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บทคัดย่อ 

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพืชท่ีใช้เป็นยาเสพตดิหลายชนิด กระท่อม (Mitragynaspeciosa.)จัดเป็นพืช

อันดับต้น ๆ ที่คนนิยมเสพโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย เน่ืองจากกระท่อมมีฤทธิ์ในกระตุ้นระบบ

ประสาทท าให้สามารถท างานได้นานมากขึ้น ทนแดด ทนร้อน ทั้งยังมีการดัดแปลงให้อยู่ในรูปของ 4 x 100 ดังน้ัน

ในห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยาจึงจ าเป็นที่จะต้องมีสามารถตฐานไมทราไจนีนซ่ึงเป็นสารออกฤทธิ์หลักของกระท่อม

เพื่อใช้ตรวจสอบการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด อย่างไรก็ตามสารไมทราไจนีนมาตรฐานน้ันมีราคาสูงและเป็นการ

ยากต่อน าเข้าจากต่างประเทศเน่ืองจากเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อหาอัตราส่วนของเมทานอลต่อคลอโรฟอร์มที่เหมาะสมต่อการสกัดไมทราไจนี

นจากใบกระท่อมโดยใช้Duquenois-Levine test และ GC-MS ในการตรวจสอบเบื้องต้นและยืนยันเพื่อหาปริมาณ

ของสารสกัด ซ่ึงผลการทดลองที่ได้พบว่าอัตราส่วนของเมทานอลต่อคลอโรฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดไมทรา

ไจนีนจากใบกระท่อมคือ อัตราส่วน 4:1 โดยปริมาตร 
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The Study of Comparison of Extraction Solventratio for Extractingmitragynine from 

Mitragyna Speciosa.* 
 

TimpornBoondamnern** 
Nat Tansrisawad***,UdomsakHoowijit**** 

Abstract 
 In South East Asia, multiple species of plants have been known for their addictive 
properties. Kratom (MitragynaSpeciosa.), is well-known and widely used for its stimulating properties 
in southern provinces of Thailand. It’s been used as a part of narcotic cocktail known as 4x100. It’s 
imperative that toxicological laboratory has to acquire mitragynine, an active alkaloid in kratom, in 
order to qualify and quantify cases involving kratom abuse. However, mitragynine standard is 
problematic to purchase due to multiple problems related to its price and narcotic status in Thai’s 
law. The objective of this study was to determine which ratio of methanol and chloroform is most 
suitable for extractingmitragynine from the leaves. Duquenois-Levine test and GC-MS were used to 
screen and quantify the extract. We found that a ratio of 4:1 (v/v) in methanol and chloroform 
wasmostsuitable for extraction. 

Key Words: Extraction, Mitragynine, Kratom, Mitragynaspeciosa. 
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บทน า 

 พืชกระท่อมจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โดยใน

ปัจจุบันพืชกระท่อมได้กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งยังมีการลักลอบน าเข้าจากประเทศมาเลเซียอย่าง

ต่อเน่ือง บ่งชี้ให้เห็นว่าพืชกระท่อมยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดยาเสพติดอย่างมาก ทั้งยังเป็นสิ่งเสติดที่ราคาไม่สูง 

สามารถท าขึ้นมาเสพได้ง่าย เม่ือเสพจะท าให้ท างานไม่เหน็ดเหน่ือย ทนแดด ทนร้อน เม่ือติดผิวหนังจะด าคล้ า

เหมือนถูกแดดเผา พืชกระท่อมมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system: CNS)ทั้งกระตุ้นและ

กดประสาท ซ่ึงสารที่ออกฤทธิ์หลักของพืชกระท่อมคือ ไมทราไจนีน (3,6) 

 พืชกระท่อม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า MitragynaspeciosaKorth. อยู่ในวงศ์ Rubiaceaeเป็นไม้ยืนต้น

ขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 12-15 เมตร เป็นพืชประจ าถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีชื่อ

ท้องถิ่นว่า อีถ่าง อีด่าง ท่อม และ กระทุ่มโคก เป็นต้น ในประเทศมาเลเซียเรียกว่า ketumkutumและ biak เป็น

ต้น (4,6) 

 
รูปที่ 1ใบกระท่อม 

 

 ไมทราไจนีน (Mitragynine)เป็นอัลคาลอยด์(Alkaloid)หลักของใบกระท่อม พบในใบกระท่อมร้อยละ 66 

ของอัลคาลอยด์ทั้งหมด และยังเป็นสารออกฤทธิ์หลักของใบกระท่อมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 9-methoxy-

corynantheidine สูตรโมเลกุลคือ C23H30N2O4น้ าหนักโมเลกุล 398.5 g/molอยู่ในกลุ่มเบส มีลักษณะเป็งผงสีขาว 

ละลายได้ดีใน แอลกอฮอลล์ คลอโรฟอร์ม และ กรดอะซิติก (4) 
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รูปที่ 2โครงสร้างทางเคมีของไมทราไจนีน (Chan.,etal, 2005) 
 

 การสกัดเป็นวิธีการแยกสารและท าให้สารบริสุทธ์ิขึ้น หลักการของการสกัดคือการเลือกใช้ตัวท าละลายที่

เหมาะสมในการละลายหรือสกัดสารทีต่้องการออกมาสารผสม ซ่ึงแบง่ออกได้เป็น 3 แบบ คือ Solid-liquid 

extraction, Liquid-liquid extraction และ Acid-base extraction (ex) 

 Solid-liquid extractionเป็นเทคนิคการสกัดที่ใช้ตัวท าละลายที่เหมาะสมละลายสารที่ต้องการออกมา

จากสารผสมที่เป็นของแข็งโดยการแชข่องเข็งที่ตอ้งการสกัดในตัวท าละลายเป็นระยะเวลาหน่ึงในภาชนะที่เหมาะสม

และใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมต่อการสกัด การสกัดด้วยคลื่นเสียงอันตราโซนิค (Ultrasonic extraction) ก็เป็นอีกวิธี

หน่ึงที่นิยมใช้สกัดสารที่สนใจออกจากตัวอย่างที่เป็นของแข็ง การสกัดน้ีเป็นวิธีการที่ท าให้ตัวอย่างสัมผัสกับตัวท า

ละลายที่ใช้ในการสกัดโดยการน าภาชนะที่บรรจุตัวอย่างและตัวท าละลายไปวางใน ultrasonic bath คลื่น sonic 

จะท าให้เกิดการเขย่า ตัวท าละลายเกิดการสั่นของโมเลกุลท าให้ได้สารที่ต้องการละลายออกมาในตัวท าละลาย (net) 

 ในปี ค.ศ.1921 Field ได้ท าการสกัดแยกสารแอลคาลอยด์จากใบกระท่อม คือ ไมทราไจนีน (Mitragynine) 

 ในปี ค.ศ.1932Grewelได้ท าการศึกษาฤทธ์ิของไมทราไจนีนต่อเน้ือเยื่อของสัตว์ทดลอง ซ่ึงไมทราไจนีนมี

ฤทธิ์ในการลดการตึงตัว (tone) และความแรง (amplitude) ของการบีบตัวกล้ามเน้ือเรียบ ท าให้เกิดการชา

เฉพาะที่มีฤทธ์ฆ่าโปรโตซัวท่ัวไปได้ แต่ไม่ฆ่าโปรโตซัวท่ีก่อโรคต่อมนุษย์และมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง

คล้ายกับการใช้โคเคน  

 ในปี ค.ศ.1963 Joshi และคณะ ได้ศึกษาและรายงานสูตรโครงสร้างของไมทราไจนีนว่าเป็นสาร indole 

alkaloid และบริเวณ C-9 จะมีกลุ่ม methoxyจับอยู่โดยโครงสร้างของไมทราไจนีนซ่ึงเป็นวงแหวนแบบเปิด  

 ในปี ค.ศ.1972 Macko, Weisbechและ Douglas ท าการศึกษาฤทธ์ิของไมทราไจนีนในการระงบัปวดและ

แก้ไอ ซ่ึงผลที่ได้คอื ไมทราไจนีนมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับการใช้โคเดอีนในขนาดเท่ากัน แต่ไม่มีผลท าให้อาเจียน

หรือหายใจขัด (dyspnea) และไม่ท าให้ติดเหมือนฝิ่น   จากการทดสอบในหนู mice พบว่าการให้ไมทราไจนีนทาง

ปากออกฤทธิ์แก้ปวดได้ดีกว่าการฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous injection) แสดงให้เห็นว่าเมตาบอไลต์ของ

ไมทราไจนีนออกฤทธิ์ได้ดีกว่าไมทราไจนีน 
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 ในปี 1974 นิวัติ แก้วประดับ ท าการสกัดใบกระท่อมสด สามารถสกัดแอลคาลอยด์ออกมาได้ทั้งหมด 9 ชนิด 

ได้แก่ mitragynine, paynantheine, speiogynine, mitraciliatine, ajmalicine, isotoropodine, mitraphyline

และ tetrahydroalitonineโดย tetrahydroalitonineน้ีไม่มีรายงานว่าเคยสกัดพบมาก่อนเน่ืองจากความคงตัวไม่ดีจึง

พบเฉพาะใบกระท่อมสดเท่าน้ัน 

 ในปี ค.ศ.2005 Chan, Pakiamและ Rahim ได้ท าการสกัดไมทราไจนีนจากพืชกระท่อมและน้ าต้มใบ

กระท่อมและท าการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) 

และ Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) จากการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์ไมทราไจนีน

ไจนีนมาตรฐานด้วย GC-FID และ GC-MSปรากฏพีคของไมทราไจนีนที่เวลา (Retention time: RT) 16.5 นาที จึง

ใช้เป็นพีคอ้างอิงของไมทราไจนีนโดยมีmass spectrum คือ 186,199, 214, 383 และ 397 และเม่ือใช้ตรวจสาร

สกัดจากใบกระท่อมและน้ าต้มใบกระท่อมพบว่าให้พีคที่เวลาเดียวกันและมีค่ามวลต่อประจุในลักษณะเหมือนกับ

ของไมทราไจนีนมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาการสกัดไมทราไจนีนจากใบกระท่อมเพื่อน ามาพัฒนาใช้ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ 

 2.เพื่อศึกษาอัตราส่วนทีเ่หมาะสมของตวัท าละลายที่เหมาะสมตอ่การสกัดไมทราไจนีนจากใบกระท่อม 
 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องมีการพฒันาการ

ตรวจในห้องปฏิบัติการ

การตรวจสารเสพตดิ 

มีการแพร่ระบาดของการ

เสพใบกระท่อมมาขึ้น 

สารมาตรฐานมีราคาสูง 

แ ล ะ ต้ อ ง น า เ ข้ า จ า ก

ต่างประเทศ 

การสกัดสารจากใบกระ

ท่อเพื่อน ามาใช้แทนสาร

มาตรฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 

 1. กระดาษกรอง No.1 Whatman® 

 2. เคร่ือง Ultrasonicator 

 3. เคร่ืองGas chromatography mass spectrometry (GC-MS: รุ่น GCMS-QP2010 Plus บริษัท 

Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น) 

 4. คลอโรฟอร์ม(CHCl3: Merck, Germany) 

 5. บีเกอร์ 

 6. พืชกระท่อม 

 7. เมทานอล (CH4O: Merck, Germany) 

 8. ตู้อบ (Oven: Memmertประเทศเยอรมนี) 

 9. Solid phase extraction (SPE: Bond elutcertify ,130 mg, 3 ml: Agilent, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 วิธกีารทดลอง 

 1. น าใบกระท่อมไปอบที่ 50°C นาน 6 ชั่วโมง แล้วน ามาบดใหเ้ป็นผง 

 2. แบง่ผงใบกระท่อมเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 2 กรัม ใส่ในบีเกอร์ขนาด 250ml เตรียมไว ้

 3. น าเมทานอลและคลอโรฟอร์มมาผสมกันในอัตราสว่น 5:0, 4:1, 1:1, 1:4 และ 0:5 (v/v) 25 ml เทใส่

ในบีเกอร์1 บีเกอร์ต่อหน่ึงอัตราส่วน 

 4. น าบีเกอร์ที่มีตัวอย่างและตัวท าละลายแล้วไปวางในเคร่ือง Ultrasonicatorนาน 30 นาท ี

 5. น ามากรองผงใบกระท่อมออกด้วยกระดาษกรอง Whatman® No.1 ท าการกรองทั้งหมด 3 คร้ัง 

 6. น าสารละลายที่ได้ไประเหยที่อุณหภูมิ 45°C  

 7. ละลายใหม่ด้วยเมทานอล6 ml 

 8. น าสารสกัดไปสกัดซ้ าอีกคร้ังด้วย SPE 

 9. น าไปตรวจสอบเบื้องต้นด้วยเทคนิค Color test (Duquenois–Levine test) และ ยืนยันด้วยเทคนิค 

GC-MS 

 10. ท าทั้งหมด3 คร้ัง 

  การท า SPE 

  ใช้ Bond elut certify (130 mg, 3 mL.: Agilent, ประเทศสหรัฐอเมริกา) เตรียมคอลัมน์โดยใชเ้ม

ทานอล1 mlและตามด้วยน้ า 1 mlจากน้ันน าตัวอย่างใสล่งคอลมัน์ 1 µlล้างสิ่งเจือปนออกด้วยน้ า 1 ml 0.01 M 

กรดไฮโดรคลอริก 1 mlและตามด้วย เมทานอล1 mlจากน้ันชะคอลัมน์ด้วยเมทานอลผสมกับแอมโมเนีย (98:2, 
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v/v) 1 mlเตรียมใหมทุ่กคร้ัง เก็บใสห่ลอดทดลองและน าไประเหยแห้งที ่45°Cจากน้ันน ามาละลายใหมด่้วยเมทา

นอล1,000 µl 

 

 

  สภาวะเครื่อง GC-MS 

  เคร่ือง GC-MS รุ่นShimudzu GCMS-QP2010 Ultra injector ใช้แบบ auto-sampler อุณหภูมิ 

300ºC ใช้โหมด splitคอลัมน์ที่ใช้เป็นแบบ DB-5 capillary column ขนาดคอลัมน์ 30 m.x0.25 mm. เส้นผ่าน

ศูนย์กลางขนาด 0.1µmอุณหภูมิเป็นแบบ temperature programmeโดยเร่ิมต้นที่ 200ºC คงไว ้2 นาที แล้ว

เพิ่มขึ้นนาทีละ 10°C จนถึง 300°C คงไว้นาน 10 นาที และอุณหภูมิของ detector ตั้งไว้ท่ี 280ºC รวมทั้งสิ้นใว้

เวลา 22 นาท ี
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เก็บข้อมูล Peak area ที่ได้จากการตรวจสอบด้วย GC-MS ค านวณค่าเฉลี่ย(mean) และ ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 จากผลการท า Color test โดยใช้ Duquenois–Levine test พบว่าที่อัตราส่วน 4:1 น้ันให้ผลเป็นบวก (รูป

ที่ 3 A) โดยเกิดเป็นสีเขียวอมด า (dull blackish green color) เม่ือเทียบกับ Control และอัตราส่วนอ่ืนๆ ผลการ

การศึกษาการสกัดไมทราไจนีนจากใบกระท่อมโดยใช้เมทานอล (CH3OH ) ผสมกับคลอโรฟอร์ม(CHCl3)ในอัตราส่วนที่

แตกต่างกันเม่ือน าสารสกัดที่ได้ไปฉีด GC-MS พบว่าอัตราส่วนที่สกัดไมทราไจนีนได้ผลดีที่สุดคือ อัตราส่วน4:1, 25 ml 

(v/v) แสดงดงัตารางที่ 1 โดยดูจาก peak area ที่ปรากฎใน chromatogram ซ่ึงpeak ของไมทราไจนีนที่ได้จากการ

สกัดออกมาที่(retention time : RT)18.825 นาท ี(รูปที่ 4) และได้ผลmass spectrum ของไมทราไจนีนที่พบคือ 214, 

397, 383, 186, 199 และ 269 (m/z) (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 3ผลการท า color test ของเมทานอลต่อคลอโรฟอร์มในแต่ละอัตราส่วน (v/v) (A: อัตราส่วน 4:1, B: 

อัตราส่วน 5: 0, C: อัตราส่วน 1:1, D: อัตราส่วน 1: 4, E: อัตราส่วน 0:5 ) 
ตารางที่ 1แสดงผล peak area ของการสกัดไมทราไจนีนจากใบกระท่อมที่ RT 18.825 นาที 
 

ปริมาตรเมทานอล(ml) ปริมาตรคลอโรฟอร์ม (ml) Peak area (mean ± SD, n=3) 

25 0 3628649 ± 1.489 

20 5 5457485 ± 0.962 

12.5 12.5 1104005 ± 1.329 

5 20 15747 ± 0.801 

0 25 2554 ± 1.940 
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รูปที่ 4Chromatogram ของไมทราไจนีนที่สกัดด้วยอัตราส่วน 4:1 

 

 
รูปที่ 5Mass spectrum ของไมทราไจนีน 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากผลการวิจัยการสกัดไมทราไจนีนจากน้ าวุ้นลูกตาพบว่าที่อัตราส่วน 4:1 (v/v) เป็นอัตราส่วนที่

เหมาะสมที่สุดให้การสกัดโดยใช้Ultrasonicatorโดยการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยเทคนิค Color test(Duquenois–

Levine test) พบว่าในอัตราส่วน 4:1 เปลี่ยนสีไปเป็นสีเขียวอมด า และจากการตรวจสอบด้วย GC-MS ได้ค่า peak 

area เฉลี่ย 5457485±0.962ซ่ึง peak area ออกมาที่ Retention time (RT)18.825 นาทีได้ mass spectrum 

186, 199, 214, 269, 383 และ 397 (m/z) 
 

อภิปรายผล 
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 ในปี ค.ศ.2005 Chan และคณะ ได้จัดท าข้อมูลเก่ียวกับการแยกไมทราไจนีน เพื่อการวิเคราะห์ใน

ห้องปฏิบัตกิารโดยสามารถท าการแยกไมทราไจนีนได้จากน้ าตม้ใบกระท่อม ใบกระท่อมสด และใบกระท่อมแห้งที่บด

เป็นผง และท าการสกัดโดยใช้เมทานอลผสมกับคลอโรฟอร์มในอัตราส่วน 4:1และท าการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค GC-FID 

และ GC-MS เปรียบเทียบกับไมทราไจนีนมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลที่ได้ของงานวิจัยน้ีคือ การสกัดด้วยอัตราส่วน 

4:1น้ันไปประสิทธิภาพดีที่สุดและไดผ้ล mass spectrum ของไมทราไจนีนในงานวิจัยของ Chan และคณะคือ 186, 

199, 214, 269, 383 และ 397ซ่ึงผลที่ได้เช่นเดียวกันกับในงานวิจัยคร้ังน้ี ทั้งน้ีในปีค.ศ.2013Zurinaและคณะ ได้

รายงานว่าไมทราไจนีนละลายได้ใน เมทานอล, คลอโรฟอร์มและกรดอะซิติกในปี ค.ศ. 2015 Surachและคณะ ได้

รายงานว่า ไมทราไจนีนเป็น lipophilic alkaloid ซ่ึงไม่ละลายน้ าแตล่ะลายไดด้ีในแอลกอฮอล์และกรด สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาวิจัยที่ไมทราไจนีนละลายได้ดีในเมทานอลและคลอโรฟอร์มในปี  2000 วารสารนิติวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ได้รายงานไว้ว่า Color test ที่ใช้ทดสอบไมทราไจนีนคือDuquenois–

Levine test โดยให้สารเป็นสีเขียวอมด าและในปี 2015Scott และ คณะ ได้ศึกษาการตรวจหาไมทราไจนีนจาก

ผลิตภัณฑ์ของพืชกระท่อมที่ได้จากอินเตอร์เน็ต โดยท าการทดสอบด้วยเทคนิค Color test ต่างๆ พบว่า 

Duquenois–Levine test ให้ผลบวกให้ผลโดยการเปลี่ยนเป็นสารละลายสีเขียวอ่อนโดยที่ Color test อ่ืนๆ ให้ผล

เป็นลบ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยคร้ังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการสกัดไมทราไจนีนให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น 

 2. ควรศึกษาความคงสภาพและสภาวะการเก็บรักษาของสารสกัดไมทราไจนีนเพิ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “การสกัดด้วยตัวท าละลาย.”[ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.chemistry.sc.chu 

 la.ac.th/course_info/2302275/chapter8.pdf.[15 มกราคม 2558] 

ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์. (2555, มกราคม-ธันวาคม). การสกักพืชสมุนไพรโดยการสกัดด้วยของไหลความดันสูง. 

 ไทไภษัชยนิพนธ์ (ฉบับการศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัชศาสตร์) มศก. ปี่ที่ 7 

ณัฐตันศรีสวัสดิ์. (2553, กรกฎาคม–ตุลาคม). กระท่อม.วารสารนิติเวชศาสตร์.ปีที่ 3 (2).102-106. 

นราพงศ์ บุรมรา. (2554).การหาปริมาณไมทราไจนีนในใบกระท่อมจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย . 

 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. (นิติวิทยาศาสตร์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นิวัติ  แก้วประดับ. (2533).แอลคาลอยด์จากใบสดของต้นกระท่อม. วิทยานิพนธ์ปรญญามหาบัณฑิต.  

 (เภสัชวิทยา). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. “กระบวนการสกัดส่วนสกัดหยาบ.”[ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.mwit.ac. 

 th/teppode/c6.pdf.[15 มกราคม 2558 ] 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.(2555). สถานการณ์ปัญหายาเสพติด ประเทศไทย  

 ปี2555 และแนวโน้ม. กรุงเทพฯ: ส านักงาน ป.ป.ส. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2548).พืชกระท่อมในสังมไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 

 ป.ป.ส. 

Chan, K. B., Pakiam, C., and Rahim, R. A. (2005), ‘Psychoactive plant abuse: the identification of 

 mitragynine in ketum and in ketum preparations’, Bulletin of Narcotics. 57 (1–2):249–256. 

Field, E. (1921), ‘Mitragynine and mitraversine, two new alkaloids from species of  

 Mitragyne’, Journal of the Chemical Society.Transactions, 119: 887–891. 

Grewal, K. S. (1932), ‘The effect of mitragynine on man’, British Journal of Medical Psychology, 

 12: 41–58. 

Hassan Z, Muzaimi M, Navaratnam V, Yusoff NH, Suhaimi FW, Vadivelu R, et al. From Kratom to 

 mitragynine and its derivatives: physiological and behavioural effects related to use, 

 abuse, and addiction. NeurosciBiobehav Rev. 2013;37(2):138-51. 

Joshi, B., Raymond-Hamet, and Taylor, W. I. (1963), ‘Structure of mitragynine (9-

 methoxycorynantheidine)’, Chemistry and Industry, 14: 573. 

Macko, E., Weisbach, J. A., and Douglas, B. (1972), ‘Some observations on the pharmacology of 

 mitragynine’, Archives Internationales de Pharmacodynamieet de Thérapie, 198:145–161. 

http://www.chemistry.sc.chu/
http://www.mwit.ac/


12 

 

Scott TM, Yeakel JK, Logan BK. Identification of mitragynine and O-desmethyltramadol in Kratom

 and legal high products sold online. Drug Test Anal. 2014;6(9):959-63 

SurashRamanathan, SuhanyaParthasarathy, VikneswaranMurugaiyah, Enrico Magosso, SooChoon 

 Tan and Sharif MahsufiMansor.Understanding the Physicochemical Properties of Mitragynine, 

 a Principal Alkaloid of Mitragynaspeciosa, for Preclinical Evaluation.Molecule.2015:20:4915-

4927 


