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พืชกระท่อม (Kratom) 

ผู้เขียน รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวกีุล 

 

1. บทคัดย่อ 

พืชกระท่อม (Kratom) หรือ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. จัดประเภทอยู่ในยาเสพติดให้โทษ 

ประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  แต่ด้วยสรรพคุณทางยาของพืชกระท่อม ทั้ง

แบบการใช้ภูมิปัญญาแต่ดั้งเดิม ต าราการแพทย์พ้ืนบ้าน การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในระดับหลอดทดลอง 

สัตว์ทดลอง และในมนุษย์ ยืนยันศักยภาพของพืชกระท่อมในการพัฒนาให้เป็นยารักษา ยังประโยชน์ให้ทั้งทาง

เภสัชกรรมและทางการแพทย์ เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของพืชกระท่อม บทความนี้ได้กล่าวถึงลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ สารเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา ของพืชกระท่อม รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบสารจาก

พืชกระท่อมอีกด้วย  

2. ค ำส ำคัญ พืชกระท่อม; ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5; Kratom; Mitragyna speciosa; drug abuse 

3. เนื้อหำบทควำม 

3.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

3.1.1 ทราบถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสารเคมีในพืชกระท่อม และกลไกการออกฤทธิ์ของสารในพืช

กระท่อม 

3.1.3 ทราบถึงวิธีการตรวจสอบสารเคมีในพืชกระท่อม พิษวิทยา และการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด 
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3.2 เนื้อหำ 

1. บทน ำ 

พืชกระท่อม (Kratom; Krathom; Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. เป็นพืชในวงศ ์Rubiaceae เป็นพืช

ที่พบในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทางใต้เรียกท่อม ภาคกลางบางทีเรียกอีถ่าง (เต็ม สมิตินันทน์ 2557) คน

มาเลย์เรียก เบี๊ยะ (Biak) หรือ เคอตุ่ม (ketum) พืชกระท่อมที่พบมีชนิดก้านแดง ก้านเขียว (อาจเรียก 

แตงกวา) และยักษ์ใหญ่ (มีรอยหยักบริเวณปลายใบคล้ายเขี้ยว) (รูปที่  1) พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้น ความสูง

ราว 15-30 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน เรียงตรงกันข้าม หูใบรูปหอกอยู่ระหว่างก้านใบ (interpetiolar 

stipule) ดอกเป็นชนิดสมบูรณ์เพศ ออกที่ปลายกิ่ง ช่อย่อยรูปทรงกลมคล้ายดอกกระถิน แต่ละช่อมีดอกย่อย

ราว 70-80 ดอก ผลมีลักษณะแคปซูล ภายในผลย่อยมีเมล็ดอัดแน่น เมล็ดมีลักษณะแบน (flat seed)  

 

 

รูปที่ 1 พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.  ลักษณะล าต้น หูใบ และช่อดอก 

หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ได้ระบุพืชจีนัส Mitragyna ที่พบในประเทศไทย อยู่ 5 สปีชีส์ ที่มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ ชื่อทั่วไปและชื่อสามัญ (เต็ม สมิตินันทน์ 2557) ดังนี้  
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 M. diversifolia (Wall ex G. Don) Havil. กระท่อมข้ีหมู กระทุ่มดง กระทุ่มนำ ท่อมขี้หมู ตุ้มน้ า 

 M. hirsuta Havil. กระทุ่มโคก ตุ้มเขา ทุ่มพาย 

 M. parvifolia Korth. กระทุ่มใบเล็ก  

 M. rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน แก่นเหลือง ตุ้มกว้าว  

 M. speciosa (Korth.) Havil. กระท่อม ท่อม อีถ่าง  

 

 

รูปที่ 2 ลักษณะของใบกระท่อม Mitragyna speciosa [Rubiaceae] ในรูปแบบต่าง ๆ 

พืชกระท่อมที่ระบุในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 3 นั้นหมายถึง

เฉพาะ M. speciosa เท่านั้น ในต ารายาไทยใบกระท่อม ระบุสรรพคุณใช้ระงับอาการปวดท้อง แก้บิด แก้

ท้องเสีย ระงับอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และระงับประสาท หมอพ้ืนบ้านน าส่วนเปลือกและใบพืชกระท่อม 

รักษาอาการท้องร่วง ปวดท้อง ลดการปวดบิดถ่ายเป็นเลือด รักษาโรคกระเพาะอาหาร รักษาโรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง เป็นต้น โดยแนะน าให้เคี้ยวใบกระท่อมที่แกะก้านใบออก เคี้ยว อาจกลืนหรือคาย

กาก ดื่มน้ าตาม นอกจากนี้พืชกระท่อมยังเป็นองค์ประกอบส าคัญในต ารายาคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุน

โสภิตบรรณลักษณ์ (อ าพัน กิตติขจร) ได้แก่ ยาประสะกระท่อม ยาหนุมานจองถนนปิดมหาสมุทร ยาแก้บิดลง

เป็นเลือด ยาแก้บิดหัวลูก และยาประสะกาฬแดง ใช้รักษาอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง และแก้บิด จากบทความ 

“พืชกระท่อมมีฤทธิ์เป็นยาจริงหรือไม่” ในหนังสือพืชกระท่อมในสังคมไทย ได้รายงานการศึกษาถึงภูมิปัญญา

และความนิยมใช้พืชกระท่อมของหมอพ้ืนบ้าน โดยวิธีสัมภาษณ์ พบว่าหมอพ้ืนบ้าน ความนิยมใช้พืชกระท่อม

ชนิดก้ำนใบสี ดง ชนิดก้ำนใบสีเขียว ( ตงกวำ) ชนิดขอบใบหยัก (ยัก ์ใหญ่  หำงกั้ง)



4 

รักษาอาการ ล าดับจากมากไปน้อย (นับเป็นร้อยละของหมอพ้ืนบ้าน) ได้แก่ อาการท้องร่วง (67%) เบาหวาน 

(63.3%) แก้ปวดเมื่อย (32.7%) แก้ไอ (26.5%) ขับพยาธิ (14.3%) (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และอาภา ศิริวงศ์ 

ณ อยุธยา 2548) ซึ่งสอดคล้องกับผู้ที่กินใบกระท่อมรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยตัวเอง (อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 

และคณะ 2549)  

พืชกระท่อมมีฤทธิ์กระตุ้นคล้ายใบโคคา และอาจใช้ทดแทนการใช้ฝิ่น โดยรูปแบบการเสพได้แก่ ชงน้ าดื่ม 

มวนใบสูบ เคี้ยวใบสด เป็นต้น การกินใบกระท่อมจะท าให้รู้สึกสบาย ท างานได้นาน ทนต่อความร้อน อดทน

ท างานมาก และคนเคี้ยวใบกระท่อมจะไม่ชอบฝน แต่เมื่อเสพไปนาน ๆ จะมีอาการเบื่ออาหาร น้ าหนักลด ผิว

ด าเกรียม ท้องผูก อุจจาระก้อนเล็ก มีสีด า เมื่อใช้ติดต่อกัน อาจท าให้เกิดการเสพติด และถ้าไม่ได้เสพ อาจมี

อาการขาดยา (withdrawal) เช่น มีอาการก้าวร้าว น้ าตาไหล น้ ามูกไหล ปวดกล้ามเนื้อ แต่อย่างไรก็ตามความ

รุนแรงของอาการขาดยา ที่เกิดจากการใช้ใบกระท่อมจะมีอาการน้อยกว่าอาการถอนยาที่เกิดจากการใช้ยางฝิ่น 

การใช้พืชกระท่อมปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยการเคี้ยวใบกระท่อม 

นิยมกันมากในหมู่ชนชั้นแรงงาน และเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ท างานได้นาน ทนร้อน และ

ไม่เหนื่อย ความต้องการพืชกระท่อมท าให้เกิดการลักลอบ ซื้อ-ขาย แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาใบกระท่อมกับยา

กระตุ้นอื่น ๆ ก็นับว่ามีราคาถูกกว่า และหาได้จากธรรมชาติ  

ความคิดที่จะ “ปลด” พืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ยังเป็นข้อถกเถียง ดังนั้นการปลูก 

ครอบครอง และจ าหน่ายถือว่ามีความผิด บทก าหนดโทษพืชกระท่อม (พรบ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 

2545) ระบุไว้สูงสุด คือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนผู้เสพ จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท  อย่างไรก็ตาม ตามความในมาตรา 5 ยังได้ระบุ  “....เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงาน เพ่ือประโยชน์ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิทยาศาสตร์” (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และคณะ 2558) 

บทความที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ที่ศึกษา-วิจัยในเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

รองรับองค์ความรู้ที่ใช้มาในอดีต ตามภูมิปัญญาของไทย และน ามาประเมินการใช้พืชกระท่อมให้ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ และการใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
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2. พฤก เคมี (Phytochemistry)  ละชีวสังเครำะห์ (Biosynthesis) 

พฤกษเคมีของพืชกระท่อม ฐานข้อมูล NAPRALERT (Natural Products Alert; https://www.napralert.org) 

มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ แห่งชิคาโก ได้รวบรวมองค์ประกอบทางเคมีของสารที่พบในพืชกระท่อม รวมไปถึง

รายงานวิจัยจนถึงปัจจุบัน ดู สรุปในตารางที่ 1 โดยแยกตามส่วนของพืช สารเคมีที่พบในพืชกระท่อม เป็นที่น่า

สังเกตว่าพืชกระท่อมสร้างและสะสมสารมีหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ alkaloids, flavonoids, triterpenes, 

phenolic compounds เป็นต้น โดยสารกลุ่ม indole alkaloids เป็นสารกลุ่มใหญ่ที่จะพบในพืชกระท่อม 

และมีสารส าคัญหลักคือ  mitragynine ปริมาณที่พบในใบกระท่อมของไทยจะมีสูงถึง 66% โดยน้ าหนักเมื่อ

เทียบกับปริมาณสารสกัด alkaloid ทั้งหมด ขณะที่ใบกระท่อมมาเลย์พบเพียง 12% (Takayama 2004)  

ขั้นตอนการสกัดสารกลุ่ม alkaloid มักใช้หลักการสกัดกรด-ด่าง (acid-base extraction) ล่าสุดมีรายงานของ 

Ori และคณะ (2012) ได้พัฒนาวิธีการสกัด mitragynine จากใบกระท่อมอินโดนีเซีย โดยใช้คลื่นเสียง ไม

โคเวฟ และ solid-phase extraction พบว่าได้ปริมาณสูงกว่าวิธีดั้งเดิม (Orio et al, 2012) ในใบกระท่อมทั้ง

ของ ไทยและมา เล ย์  ยั งพบสาร  alkaloid ตั ว อ่ื น  ๆ  ได้ อี ก  เ ช่ น  speciogynine, speciociliatine, 

paynantheine และ 7-hydroxy-mitragynine เป็นต้น ตัวอย่างโครงสร้าง alkaloid ที่พบในพืชกระท่อม ดัง

แสดงในรูปที่ 3 ชนิด รูปแบบการสร้างและการสะสมแอลคาลอยด์และสารอ่ืน ๆ ในพืชกระท่อมมีความ

แตกต่าง หลากหลาย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และแหล่งเพาะปลูก 

ตำรำงท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของสารที่พบในพืชกระท่อม    

แหล่ง กลุ่มสาร ชื่อสารเคมี เอกสารอ้างอิง 

ใบ alkaloid ajmalicine; akuammigine; 

angustine; corynantheidine; 

corynantheidaline; 

corynantheidalinic acid; 

corynoxeine; corynoxine; 

corynoxine B; hirsutine; 

hirsuteine; isocorynoxeine; 

Shellard et al., 1966; 

Hemingway et al., 

1974; Phillipson et 

al., 1974; Shellard et 

al., 1978a; Shellard 

et al., 1978b; 

Houghton and Said, 

https://www.napralert.org/
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isomitraphylline; 

isomitrafoline; isospeciofoline; 

isorhynchophylline; 

isocorynantheidine; 

javaphylline; mitraciliatine; 

mitrafoline; mitragynalinic acid; 

mitragynine oxindole 

mitrajavine; mitraphylline; 

mitrasulgynine; mitragynaline; 

mitragynine; mitralactonal; 

paynantheine; speciociliatine; 

speciofoline; speciogynine; 3-

isoajmalicine; 3,4,5,6-

tetradehydromitragynine; 7-

hydroxy-7H-mitragynine; 3-

dehydro-mitragynine 

1986; Houghton et 

al., 1991; Houghton 

et al., 1991; Ponglux 

et al, 1994; 

Takayama, 2004 

 flavonoid  apigenin; apigenin-7-O- 

rhamnoglucoside; astragalin; 

cosmosiin; hyperoside; 

kaempferol; quercetin; 

quercitrin; quercetin-3-

galactoside-7-rhamnoside; 

rutin; (-)-epicatechin 

Houghton and Said, 

1986; Hinou and 

Harvala, 1988 

 phenylpropanoid caffeic acid; chlorogenic acid Hinou and Harvala, 

1988 
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 lignan (+)-pinoresinol Takayama et al., 

1998 

 triterpenoid ursolic acid; oleanolic acid Said et al., 1991; 

Phongprueksapattana 

et al., 2007  

กิ่ง, เปลือกต้น alkaloid ciliaphylline; rhynchociline Shellard et al., 1978a 

เปลือกต้น alkaloid ciliaphylline; isomitraphylline; 

isorhynchophylline; 

isospecionoxeine; javaphylline; 

mitraciliatine; mitragynine 

oxindole A; mitragynine 

oxindole B; mitraphylline; 

rhynchociline; 

rhynchophylline; speciogynine; 

speciociliatine; specionoxeine 

Shellard et al., 1978b 

เปลือกราก alkaloid ciliaphylline; corynoxeine; 

isocorynoxeine; 

isomitraphylline; 

isorhynchophylline; 

isospecionoxeine; 

mitraciliatine; mitraphylline; 

rhynchociline; 

rhynchophylline; 

speciociliatine; speciogynine; 

specionoxeine;  

Houghton and 

Shellard, 1974; 

Shellard et al., 

1978b; 
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ผล alkaloid 7-hydroxyspeciociliatine Trager et al., 1968 

หมักด้วย

แบคทีเรีย 

(Microbial 

transformation 

of leaves) 

alkaloid Mitragynine pseudoindoxyl; 

hydroxylmitragynine 

pseudoindoxyl 

Zaremba et al. 1974 

  

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างโครงสร้าง alkaloid ที่พบในพืชกระท่อม 

สาร mitragynine จัดเป็นแอลคาลอยด์ ชนิด corynanthe มีสูตรโมเลกุล C23H30O4N2 (มวลโมเลกุล 

398.503 กรัมต่อโมล) อาจเรียกชื่อ mitragynine ตามลักษณะโครงสร้างว่า 9-methoxy-corynantheidine 

ลักษณะโครงสร้างจัดอยู่ประเภทเดียวกับแอลคาลอยด์ ที่พบในสกุล Yohimbe และสกุล Uncaria สาร 

mitragynine มีลักษณะเป็นผงสีขาว (white amorphous powder) มีคุณสมบัติละลายในตัวท าละลายชนิด

แอลกฮอล์ คลอโรฟอร์ม และกรดอะซิติก  

สาร mitragynine ถูกแยกให้บริสุทธิ์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1907 โดย Hooper และต่อมาในปี ค.ศ. 1921 

Field ได้รายงานสารใหม่จ านวน 2 ชนิด ให้ชื่อ mitragynine ส าหรับสารที่แยกได้จาก M. speciosa และ 

mitragynine speciogynine paynantheine

7-hydroxymitragynine rhynchophylline ajmalicine
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mitraversine ส าหรับสารที่แยกได้จาก M. parvifolia การวิเคราะห์ conformation ของ (-)-mitragynine 

โดยใช้เทคนิค X-ray crystallography รายงานโดย Zacharias และคณะ (1965) และ Liu และคณะ (2010)  

ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับฤทธิ์ลดการเจ็บปวด (analgesic) มีรายงานต าแหน่งส าคัญต่อ

การออกฤทธิ์ที่แสดงบนโครงสร้างของ mitragynine (ดู โครงสร้าง mitragynine ในรูปที่ 3 ประกอบ) ได้แก่  

- การก าจัดหมู่เมทิลออกหรือท าเป็นหมู่อะเซทิล จะท าให้ความสามารถในการจับกับ opioid receptor 

ลดลง หมู่ methoxy ที่ต าแหน่งที ่9 จัดเป็นหมู่ที่ส าคัญต่อการจับกับ opioid receptor 

- การเปลี่ยนหมู่เมทิล ไปเป็นสายอัลคิล (alkyl side chain) ท าให้ความสามารถในการจับกับ opioid 

receptor หมดไป  

- การเปลี่ยนแปลง stereochemistry ที่คาร์บอนต าแหน่ง 20 และหมู่ methoxy ต าแหน่งที่ 17 ท าให้

คุณสมบัติการจับกับ opioid receptor หมดไป  

- การท า ester hydrolysis ที่คาร์บอนต าแหน่งที่ 23 ท าให้การจับกับ opioid receptor ลดลง ในทาง

ตรงข้ามหากเติมหมู ่-hydroxyl ที่คาร์บอนต าแหน่งที ่7 (มีชื่อสารว่า 7-hydroxy-mitragynine) จะ

ท าให้การจับกับ opioid receptor เพ่ิมข้ึน (Takayama 2004; Liu et al. 2010)  

ความพยายามในการสังเคราะห์สาร mitragynine ด้วยวิธีทางเคมี (organic synthesis) นั้น มีรายงานโดย 

Takayama et al. (1995) และ Ma et al. (2009) สามารถสังเคราะห์ (-)-mitragynine ส าเร็จ แต่ปริมาณที่

สังเคราะห์ได้มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการสกัดจากธรรมชาติ  ในปี 2012 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิบะ 

ประเทศญี่ปุ่น ได้จดสิทธิบัตร (US8247428 B2) เรื่อง การสังเคราะห์อนุพันธ์ indole alkaloid ที่อาศัย

โครงสร้าง mitragynine และ 7-hydroxymitragynine เป็นสารต้นแบบ (Lead compound) ท าให้ได้

อนุพันธ์หลากหลายของ indole alkaloid ที่มีคุณสมบัติในการจับกับ opioid receptor ซึ่งจะสามารถน าไป

พัฒนาต่อให้เป็นยาในกลุ่ม opioid analgesic ต่อไป (Horie et al. 2012) 

ชีวสังเคราะห์สาร mitragynine มีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการชีวสังเคราะห์มากกว่า 20 ขั้นตอน 

เช่นเดียวกับชีวสังเคราะห์ของสารกลุ่ม terpenoid indole alkaloid อ่ืน ๆ และเอนไซม์ดังกล่าวกระจายตัวใน

ที่ต่าง ๆ ในระดับเซลล์ การศึกษาชีวสังเคราะห์สาร mitragynine เริ่มแรกโดย Rueffer et al. (1978) ที่ป้อน

สารติดฉลาก strictosidine สารกึ่งกลาง (intermediate) ส าคัญ ในชีวสังเคราะห์ของ terpenoid indole 



10 

alkaloid ผลการทดลองพบว่าสาร strictosidine ได้ถูกน าไปใช้ และมีฉลากติดบนสาร  mitragynine 

การศึกษาดังกล่าวจึงสรุปในเบื้องต้นว่าสาร mitragynine สร้างผ่านสารกึ่งกลาง strictosidine เช่นเดียวกัน 

ด้วยสมมติฐานนี้  สาร mitragynine จะถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบ  2 ส่วนคือ ส่วน indole ที่ได้จาก 

tryptamine ในวิถีชิกิเมท และส่วนของ iridoid ที่ได้จาก secologanin ในวิถีเทอร์ปีนอยด์ โดยทั้งสองส่วนจะ

เกิดการรวมตัวอาศัยเอนไซม์ strictosidine synthase (Jumali et al. 2011) ปัจจุบันเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องใน

ชีวสังเคราะห์สาร mitragynine ได้มีการโคลนยีนและศึกษาคุณสมบัติของยีน จากพืชกระท่อมที่พบใน

ฐานข้อมูล NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) ได้แก่ strictosidine synthase (str) (Jumali et al. 

2011) , 1- deoxy- D- xylulose 5- phosphate synthase ( dxs) , 2C- methyl- D- erythritol synthase 

(meps), anthranilate synthase (as) และ tryptophan decarboxylase (tdc) (Charoonratana 2012)  

 

รูปที่ 4 ชีวสังเคราะห์สาร mitragynine ในพืชกระท่อม 

 

  

Shikimate pathway 

erythrose 4-phosphate

+   phosphoenol pyruvate

shikimate chorismate

anthranilatetryptophan

tryptamine

secologanin

mitragynine

Methylerythritol phosphate pathway 

pyruvate

+  glyceraldehyde 3-phosphate

IPP +  DMAPP

deoxyxylulose phosphate

methylerythritol phosphate

Mevalonate pathway 

3 x acetyl CoA

mevalonate

IPP DMAPP

Pictet-Spengler
condensation

strictosidine 

+

? Multi-step

Single step

Iridoid pathway 

geraniol
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3. ผลทำงสรีรศำสตร์  ละฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ (physiological effect and pharmacology) 

งานวิจัยจากนักวิจัยหลายกลุ่ม ได้รายงานการศึกษาผลของสาร mitragynine และ/หรือสารสกัดด้วย

แอลกอฮอล์จากใบกระท่อม ทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) สัตว์ทดลอง (in vivo) และในมนุษย์ มีทั้งชนิดอิง

ปริมาณ และไม่อิงปริมาณของ mitragynine ตารางที่ 2 แสดงปริมาณของสารเคมีที่พบในสารสกัดแอลคา

ลอยด์ โดย mitragynine เป็นสารส าคัญหลัก ตามด้วย paynantheine และ speciogynine ตามล าดับ ผล

ของ mitragynine ต่อสรีรวิทยาและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอาจแบ่งเป็นกลุ่มตามล าดับดังนี้ 

 ผลต่อระบบประสำท 

การศึกษาแรกเกี่ยวกับผลต่อระบบประสาทของสาร mitragynine พบในรายงานของ Grewal (1932a) โดย

ท าการทดลองในสัตว์ทดลองพบว่า mitragynine มีผลกระตุ้นระบบประสาท เช่นเดียวกับโคเคน ต่อมาได้มี

การทดลองกับอาสาสมัครชาย 5 คน ให้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน และพบว่า mitragynine acetate ขนาด 

50 มิลลิกรัมท าให้คลื่นไส้ และอาเจียน (Grewal 1932b, Jansen and Prast 1988) ในการศึกษาเดียวกันได้

รายงานว่ารูปแบบการให้สาร mitragynine กับสัตว์ทดลอง โดยการกิน (p.o.) มีฤทธิ์ดีกว่าการฉีดใต้ผิวหนัง 

พร้อมทั้งเสนอสมมติฐานว่าสารออกฤทธิ์น่าจะเป็นเมตาบอไลท์ของสาร  mitragynine และผลการศึกษาใน

สัตว์ทดลองที่สรุปว่าสาร mitragynine มีคุณสมบัติลดการปวด (analgesic) แก้ไอ (antitussive) และลดไข้ 

(antipyretic) ท าให้บริษัท Smith, Kline and French Laboratories ได้ทดลองในขั้นพรีคลินิกในมนุษย์ แต่

ผลการทดลองพบอาการไม่พึงประสงค์ (side effects) หลายอย่าง (Jansen and Prast 1988) จึงไม่มี

การศึกษาต่อ เป็นที่น่าสังเกตว่าการทดลองในขั้นพรีคลินิกของบริษัทดังกล่าว  ให้ผลการวิจัยที่แตกต่างจาก

รายงานการใช้ใบกระท่อมกลุ่ม ชายวัยกลางคน 30 คน ที่ท างานหนัก และกินใบกระท่อมสดเป็นเวลานานกว่า 

5 ปี โดยรูปแบบใช้คือ เคี้ยว และกินผงใบกระท่อมร่วมกับดีเกลือ (เพ่ือลดอาการท้องผูก) การเคี้ยวใบปริมาณ

น้อย (2-3 ใบต่อครั้ง) ความถี่ 3-10 ครั้งต่อวัน มีรายงานว่าท าให้กระตุ้นการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างาน โดยผลกระตุ้นจะเกิดขึ้นภายใน 5-10 นาที อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ ปากแห้ง ท้องผูก ผิวคล้ า 

เบื่ออาหาร และน้ าหนักลด (Suwanlert 1975) การศึกษาทั้ง 2 ชิ้นนี้ อาจสรุปได้ว่าคนไทยที่ใช้ใบกระท่อมเป็น

ประจ าจะมีความสามารถทน (tolerate) ต่อสารเคมีในกระท่อมได้ดีกว่า และการศึกษาน่าจะใช้สารสกัดเข้มข้น

มากกว่าการใช้สาร mitragynine บริสุทธิ์ เพ่ือลดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 
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สาร mitragynine มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) และระบบประสาท

ส่วนกลาง (central nervous system)  โดยเฉพาะส่วน  medulla สาร  mitragynine มีฤทธิ์ แก้ปวด 

(antinociceptive effect) โดยผ่านตัวรับออปิออยด์ (opioid receptor) ในสมอง การทดลองในการแยก

เนื้อเยื่อ ileum ของหนู guinea pig โดยเปรียบเทียบผลการทดลองกับ morphine สรุปว่า mitragynine 

ให้ผลเช่นเดียวกับ morphine แต่น้อยกว่าประมาณ 4 เท่า แต่สาร 7-hydroxymitragynine กลับมีความแรง

มากกว่า morphine ถึง 10 เท่า (Kitajima et al. 2006) ต่อมามีรายงานการศึกษาชนิดของตัวรับออปิออยด์ 

(opioid subtype) โดยการฉีด mitragynine ขนาด 5 mg/kg เข้าใต้ผิวหนังของหนู พบว่ามีฤทธิ์แก้ปวด เมื่อ

ทดสอบแบบ mouse tail-flick test (Thongpraditchote et al. 1998) และการศึกษาชนิดของตัวรับโดย

การฉีดสารยับยั้งการจับกับตัวรับออปิออยด์ ได้แก่ naloxone (ยับยั้งทุกชนิดของ opioid receptor) 

cyprodime ( ยั บยั้ ง ตั ว รั บ เ ฉพาะชนิ ด  µ )  naltrindole ( ยั บยั้ ง ตั ว รั บ เ ฉพาะชนิ ด  )  และ  nor-

binaltorphimine (ยับยั้ งตัวรับเฉพาะชนิด ) โดยสารเหล่านี้ ให้ร่วมกับสาร  mitragynine และ 7-

hydroxymitragynine จากนั้นทดสอบฤทธิ์แก้ปวดด้วยวิธี mouse-tail flick และ hot-plate (55°C) ได้ผล

การทดลองสรุปได้ว่าการยับยั้งเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เฉพาะกลุ่มที่ให้  naloxone และ cyprodime แต่ให้ผล

น้ อ ย ต่ อ ก ลุ่ ม ที่ ใ ห้  naltrindole แ ล ะ  nor- binaltorphimine ก ล่ า ว คื อ  mitragynine แ ล ะ 7-

hydroxymitragynine จัดเป็น µ-agonist (Matsumoto et al. 1996, Thongpraditchote et al. 1998)  

รายงานวิจัยล่าสุด Kruegel et al. (2016) ได้รายงานการศึกษาสาร mitragynine โดยการท า molecular 

docking ต่อการจับกับตัวรับออปิออยด์ที่ได้แยกได้จากมนุษย์ ผลการทดลองให้ผลสรุปว่า mitragynine และ

7-hydroxymitragynine เป็น partial µ opioid agonist และเป็น competitive antagonist ต่อ  และ  

opioid receptor (Kruegel et al. 2016) ดังนั้นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท  mitragynine และ 7-

hydroxymitragynine มีคุณสมบัติแก้ปวด ผ่านการจับกับ µ opioid receptor  

ฤทธิ์แก้ปวดของสาร mitragynine ยังเป็นผลเนื่องจากการลดระดับของสัญญาณการเจ็บปวดไปยังสมอง

ผ่านระบบ noradrenergic system และ serotonergic system (Matsumoto et al. 1996) นอกจากนี้การ

เพ่ิมระดับการคั่งของสารสื่อประสาท ได้แก่ serotonin, noradrenaline และ dopamine จึงท าให้สาร 

mitragynine มีคุณสมบัติต้านการซึมเศร้า (antidepressant effect) (Farah Idayu et al. 2011)  นอกจากนี้

สาร mitragynine ยังมีผลต่อความจ าอีกด้วย (cognitive function) โดยหากได้รับในขนาด 5-15 mg/kg ผ่าน
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การฉีดเข้าช่องท้องของหนู เป็นเวลานาน 28 วัน มีผลลดความสามารถในการจดจ าอย่างมีนัยส าคัญ แต่จะไม่มี

ผลหากได้รับแบบครั้งเดียวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสารเดี่ยว mitragynine หรือในรูปสารสกัด (Apryani et al. 

2010) แต่มีการศึกษาการให้สารสกัดเมทานอล ขนาด 100-1000 mg/kg ให้กับหนูทางปาก พบว่ากระตุ้น

ความจ าระยะสั้น ส่วนกลไกของการลดความจ าเมื่อได้รับสาร mitragynine เป็นเวลานาน คาดว่าผ่านสมอง

ส่วน hippocampus (Senik et al. 2012) 

ผลของการจับกับตัวรับออปิออยด์ ท าให้สาร mitragynine มีผลลดการหลั่งกรด (gastric secretion) และ

ท าให้ลดการอยากอาหาร (Tsuchiya et al. 2002) นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งการหดตัวของล าไส้เล็ก ท าให้

ท้องผูก ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ใบกระท่อมยับยั้งอาการท้องเสียอีกด้วย (Watanabe et al. 1997) 

 ผลต่อระบบทำงเดินอำหำร 

สาร mitragynine มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารในหนูขาว โดยผ่านตัวรับออปิออยด์ ดังที่กล่าว

ข้างต้น (Tsuchiya et al. 2002) สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม มีผลลดความอยากอาหารและน้ า ท าให้

น้ าหนักของหนูขาวลดลง (Kumarnsit et al. 2006) นอกจากนี้ยังมีผลท าให้ลดจ านวนครั้งของการถ่าย และ

ปริมาณอุจจาระลดลง (Chittrakarn et al. 2008) การศึกษาผลของสารสกัดเมทานอล ในระดับเซลล์ชนิด rat 

L8 myotubes พบว่าสารสกัดท าให้การน ากลูโคสกลับเข้าสู่เซลล์เพ่ิมมากขึ้น โดยไปเพ่ิมการแสดงออกของ

โปรตีนที่ท าหน้าที่เป็น glucose transporter ซึ่งอาจใช้สารสกัดจากใบกระท่อมในการควบคุมระดับน้ าตาล 

(anti-diabetic effect) โดยไม่เกี่ยวข้องกับการท างานของอินซูลิน  (Purintrapiban et al. 2008) 

 ฤทธิ์ต้ำนอักเสบ (anti-inflammatory effect) 

ในปี 2009 Shaik Mossadeq และคณะ ได้รายงานการศึกษาคุณสมบัติต้านการอักเสบของสารสกัดเมทานอล

ของกระท่อม โดยฉีดเข้าช่องท้องของหนูขาว ที่เหนี่ยวน าให้เกิดการอักเสบที่อุ้งเท้าหนูด้วย carrageenan 

(carrageenan-induced paw edema) โดยยับยั้งการอักเสบภายใน 3 ชั่วโมงแรก หลังจากหนูได้รับสารสกัด 

โดยคาดว่ามีผลยับยั้งการหลั่งสารสื่ออักเสบ ในกระบวนการอักเสบผ่านวิถี arachidonic acid เพ่ิมการท างาน

ของระบบอิมมูน และกระตุ้นกระบวนการสมานแผล ต่อมามีรายงานผลของสาร  mitragynine ที่มีต่อเซลล์ 

RAW264.7 macrophage พบว่าสาร mitragynine มีผลยับยั้งการแสดงออกของยีน cyclooxygenase-2 

(COX-2) และ prostaglandin E2 (PGE2) แต่ไม่มีผลต่อการท างานของ COX-1 (Utar et al. 2011) 
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 ฤทธิ์ต้ำนเชื้อ บคทีเรีย 

สารสกัดใบกระท่อมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในล าไส้ สารสกัดในชั้นน้ าของกระท่อม มีผลต่อการ

ท างานของเอนไซม์ glutathione transferase (GST) ในหนูขาว โดยเอนไซม์นี้ท าหน้าที่ในการก าจัดพิษออก

จากร่างกาย ในการทดลองนี้พบว่าสารสกัดชั้นน้ ามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีรายงาน

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียชนิด Salmonella typhi และ Bacillus subtilis อีกด้วย (Parthasarathy et al. 

2009) 

ตำรำงท่ี 2 ปริมาณเป็นร้อยละของ alkaloid ที่พบในสารสกัดจากใบกระท่อม และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (ที่มา: 

ดัดแปลงจากHassan et al. 2013) 

alkaloid ร้อยละ การศึกษาฤทธิ์ เอกสารอ้างอิง 

mitragynine 66% Analgesic, antitussive, antidiarrheal, 

adrenergic, antimalarial 

Hooper 1907; Field 1921; 

Lee et al. 1967; Ponglux 

et al. 1994 

paynantheine 9% Smooth muscle relaxant Ponglux et al. 1994 

speciogynine 7% Smooth muscle relaxant Lee et al. 1967; Shellard 

1974; Shellard et al. 

1978b; Ponglux et al. 

1994 

7-hydroxy-

mitragyine 

2% Analgesic, antitussive, antidiarrheal Ponglux et al. 1994 

Speciociliatine 1% Weak opioid agonist Lee et al. 1967; Ponglux 

et al. 1994 

mitraphylline <1% Vasodilator, antihypertensive, 

muscle relaxant, diuretic, 

Seaton et al. 1958; 

Shellard 1974; Shellard 
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antiamnesic, immunostimulant, anti-

leukemic 

et al. 1978b; Ponglux et 

al. 1994 

isomitraphylline <1% Immunostimulant, anti-leukemic  Seaton et al. 1960; 

Shellard and Phillipson 

1966; Ponglux et al. 1994 

speciophylline <1% Anti-leukemic  Shellard and Philipson 

1966; Beckett et al. 1966 

rhynchophylline <1% Vasodilator, antihypertensive, 

calcium channel blocker, 

antiaggregant, anti-inflammatory, 

antipyretic, anti-arrhythmic, 

antithelmintic 

Seaton 1960; Shellard 

1974; Shellard et al. 

1978b 

isorhynchophylline <1% Immunostimulant Seaton et al.1958; 

Seaton et al. 1960; 

Shellard 1974; Shellard 

et al. 1978b 

ajmalicine <1% Verecrocirculant, antiaggregant, anti-

adrenergic, sedative, anticobvulsant, 

smooth musclerelaxant 

Beckett et al. 1966 

corynantheidine <1% Opioid agonist Takayama et al. 2002 

corynoxine A <1% Calcium channel blocker, anti-

locomotive 

Shellard et al. 1978a 

corynoxine B <1% Anti-locomotive Shellard et al. 1978a 

speciofoline <1% Analgesic, antitussive Hemmingway et al. 1975 

ciliaphylline <1% Analgesic, antitussive Trager et al. 1968 
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 ผลต่อระบบอ่ืน ๆ 

การป้อนสารสกัดมาตรฐานจากกระท่อมให้กับหนูขาว ในขนาด 100, 500 และ 1000 mg/kg มีผลเพ่ิมระดับ

ความดันโลหิตสูง ภายใน 1 ชั่วโมง ภายหลังให้สารสกัด (Harizal et al. 2010) นอกจากนี้สารสกัดเมทานอล

จากใบกระท่อมมีผลต่อการท างานของปมประสาท neuromuscular junction ยับยั้งช่องแคลเซียม (Ca2+ 

channel) ท าให้มีคุณสมบัติคลายกล้ามเนื้อ สารสกัด และสาร mitragynine ขนาด 2 mg/ml มีผลยับยั้งการ

ส่งผ่านสัญญาณผ่านเซลล์ประสาท (Chittrakarn et al. 2010) 

4. เภสัชจลนศำสตร์ (pharmacokinetics)  ละเภสัชพลศำสตร์ (pharmacodynamics) 

สาร mitragynine ถูกเปลี่ยนแปลงในร่างกายผ่านกลไก phase I และ phase II โดยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลสิส 

ตรงหมู่ methyl ester ที่ต าแหน่ง 16 เกิด O-demethylation ตรงหมู่ methoxy ต าแหน่งที่ 9 และ 17 

เกิดปฏิกิริยา oxidation และ  reduction เปลี่ยนหมู่  aldehyde เป็น  carboxylic acid และ  alcohol 

ตามล าดับ จากนั้นเชื่อมต่อกับหมู่ glucuronide และ sulfate แล้วขับออกทางปัสสาวะ  

 ผู้ที่กินใบกระท่อม ฤทธิ์ของ mitragynine จะออกภายใน 30 นาที ค่า half-life ของสาร mitragynine 

ประมาณ 3.5 ชั่วโมง ในขณะที่ 7-hydroxymitragynine มีค่า half-life ที่ 2.5 ชั่วโมง การก าจัดสารออกจาก

ร่างกายส่วนใหญ่ผ่านทางปัสสาวะ การทดลองทางคลินิกในอาสาสมัครชายสุขภาพดี จ านวน  10 คน ท านาย

รูปแบบเภสัชจลนศาสตร์ ผ่านการกิน mitragynine เป็นแบบ two-compartment model สารจากใบ

กระท่อมจะออกฤทธิ์สูงสุดใน 2-4 ชั่วโมงแรก และจะหมดฤทธิ์ไปภายใน 5-7 ชั่วโมง การศึกษาค่าทางเภสัช

จลนศาสตร์ของสาร mitragynine ในมนุษย์จะแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ กับค่าที่ศึกษาได้ในหนูทดลอง การกิน

กระท่อมในปริมาณมาก (heavy user) พบอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เมื่อยล้า ท้องผูก นอน

ไม่หลับ ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย และผิวหน้าคล้ า (Warner et al. 2016)   

สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม มีผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมผ่านเอนไซม์ cytochrome P450 โดย

ยับยั้งCYP2C9, CYP2D6 และ CYP3A4 (Hanapi et al.2010) สาร mitragynine ความเข้มข้น 250 ไมโครโม

ลาร์ มีผลเหนี่ยวน า (inducer) การท างานของเอนไซม์ N-demethylase แต่ยับยั้ง (inhibitor) การท างานของ

เอนไซม์ glutathione S-transferase ผลการศึกษานี้สรุปว่าสาร mitragynine มีโอกาสท าให้เกิดอันตรกิริยา

กับยาอ่ืน (drug interaction) เช่น glibenclamide ที่เป็น N-demethylase inducer เป็นต้น ดังนั้นการใช้
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ยาแผนปัจจุบันร่วมกับการใช้พืชกระท่อมในการควบคุมระดับน้ าตาล ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ 

(Anwar et al.  2012)  นอกจากนี้ มี ร ายงานผลของสาร  mitragynine ต่ อ  HepG2 cell line พบว่ า 

mitragynine ที่ขนาด 25 M มีผลกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ CYP1A2 สูงถึง 70% เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ควบคุม (Lim et al. 2013) จากผลการศึกษาดังกล่าว ท าให้สรุปได้ว่าการใช้พืชกระท่อม ในผู้ป่วยจ าเป็นต้อง

ควบคุมและให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์  

5. พิ วิทยำ (Toxicology) 

การศึกษาเกี่ยวกับพิษวิทยาของพืชกระท่อม มีรายงานน้อย จนอาจคิดได้ว่าการใช้พืชกระท่อมจะมีความ

ปลอดภัยในระดับหนึ่ง มีรายงานการทดลองในสุนัข ในขนาดยา 920 mg/kg ไม่พบอาการสั่นและชัก ส่วนการ

ทดลองในหนู ทั้งแบบเฉียบพลัน (acute) และก่ึงเรื้อรัง (subchronic) ผลสรุปว่าการใช้สารสกัดเมทานอลกระ

ท่อมท าให้เป็นพิษต่อตับ โดยทุกขนาดยา 100, 500 และ 1000 mg/kg พบการเพ่ิมขึ้นของเอนไซม์ตับ ได้แก่ 

alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), albumin, triglycerides, 

cholesterol อย่างมีนัยส าคัญ และที่ขนาดสารสกัด 1000 mg/kg ท าให้ระดับ creatinine เพ่ิมขึ้น จึงสรุปได้

ว่าสารสกัดกระท่อมเป็นพิษต่อตับ และไต (Harizal et al. 2010) 

ส่วนการศึกษาพิษของพืชกระท่อมและสาร mitragynine โดยพบว่าผู้ที่ใช้ใบกระท่อมปริมาณมาก และเป็น

เวลานาน พบอาการถอนยา เมื่อหยุดการใช้กระท่อม มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ใบกระท่อมร่วมกับยาอ่ืน ๆ อาจ

เป็นสาเหตุให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงขึ้นหรือส่งผลท าให้เสียชีวิต ยาเหล่านั้นเช่น carisoprodol, 

monafinil, propylhexedrine, Datura stramonium, fentanyl, diphenhydramine, caffeine, 

morphine และ/หรือ O-desmethyltramadol (krypton) (Werner et al. 2016) 

ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษารายงานใช้กระท่อมร่วมกับยาแผนปัจจุบัน  กรณีศึก ำที่ 1 ในชายวัย 43 ปี ที่

ได้รับ hydromorphone ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อวัน เพ่ือรักษาอาการ opioid withdrawal ในช่วงเวลาหนึ่ง

พบว่าไม่สามารถหายา hydromorphone ดังกล่าวได้ จึงสั่งซื้อพืชกระท่อมผ่านทางอินเตอร์เน็ต ชงดื่มใน

รูปแบบชา วันละ 4 ครั้ง ภายหลังมีการใช้ร่วมกับยา modafinil ขนาด 100 มิลลิกรัม ท าให้ชายผู้นี้มีอาการชัก 

(tonic-clonic seizure) ภายหลังจากได้รับยา modafinil เพียง 20 นาที (Boyer et al 2008) กรณีศึก ำที่ 

2 รายงานโดย วิเชียร ตังธนานุวัฒน์ และสมทรง ลาวัลย์ประเสริฐ ในปี 2010 เกี่ยวกับการตายของชายวัย 21 
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ปี  ที่ เสพน้ าต้มใบกระท่อม 4 x100 เมื่ อตรวจปัสสาวะและเลือด ด้วยวิธี  LC-EI-TOF-MS (Liquid 

chromatography- electrospray ionization- time of flight mass spectrometry)  ต ร ว จ พ บ ส า ร 

mitragynine, caffeine, diphenhydramine, alprazolam, nortriptyline, methadone, tramadol, 

methamphetamine และสารเมตาบอไลท์อ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานการตายของชายดังกล่าวเกิดจาก

ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง และภาวการณ์หายใจล้มเหลว  ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุการเสพยา

หลายชนิด รวมถึง น้ าต้มใบกระท่อม 4 x 100 ซึ่งมักจะใช้น้ าต้มใบกระท่อม ร่วมกับเครื่องดื่มจ าพวกโคล่า ยา

แก้ไอ และยากล่อมประสาท หรือ ขดยากันยุง (Tungtananuwat and Lawanprasert 2010) และกรณีศึก ำ

ที่ 3 การรายงานการตายของชายวัย 17 ปี ที่มีอาการบวมน้ าและน้ าท่วมปอด โดยชายดังกล่าวมีประวัติการ

เสพเฮโรอีน และใช้พืชกระท่อมรักษาอาการปวดหลัง ภายหลังจากการตรวจเลือดด้วยวิธี LC-MS พบสาร 

dextromethorphan (0.28 mg/L) , diphenhydramine (0.33 mg/L) , temazepam (0.21 mg/L) , 7-

amino-clonazepam (0.21 mg/L) และ mitragynine (0.60 mg/L) จึงสรุปว่าสาเหตุการตายที่เป็นไปได้

ของชายดังกล่าวเป็นผลเนื่องจากพิษของพืชกระท่อม (Neerman et al. 2013)  

แม้ว่าการรายงานการเกิดพิษท่ีสาเหตุจากพืชกระท่อมยังมีน้อยและขาดการบันทึกท่ีถูกต้อง แต่ก็สามารถตั้ง

ข้อสังเกตได้ว่า ยังไม่มีรายงานการตายของผู้ที่กินพืชกระท่อมเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทร่วมกันหลาย ๆ ตัว จนท าให้การท างานของสมอง หัวใจ ล้มเหลว ดังนั้นการบันทึก

ข้อมูลจึงเป็นประเด็นส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน ป้องปราม และเป็นแนวทางในการจัดการกับพืชกระท่อม

ให้ถูกหลักวิชาการต่อไป       

6. กำรตรวจพืชกระท่อม  ละวิธีกำรวิเครำะห์สำร mitragynine (Kratom authentication and 

mitragynine analysis) 

การตรวจพืชกระท่อม ที่มีรายงานสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การตรวจลักษณะภายนอก (macroscopic 

examination) ดูรูปร่างของใบ หูใบ แต่ถ้าอยู่ในรูปผงยาสามารถตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (microscopic 

examination)  โ ด ยจะพบองค์ ป ร ะกอบที่ เ ป็ น ส่ ว นข อ ง ใบ เ ช่ น  palisade parenchyma, spongy 

parenchyma, epidermis, paracytic stomata, non- glandular trichome, prism crystal เ ป็ น ต้ น 

(Kowalczuk et al. 2013) นอกจากนี้สามารถสกัดสารจากผงยาดังกล่าว เพ่ือน ามาตรวจสอบหาสาร 

mitragynine ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี ได้แก่ วิธีรงคเลขผิวบาง หรือ thin layer chromatography, high-
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performance liquid chromatography (HPLC เป็นต้น) นอกจากนี้อาจใช้เทคนิคทางโมเลกุล ใช้ลายพิมพ์ดี

เอ็นเอ (PCR-RFLP) มาแยกแยะกระท่อมออกจากพืชสกุล Mitragyna spp. อื่นๆ (Sukrong et al. 2007)     

ในปัจจุบันมีรายงานการพัฒนาวิธีวิเคราะห์พืชกระท่อมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีโครมาโตกราฟี

เป็นเทคนิคท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยการใช้สาร mitragynine เป็น marker การวิเคราะห์ท าได้ในตัวอย่าง

หลายชนิด เช่น ตัวอย่างพืชกระท่อม ผลิตภัณฑ์ที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาร 

mitragynine และสารเมตาบอไลท์ในเลือดและปัสสาวะ เทคนิคที่มีการรายงานได้แก่ high performance 

liquid chromatography (HPLC) ร่วมกับเครื่องตรวจวัดชนิดต่างๆ เช่น UV, diode array detector (DAD) 

และ MS (Janchawee et al. , 2007; de Moraes et al., 2009; Kikura-Hanajiri et al., 2009; Lu et al., 

2009; Pathasarathy et al., 2010; Chittrakarn et al., 2012) นอกจากนี้ยังมีการใช้ gas chromatography 

(GC) ร่วมกับเครื่องตรวจวัดมวลโมเลกุล (MS detector) (Chan et al., 2005) การใช้ supercritical fluid 

chromatography ร่วมกับ DAD (Wang et al., 2014) และเทคนิค direct analysis in real time ร่วมกับ 

MS spectrometry (DART-MS) ส าหรับตรวจสอบพืชกระท่อมในเชิงคุณภาพ วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีที่มีความไว

สูง สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับไมโครกรัม (µg) จนถึงนาโนกรัม (ng) นอกจากวิธีโครมาโตกราฟีแล้ว มี

รายงานการวิเคราะห์สาร mitragynine ในพืชกระท่อมด้วยเทคนิค enzyme linked-immunosorbent 

assay (ELISA) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ในระดับไมโครกรัม (µg) ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 รายงานวิธีการวิเคราะห์พืชกระท่อม 

เทคนิค แอลคาลอยด์ ชนิดตัวอย่าง ความไวการวิเคราะห์ อ้างอิง 

HPLC-UV mitragynine rat serum LOD: 0.03 µg/mL 

LOQ: 0.1 µg/mL 

Janchawee et al., 

2007 

 mitragynine rat plasma LOD: 0.025 µg/mL 

LOQ: 0.050 µg/mL 

Parthasarathy et 

al., 2010 

HPLC-

DAD 

mitragynine kratom cocktail LOD: 1.0 µg/mL 

LOQ: 3.0µg/mL 

Chittrakarn et al., 

2012 
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 mitragynine kratom plant LOD 0.25 µg/mL 

LOQ: 0.50 µg/mL 

Parthasarathy et 

al., 2013 

LC-MS mitragynine,  kratom plant Linearity: 1.0-10.0 

µg/mL 

Kikura-Hanajiri et  

 7-hydroxy-

mitragynine 

kratom 

commercial 

products 

Linearity: 0.01-1 

µg/mL 

al., 2009 

LC-MS-

MS 

mitragynine human urine LOD: 0.02 ng/mL Lu et al., 2009 

   LOQ: 0.1 ng/mL  

 mitragynine rat plasma LOQ: 0.2 ng/mL de Moraes et al., 

2009 

 mitragynine human urine LOD: 2 ng/mL Arndt et al., 2011 

   LOQ: 50 ng/mL  

GC-MS mitragynine kratom plant - Chan et al., 2005 

 mitragynine, 

paynantheine, 

speciogynine, 

speciociliatine 

rat plasma and 

urine 

LOD: 100 ng/mL Philipp et al., 2011 

ELISA mitragynine Kratom plant LOD: 32.5 µg/mL 

LOQ: 32.9 µg/mL 

Limsuwanchote et 

al., 2014 

 LOD: limit of detection, LOQ: limit of quantification 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาชุดทดสอบน้ าต้มใบกระท่อม โดยในชุดดังกล่าว

จะประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ กรองผ่านชุดกรอง จากนั้นน าของเหลวที่
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ผ่านชุดกรองมาระเหยในจานหลุม และเติมน้ ายาทดสอบสีเหลือง ผลบวกต่อ mitragynine จะให้ตะกอนสีน้ า

เงิน โดยชุดทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบแบบปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะมีข้อจ ากัด โดยอาจไม่จ าเพาะ เกิดผลบวก

ข้ามกลุ่มกับแอลคาลอยด์ชนิดอื่น ๆ  

อย่างไรก็ตามวิธีโครมาโตกราฟียังคงเป็นวิธีการที่นิยม และมีความแม่นย า แต่ข้อจ ากัดของเทคนิคดังกล่าว 

จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อน การวิเคราะห์มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ลักษณะตัวอย่าง

น ามาวิเคราะห์ ตัวอย่างจ าเป็นต้องผ่านการก าจัดสิ่งปนเปื้อนออกให้มากที่สุด เพ่ือลดการรบกวนสัญญาณที่จะ

เกิดข้ึนในระหว่างการแยกบนคอลัมน์  จึงเป็นที่น่าสนใจ ที่จะพัฒนาเทคนิคอ่ืน ๆ ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สาร 

mitragynine อย่างจ าเพาะเจาะจง การตรวจวัดระดับสาร mitragynine ยังสามารถใช้เทคนิคอิมมูนวิทยา 

หรือ หลักการวิเคราะห์แบบ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) มาใช้ได้ และเมื่อเทียบกับ

วิธีวิเคราะห์แบบ HPLC พบว่าเทคนิค ELISA สามารถน ามาวิเคราะห์ปริมาณสาร ได้เช่นเดียวกับ HPLC เป็น

วิธีการที่มีความแม่นย าสูง เนื่องจากความสามารถในการจับกับสารได้อย่างจ าเพาะเจาะจงและสามารถท าการ

วิเคราะห์ได้จ านวนมาก มีความสะดวกและรวดเร็ว 

งานวิจัยของสุพัตรา และคณะ (2014) ประสบผลส าเร็จในการเตรียมสารภูมิต้านทานชนิด monoclonal 

antibody ต่อสาร mitragynine เมื่อใช้เทคนิคที่กล่าวข้างต้น และเมื่อตรวจสอบความจ าเพาะเจาะจง (cross 

reactivity) ของสารภูมิต้านทานนี้ต่อสารอ่ืน ๆ ที่พบในกระท่อม และสารอื่น ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน พบว่า

สารภูมิต้านทานที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้  มีความจ าเพาะเจาะจงกับแอลคาลอยด์ที่พบในกระท่อม ได้แก่ 

mitragynine, paynantheine, speciogynine, mitraciliatine, hirsutine ตามล าดับ ในขณะที่สารอ่ืน ๆ 

กว่า 12 ชนิด ไม่ให้ผลการทดสอบ แสดงให้เห็นว่า “สารภูมิต้านทาน” ที่ผลิตขึ้นมีความจ าเพาะกับพืชกระท่อม 

(รูปที่ 5) และเมื่อน ามาใช้ตรวจหาปริมาณแอลคาลอยด์ในกระท่อม พบว่าการตรวจ mitragynine ในตัวอย่าง

กระท่อมด้วยวิธี ELISA สามารถใช้วิเคราะห์แอลคาลอยด์จากกระท่อม โดยมีความถูกต้อง แม่นย า เช่นเดียวกับ

เทคนิค HPLC งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าสารภูมิต้านทาน (antibody) ต่อ mitragynine ที่พัฒนาขึ้น 

สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจตัวอย่างเบื้องต้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ว 

และสามารถท าในคราวเดียวหลายๆ ตัวอย่าง การใช้เทคนิค ELISA จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ในการ

ตรวจวัตถุพยาน ที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบได้ในอนาคต 
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รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงความสามารถของสารภูมิต้านทานต่อมิตรากัยนีนในการจดจ าสารอื่นๆ  

 

รูปที่ 6 ปริมาณสาร mitragynine ในกระท่อมจาก 10 แหล่ง เปรียบเทียบระหว่างวิธี ELISA และวิธี  HPLC 
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3.3 บทสรุป 

พืชกระท่อม หรือ Mitragyna speciosa (Korth. ) Havil. เป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง โดยพบ mitragynine เป็นสารหลัก และพบมากในใบกระท่อม สาร 

mitragynine สามารถจับได้กับตัวรับออปิออยด์ จึงมีคุณสมบัติใช้เป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม opioid analgesic 

นอกจากนี้ยังใช้ลดอาการท้องเสีย ต้านการซึมเศร้า ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และเพ่ิมการดูดกลับ

ของน้ าตาลกลูโคส เป็นต้น และเนื่องจากพืชกระท่อมในประเทศไทยถูกจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 

ท าให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อมน้อยมาก ทั้งในแง่ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และการพัฒนาให้

เป็นยารักษาโรค แม้ทางภาคใต้ของไทยจะมีผู้ใช้ใบกระท่อมเป็นจ านวนมาก ผนวกเข้ากับบริบทของสังคมและ

วัฒนธรรมก็ตาม ก็ยังมีการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด และมีการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันอ่ืน ๆ จนท าให้เกิด

ปัญหาสังคม และอาชญากรรม ดังนั้นการจัดการพืชกระท่อมจึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มา

ผนวกเพ่ือให้มีการใช้พืชกระท่อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายส าหรับกระทรวงยุติธรรม และ

กระทรวงสาธารณสุข ที่จะก าหนดแนวทางให้พืชกระท่อม ที่เป็นพืชถิ่นของประเทศไทย ได้มี “ที่ยืน” อย่างถูก

กฎหมาย ไม่ถูกน ามาเป็นเครื่องมือไปใช้ในทางที่ผิดต่อไป     
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