ดบิสกดั (15 × kratom raw leaf extract) ให้ Mitragynine บริสทุธิ n 0.5 g (ประมาณ  5% based on the 
crude extract weight) 
 Mitragynine บริสทุธิ พบว่าก่อให้เกิดพีคของโครมาโตแกรมอนัเดียวที�เดน่ขึ 
นมา ในการวิเคราะห์n

ด้วย  Agilent 6972/5972 gas chromatography-mass spectrometry (GCMS) (Agilent Technologies 
Inc., Wilmington, DE, USA) ทําใน electron impact (EI) ด้วยสแกนโหมด  (100–500 m/z) ใช้ Chem- 
Station Version A 3.00 software (Agilent Technologies Inc.) สเปคตรัมของ Mitragynine บริสทุธิ n

(C23H30N2O4, exact molecular mass = 398.2207) ได้รับการยืนยนัโดยเปรียบเทียบกบั  NIST 98 
แมสสเปคตราไลบรารี (mass spectral library)    Mitragynine ที�ได้มาจากกระบวนนี 
มีความบริสทุธิn

ประมาณ 95%  ใช้เป็นพื 
นฐาน (based on) ในการเทียบเคียงกบัพื 
นที�พีคของ Mitragynine ไปจนถึงสารอื�น
ที�มีความไมบ่ริสทุธิ จากการตรวจn วิเคราะห์โดยวิธี GC-MS และใช้วิเคราะห์สารมาตรฐานทกุครั 
ง โดยตลอด
ของวิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน  
 
 เตรียม Stock solutions Mitragynine 500 µg/ml  และ Ajmalicine (IS)100 µg/ml ทําการเตรียม
โดยละลายสารมาตรฐานผสมรวมกนัใน 100% methanol  เจือจาง Stock solutions ด้วย methanol  เพื�อ
เตรียมเป็น  working standard solutions ที�ความเข้มข้นลดลง สารละลายทั 
งหมดเก็บไว้ที�อณุหภมูิ - 20 ˚C 
และนํามาละลาย และใช้ vortex mixed ที�อณุหภมูิห้องก่อนนําไปใช้ Stock solutions  คงตวัอยูไ่ด้ใน
ระหวา่งการศกึษาเป็นระยะเวลา  60 วนั 
 
2.5 การสกัดตัวอย่างตรวจ 
 
 Pooled blank และตวัอยา่งปัสสาวะของคนไข้ถกูเก็บไว้ที�อณุหภมูิ - 80 ˚C จนกระทั�งทําการ
วิเคราะห์ ตวัอยา่งปัสสาวะถกูนํามาละลาย และใช้ตวัอย่างปริมาณ 2.0 ml นํามาใส่ในหลอดแก้วใสขนาด 
10 ml ที�มีฝาปิด และใส ่20 µl ของ 100 ng/ml  IS  working solution ลงไป จากนั 
นเตมิ Na2HPO4 ลงไป
500 µl ซึ�งเป็นบพัเฟอร์ (0.5M aqueous ได้ถกูปรับคา่ pH ให้เป็น   pH 11 ด้วย 25% aqueous sodium 
hydroxide) ใสล่งไปในตวัอยา่งปัสสาวะ และผสมกนัโดยใช้ vortex เป็นเวลา 30 วินาที เตมิ MTBE 3 ml  
ลงไปในทกุตวัอย่าง จากนั 
นนําไปเขยา่แรงๆ ด้วยเครื�อง Eberbach 6000 reciprocating shaker (Ann 
Arbor, MI, USA) เป็นเวลา  20 นาที และนําไปปั�นด้วยเครื�อง Eppendorf  5804 centrifuge (Hamburg, 

Germany) ที�  1000 × g เป็นเวลา 10 นาที นําส่วนใสที�ได้ ใสล่งไปในหลอดเปลา่ที�สะอาดอีกหลอดหนึ�ง 
และทําให้ระเหยจนแห้ง ภายใต้ gentle nitrogen stream ที� 45 ˚C โดยใช้  Zymark Turbovap LV 
concentrator (Hopkinton, MA, USA)เมื�อทําการสกดัเสร็จแล้ว เตมิ methanol ลงไป 1ml และนําไปใส่ 
ลงใน vial เพื�อทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื�อง HPLC-MS/MS ตอ่ไป 
 
2.6 การทาํ Calibration 
 

การหาปริมาณของ Mitragynine ทําการ calibrated โดยใช้เทคนิค  IS ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์  
สําหรับ calibration curve สร้างโดย plot อตัราสว่นของพื 
นที�พีคของ Mitragynine และ IS แล้วทําย้อนกลบั 
ระหวา่งอตัราสว่นของความเข้มข้นของ Mitragynine และ IS  วิเคราะห์ Regression ด้วย weighting 
factor ของ  1/x  ทําให้ได้คา่ calibration equation และ correlation coefficient (r) คา่ Linearity ทําการ
ประเมินโดยเตรียมสารมาตรฐาน Mitragynine  7 ระดบัความเข้มข้น  ในตวัอย่าง blank urine ที�ความ
เข้มข้น  0.01, 0.025, 0.05, 0.2, 1, 2.5 และ 5.0 ng/ml เตมิ IS ลงไปและทํา calibration ตวัอยา่งดงัใน
วิธีการสกดัตวัอยา่งตรวจซึ�งได้อธิบายไว้แล้วในข้อ 2.5 ก่อนนําไป ทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื�อง HPLC-
MS/MS ตอ่ไป ได้พิสจูน์ทําให้เป็นที�ยอมรับถึงขีดจํากดัสําหรับ calibration curve ของ Mitragynine ที� ± 



20% สําหรับคา่ Relative standard deviation (RSD)  ในสว่นปัจจยัของการตอบสนองทั 
งหมดและ 
Correlation coefficient  เป็น 0.99 หรือมากกวา่ 
 
2.7. การพัฒนาวิธีการทดลองและการควบคุมคุณภาพ 
 
 การพฒันาวิธีการทดลองปฏิบตัิตามข้อแนะนําของ Guidance for Industry: Bioanalytical 
Method Validation โดย Pooled blank urine ซึ�งไมมี่ Mitragynine ได้ถกูผสมและกรองโดยผา่นกระดาษ
กรองเกรด 3 ของ (Whatman International Ltd., Springfield Mill, UK) และใช้ตวัอยา่ง matrix ตลอด 
วิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
   
 การควบคมุคณุภาพตวัอยา่ง ประกอบด้วย 3 matrix samples ซึ�งได้ใส ่ Mitragynine ที�ความ
เข้มข้น 0.1, 1.0 และ 5.0 ng/ml และ 1 matrix ที�เป็น blank สําหรับ matrix ที�ใสต่วัอย่าง เก็บไว้ที�อณุหภมู ิ
 - 80 ˚C จนกระทั�งนํามาใช้  

ความแมน่ยําได้จากคา่ Relative standard deviation (RSD) และ recoveries (quantified 
value/spiked value) ประเมินได้จากคา่การตรวจวิเคราะห์ภายในวนัเดียวกนั โดยการตดัสินจากปริมาณ
รวมทั 
งหมดของ Mitragynine ใน 3 ระดบัที�ใสเ่ข้าไปเป็นการอ้างอิง ส่วนความแมน่ยําในแตล่ะวนั ตดัสิน
โดยการวิเคราะห์ในแตล่ะวนัของตวัอยา่งตรวจที� 4 ชว่งเวลา เริ�มการวิเคราะห์เมื�อใหม่ๆ  หลงัจาก  1 วนั  7 
วนั  และ 28 วนั  โดยเก็บไว้ที� - 80 ˚C  ความถกูต้องซึ�งยอมรับได้เมื�อคา่ %recovery อยูภ่ายใน ± 30% ของ 
nominal concentration  การยอมรับตามหลกัเกณฑ์ของความแมน่ยํา คา่ RSD อยูภ่ายใน ± 20% 

ข้อจํากดัของวิธีการตรวจ Method detection limit (MDL) ตั 
งไว้ที� 3 ครั 
ง  ส่วน standard 
deviation คํานวณได้จากคา่ความเข้มข้นที�เกินจากคา่ความเข้มข้นเฉลี�ย ตดัสินจากการทําการทดลองซํ 
าถึง  
7 ครั 
ง โดยใส่ Mitragynine ลงใน matrix ที�ระดบัความเข้มข้น  0.025 ng/ml ซึ�ง Lower limit of 
quantification (LLOQ) ของ Mitragynine ตั 
งไว้ที� 5 ครั 
งของ MDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลการทดลองและการอภปิราย 
 

3.1 MS/MS optimization 
 
 การทํางานของพารามิเตอร์ตา่งๆ สําหรับ ESI source เมื�อเลือกใช้ให้เหมาะสมจะได้ แมส
สเปคตรัมที�ดีที�สดุทั 
ง Mitragynine และ Ajmalicine  โมเลกลุไอออนและ product ions ของ Mitragynine 
และ Ajmalicine สงัเกตได้จากการไหลเข้าโดยตลอดอยา่งตอ่เนื�องของแตล่ะสารผสมที�ความเข้มข้น   1 
µg/ml ใน methanol ด้วยการทํางานของ ESI source ทั 
งในโหมด positive และ negative  เมื�อทําการ
สแกนโดย Full-scan mass spectra ได้บนัทกึจาก  35 ถึง 450 amu เพื�อประเมินการทํางานของสญัญาณ
ในแตล่ะโหมด  สญัญาณที�หนาแนน่ได้มาจากโหมด positive พบวา่มีความสงูมากกว่า โหมด negative ทั 
ง  
Mitragynine และ Ajmalicine  สว่น Full-scan daughter mass spectra ทําการประเมินด้วยเชน่กนั พร้อม
ด้วยการไหลเข้าอยา่งตอ่เนื�องใน product-ion สแกนโหมด สว่น abundant product ion ปริมาณมากที�สดุ 
ของแตล่ะสารผสมถกูคดัเลือกเพื�อแสดงถึงปริมาณโดย MS/MS    
 Full-scan mass spectrum ของ Mitragynine แสดงถึงสญัญาณที�เดน่ชดัของไอออนที�มีมวลตอ่
ประจเุทา่กบั 399 สอดคล้องกบั protonated molecular ion [M+H]+ ดงัรูป (1A) 
 

 
 
 
มีไอออนจํานวนเล็กน้อยที�แตกตวัออกมาสงัเกตได้จากใน full-scan mass spectrum ของ Mitragynine 
บง่ชี 
วา่ โมเลกลุไอออนมีความเสถียรมาก ส่วน product ion spectrum ของ Mitragynine แสดง  
abundant daughter ions ที� m/z = 174, 226 และ 238 เกิดที� collision energy (CE) of 40 eV  ดงัรูป  



(1B)แนะนําวา่ precursor ion m/z = 399 เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วให้ product ions m/z = 174, 226 
และ 238 ภายใต้สภาวะ collisionally activated dissociation (CAD) หลาย mass ของ Mitragynine 
product ions (daughter ions) ที�ตรวจวดัได้เหมือนกนักบั Empirical formula จากการคํานวณโดยใช้ 
โปรแกรมวิเคราะห์ Analyst software, version 1.4.2 (Applied BioSystem/MDS Sciex) รูปแบบการแตก
ตวัของ Mitragynine ภายใต้สภาวะ(CAD)ได้แสดงไว้ในดงัรูปที�(2) 
 

 
 
ปริมาณมากที�สดุของ abundant daughter ion ที� m/z 174 เป็น candidate ที�ดี ที�ตดิตามการเปลี�ยนของ
ปริมาณของ m/z 399 > 174 ในระหวา่งการเกิดปฏิกิริยา CAD โดยใช้ MRM ทดสอบ ถึงแม้วา่ multiple 
second transitions ของ m/z 399 > 226 และ  m/z 399 > 238 ก็สามารถใช้ในการยืนยนัไอออน ซึ�งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของ Mitragynine  

Full-scan และ product-ion scan mode spectra ของ Ajmalicineแสดงให้เห็นถึง precursor ion 
ที� m/z 353 สอดคล้องกบัสารผสม protonated molecular ion [M+H]+ ดงัรูป (3A)  และไอออนที� m/z 
144 มีปริมาณมากที�สดุของ abundant daughter ion ได้จาก collision energy of 30 eV ดงัในรูป 3B  
และ รูปที� (4)  สิ�งอื�นที�มีการแตกตวัไมมี่ความสําคญั ด้วยเหตนีุ 
 transition ของ m/z 353 > 144 ถกูเลือก
สําหรับการหาปริมาณของ Ajmalicine ใน  MS/MS  ของการทดลองนี 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หลายพารามิเตอร์ของ MS/MS  รวมถึง ionization energies, temperature และ  voltages ที�ใช้ใน 
ESI source ให้ผลดีที�สดุในโหมด  MRM  ทั 
ง Mitragynine และ Ajmalicine  ฉีดเข้าที�ปริมาณ 1 µg/ml  ใน 
อตัราสว่น 90:10 ของ methanol:ammonium acetate (5mM) ที� 0.25 ml/min โดยใช้ flow injection 
analysis (FIA) เพื�อให้ได้ผลดีที�สดุ ดงัตารางที� 1 
 

 
 
สําหรับสภาวะที�ดีทีสดุของ ความแมน่ยํา MS/MS จะต้องสแกนอย่างน้อยที�สดุ 20 สแกนพีคตลอดตาม
แนวนอน  เพื�อให้ได้ผลที�ดี อตัราการไหลของ nebulizing gas, auxiliary gasและ curtain gas โดยใช้ FIA 
ทําให้ได้ความไวสงูสดุของสญัญาณ  MRM สําหรับ Mitragynine และ Ajmalicine การวิเคราะห์หาปริมาณ 
Mitragynine ทําในโหมด MRM พร้อมด้วย 3  mass transitions ของ m/z 399 > 174, 399 > 226, และ 
399 > 238  ทําให้เพิ�มความไวของสญัญาณ ขณะที�  transition m/z 353 > 144  เทา่นั 
นที�ถกูใช้สําหรับ 
Ajmalicine  สว่น  dwell time ตั 
งคา่ไว้ที� 800 ms สําหรับทั 
ง Mitragynine และ Ajmalicine 
 
3.2 การวิเคราะห์ด้วย LC  
 
 ในสว่นของ HPLC ทําการแยก Mitragynine และ Ajmalicine ในคอลมัน์ ซึ�งการแยกในขั 
นต้นนี 
จะ

ใช้ Agilent Zorbax Extend-C18 column (4.6mm ×150mm i.d.×length; 3.5 µm particle size) ใช้ 
methanol และ 5mM ammonium acetate ในการแยกโดยการละลายล้าง ส่วนระบบปฏิบตักิารของ 
MS/MS พารามิเตอร์ ในโหมด MRM ได้อธิบายไว้แล้วในก่อนหน้านี 
 ซึ�งได้ถกูนํามาประยกุต์ใช้ในการ
วิเคราะห์หาปริมาณของ Mitragynine และ Ajmalicine ดงัได้กลา่วไว้ในรายงานของ (Janchawee et al., 
2007) Mitragynine ไมล่ะลายในนํ 
า แตล่ะลายได้ดีใน methanol จากการศกึษาครั 
งนี 
พบวา่ Mitragynine 
และ Ajmalicine ละลายได้อยา่งรวดเร็วใน methanol และ 5mM ammonium acetate ในอตัราส่วน 90:10
อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากเป็น strong hydrophobicity การแยกโดยวิธี LC ในการแยกของ 2 สาร ยงัไม่ 
สามารถแยกกนัได้อย่างสมบรูณ์ด้วยการใช้คอลมัน์  C18 เมื�อใช้  methanol ในอตัราส่วนที�ลดลงพีคของ  
Mitragynine จะ shape ในทางตรงกนัข้าม เมื�อใช้  methanol ในอตัราสว่นที�สงูขึ 
นพีคของ Mitragynine 
กลายเป็นพีค broader และมีความเข้มลดตํ�าลง  ซึ�งทั 
ง 2 สารเกือบจะถกูชะล้างออกมาหมด  ในอีกทาง



หนึ�ง ใช้ LC  ในการแยก Mitragynine และ Ajmalicine  ก็เชน่เดียวกนัซึ�งขึ 
นอยูก่บัคา่ pH ของ eluent การ
สญูเสียของ Mitragynine  สามารถเกิดขึ 
นได้เนื�องจากกระบวนการ  hydrolysis ของสารประกอบที� pH สงู 

ในการศกึษาครั 
งนี 
 ใช้ polar silica-gel เป็น stationary phase สําหรับการแยก Mitragynine และ 

Ajmalicine  เป็นผลสําเร็จด้วยการใช้  Waters Atlantis HILIC column (50mm×3.0mm length×i.d.; 
3 µm particle size) ชะล้างด้วย methanol และ 5mM ammonium acetate ในอตัราสว่น 90:10 
สําหรับ matrix standard ซึ�งประกอบด้วยทั 
ง  Mitragynine และ Ajmalicine  ใน blank urine ทําการ
ทดสอบภายใต้สภาวะเงื�อนไขที�เหมือนกนั เพื�อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ matrix และสิ�งรบกวนซึ�งอาจ
เกิดขึ 
นได้  ตวัอยา่งโครมาโตแกรมของ matrix standard ได้แสดงไว้ดงัรูป  (5A) และ (5B) จากการสงัเกต
พบวา่ไมมี่สิ�งรบกวนในการตรวจวิเคราะห์ หรือ IS retention windows สว่น retention times ของ 
Mitragynine และ Ajmalicine  อยู ่ 2.4 และ 1.2  นาที ตามลําดบั  ในการแยก Mitragynine และ 
Ajmalicine  ใน HILIC column ได้ทําการทดลองที�อณุหภมิูแตกตา่งกนัไปถึง 3 คา่ คือ  30, 40 และ 50 ˚C 
พบวา่ไมมี่ความสําคญัในการศกึษาครั 
งนี 
 เนื�องจากในระบบการวิเคราะห์ คอลมัน์เป็นแบบ thermostatted 
ที� 40 ˚C  ระบบจะสั�งการลดระดบัลงเมื�อ  LC ปั�มความดนักลบัคืนมา 
 

 



3.3 การประเมินค่าของการสกัดด้วย Liquid  
 

สารเสพตดิเมื�อเสพเข้าสูร่่างกายแล้วจะตกค้างอยูใ่นปัสสาวะได้นาน  เพราะวา่ความเข้มข้นของ
สารในรูปที�แตกตวัแล้ว (metabolites) และ/หรือ  สารในรูปเดมิ (parent drugs) โดยปกตจิะพบวา่มีอยูส่งู 
ใน matrix มากกวา่ใน biological matrices อื�นๆ ดงัเชน่ ในเลือด  นํ 
าลาย และจะต้องมีอยูใ่นปริมาณที�มาก 
ต้องทําการเก็บตวัอยา่งในทนัที (Concheiro et at.,2007) การสกดัโดยวิธี Liquid–liquid extraction  
ใช้กนัอย่างกว้างขวาง สําหรับการขจดัเอาสารออก(clean-up) จากตวัอยา่งตรวจ ในการศกึษาครั 
งนี 
 ได้หา
ปริมาณของ Mitragynine โดยใช้การสกดัด้วยวิธี Liquid–liquid extraction ซึ�งใช้สารละลาย 3 ชนิดด้วยกนั
คือ  ethyl acetate, ethyl ether และ MTBE  สว่นคา่ % Recovery หาได้จากอตัราส่วนระหวา่ง คา่ปริมาณ
ที�ตรวจได้และคา่ของสารควบคมุที�ได้ใสล่งไป กําหนดให้ทําซํ 
า 4 ครั 
ง ในตวัอยา่ง pooled urine  ซึ�งได้ใสล่ง
ไปในตวัอยา่งตรวจ  Mitragynine และ Ajmalicine  ด้วยเชน่กนั ปริมาณ 1 ng/ml  และวิธีการดงัใน
ตวัอยา่ง   ตวัอยา่งตรวจในการสกดัที�ใช้เป็น  control คือ blank urine เตมิด้วย Mitragynine และ 
Ajmalicine  standard ก่อนที�จะนําไปฉีด 

% Recovery ของ Mitragynine ในการสกดัด้วย ethyl acetate, ethyl  Ether และ  MTBE คือ 49, 
82  และ 81% ตามลําดบั ดงัในตารางที� (2)   ดงันั 
น  ethyl ether และ MTBE ให้คา่ % Recovery ที�ดี ทั 
งใน 
Mitragynine และ Ajmalicine  อย่างไรก็ดีการใช้ ethyl ether สามารถให้คา่ความเบี�ยงเบน (deviation) 
กว้างกวา่ สําหรับ % Recovery ของ Mitragynine ในระหวา่งกระบวนการสกดั สาเหตจุากสารละลายนี 

สามารถระเหยการเป็นไอได้สงู (high volatility) ดงันั 
น MTBE  จงึถกูเลือกให้เป็นสารละลายสําหรับการ
สกดัของ Mitragynine ด้วยวิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
 
 

 
 
3.4. การควบคุมคุณภาพและ method validation 
  
 ในการทําการตรวจวิเคราะห์ครั 
งนี 
  ตวัอยา่งปัสสาวะเมื�อทําการสกดัเสร็จแล้ว จงึได้ใส่ 
Mitragynine ลงไปที�ความเข้มข้น  7 ระดบั ในช่วงตั 
งแต ่0.01 ถึง  5 ng/ml และวิธีการได้อธิบายไว้ในข้อ  
(2.6) ได้ใส ่ Mitragynine ลงไปในปริมาณที�เท่ากนั แล้วทําการตรวจซํ 
า 3 ครั 
ง  คา่ linear regression ได้
จากอตัราสว่นของพื 
นที�  (analyte/IS) เปรียบเทียบกบัอตัราสว่นความเข้มข้นของสารผสมด้วย  



weighting factor ของ 1/x  (เมื�อ x  คือความเข้มข้น) แสดงวา่มีความถกูต้องถึง 90–115% และ ให้ผลคา่  
correlation factor  r > 0.995 
 สําหรับการควบคมุคณุภาพได้ทําการวิเคราะห์ในตวัอยา่งตรวจที� 3 คา่ คือ 0.1, 1 และ 5 ng/ml 
แสดงให้เห็นถึงระดบัตํ�า กลาง  และสงูที�ได้ใสส่ารลงไป ซึ�งได้ถกูนํามาใช้สําหรับวิธีการทดสอบ method 
validation ในชว่งของความเข้มข้นนี 
 เหมาะสมกบัทั 
งในเรื�องของ ความไวของเครื�องมือ และการสกดัด้วย 
liquid–liquid ของ Mitragynine ในตวัอยา่งปัสสาวะของคน  ถ้าในตวัอยา่งมี Mitragynine ที�ความเข้มข้น
มาก เกินชว่งของ  calibrated linear range  ถ้าเป็นเชน่นั 
นจําเป็นต้องทําการเจือจางก่อนนํามาสกดั 
 ได้ศกึษาถึงผลของ Matrix โดยเปรียบเทียบกบั retention times และพื 
นที�พีคของ Mitragynine ใน 
สารละลายที�ไมไ่ด้ผสม โดยใสล่งไปก่อนการสกดั และหลงัจากการสกดัเสร็จแล้วจงึใส่ลงไป ในความเข้มข้น
ตั 
งแต ่ 0.025 ถึง 2.5 ng/ml พบวา่ retention times ไมเ่ปลี�ยน และการสกดั Mitragynine ยงันําผลที�ได้
กลบัมาใช้ได้อีก  โดยไมมี่การปรับเปลี�ยน IS ชว่งจาก  53 ถึง 88%  พื 
นที�พีคของสารละลายที�ไมไ่ด้ผสม 
และหลงัจากการสกดัเสร็จแล้วจงึใสล่งไป ก็เป็นแบบเดียวกนั (ข้อมลูไมไ่ด้แสดงไว้) เพราะฉะนั 
น matrix  ไม่
มีผลตอ่การตรวจวิเคราะห์โดยวิธีนี 
 
 ระบบ background ที�ตํ�า ของ Mitragynine ในตวัอยา่ง blank urine ได้แสดงไว้ดงัรูปที� (5A)  
% Recovery ของ Mitragynine ทั 
งหมด พบได้ตลอดระหวา่ง 80 และ 110% จากการใสล่งไปที�  3  ระดบั
คือ 0.1, 1 และ 5 ng/ml และได้ศกึษาทั 
งการตรวจวิเคราะห์ภายในวนัเดียวกนัและตา่งวนักนั การตรวจ
วิเคราะห์ภายในวนัเดียวกนั มีคา่ความแมน่ยํา(RSD) เป็น 12 และ 16% ตามลําดบั สําหรับ matrix ที�ใสล่ง
ไปคือ ปริมาณ 1 และ 5 ng/ml    สว่นการใสล่งไปในปริมาณระดบัตํ�าๆ ที� 0.1 ng/ml ให้ผลคา่ % RSD เป็น 
22% ดงัในตารางที� (3)  สําหรับความถกูต้องของวิธีการทดลองนี 
 ได้ตกลงยอมรับร่วมกนัวา่ควรใสส่ารลงไป
ที�ความเข้มข้นตา่งๆ และทําการตรวจวดัคา่ 
 

 
 

 คา่มากที�สดุของการตรวจวิเคราะห์ตา่งวนักนั มีคา่ความแมน่ยํา(RSD) เป็น  33, 16 และ 
16% ซึ�งได้จากความเข้มข้นที� 0.1, 1.0 และ 5.0 ng/ml ตามลําดบั ดงัในตารางที� (4)  จากการศกึษาครั 
งนี 

สงัเกตพบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั ระหวา่งการตรวจวิเคราะห์ภายในวนัเดียวกนัและตา่งวนักนั ทั 
งผลลพัธ์
ที�ได้อยูภ่ายในชว่งที�ยอมรับได้ตามเกณฑ์  
 
 
 



 
 

สําหรับคา่ Minimum  detectable level (MDL)  ได้กําหนดให้ทําการตรวจซํ 
าถึง    7 ครั 
ง สําหรับ 
Mitragynine ในปัสสาวะคือ 0.02 ng/ml (RSD = 21%) สว่นคา่ Lower limit of quantification (LLOQ) 
ของ Mitragynine ในปัสสาวะคือ 0.1 ng/ml     คา่ MDL และ  LLOQ จากการศกึษาในครั 
งนี 
พบว่ามีคา่ตํ�า 
มากกวา่ที�ได้มีการรายงานไว้ในก่อนหน้านี 
โดย (Janchawee et al., 2007) ซึ�งได้ใช้ HPLC-UV ในการตรวจ
วิเคราะห์ 
 
3.5 Application 
 
 ตวัอยา่งที�ใช้ในการศกึษา ได้มาจากผู้ ที�ถกูกล่าวหาวา่ใช้กระทอ่ม จดัเตรียมไว้ให้โดย Upstate 
New York Poison Control Center และ SUNY Upstate Medical University  ถกูเก็บรักษาไว้ที�อณุหภมูิ 
- 80 ˚C จนกระทั�งนํามาตรวจวิเคราะห์  ในการตรวจวิเคราะห์เบื 
องต้นของการสกดัปัสสาวะแสดงถึงระดบั
ของ Mitragynine โดยสว่นมากเกินชว่งของ calibration range  ดงันั 
นจงึต้องเจือจางตวัอยา่ง 20 เทา่ด้วย  
methanol และตรวจวิเคราะห์ซํ 
า 3 ครั 
ง ทําให้ได้คา่ความแมน่ยําจากการคํานวณถึง 95% ของคา่ระดบั
ความเชื�อมั�น   ปริมาณของ Mitragynine ที�ตกค้าง พบในตวัอยา่งถึง 167 ±15 ng/ml ซึ�งเป็นผลที�ได้จาก
การตรวจวิเคราะห์โดยวิธี HPLC-MS/MS ดงัรูปที� (5C) จากการวิเคราะห์ด้วย MS/MS transitions ของ m/z 
399 > 174, 399 > 226 และ 339 > 238  เป็นลกัษณะเฉพาะของโมเลกลุ Mitragynine ซึ�งยืนยนัให้เห็นถึง
สารประกอบนี 
ได้จากการสกดัในปัสสาวะ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



4. สรุป 
 

 กระทอ่มสามารถเข้าหาได้ง่าย จดัเป็นสารเสพติดที�ผิดกฏหมาย มีเพิ�มมากขึ 
นโดยทางอินเทอร์เน็ต 
จนกระทั�งในขณะนี 
ยงัไมมี่วิธีการตรวจ หรือการเปิดเผยถึงการตรวจยืนยนัสารเสพติด ดงัเชน่ที�ได้ทํามา
ทั 
งหมด และการรักษาคนไข้สงัเกตวา่มีความสมัพนัธ์กนักบัผู้ ที�ถกูสงสยัวา่มีการใช้สารโดยทั 
งสิ 
น การบริโภค
กระทอ่มสามารถนําไปสู่การตรวจพบปริมาณของ Mitragynine ที�ตกค้างอยู ่และ metabolite ในปัสสาวะ 
Mitragynine ที�ตกค้างอยูใ่นปัสสาวะ ทําการสกดัออกมาโดยใช้สารละลาย Methyl t-butyl ether (MTBE) 
และแยกวิเคราะห์สารผสมออกจากกนัโดยใช้คอลมัน์ HILIC ร่วมกบั Tandem mass spectrometry ใน
งานวิจยันี 
พบว่า Ajmalicine  เหมาะสมที�สดุ ที�ใช้เป็น Internal Standard  (IS) ทั 
งสําหรับการสกดั และการ
ตรวจวิเคราะห์ Mitragynine โดยวิธี HPLC-MS/MS ซึ�งมีความถกูต้อง  ความแมน่ยําสงูและมีความไวสงู 
แสดงให้เห็นได้จากการตรวจวิเคราะห์ Mitragynine ในปัสสาวะ matrix ด้วยวิธี HPLC-MS/MS  โดยมีคา่
ขีดจํากดัของการตรวจวดัถึง 0.02 และ 0.1 ng/ml ตามลําดบั ควรใช้สารมาตรฐาน Mitragynine ที�ได้รับ
การรับรองแล้ว จะทําให้การตรวจวิเคราะห์ทําได้ง่ายขึ 
น และเฝ้าตดิตามการศกึษาตอ่ไป  

วิธีการทดลองที�ได้พฒันาขึ 
นมานี 
 จะชว่ยทําให้การรักษา ติดตามผลทางคลินิคก้าวหน้าตอ่ไป และ
ในอนาคตเป็นไปได้วา่จะมีงานวิจยัที�มีความสมัพนัธ์กบัความเป็นพิษอยา่งรุนแรงในคนไข้  การศกึษา 
metabolites ของ Mitragynine และการสกดัโดยใช้ solid phase extraction (SPE) จะมีการพฒันาขึ 
นใน
อนาคตอนัใกล้นี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

 ในประเทศไทย กระท่อมจดัเป็นยาเสพตดิให้โทษประเภท  5  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
ฉบบัที� 135 (พ.ศ. 2539) เรื�องระบชืุ�อและประเภทยาเสพตดิให้โทษ  ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ 
พ.ศ. 2522  สําหรับทางการแพทย์ แบง่สารเสพติดให้โทษเป็น 7 ประเภท ตามการออกฤทธิ ซึ�งกระท่อมจดัn

อยูใ่นประเภท ยากระตุ้นประสาท (Stimulants)  ถึงแม้วา่ปัจจบุนัพืชกระทอ่มยงัคงมีสถานะเป็นยาเสพติด
ประเภท 5  คณุสมบตัใินด้านที�เป็นโทษและคณุสมบตัทีิ�ให้ประโยชน์ยงัต้องการ การพิสจูน์ด้วยวิทยาการที�
ชดัเจนอยู่ แตก็่มีผู้ ที�ใช้ใบกระทอ่มอยู่ทั�วประเทศ  โดยอาศยัความเชื�อจากคําบอกเลา่ตอ่กนัมา ถึงประโยชน์
นานาประการที�ใบกระท่อมมีอยู ่  ในระหว่างที�ฝ่ายหนึ�งมีความเห็นวา่พืชกระทอ่มควรอนญุาตให้มีการใช้
อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  แตอี่กฝ่ายหนึ�งยงัเห็นว่าการใช้กระทอ่มอาจมีโทษ ทําให้เกิดอาการติดใบ
กระทอ่มได้ ดงันั 
นประเดน็การแก้พระราชบญัญัตยิาเสพติดให้นําพืชกระทอ่ม  ออกจากยาเสพติดประเภท 5 
ก็ยงัคงอยูใ่นระหว่างการดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนั  ด้วยเหตผุลที�ว่าไมมี่หลกัฐานทางการวิจยัมาสนบัสนนุวา่
แท้จริงแล้วพืชกระทอ่มเป็นสิ�งเสพตดิและให้โทษตอ่ร่างกายหรือไม ่ ซึ�งนกัวิจยัหลายสาขาได้ร่วมกนัเพื�อ
พยายามพิสจูน์ถึงฤทธิทางเภสชัวิทยาของพืชกระท่อม  รวมไปถึงการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ด้วย และn

แม้วา่งานวิจยัทั 
งในและตา่งประเทศจะมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก  ก็ได้แตห่วงัวา่ข้อเท็จจริงของพืชกระทอ่มที�เริ�ม
ปรากฏออกสูส่าธารณชน  น่าจะสามารถนํามาซึ�งความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ 
นในอนาคต  ซึ�งอาจหมายถึง 
การเปลี�ยนแปลงกฎหมายยาเสพตดิ  พ.ศ. 2522 หรือไมเ่ปลี�นก็เป็นไปได้ 
 ในประเทศไทยการศกึษาวิจยัทางด้านวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของ Mitragynine และ
สารอลัคาลอยด์อื�นๆ ทั 
งในด้านการตรวจเบื 
องต้นและการตรวจยืนยนั สําหรับการนํามาใช้ในงานประจําวนั
ทางห้องปฏิบตักิารยงัมีน้อยมาก สว่นเครื�องมือที�จะใช้สําหรับการตรวจวิเคราะห์ยืนยนัมีราคาแพงและ
ปัจจบุนันี 
สารมาตรฐาน   Mitragynine  ยงัไมมี่จําหน่าย อยา่งไรก็ตาม จากวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณ 
Mitragynine ในปัสสาวะของผู้ ที�ใช้ใบกระทอ่มโดยวิธี High performance liquid chromatography-
tandem mass spectrometry เป็นวิธีที�น่าสนใจอีกวิธีหนึ�ง ที�จะได้นําไปศกึษาทดลองเพื�อประยกุต์ใช้ในการ 
พฒันางานตรวจวิเคราะห์ประจําวนัทางห้องปฏิบตัิการตอ่ไป 
 จากงานวิจยันี 
 ในรูปที� (5 C)  พบวา่พีคของปัสสาวะที�สกดัมาจากผู้ ที�ใช้กระทอ่ม  พีคของ 
Mitragynine ยงัทบัซ้อนกนัอยู ่  อยา่งไรก็ตาม สามารถยืนยนัได้วา่เป็น Mitragynine โดยได้จากการ
วิเคราะห์ด้วย  MS/MS ดงัรูปที� (1) และจํานวนของตวัอยา่งที�ใช้ในการทดลอง ควรมีจํานวนมากกวา่นี 
 
 

 



 
 
 

 



เอกสารอ้างองิ 
 
1. Shijun Lua, Buu N. Trana, Jamie L. Nelsenb, Kenneth M. Aldousa. Journal of Chromatography  
B, 877 (2009) 2499–2505 
2. E. Shellard, Bull. Narc. 26 (1974) 41. 
3. S. Thongpradichote, K. Matsumoto, M. Tohda, H. Takayama, N. Aimi, S. Sakai, H.Watanabe, 
Life Sci. 62 (1998) 1371. 
4. K.M. Babu, C.R. McCurdy, E.W. Boyer, Clin. Toxicol. (Phila.) 46 (2008)146. 
5. H. Takayama, Chem. Pharm. Bull. (Tokyo) 52 (2004) 359. 
6. D.E. Zacharias, R.D. Rosenstein, G.A. Jeffrey, Acta Cryst. 18 (1965) 1039. 
7.H. Takayama,M.Maeda, S. Ohbayashi, M. Kitajima, S. Sakai, N. Aimi, Tetrahedron Lett. 36 
(1995) 9337. 
8.K. Matsumoto, M. Mizowaki, T. Suchitra, H. Takayama, S. Sakai, N. Aimi, H.Watanabe, Life Sci. 
59 (1996) 1149. 
9.L.T. Yamamoto, S. Horie, H. Takayama, N. Aimi, S. Sakai, S. Yano, J. Shan, P.K. Pang, 
D. Ponglux, K.Watanabe, Gen. Pharmacol. 33 (1999) 73. 
10. H. Takayama, H. Ishikawa, M. Kitajima, N. Aimi, J. Med. Chem. 45 (2002) 1949. 
11. K.Watanabe, S. Yano, S. Horie, L.T. Yamamoto, Life Sci. 60 (1997) 933. 
12. S. Tsuchiya, S. Miyashita, M. Yamamoto, S. Horie, S.I. Sakai, N. Aimi, H. Takayama, 
K.Watanabe, Euro. J. Pharmacol. 443 (2002) 185. 
13. K. Matsumoto, S. Horie, H. Takayama, H. Ishikawa, N. Aimi, D. Ponglux, T.Murayama, 
K.Watanabe, Life Sci. 78 (2005) 187. 
14.S. Assanangkornchai, A. Muekthong, N. Sam-Angsri, U. Pattanasattayawong,Subst. Use 
Misuse 45 (2007) 2145. 
15. P.J. Houghton, A.L. Ikram, M. Saidb, Phytochemistry 30 (1991) 347. 
16. D. Ponglux, S. Wongseripipatana, H. Takayama, M. Kikuchi, M. Kurihara, M.Kitajima, N. Aimi, 
S. Sakai, Planta Med. 60 (1994) 580. 
17. B. Janchawee, N. Keawpradub, S. Chittrakarn, S. Prasettho, P.Wararatananurak, 
K. Sawangjareon, Biomed. Chromatogr. 21 (2007) 176. 
18. สาวิตรี  อษัณางค์กรชยั และอาภา  ศริิวงศ์  ณ  อยธุยา.(2548). พืชกระทอ่มในสงัคมไทย. กรุงเทพฯ : 
พิมพ์ที� หจก.บางกอกบล๊อก.  
19. www.wikipedia.com 

 


