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ชุดทดสอบแอลคาลอยด์จากกระท่อม 

 

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และสุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ 

พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.; Rubiaceae) พบมากแถบภาคใต้ของไทย และทางภาคเหนือ
ของมาเลเซีย พืชกระท่อมเป็นเพียงแหล่งเดียวที่สร้างและสะสมสาร mitragynine ในรายงานของ Takayama และ
คณะ (2004) รายงานว่าพชืกระท่อมในไทยมีสาร mitragynine สูงกว่าพชืกระท่อมที่พบในมาเลเซีย ประมาณ 5-6 
เท่า  

ประเทศไทย พชืกระท่อมจัดเปน็พืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
(Suwanlert 1975) นอกจากนีพ้ืชกระท่อมในประเทศมาเลเซีย พม่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ยังจัดเปน็
พืชควบคุมในกลุ่มยาเสพติดให้โทษอีกด้วย (http://erowid.org/psychoactives/law/countries) ส่วนประเทศอ่ืนๆ 
พืชกระท่อมยังสามารถซื้อ-ขาย ได้อย่างถูกกฎหมาย มีรายงานการส ารวจตลาดสมุนไพรที่จัดอยูใ่นกลุ่ม “legal 
highs” ในสังคม online ของประเทศอังกฤษ พบว่ามีประกาศใน website รวม 39 แห่ง รวมผลิตภัณฑ์ 1,308 ชนิด 
ที่จ าหน่ายและโฆษณาพืชดังกลา่ว โดยแบ่งเป็นพืชในกลุ่มกระตุน้ (stimulant) 41.7% กลุ่มสงบระงับ (sedative) 
32.3% และกลุ่มหลอนประสาท (hallucinogen) 12.9% พืชกระท่อมอยู่ในอันดับ 2 ในห้าอันดับแรก โดยพืช
ดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในทางทีผ่ดิ (herbal abuse) (Schmidt et al. 2011) ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย 
โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดภาคใต้ มีการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ “สี่คูณร้อย” ที่ประกอบด้วย พชืกระท่อม ยาแก้ไอ 
น้ าอัดลมพวกโคล่า และยากนัยงุ และเป็นปัญหาของสังคมวยัรุ่น มีรายงานการส ารวจในช่วง 3 ปี (ระหว่าง ค.ศ. 
2002-2004) ในนักเรียนระดับมัธยมใน 4 จังหวัดภาคใต้ พบวา่นักเรียนชายมีการเสพพชืกระท่อม มากกว่านักเรียน
หญิง และการเสพพืชกระท่อมพบเป็นอันดบัหนึ่ง ตามด้วยกัญชา ยาบ้า สารระเหย และยาอี ตามล าดบั 
(Assanangkornchai et al. 2007) จะเห็นได้ว่าพชืกระท่อมในถูกน ามาใช้ในทางที่ผิด และใช้เสพติด การป้องปราม
การแพร่กระจายของพืชกระท่อมในรูปแบบตา่งๆ จ าเปน็ต้องมวีิธีการตรวจหาสารในพชืกระทอ่ม ที่สามารถท าได้
สะดวกและรวดเร็ว 

การตรวจหาสารแอลคาลอยด์กระท่อม ปัจจุบนัมีหลายวธิี ได้แก่ การใช้เทคนิค gas chromatography (GC) และ 
high performance liquid chromatography (HPLC) ร่วมกับเทคนิค mass spectrometry ได้แก่  GC-MS, LC-
MS, LC-ESI/MS/MS และ HPLC-UV (Chan et al. 2005; Kikura-Hanajiri et al. 2009; Lu et al. 2009; 
Valadares et al. 2009; Parthasarathy et al. 2010; Phillip et al. 2011) ซึ่งมีความแม่นย า ตรวจคุณลักษณะ
และหาปริมาณสาร เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน mitragynine แต่ข้อจ ากัดของเทคนิคดังกล่าวจ าเปน็ต้องอาศัย
เครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อน การวิเคราะห์มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ ลักษณะตัวอย่างน ามาวิเคราะห์จะต้อง
ผ่านการก าจัดสิ่งปนเปื้อน ออกให้มากที่สุด เพื่อลดการรบกวนสญัญาณที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการแยกบนคอลัมน์  จงึ
เป็นที่นา่สนใจ ที่จะพฒันาเทคนคิอ่ืนๆ ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สาร mitragynine อย่างจ าเพาะเจาะจง มีความไวสูง
ต่อปริมาณสารน้อยๆ และสามารถวิเคราะห์ปริมาณสารจ านวนมากในคราวเดียว 
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การผลิตสารภูมิต้านทานแบบมอโนโคลนอล (monoclonal antibody) เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่พัฒนามาประยุกต์ใช้กับ
การตรวจสอบหาสารจากสมนุไพร เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของสมุนไพร ดังเช่น สารภูมิต้านทานมอโน
โคลนอลต่อ ajmalicine ที่น ามาใช้วิเคราะห์ปริมาณ ajmalicineในต้นแพงพวยฝรั่ง (Arens et al. 1978) สารภูมิ
ต้านทานต่อ vinblastine และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ในการหา
ปริมาณ vinblastine  (Cibotti et al. 1990) สารภูมิต้านต่อ berberine และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ 
berberine ในตัวอย่างต ารับยาสมุนไพร โดยวิธี ELISA (Kim et al. 2004) และการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ 
aconitine โดยใช้สารภูมิต้านทานต่อ aconitine (Kido et al. 2008) เป็นต้น โดยสารภูมิต้านทานนี้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในรูปของ ELISA และเมื่อเทียบกับวิธีวิเคราะห์แบบ HPLC พบว่าเทคนิค ELISA สามารถน ามาวิเคราะห์
ปริมาณสาร ได้เชน่เดียวกับ HPLC เป็นวิธีการที่มีความแม่นย าสูง เนื่องจากความสามารถในการจับกับสารได้อย่าง
จ าเพาะเจาะจงและสามารถท าการวิเคราะห์ได้จ านวนมาก มีความสะดวกและรวดเร็ว 

เทคนิคการสร้างสารภูมิต้านทาน แบบมอโนโคลนอล (Monoclonal antibody) เปน็การสร้างเซลล์ที่เป็นลูกผสม
ระหว่าง B-lymphocyte ที่สามารถกระตุ้นให้สร้างสารภูมิต้านทาน และเซลล์ myeloma ทีส่ามารถเจริญเติบโต 
และมีช่วงชีวิตทีย่าว ท าให้เซลลล์ูกผสมทีไ่ด้สร้างสารภูมิตา้นทานได้อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการสร้างสารภูมิตา้นทาน 
แบบมอโนโคลนอล ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน (รูปที่ 1) (Goding et al. 1986; Butler 2004)  
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รูปที่ 1 เทคนิคการเตรียมสารภูมิต้านทาน ชนิดมอโนโคลนอล 

งานวิจยัของสุพัตรา และคณะ (2014) ประสบผลส าเร็จในการเตรียมสารภูมิต้านทานชนดิ monoclonal antibody 
ต่อสาร mitragynine เมื่อใช้เทคนิคที่กล่าวขา้งตน้ และเมื่อตรวจสอบความจ าเพาะเจาะจง (cross reactivity) ของ
สารภูมิต้านทานนี้ต่อสารอ่ืนๆ ที่พบในกระท่อม และสารอ่ืน ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน พบว่าสารภูมิต้านทานทีไ่ด้
พัฒนาขึ้นมานี้ มีความจ าเพาะเจาะจงกบัแอลคาลอยด์ที่พบในกระท่อม ได้แก่ mitragynine, paynantheine, 
speciogynine, mitraciliatine, hirsutine ตามล าดับ ในขณะที่สารอ่ืนๆ กวา่ 12 ชนิด ไม่ให้ผลการทดสอบ แสดงให้
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เห็นว่า “สารภูมิต้านทาน” ที่ผลิตขึ้นมีความจ าเพาะกบัพืชกระท่อม (รูปที่ 2) และเมื่อน ามาใชต้รวจหาปริมาณแอลคา
ลอยด์ในกระท่อม พบว่าเมื่อประยุกต์เป็นเทคนิค ELISA สามารถใช้วิเคราะห์แอลคาลอยด์จากกระท่อมไม่แตกต่างจาก
เทคนิค HPLC ที่ใช้แต่ดั้งเดิม  
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รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงความสามารถของสารภูมิต้านทานต่อมิตรากัยนีนในการจดจ าสารอ่ืนๆ  
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รูปที่ 3 ปริมาณสารมิตรากัยนีนในกระท่อมจาก 10 แหล่ง เปรียบเทียบระหว่างวิธี ELISA และวิธี  HPLC 

งานวิจยัชิน้นีไ้ด้รับการเผยแพรต่ีพิมพ์ในวารสาร Forensic Science International ปี 2014 ฉบับที่ 244 หน้า 70-
77  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารภูมิตา้นทาน (antibody) ต่อสารมิตรากัยนีนที่พฒันาขึ้น สามารถน ามาใช้เปน็เครื่องมือใน
การตรวจตัวอย่าง เบื้องต้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ว และสามารถท าในคราวเดียวหลายๆ 
ตัวอย่าง การใช้เทคนิค ELISA จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ในการตรวจวัตถุพยาน ที่มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบ
ได้ในอนาคต 
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