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บทคัดย่ อ
Mitragynine เป็ นสารอัลคาลอยด์หลักสําคัญ ทีสกัดจากใบของพืชทีมีชือทางวิทยาศาสตร์ วา่
Mitragyna speciosa Korth ซึง พบในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และในประเทศไทยเป็ นทีร้ ูจกั กันโดยทัว ไปใน
ชือว่ากระท่อม เป็ นเวลาหลายศตวรรษแล้ วทีใบกระท่อมถูกนํามาใช้ ประโยชน์ในการบําบัดโรคและออก
ฤทธิnทางประสาทเพือช่วยลดอาการเจ็บปวด เทียบได้ กบั สารจําพวกฝิ น ในกรณีทีมีการใช้ กระท่อมสามารถ
ตรวจพบปริ มาณของ Mitragynine ทีตกค้ างอยูใ่ นปั สสาวะได้ ซึง ปริ มาณทีน้อยมากของ Mitragynine ใน
ปั สสาวะ สามารถตรวจได้ โดยวิธี High performance liquid chromatography ร่วมกับ Electrospray
tandem mass spectrometry (HPLC-ESI/MS/MS) จากการทดลองใช้ สารละลาย Methyl t-butyl ether
(MTBE) สกัดเอา Mitragynine ออกมาและแยกวิเคราะห์สารผสมออกจากกันโดยใช้ คอลัมน์ HILIC ซึง
เทคนิค ESI/MS/MS ให้ ผลนีใช้ Triple quadrupole mass spectrometer ในการตรวจวิเคราะห์สารทีมี
ประจุบวก และใช้ โหมด Multiple reactions monitoring (MRM) ในงานวิจยั นี Ajmalicine ซึง มีโครงสร้ าง
ทางเคมีคล้ ายกับ Mitragynine ถูกใช้ เป็ น Internal standard (IS) ของวิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี
โดยในการวิเคราะห์ปริ มาณ Mitragynine ในปั สสาวะ ทีความเข้ มข้ น 3 ระดับ คือ 0.1, 1 และ 5 ng/ml
ได้ คา่ % Recovery เป็ น 90, 109 และ 98 และค่า % RSD เป็ น 22, 12 และ 16 ตามลําดับ ส่วน
Regression linearity ของ Mitragynine ซึง ทํา Calibration ในช่วงตังแต่ 0.01 ถึง 5.0 ng/ml ให้ ผลค่า
Correlation coefficient มากกว่า 0.995 โดยมีคา่ ขีดจํากัดของการตรวจวัด 0.02 ng/ml และค่าการตรวจ
วิเคราะห์ภายในวันเดียวกันและต่างวันกันให้ คา่ ความแม่นยําสูง

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 ชือทางเคมีคือ 9-methoxy-corynantheidine เป็ นสารอัลคาลอยด์หลักสําคัญทีพบใน
พืชกระท่อม Mitragyna speciosa Korth ในประเทศไทยเป็ นทีร้ ูจกั กันโดยทัว ไปในชือว่ากระท่อม
( Shellard., 1974) ใบกระท่อมได้ ถกู นํามาใช้ บริ โภคตามท้ องถินในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ประกอบด้ วย ประเทศไทย มาเลเซีย และสหภาพพม่า ตังแต่ก่อนศตวรรษที 19 เนืองจากพืชกระท่อม
มีฤทธิnบรรเทาปวด และออกฤทธิnกระตุ้น (Babu et al., 2008) ในประเทศไทยกระท่อมจัดเป็ นยาเสพติดให้
โทษประเภทที 5 ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ในใบกระท่อมมีสาร Mitragynine ทีออก
ฤทธิnกระตุ้นประสาทเช่นเดียวกับใบโคคา ทําให้ ทํางานไม่เหน็ดเหนือย ทนแดด ไม่ร้ ูสึกร้ อน และยังมีฤทธิnกด
ศูนย์ประสาท เมือกินจํานวนมากทําให้ ประสาทมึนชา เมือเสพจนติดผิวหนังจะดําเกรี ยมลักษณะเหมือนถูก
แดดจัดเผา (พืชกระท่อมในสังคมไทย., 2548) สารสกัดจากพืชกระท่อมนีสามารถเคลือนทีผา่ นเนือเยือที
แบ่งกันระหว่างระบบหมุนเวียนเลือดกับสมอง (blood-brain barrier) เพือเข้ าไปออกฤทธิnทีระบบประสาท
ส่วนกลางได้ นอกจากนีคุณสมบัตลิ ดอาการเจ็บปวดของ Mitragynine ถูกยับยังด้ วยการใช้ นาล็อกโซน
(naloxone) ซึง เป็ นตัวปิ ดกันการกระตุ้นทีตวั รับของสารฝิ น (opioid receptor) ทังหมด ผลดังกล่าวนีบ่งชี
ว่าการออกฤทธิnยบั ยังความรู้ สกึ เจ็บปวดของ Mitragynine มีการกระตุ้นทีตวั รับของสารฝิ น การค้ นพบนีบ่ง
บอกว่าการออกฤทธิnตอ่ สมองคล้ ายกับสารฝิ น (Thongpradichote et al., 1998) กระท่อมได้ ถกู นํามาใช้
เพือทดแทนฝิ น และในการรักษาอาการถอนยาของผู้ทีติดมอร์ ฟีน ( Takayama., 2004) สําหรับโครงสร้ าง
ทางเมีและคุณสมบัตทิ างเภสัชวิทยาของ Mitragynine นัน ได้ มีการศึกษาในลักษณะทีคล้ ายๆกันเป็ น
จํานวนมาก(Thongpradichote et al., 1998) (Takayama., 2004) (Zacharias et al., 1965) (Takayama
et al., 1995) เช่นเดียวกับด้ านสารเสพติด ยาบรรเทาปวด และสารทีทําให้ เกิดการกระตุ้นทีเหมือนกัน
เนืองจากมีการแย่งจับกับ opioid receptors (Takayama et al., 2002) ได้ มีการศึกษาการออกฤทธิnแก้
ปวด (antinociceptive action ) ของ Mitragynine พบว่าการฉี ด Mitragynine เข้ าทีชอ่ งท้ องหรื อฉี ด
โดยตรงเข้ าทีสมองของหนูจะสามารถยับยังความเจ็บทีเกิดจากการทดสอบด้ วยวิธีหนีบหาง (tail-pinch
test) และวิธีสมั ผัสกับแผ่นความร้ อน (hot-plate test) (Matsumoto et al., 1996) Mitragynine ออกฤทธิnใน
สมองโดยอาศัยการกระตุ้นอย่างเด่นชัดทีตวั รับของสารฝิ นชนิด µ และ δ แต่ก็มีคา่ จําเพาะของการกระตุ้น
ทีแตกต่างไปจากมอร์ ฟีน (Thongpradichote et al., 1998) นอกจากการออกฤทธิnทีตวั รับของสารฝิ นใน
สมองแล้ ว Mitragynine ยังออกฤทธิnลดความเจ็บปวดโดยการยับยังวิถีการส่งความรู้ สกึ เจ็บปวดไปสูส่ มอง
ซึง ก็คือการลด การรับรู้ ความเจ็บปวดนัน เอง โดย Mitragynine อาจอาศัยกลไกทีเกียวข้ องกับการลดรดับ
ความแรงของการนําสัญญาณประสาทเกียวกับความเจ็บ ปวดจากอวัยวะทีมีบาดแผลหรื อถูกกระแทกขึน
ไปยังสมองเพือแปลผลเป็ นการรับรู้ ความเจ็บปวด ถ้ าการนําสัญญาณนีถูกลดความแรงลงก็จะทําให้ สมอง
ได้ รับสัญญาณน้ อยลง ซึง จะทําให้ มีการแปลผลว่าความรู้สกึ เจ็บนันลดน้ อยลงไปด้ วย โดยระบบทีเกียวข้ อง
นีจะมีระบบเชือมต่อของกลุ่มเซลประสาททีเรี ยกว่า descending noradrenergic
system และ
descending serotonergic system ทีทําหน้ าทีลดระดับการนําสัญญาณประสาทของความรู้สกึ เจ็บลง

จากการศึกษาผลของ Mitragynine พบว่า Mitragynine สามารถออกฤทธิnผา่ นการกระตุ้นที descending
noradrenergic system และ descending serotonergic system ในการลดอาการเจ็บปวด (Matsumoto
et al., 1996) นอกจากนียังมีการศึกษาผลของ mitragynine pseudoindoxyl เปรี ยบเทียบกับ mitragynine
ในหลอดทดลองต่อการหดตัวของลําไส้ เล็กและหลอดอสุจิของหนูตะเภาเมือกระตุ้นด้ วยไฟฟ้าพบว่า
mitragynine pseudoindoxyl สามารถยับยังการหดตัวของลําไส้ ดดยขนาดของการตอบสนองจะแปรผันกับ
ขนาดของสารทีได้ รับ โดย mitragynine pseudoindoxyl มีความแรงในการออกฤทธิnมากกว่า mitragynine
และมอร์ ฟีน 100 เท่า และ 20 เท่าตามลําดับ และสามารถต้ านฤทธิnได้ ด้วย naloxone ดังนัน mitragynine
pseudoindoxyl ออจออกฤทธิnในการยับยังการหดตัวของกล้ ามเนือเรี ยบของลําไส้ ผา่ นตัวรับสารฝิ นชนิด
(µ-opioid receptor) นอกจากนี mitragynine pseudoindoxyl ยังมีฤทธิnในการยับยังการหดตัวของ
กล้ ามเนือเรี ยบในหลอดอสุจิ โดยมีความแรงในการออกฤทธิnมากกว่ามอร์ ฟีน 35 เท่า และสามารถต้ านฤทธิn
ด้ วย naltrindole จึงเชือว่า mitragynine pseudoindoxyl อาจออกฤทธิnผา่ นตัวรับสารฝิ นชนิด (δ-opioid
receptor) ซึง เป็ นตัวรับทีพบได้ ในกล้ ามเนือเรี ยบของหลอดอสุจิ(Yamamoto et al., 1999) Mitragynine
และสารทีคล้ ายกันแสดงให้ เห็นว่ามีผลยับยังในระบบการของเนือเยือเซลประสาทในสัตว์ทดลอง
จาก
การศึกษาผลของ Mitragynine กับเนือเยือแบบนอกตัวสัตว์ทดลอง (in vitro study) โดยใช้ ลําไส้ เล็กส่วนไอ
เลียม (ileum) ของหนูตะเภา (guinea pig) เนือเยือลําไส้ เล็กทีนํามาใช้ ในการทดลองประกอบไปด้ วย
กล้ ามเนือเรี ยบทีมีความไวต่อการกระตุ้นด้ วยกระแสไฟฟ้าให้ หดตัว ผลการศึกษานีพบว่า Mitragynine
สามารถยับยังการหดตัวของลําไส้ เล็กทีเกิดจากการกระตุ้นด้ วยไฟฟ้าโดยมีกลไกผ่านการทําหน้ าทีของ
ตัวรับของสารฝิ น(Watanabe et al., 1997) Mitragynine มีฤทธิnยบั ยังการหลัง กรดในกระเพาะอาหาร
(gastric secretion)ในหนูขาว
โดยฤทธิnนีจะคล้ ายกับฤทธิnของมอร์ ฟีนโดยออกฤทธิnผา่ นตัวรับสารฝิ น
(Tsuchiya et al., 2002) นอกจาก Mitragynine ซึง เป็ นอัลคาลอยด์ทีเป็ นสารประกอบหลักแล้ ว 7hydroxymitragynine ก็เป็ นอีกสารหนึง ทีสกัดได้ จากพืชกระท่อมทีถกู นํามาทดสอบ พบว่า มีฤทธิnลดอาการ
เจ็บปวดและมีผลต่อลําไส้ เล็กส่วนไอเลียมของหนูตะเภาและในหนูขาวทีมีชีวิตด้ วยความแรงการออกฤทธิnที
สูงกว่ามอร์ ฟีนและยังสามารถออกฤทธิnได้ แม้ กระทัง ให้ ทางปาก(Matsumoto et al., 2004) การค้ นพบนี
แสดงให้ เห็นว่ายังมีสารอัลคาลอยด์ทีเป็ นองค์ประกอบย่อยทีสามารถออกทธิnได้ ดีกว่า Mitragynine ทีเป็ น
สารประกอบหลัก
ถึงอย่างไรก็ตาม ในขณะนีคุณสมบัตทิ างเภสัทวิทยาเป็ นสิงทีนา่ สนใจ แต่งานในด้ านวิธีการตรวจ
วิเคราะห์เกียวกับ Mitragynine ยังมีอยูน่ ้ อยมาก และข้ อมูลของการศึกษาวิเคราะห์ของตัวอย่างตรวจในคน
ก็เช่นเดียวกัน ปั จจุบนั กระท่อมมีการแพร่หลายไปทัว สามารถหาได้ ง่ายทางอินเทอร์ เน็ต สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความต้ องการซือ(demand) อย่างกว้ างขวางในทัว โลก จากแนวโน้ มของการใช้ กระท่อม บ่งชีว่ากระท่อม
ไม่ได้ เป็ นสารเสพติดทีถกู ควบคุม ซึง นําไปสูก่ ารแทนทีของสารเสพติดทีคล้ ายกับมอร์ ฟีน เนืองจากการใช้
ประโยชน์ของกระท่อม ยังไม่ได้ ถกู ติดตาม ควบคุมดูแลกํากับ โดยการสํารวจตรวจสอบ จากหน่วยงานด้ าน
สารเสพติดของชาติสว่ นใหญ่รวมทังสหรัฐอเมริ กา (Babu et al., 2008) (Assanangkornchai et al., 2007)

ได้ มีการร้ องขอจาก New York State Poison Control Center ว่า ควรมีการเตือนประชาชนอย่าง
เร่งด่วน พร้ อมทังมีวิธีดําเนินการ เพือค้ นหาผู้ใช้ สารนี เนืองจากพบว่าคนไข้ ไม่มีการตอบสนองหลังจากใช้
กระท่อม
ในการศึกษาวิจยั ครังนีได้ อธิบายถึงความก้ าวหน้ าของวิธีการตรวจวิเคราะห์ทีเหมาะสมใน
bioanalytical การตรวจหาปริ มาณทีน้อยมากของ Mitragynine ทีมีอยูใ่ นตัวอย่างปั สสาวะของผู้ทีใช้ ใบ
กระท่อม โดยวิธี HPLC-ESI/MS/MS มีสารหลายชนิดได้ ถกู พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ทีจะใช้ เป็ น Internal
Standard (IS) ของวิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี ซึง ตัวอย่างของไอโซโทปทีติดฉลากด้ วยชนิดที
คล้ ายกันจนถึงสารประกอบเป้าหมาย จะต้ องเลือกทีเหมาะสมทีสดุ อย่างไรก็ตามเนืองจากไม่มีไอโซโทปที
ติดฉลากด้ วย Mitragynine ทีหาซือได้ จึงใช้ Ajmalicine ซึง มีโครงสร้ างทางเคมีคล้ ายกับ Mitragynine เป็ น
Internal standard (IS) ใช้ Blank urine เป็ น matrix ทุกครังของวิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี การสกัด
โดยใช้ วิธีแบบของเหลว (Liquid extraction) ได้ ใส่ Mitragynine ลงไปเมือทําการสกัดเสร็ จแล้ ว และใช้ ตวั
ทําลายหลายชนิดเช่น ethyl ether, ethyl acetate และ methyl t-butyl ether (MTBE) สําหรับการควบคุม
คุณภาพ Quality control (QC) เป็ นสิงทีจําเป็ น ซึง จากการทดลองนีได้ แสดงให้ เห็นถึงระบบของ
background ทีระดับตํา ความถูกต้ องและความแม่นยําสูง ทําให้ วิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนนี เป็ นที
ยอมรับตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

รป
ู ที (1 ก) โครงสร้ างทางเคมีของ Mitragynine (9-methoxy-corynantheidine)

รป
ู ที (2 ก) ต้ นพืชกระท่ อม

รปที
ู (2 ข) ลักษณะของใบกระท่ อมก้ านแดง

รปที
ู (2 ค) ลักษณะของใบกระท่ อมก้ านขาว

รปที
ู (3 ก) ตัวอย่ างพืชกระท่ อมทีหาซือ^ ได้ ทาง Internet

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

2. การทดลอง
2.1 สารเคมี
สารเคมีทใช้
ี ในการทดลอง
1. ใบกระท่อมดิบป่ น (15 x raw leaf extract) เพือใช้ เตรี ยมเป็ นสารมาตรฐาน Mitragynine
standard โดยหาซือมาจากร้ านค้ าทางอินเทอร์ เน็ต
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)
ตัวทําละลายทังหมดทีใช้ เป็ น HPLC เกรดหรื อดีกว่า จาก Mallinckrodt Baker Inc. (Phillipsburg, NJ,
USA)
7. SilicAR 60 A silicagel จาก Mallinckrodt Baker (Paris, KY, USA)
8. Purified water was เตรี ยมจากห้ องปฏิบตั ิการ ด้ วยระบบ Nanopure Diamond
water system (Barnstead International Inc., Dubuque, IA, USA)

รปที
ู (5 ก) ลักษณะของใบกระท่ อมดิบป่ น

2.2 เครื องมือทีใช้ ในการตรวจวิเคราะห์ (LC-MS/MS)
HPLC-MS/MS ประกอบด้ วย
2.1.1 เครื อง HPLC ของบริ ษัท Agilent Technologies รุ่น Agilent Technologies Series
1200
(Wilmington, DE, USA) อุปกรณ์ประกอบด้ วย
- Vacuum degasser
- Binary pump
- Thermostatted column compartment
- Autosampler
โดยเครื อง HPLC จะเชือมต่อกับเครื อง API-2000 triple quadrupole mass spectrometer
2.1.2 เครื อง MS/MS ของบริ ษัท Applied Biosystems/MDS SCIEX รุ่น API-2000 triple
quadrupole mass spectrometer (Applied Biosystems/MDS SCIEX, Toronto, Canada)
อุปกรณ์ประกอบด้ วย
- Turbo electrospray ionization (ESI) source ทํางานในระบบ positive mode ใช้
ไนโตรเจนแก๊ สใน nebulizer
- ตังค่าแก๊ ส ESI sheath ไว้ ที 50 psi
- ทํางานโดยใช้ MS/MS พารามิเตอร์
- Analyst software version 1.4.2 (Applied BioSystems/MDS SCIEX)
HPLC ทําการแยกสารในคอลัมน์ silica-gel based Waters (Milford, MA, USA) มีขนาด 50 mm
× 3.0mm (ความยาว × หนา) ซึง ภายในคอลัมน์เคลือบด้ วยพาร์ ตเิ คิลหนา 3 µm Atlantis HILIC column
thermostatted ที 40 ˚C ใช้ mobile phase A ประกอบด้ วย 5mM ammonium acetate และ mobile
phase B ประกอบด้ วย methanol อัตราการไหล (flow rate) ที 0.25 ml/min ปริ มาณของตัวอย่างทีฉีดคือ
10 µl การแยกสารใช้ โปรแกรม gradient คือ 0–3 นาที mobile phase B 90% ถึง 100% จากนันนาทีที
3.1–7 นาที mobile phase B 90%

2.3 ขัน^ ตอนการทํา Mitragynine บริสุทธิf
สารมาตรฐาน Mitragynine ทีใช้ ในการศึกษาครังนี ทําการสกัดและทําให้ บริ สทุ ธิnในห้ องปฏิบตั กิ าร
โดยใช้ ใบกระท่อมดิบ เนืองจากไม่มี สารมาตรฐาน Mitragynine ทีสามารถหาซือได้ กระบวนการของการ
แยก และทําให้ Mitragynine บริ สทุ ธิn ซึง ได้ อธิบายไว้ โดย (Houghton et al., 1991, Ponglux et al., 1994,
and Janchawee et al., 2007) สรุปได้ ดงั นี aqueous suspension จากการสกัดใบกระท่อมดิบ (5 g ใน
100 ml 10% acetic acid) นํามากรองโดยผ่านกระดาษกรอง และสกัดด้ วย n-hexane 100 ml นํา
สารละลายทีได้ มาปรับค่า pH ให้ เป็ น pH 9 ด้ วย 25% aqueous ammonium hydroxide และทําการสกัด
อีกครังด้ วย n-hexaneและตามด้ วย dichloromethane ส่วนทีสกัดออกมาได้ นนนํ
ั ามาล้ างด้ วยนําปราศจาก
ไอออน และทําให้ แห้ งด้ วย sodium sulfate anhydrous ขจัดเอาตัวทําละลายออกโดยการปั นจนกระทัง
แห้ ง ได้ สว่ นทีเหลือ (aliquot of residue) 1 g ใน dichloromethane นําไปผ่าน silica-gel column
chromatography สองครัง และล้ างด้ วย 10% methanol ใน chloroform เมือล้ างเสร็ จแล้ วก็ทําการระเหย
จนแห้ ง และทําการตกผลึกด้ วย methanol และchloroform ก็จะได้ อลั คาลอยด์หลักทีสําคัญปริ มาณ 0.1 g
ซึง เกิดขึนเมือ spot ลงบน silica ในการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Thin layer chromatography (TLC) ทําการ
วิเคราะห์โดยใช้ ethyl acetate/methanol (4/1,v/v) เป็ น mobile phase โดยในทัว ไป 10 g ของใบกระท่อม
ดิบสกัด (15 × kratom raw leaf extract) ให้ Mitragynine บริ สทุ ธิn 0.5 g (ประมาณ 5% based on the
crude extract weight)
Mitragynine บริ สทุ ธิn พบว่าก่อให้ เกิดพีคของโครมาโตแกรมอันเดียวทีเด่นขึนมา ในการวิเคราะห์
ด้ วย Agilent 6972/5972 gas chromatography-mass spectrometry (GCMS) (Agilent Technologies
Inc., Wilmington, DE, USA) ทําใน electron impact (EI) ด้ วยสแกนโหมด (100–500 m/z) ใช้ ChemStation Version A 3.00 software (Agilent Technologies Inc.) สเปคตรัมของ Mitragynine บริ สทุ ธิn
(C23H30N2O4, exact molecular mass = 398.2207) ได้ รับการยืนยันโดยเปรี ยบเทียบกับ NIST 98
แมสสเปคตราไลบรารี (mass spectral library)
Mitragynine ทีได้ มาจากกระบวนนีมีความบริ สทุ ธิn
ประมาณ 95% ใช้ เป็ นพืนฐาน (based on) ในการเทียบเคียงกับพืนทีพีคของ Mitragynine ไปจนถึงสารอืน
ทีมีความไม่บริ สทุ ธิn จากการตรวจวิเคราะห์โดยวิธี GC-MS และใช้ วิเคราะห์สารมาตรฐานทุกครัง โดยตลอด
ของวิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี

2.4 การเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน
เตรี ยม Stock solutions Mitragynine 500 µg/ml และ Ajmalicine (IS)100 µg/ml ทําการเตรี ยม
โดยละลายสารมาตรฐานผสมรวมกันใน 100% methanol เจือจาง Stock solutions ด้ วย methanol เพือ
เตรี ยมเป็ น working standard solutions ทีความเข้ มข้ นลดลง สารละลายทังหมดเก็บไว้ ทีอณ
ุ หภูมิ - 20 ˚C
และนํามาละลาย และใช้ vortex mixed ทีอณ
ุ หภูมิห้องก่อนนําไปใช้ Stock solutions คงตัวอยูไ่ ด้ ใน
ระหว่างการศึกษาเป็ นระยะเวลา 60 วัน
2.5 การสกัดตัวอย่ างตรวจ
Pooled blank และตัวอย่างปั สสาวะของคนไข้ ถกู เก็บไว้ ทีอณ
ุ หภูมิ - 80 ˚C จนกระทัง ทําการ
วิเคราะห์ ตัวอย่างปั สสาวะถูกนํามาละลาย และใช้ ตวั อย่างปริ มาณ 2.0 ml นํามาใส่ในหลอดแก้ วใสขนาด
10 ml ทีมีฝาปิ ด และใส่ 20 µl ของ 100 ng/ml IS working solution ลงไป จากนันเติม Na2HPO4 ลงไป
500 µl ซึง เป็ นบัพเฟอร์ (0.5M aqueous ได้ ถกู ปรับค่า pH ให้ เป็ น pH 11 ด้ วย 25% aqueous sodium
hydroxide) ใส่ลงไปในตัวอย่างปั สสาวะ และผสมกันโดยใช้ vortex เป็ นเวลา 30 วินาที เติม MTBE 3 ml
ลงไปในทุกตัวอย่าง จากนันนําไปเขย่าแรงๆ ด้ วยเครื อง Eberbach 6000 reciprocating shaker (Ann
Arbor, MI, USA) เป็ นเวลา 20 นาที และนําไปปั นด้ วยเครื อง Eppendorf 5804 centrifuge (Hamburg,
Germany) ที 1000 × g เป็ นเวลา 10 นาที นําส่วนใสทีได้ ใส่ลงไปในหลอดเปล่าทีสะอาดอีกหลอดหนึง
และทําให้ ระเหยจนแห้ ง ภายใต้ gentle nitrogen stream ที 45 ˚C โดยใช้ Zymark Turbovap LV
concentrator (Hopkinton, MA, USA)เมือทําการสกัดเสร็จแล้ ว เติม methanol ลงไป 1ml และนําไปใส่
ลงใน vial เพือทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื อง HPLC-MS/MS ต่อไป
2.6 การทํา Calibration
การหาปริ มาณของ Mitragynine ทําการ calibrated โดยใช้ เทคนิค IS ใช้ โปรแกรมในการวิเคราะห์
สําหรับ calibration curve สร้ างโดย plot อัตราส่วนของพืนทีพีคของ Mitragynine และ IS แล้ วทําย้ อนกลับ
ระหว่างอัตราส่วนของความเข้ มข้ นของ Mitragynine และ IS วิเคราะห์ Regression ด้ วย weighting
factor ของ 1/x ทําให้ ได้ คา่ calibration equation และ correlation coefficient (r) ค่า Linearity ทําการ
ประเมินโดยเตรี ยมสารมาตรฐาน Mitragynine 7 ระดับความเข้ มข้ น ในตัวอย่าง blank urine ทีความ
เข้ มข้ น 0.01, 0.025, 0.05, 0.2, 1, 2.5 และ 5.0 ng/ml เติม IS ลงไปและทํา calibration ตัวอย่างดังใน
วิธีการสกัดตัวอย่างตรวจซึง ได้ อธิบายไว้ แล้ วในข้ อ 2.5 ก่อนนําไป ทําการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื อง HPLCMS/MS ต่อไป ได้ พิสจู น์ทําให้ เป็ นทียอมรับถึงขีดจํากัดสําหรับ calibration curve ของ Mitragynine ที ±

20% สําหรับค่า Relative standard deviation (RSD) ในส่วนปั จจัยของการตอบสนองทังหมดและ
Correlation coefficient เป็ น 0.99 หรื อมากกว่า
2.7. การพัฒนาวิธีการทดลองและการควบคุมคุณภาพ
การพัฒนาวิธีการทดลองปฏิบตั ิตามข้ อแนะนําของ Guidance for Industry: Bioanalytical
Method Validation โดย Pooled blank urine ซึง ไม่มี Mitragynine ได้ ถกู ผสมและกรองโดยผ่านกระดาษ
กรองเกรด 3 ของ (Whatman International Ltd., Springfield Mill, UK) และใช้ ตวั อย่าง matrix ตลอด
วิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี
การควบคุมคุณภาพตัวอย่าง ประกอบด้ วย 3 matrix samples ซึง ได้ ใส่ Mitragynine ทีความ
เข้ มข้ น 0.1, 1.0 และ 5.0 ng/ml และ 1 matrix ทีเป็ น blank สําหรับ matrix ทีใส่ตวั อย่าง เก็บไว้ ทีอณ
ุ หภูมิ
- 80 ˚C จนกระทัง นํามาใช้
ความแม่นยําได้ จากค่า Relative standard deviation (RSD) และ recoveries (quantified
value/spiked value) ประเมินได้ จากค่าการตรวจวิเคราะห์ภายในวันเดียวกัน โดยการตัดสินจากปริ มาณ
รวมทังหมดของ Mitragynine ใน 3 ระดับทีใส่เข้ าไปเป็ นการอ้ างอิง ส่วนความแม่นยําในแต่ละวัน ตัดสิน
โดยการวิเคราะห์ในแต่ละวันของตัวอย่างตรวจที 4 ช่วงเวลา เริ มการวิเคราะห์เมือใหม่ๆ หลังจาก 1 วัน 7
วัน และ 28 วัน โดยเก็บไว้ ที - 80 ˚C ความถูกต้ องซึง ยอมรับได้ เมือค่า %recovery อยูภ่ ายใน ± 30% ของ
nominal concentration การยอมรับตามหลักเกณฑ์ของความแม่นยํา ค่า RSD อยูภ่ ายใน ± 20%
ข้ อจํากัดของวิธีการตรวจ Method detection limit (MDL) ตังไว้ ที 3 ครัง ส่วน standard
deviation คํานวณได้ จากค่าความเข้ มข้ นทีเกินจากค่าความเข้ มข้ นเฉลีย ตัดสินจากการทําการทดลองซําถึง
7 ครัง โดยใส่ Mitragynine ลงใน matrix ทีระดับความเข้ มข้ น 0.025 ng/ml ซึง Lower limit of
quantification (LLOQ) ของ Mitragynine ตังไว้ ที 5 ครังของ MDL

3. ผลการทดลองและการอภิปราย
3.1 MS/MS optimization
การทํางานของพารามิเตอร์ ตา่ งๆ สําหรับ ESI source เมือเลือกใช้ ให้ เหมาะสมจะได้ แมส
สเปคตรัมทีดีทีสดุ ทัง Mitragynine และ Ajmalicine โมเลกุลไอออนและ product ions ของ Mitragynine
และ Ajmalicine สังเกตได้ จากการไหลเข้ าโดยตลอดอย่างต่อเนืองของแต่ละสารผสมทีความเข้ มข้ น 1
µg/ml ใน methanol ด้ วยการทํางานของ ESI source ทังในโหมด positive และ negative เมือทําการ
สแกนโดย Full-scan mass spectra ได้ บนั ทึกจาก 35 ถึง 450 amu เพือประเมินการทํางานของสัญญาณ
ในแต่ละโหมด สัญญาณทีหนาแน่นได้ มาจากโหมด positive พบว่ามีความสูงมากกว่า โหมด negative ทัง
Mitragynine และ Ajmalicine ส่วน Full-scan daughter mass spectra ทําการประเมินด้ วยเช่นกัน พร้ อม
ด้ วยการไหลเข้ าอย่างต่อเนืองใน product-ion สแกนโหมด ส่วน abundant product ion ปริ มาณมากทีสดุ
ของแต่ละสารผสมถูกคัดเลือกเพือแสดงถึงปริ มาณโดย MS/MS
Full-scan mass spectrum ของ Mitragynine แสดงถึงสัญญาณทีเด่นชัดของไอออนทีมีมวลต่อ
ประจุเท่ากับ 399 สอดคล้ องกับ protonated molecular ion [M+H]+ ดังรูป (1A)

มีไอออนจํานวนเล็กน้ อยทีแตกตัวออกมาสังเกตได้ จากใน full-scan mass spectrum ของ Mitragynine
บ่งชีว่า โมเลกุลไอออนมีความเสถียรมาก ส่วน product ion spectrum ของ Mitragynine แสดง
abundant daughter ions ที m/z = 174, 226 และ 238 เกิดที collision energy (CE) of 40 eV ดังรูป

(1B)แนะนําว่า precursor ion m/z = 399 เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วให้ product ions m/z = 174, 226
และ 238 ภายใต้ สภาวะ collisionally activated dissociation (CAD) หลาย mass ของ Mitragynine
product ions (daughter ions) ทีตรวจวัดได้ เหมือนกันกับ Empirical formula จากการคํานวณโดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ Analyst software, version 1.4.2 (Applied BioSystem/MDS Sciex) รูปแบบการแตก
ตัวของ Mitragynine ภายใต้ สภาวะ(CAD)ได้ แสดงไว้ ในดังรูปที(2)

ปริ มาณมากทีสดุ ของ abundant daughter ion ที m/z 174 เป็ น candidate ทีดี ทีตดิ ตามการเปลียนของ
ปริ มาณของ m/z 399 > 174 ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา CAD โดยใช้ MRM ทดสอบ ถึงแม้ วา่ multiple
second transitions ของ m/z 399 > 226 และ m/z 399 > 238 ก็สามารถใช้ ในการยืนยันไอออน ซึง เป็ น
ลักษณะเฉพาะของ Mitragynine
Full-scan และ product-ion scan mode spectra ของ Ajmalicineแสดงให้ เห็นถึง precursor ion
ที m/z 353 สอดคล้ องกับสารผสม protonated molecular ion [M+H]+ ดังรูป (3A) และไอออนที m/z
144 มีปริ มาณมากทีสดุ ของ abundant daughter ion ได้ จาก collision energy of 30 eV ดังในรูป 3B
และ รูปที (4) สิงอืนทีมีการแตกตัวไม่มีความสําคัญ ด้ วยเหตุนี transition ของ m/z 353 > 144 ถูกเลือก
สําหรับการหาปริ มาณของ Ajmalicine ใน MS/MS ของการทดลองนี

หลายพารามิเตอร์ ของ MS/MS รวมถึง ionization energies, temperature และ voltages ทีใช้ ใน
ESI source ให้ ผลดีทีสดุ ในโหมด MRM ทัง Mitragynine และ Ajmalicine ฉีดเข้ าทีปริ มาณ 1 µg/ml ใน
อัตราส่วน 90:10 ของ methanol:ammonium acetate (5mM) ที 0.25 ml/min โดยใช้ flow injection
analysis (FIA) เพือให้ ได้ ผลดีทีสดุ ดังตารางที 1

สําหรับสภาวะทีดีทีสดุ ของ ความแม่นยํา MS/MS จะต้ องสแกนอย่างน้ อยทีสดุ 20 สแกนพีคตลอดตาม
แนวนอน เพือให้ ได้ ผลทีดี อัตราการไหลของ nebulizing gas, auxiliary gasและ curtain gas โดยใช้ FIA
ทําให้ ได้ ความไวสูงสุดของสัญญาณ MRM สําหรับ Mitragynine และ Ajmalicine การวิเคราะห์หาปริ มาณ
Mitragynine ทําในโหมด MRM พร้ อมด้ วย 3 mass transitions ของ m/z 399 > 174, 399 > 226, และ
399 > 238 ทําให้ เพิมความไวของสัญญาณ ขณะที transition m/z 353 > 144 เท่านันทีถกู ใช้ สําหรับ
Ajmalicine ส่วน dwell time ตังค่าไว้ ที 800 ms สําหรับทัง Mitragynine และ Ajmalicine
3.2 การวิเคราะห์ ด้วย LC
ในส่วนของ HPLC ทําการแยก Mitragynine และ Ajmalicine ในคอลัมน์ ซึง การแยกในขันต้ นนีจะ
ใช้ Agilent Zorbax Extend-C18 column (4.6mm ×150mm i.d.×length; 3.5 µm particle size) ใช้
methanol และ 5mM ammonium acetate ในการแยกโดยการละลายล้ าง ส่วนระบบปฏิบตั กิ ารของ
MS/MS พารามิเตอร์ ในโหมด MRM ได้ อธิบายไว้ แล้ วในก่อนหน้ านี ซึง ได้ ถกู นํามาประยุกต์ใช้ ในการ
วิเคราะห์หาปริ มาณของ Mitragynine และ Ajmalicine ดังได้ กล่าวไว้ ในรายงานของ (Janchawee et al.,
2007) Mitragynine ไม่ละลายในนํา แต่ละลายได้ ดีใน methanol จากการศึกษาครังนีพบว่า Mitragynine
และ Ajmalicine ละลายได้ อย่างรวดเร็ วใน methanol และ 5mM ammonium acetate ในอัตราส่วน 90:10
อย่างไรก็ตาม เนืองจากเป็ น strong hydrophobicity การแยกโดยวิธี LC ในการแยกของ 2 สาร ยังไม่
สามารถแยกกันได้ อย่างสมบูรณ์ด้วยการใช้ คอลัมน์ C18 เมือใช้ methanol ในอัตราส่วนทีลดลงพีคของ
Mitragynine จะ shape ในทางตรงกันข้ าม เมือใช้ methanol ในอัตราส่วนทีสงู ขึนพีคของ Mitragynine
กลายเป็ นพีค broader และมีความเข้ มลดตําลง ซึง ทัง 2 สารเกือบจะถูกชะล้ างออกมาหมด ในอีกทาง

หนึง ใช้ LC ในการแยก Mitragynine และ Ajmalicine ก็เช่นเดียวกันซึง ขึนอยูก่ บั ค่า pH ของ eluent การ
สูญเสียของ Mitragynine สามารถเกิดขึนได้ เนืองจากกระบวนการ hydrolysis ของสารประกอบที pH สูง
ในการศึกษาครังนี ใช้ polar silica-gel เป็ น stationary phase สําหรับการแยก Mitragynine และ
Ajmalicine เป็ นผลสําเร็ จด้ วยการใช้ Waters Atlantis HILIC column (50mm×3.0mm length×i.d.;
3 µm particle size) ชะล้ างด้ วย methanol และ 5mM ammonium acetate ในอัตราส่วน 90:10
สําหรับ matrix standard ซึง ประกอบด้ วยทัง Mitragynine และ Ajmalicine ใน blank urine ทําการ
ทดสอบภายใต้ สภาวะเงือนไขทีเหมือนกัน เพือแสดงให้ เห็นถึงผลกระทบของ matrix และสิงรบกวนซึง อาจ
เกิดขึนได้ ตัวอย่างโครมาโตแกรมของ matrix standard ได้ แสดงไว้ ดงั รูป (5A) และ (5B) จากการสังเกต
พบว่าไม่มีสิงรบกวนในการตรวจวิเคราะห์ หรื อ IS retention windows ส่วน retention times ของ
Mitragynine และ Ajmalicine อยู่ 2.4 และ 1.2 นาที ตามลําดับ ในการแยก Mitragynine และ
Ajmalicine ใน HILIC column ได้ ทําการทดลองทีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกันไปถึง 3 ค่า คือ 30, 40 และ 50 ˚C
พบว่าไม่มีความสําคัญในการศึกษาครังนี เนืองจากในระบบการวิเคราะห์ คอลัมน์เป็ นแบบ thermostatted
ที 40 ˚C ระบบจะสัง การลดระดับลงเมือ LC ปั มความดันกลับคืนมา

3.3 การประเมินค่ าของการสกัดด้ วย Liquid
สารเสพติดเมือเสพเข้ าสูร่ ่างกายแล้ วจะตกค้ างอยูใ่ นปั สสาวะได้ นาน เพราะว่าความเข้ มข้ นของ
สารในรูปทีแตกตัวแล้ ว (metabolites) และ/หรื อ สารในรู ปเดิม (parent drugs) โดยปกติจะพบว่ามีอยูส่ งู
ใน matrix มากกว่าใน biological matrices อืนๆ ดังเช่น ในเลือด นําลาย และจะต้ องมีอยูใ่ นปริ มาณทีมาก
ต้ องทําการเก็บตัวอย่างในทันที (Concheiro et at.,2007) การสกัดโดยวิธี Liquid–liquid extraction
ใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง สําหรับการขจัดเอาสารออก(clean-up) จากตัวอย่างตรวจ ในการศึกษาครังนี ได้ หา
ปริ มาณของ Mitragynine โดยใช้ การสกัดด้ วยวิธี Liquid–liquid extraction ซึง ใช้ สารละลาย 3 ชนิดด้ วยกัน
คือ ethyl acetate, ethyl ether และ MTBE ส่วนค่า % Recovery หาได้ จากอัตราส่วนระหว่าง ค่าปริ มาณ
ทีตรวจได้ และค่าของสารควบคุมทีได้ ใส่ลงไป กําหนดให้ ทําซํา 4 ครัง ในตัวอย่าง pooled urine ซึง ได้ ใส่ลง
ไปในตัวอย่างตรวจ Mitragynine และ Ajmalicine ด้ วยเช่นกัน ปริ มาณ 1 ng/ml และวิธีการดังใน
ตัวอย่าง ตัวอย่างตรวจในการสกัดทีใช้ เป็ น control คือ blank urine เติมด้ วย Mitragynine และ
Ajmalicine standard ก่อนทีจะนําไปฉีด
% Recovery ของ Mitragynine ในการสกัดด้ วย ethyl acetate, ethyl Ether และ MTBE คือ 49,
82 และ 81% ตามลําดับ ดังในตารางที (2) ดังนัน ethyl ether และ MTBE ให้ คา่ % Recovery ทีดี ทังใน
Mitragynine และ Ajmalicine อย่างไรก็ดีการใช้ ethyl ether สามารถให้ คา่ ความเบียงเบน (deviation)
กว้ างกว่า สําหรับ % Recovery ของ Mitragynine ในระหว่างกระบวนการสกัด สาเหตุจากสารละลายนี
สามารถระเหยการเป็ นไอได้ สงู (high volatility) ดังนัน MTBE จึงถูกเลือกให้ เป็ นสารละลายสําหรับการ
สกัดของ Mitragynine ด้ วยวิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี

3.4. การควบคุมคุณภาพและ method validation
ในการทําการตรวจวิเคราะห์ครังนี
ตัวอย่างปั สสาวะเมือทําการสกัดเสร็ จแล้ ว จึงได้ ใส่
Mitragynine ลงไปทีความเข้ มข้ น 7 ระดับ ในช่วงตังแต่ 0.01 ถึง 5 ng/ml และวิธีการได้ อธิบายไว้ ในข้ อ
(2.6) ได้ ใส่ Mitragynine ลงไปในปริ มาณทีเท่ากัน แล้ วทําการตรวจซํา 3 ครัง ค่า linear regression ได้
จากอัตราส่วนของพืนที (analyte/IS) เปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนความเข้ มข้ นของสารผสมด้ วย

weighting factor ของ 1/x (เมือ x คือความเข้ มข้ น) แสดงว่ามีความถูกต้ องถึง 90–115% และ ให้ ผลค่า
correlation factor r > 0.995
สําหรับการควบคุมคุณภาพได้ ทําการวิเคราะห์ในตัวอย่างตรวจที 3 ค่า คือ 0.1, 1 และ 5 ng/ml
แสดงให้ เห็นถึงระดับตํา กลาง และสูงทีได้ ใส่สารลงไป ซึง ได้ ถกู นํามาใช้ สําหรับวิธีการทดสอบ method
validation ในช่วงของความเข้ มข้ นนี เหมาะสมกับทังในเรื องของ ความไวของเครื องมือ และการสกัดด้ วย
liquid–liquid ของ Mitragynine ในตัวอย่างปั สสาวะของคน ถ้ าในตัวอย่างมี Mitragynine ทีความเข้ มข้ น
มาก เกินช่วงของ calibrated linear range ถ้ าเป็ นเช่นนันจําเป็ นต้ องทําการเจือจางก่อนนํามาสกัด
ได้ ศกึ ษาถึงผลของ Matrix โดยเปรี ยบเทียบกับ retention times และพืนทีพีคของ Mitragynine ใน
สารละลายทีไม่ได้ ผสม โดยใส่ลงไปก่อนการสกัด และหลังจากการสกัดเสร็ จแล้ วจึงใส่ลงไป ในความเข้ มข้ น
ตังแต่ 0.025 ถึง 2.5 ng/ml พบว่า retention times ไม่เปลียน และการสกัด Mitragynine ยังนําผลทีได้
กลับมาใช้ ได้ อีก โดยไม่มีการปรับเปลียน IS ช่วงจาก 53 ถึง 88% พืนทีพีคของสารละลายทีไม่ได้ ผสม
และหลังจากการสกัดเสร็ จแล้ วจึงใส่ลงไป ก็เป็ นแบบเดียวกัน (ข้ อมูลไม่ได้ แสดงไว้ ) เพราะฉะนัน matrix ไม่
มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์โดยวิธีนี
ระบบ background ทีตํา ของ Mitragynine ในตัวอย่าง blank urine ได้ แสดงไว้ ดงั รู ปที (5A)
% Recovery ของ Mitragynine ทังหมด พบได้ ตลอดระหว่าง 80 และ 110% จากการใส่ลงไปที 3 ระดับ
คือ 0.1, 1 และ 5 ng/ml และได้ ศกึ ษาทังการตรวจวิเคราะห์ภายในวันเดียวกันและต่างวันกัน การตรวจ
วิเคราะห์ภายในวันเดียวกัน มีคา่ ความแม่นยํา(RSD) เป็ น 12 และ 16% ตามลําดับ สําหรับ matrix ทีใส่ลง
ไปคือ ปริ มาณ 1 และ 5 ng/ml ส่วนการใส่ลงไปในปริ มาณระดับตําๆ ที 0.1 ng/ml ให้ ผลค่า % RSD เป็ น
22% ดังในตารางที (3) สําหรับความถูกต้ องของวิธีการทดลองนี ได้ ตกลงยอมรับร่วมกันว่าควรใส่สารลงไป
ทีความเข้ มข้ นต่างๆ และทําการตรวจวัดค่า

ค่ามากทีสดุ ของการตรวจวิเคราะห์ตา่ งวันกัน มีคา่ ความแม่นยํา(RSD) เป็ น 33, 16 และ
16% ซึง ได้ จากความเข้ มข้ นที 0.1, 1.0 และ 5.0 ng/ml ตามลําดับ ดังในตารางที (4) จากการศึกษาครังนี
สังเกตพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ภายในวันเดียวกันและต่างวันกัน ทังผลลัพธ์
ทีได้ อยูภ่ ายในช่วงทียอมรับได้ ตามเกณฑ์

สําหรับค่า Minimum detectable level (MDL) ได้ กําหนดให้ ทําการตรวจซําถึง 7 ครัง สําหรับ
Mitragynine ในปั สสาวะคือ 0.02 ng/ml (RSD = 21%) ส่วนค่า Lower limit of quantification (LLOQ)
ของ Mitragynine ในปั สสาวะคือ 0.1 ng/ml ค่า MDL และ LLOQ จากการศึกษาในครังนีพบว่ามีคา่ ตํา
มากกว่าทีได้ มีการรายงานไว้ ในก่อนหน้ านีโดย (Janchawee et al., 2007) ซึง ได้ ใช้ HPLC-UV ในการตรวจ
วิเคราะห์
3.5 Application
ตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษา ได้ มาจากผู้ทีถกู กล่าวหาว่าใช้ กระท่อม จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดย Upstate
New York Poison Control Center และ SUNY Upstate Medical University ถูกเก็บรักษาไว้ ทีอณ
ุ หภูมิ
- 80 ˚C จนกระทัง นํามาตรวจวิเคราะห์ ในการตรวจวิเคราะห์เบืองต้ นของการสกัดปั สสาวะแสดงถึงระดับ
ของ Mitragynine โดยส่วนมากเกินช่วงของ calibration range ดังนันจึงต้ องเจือจางตัวอย่าง 20 เท่าด้ วย
methanol และตรวจวิเคราะห์ซํา 3 ครัง ทําให้ ได้ คา่ ความแม่นยําจากการคํานวณถึง 95% ของค่าระดับ
ความเชือมัน ปริ มาณของ Mitragynine ทีตกค้ าง พบในตัวอย่างถึง 167 ±15 ng/ml ซึง เป็ นผลทีได้ จาก
การตรวจวิเคราะห์โดยวิธี HPLC-MS/MS ดังรูปที (5C) จากการวิเคราะห์ด้วย MS/MS transitions ของ m/z
399 > 174, 399 > 226 และ 339 > 238 เป็ นลักษณะเฉพาะของโมเลกุล Mitragynine ซึง ยืนยันให้ เห็นถึง
สารประกอบนีได้ จากการสกัดในปั สสาวะ

4. สรุ ป
กระท่อมสามารถเข้ าหาได้ ง่าย จัดเป็ นสารเสพติดทีผิดกฏหมาย มีเพิมมากขึนโดยทางอินเทอร์ เน็ต
จนกระทัง ในขณะนียังไม่มีวิธีการตรวจ หรื อการเปิ ดเผยถึงการตรวจยืนยันสารเสพติด ดังเช่นทีได้ ทํามา
ทังหมด และการรักษาคนไข้ สงั เกตว่ามีความสัมพันธ์กนั กับผู้ทีถกู สงสัยว่ามีการใช้ สารโดยทังสิน การบริ โภค
กระท่อมสามารถนําไปสู่การตรวจพบปริ มาณของ Mitragynine ทีตกค้ างอยู่ และ metabolite ในปั สสาวะ
Mitragynine ทีตกค้ างอยูใ่ นปั สสาวะ ทําการสกัดออกมาโดยใช้ สารละลาย Methyl t-butyl ether (MTBE)
และแยกวิเคราะห์สารผสมออกจากกันโดยใช้ คอลัมน์ HILIC ร่วมกับ Tandem mass spectrometry ใน
งานวิจยั นีพบว่า Ajmalicine เหมาะสมทีสดุ ทีใช้ เป็ น Internal Standard (IS) ทังสําหรับการสกัด และการ
ตรวจวิเคราะห์ Mitragynine โดยวิธี HPLC-MS/MS ซึง มีความถูกต้ อง ความแม่นยําสูงและมีความไวสูง
แสดงให้ เห็นได้ จากการตรวจวิเคราะห์ Mitragynine ในปั สสาวะ matrix ด้ วยวิธี HPLC-MS/MS โดยมีคา่
ขีดจํากัดของการตรวจวัดถึง 0.02 และ 0.1 ng/ml ตามลําดับ ควรใช้ สารมาตรฐาน Mitragynine ทีได้ รับ
การรับรองแล้ ว จะทําให้ การตรวจวิเคราะห์ทําได้ ง่ายขึน และเฝ้าติดตามการศึกษาต่อไป
วิธีการทดลองทีได้ พฒ
ั นาขึนมานี จะช่วยทําให้ การรักษา ติดตามผลทางคลินิคก้ าวหน้ าต่อไป และ
ในอนาคตเป็ นไปได้ วา่ จะมีงานวิจยั ทีมีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นพิษอย่างรุนแรงในคนไข้
การศึกษา
metabolites ของ Mitragynine และการสกัดโดยใช้ solid phase extraction (SPE) จะมีการพัฒนาขึนใน
อนาคตอันใกล้ นี

ข้ อเสนอแนะ
ในประเทศไทย กระท่อมจัดเป็ นยาเสพติดให้ โทษประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที 135 (พ.ศ. 2539) เรื องระบุชือและประเภทยาเสพติดให้ โทษ ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษ
พ.ศ. 2522 สําหรับทางการแพทย์ แบ่งสารเสพติดให้ โทษเป็ น 7 ประเภท ตามการออกฤทธิn ซึง กระท่อมจัด
อยูใ่ นประเภท ยากระตุ้นประสาท (Stimulants) ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั พืชกระท่อมยังคงมีสถานะเป็ นยาเสพติด
ประเภท 5 คุณสมบัตใิ นด้ านทีเป็ นโทษและคุณสมบัตทิ ีให้ ประโยชน์ยงั ต้ องการ การพิสจู น์ด้วยวิทยาการที
ชัดเจนอยู่ แต่ก็มีผ้ ทู ีใช้ ใบกระท่อมอยู่ทวั ประเทศ โดยอาศัยความเชือจากคําบอกเล่าต่อกันมา ถึงประโยชน์
นานาประการทีใบกระท่อมมีอยู่ ในระหว่างทีฝ่ายหนึงมีความเห็นว่าพืชกระท่อมควรอนุญาตให้ มีการใช้
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
แต่อีกฝ่ ายหนึง ยังเห็นว่าการใช้ กระท่อมอาจมีโทษ ทําให้ เกิดอาการติดใบ
กระท่อมได้ ดังนันประเด็นการแก้ พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ นําพืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดประเภท 5
ก็ยงั คงอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั ด้ วยเหตุผลทีว่าไม่มีหลักฐานทางการวิจยั มาสนับสนุนว่า
แท้ จริ งแล้ วพืชกระท่อมเป็ นสิงเสพติดและให้ โทษต่อร่างกายหรื อไม่ ซึง นักวิจยั หลายสาขาได้ ร่วมกันเพือ
พยายามพิสจู น์ถึงฤทธิnทางเภสัชวิทยาของพืชกระท่อม รวมไปถึงการศึกษาด้ านสังคมศาสตร์ ด้วย และ
แม้ วา่ งานวิจยั ทังในและต่างประเทศจะมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ก็ได้ แต่หวังว่าข้ อเท็จจริ งของพืชกระท่อมทีเริ ม
ปรากฏออกสูส่ าธารณชน น่าจะสามารถนํามาซึง ความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคต ซึง อาจหมายถึง
การเปลียนแปลงกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2522 หรื อไม่เปลีนก็เป็ นไปได้
ในประเทศไทยการศึกษาวิจยั ทางด้ านวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณของ Mitragynine และ
สารอัลคาลอยด์อืนๆ ทังในด้ านการตรวจเบืองต้ นและการตรวจยืนยัน สําหรับการนํามาใช้ ในงานประจําวัน
ทางห้ องปฏิบตั กิ ารยังมีน้อยมาก
ส่วนเครื องมือทีจะใช้ สําหรับการตรวจวิเคราะห์ยืนยันมีราคาแพงและ
ปั จจุบนั นีสารมาตรฐาน Mitragynine ยังไม่มีจําหน่าย อย่างไรก็ตาม จากวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณ
Mitragynine ในปั สสาวะของผู้ทีใช้ ใบกระท่อมโดยวิธี High performance liquid chromatographytandem mass spectrometry เป็ นวิธีทีน่าสนใจอีกวิธีหนึง ทีจะได้ นําไปศึกษาทดลองเพือประยุกต์ใช้ ในการ
พัฒนางานตรวจวิเคราะห์ประจําวันทางห้ องปฏิบตั ิการต่อไป
จากงานวิจยั นี ในรู ปที (5 C) พบว่าพีคของปั สสาวะทีสกัดมาจากผู้ทีใช้ กระท่อม พีคของ
Mitragynine ยังทับซ้ อนกันอยู่ อย่างไรก็ตาม สามารถยืนยันได้ วา่ เป็ น Mitragynine โดยได้ จากการ
วิเคราะห์ด้วย MS/MS ดังรูปที (1) และจํานวนของตัวอย่างทีใช้ ในการทดลอง ควรมีจํานวนมากกว่านี
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