ไมประดับมีพิษ….คิดสักนิดกอนจะปลูก
รองศาสตราจารย ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และสํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร

บาน เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวติ ทุกคนอยากมีบานที่สวย นาอยู และรม
รื่น ไมประดับที่สวยมีสวนที่ทําใหบานนาดู และสวยงามไมเพียงแตบาน ไมประดับที่มีดอกสีสวยงาม
หรือมีรูปราง ทรงตน และใบที่สวยงามสามารถจะนําไปประดับในสํานักงาน สนามเด็กเลน หรือ
สวนสาธารณะ แตใครจะคิดวาไมประดับที่สวยงามนั้นมีหลายชนิดทีม่ ีพิษตั้งแตกอเกิดพิษเล็ก ๆ นอย ๆ
จนถึงกับทําใหเสียชีวติ ได ซึ่งความเปนพิษจะขึ้นกับปริมาณที่สมั ผัสหรือรับประทานเขาไป และความ
ทนทานตอสารพิษของแตละบุคคล
ซึ่งเด็กจะมีโอกาสเกิดพิษไดมากกวาผูใหญ
เนื่องจากความ
รูเทาไมถึงการณ และความอยากรูอยากเห็นของเด็ก นอกจากนี้ขนาดของสารพิษที่กอใหเกิดความเปน
พิษในเด็กก็มคี าต่ํากวาในผูใ หญ สาเหตุความเปนพิษทีเ่ กิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากไมประดับมีดอก และผลสี
สวยดึงดูดใจใหลิ้มลอง สวนในผูใหญมักเกิดจากการรับประทานหรือสัมผัสกับพืชที่ไมรูจักชื่อ หรือความ
เขาใจผิดเนื่องจากพืชบางชนิดมีหลายชื่อ ชื่อพอง หรือการใชสมุนไพรที่ไมถูกวิธีหรือเกินขนาดที่ควร
ฉะนั้นพวกเราทุกคนควรจะตองเรียนรู และศึกษาอยางถองแทถึงชนิดและลักษณะของไมประดับมีพิษ
สารสําคัญที่เปนพิษ วิธกี ารปองกันและรักษาขั้นเบื้องตน เพื่อจะชวยปองกันการเกิดความเสียหาย และ
การสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึ้น
ไมประดับที่อาจจะกอใหเกิดพิษได ไดแก
1. พืชวงศ Agavaceae:
เปนพืชที่มีใบและทรงตนทีส่ วย นํามาปลูกในสวนกันอยางแพรหลาย สวนใบมีสารแคลเซียม
ออกซาเลท ซึ่งจะทําใหปากและลําคอเกิดการระคายเคืองได ถารับประทานเขาไป นอกจากนี้ขอบใบจะ
มีหนามแหลมถาสัมผัสถูกจะเปนอันตรายตอผิวหนังได
ตัวอยางพืช ไดแก ปานศรนารายณ (Agave americana L.), พระรามแผลงศร (A. Americana
L. var. marginata)
2. พืชวงศ Amaryllidaceae:
พืชวงศนี้มีสารพิษกลุมแอลคาลอยด เชน lycorine, crinamine, criridine, narciclasine เปนตน พบ
ไดในสวนหัวของพืช สารพิษเหลานี้ถารับประทานเขาไปจะออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง และ
มีผลระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหาร ทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
ตัวอยางพืช ไดแก พลับพลึงดอกแดง (Crinum amabile), พลับพลึงดอกขาว (C. asiaticum)

การรักษา
ไมแนะนําการทําใหอาเจียนเพราะคนไขจะมีอาการอาเจียนอยูแลว ควรจะลางทอง และใชถาน
(activated charcoal) ในการดูดพิษแอลคาลอยด และควรใหเกลือแรปอ งกันการสูญเสียน้ํา และแรธาตุ

3. พืชวงศ Apocynaceae :
พืชวงศนี้จะมีสารกลุมคารดิแอคกลัยโคไซด ซึ่งมีผลกระตุนการเตนของหัวใจ พืชกลุมนี้จะมีพิษ
เมื่อรับประทานเกินขนาด สวนใหญจะเกิดพิษกับเด็ก เนื่องจากรับประทานผลหรือดอกของพืชพิษ
เหลานี้ ซึ่งมักจะมีสีสวย จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อบุปาก และกระเพาะอาหาร เกิดอาการ
อาเจียน ทองเดิน ปวดศรีษะและปวดทอง หลังจากสารพิษถูกดูดซึมเขาเสนเลือด จะไปกระตุน หัวใจ ทํา
ใหหัวใจเตนเร็วขึ้นและเตนผิดปกติ อาการดังกลาวอาจอยูไดนานถึง 2-3 อาทิตย สารพิษนี้พบไดในทุก
สวนของพืช โดยเฉพาะในสวนเมล็ด
ตัวอยางพืช ไดแก ชวนชม (Adenium obesum), บานบุรีสีเหลือง (Allamanda cathartica),
ยี่โถ (Nerium indicum), รําเพย (Thevetia peruviana), พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris)

4. พืชวงศ Araceae :
เปนพืชพิษทีม่ ีน้ํายางใส และแคลเซียมออกซาเลท ซึ่งถาสัมผัสทําใหผิวหนังอักเสบ และถา
รับประทานเขาไปจะทําใหปากและลิ้นพอง น้ําลายไหล ลิ้น เพดานปาก และหนาบวมอยางเห็นไดชัด
บางครั้งอาจมีอาการอาเจียนรวมดวย
ตัวอยางพืช ไดแก ใบสามสี (Aglaonema costatum), กระดาด (Alocasiaindica), กระดาดแดง
(A. indicavar.metallica), กระดาดดํา (A. macrorhiza), บอนสี (Caladium bicolor), สาวนอยประ
แปง (Dieffenbachia sequine), พลูฉีก (Monstera deliciosa)
การรักษา
ในกรณีที่สัมผัสกับน้ํายางใหลางดวยน้ําและสบูแลวทาดวยคาลาไมด และรับประทานยาแกแพ
ควรประคบบริเวณที่มีอาการดวยน้ําเย็นจัดประมาณครึ่งชั่วโมง ถายางเขาตาควรลางตาทันทีดวยน้ํายา
ลางตา หยอดตาดวยยาหยอดตาที่มีตัวยาเปนสเตียรอยด แลวรีบนําสงโรงพยาบาล
กรณีเพียงแตเคี้ยวไมไดกลืนพืชลงไป รักษาโดยการใชน้ําชะลางปากและคอ เพื่อบรรเทาอาการ
ปวดรอนไหมที่ลิ้นและเยื่อบุชองปาก รับประทานยาลดกรดครั้งละ 2 ชอนโตะทุกๆ 2 ชั่วโมง รับประทาน
ยาแกปวดและยาแกอักเสบอาการจะอยูเพียง 2-3 วันก็สามารถรับประทานอาหารออน ๆ ไดแตถาผูปว ย
กลืนพืชพิษเขาไปไมควรทําใหอาเจียน เพราะจะทําใหสารพิษสัมผัสเยื่อบุปากและคออีกครั้ง ควรสง
โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อลางทอง และใหการรักษาตามอาการ
5. พืชวงศ Begoniaceae :
เปนไมประดับตางถิ่นที่นําเขามา ใบและดอกมีสีสวยงาม แตมีสารพิษ คือแคลเซียมออกซาเลท
ซึ่งถารับประทานเขาไปจะระคายเคืองปากและลําคอ
ตัวอยางพืช ไดแก เบโกเนีย (Begonia semperflorencultorum)

6. พืชวงศ Euphorbiaceae :
เปนพืชที่มีน้ํายางขาว ซึ่งมีสารพิษกลุม phorbol ถาสัมผัสถูกจะมีอาการคัน ผิวหนังอักเสบ ถา
รับประทานเขาไปจะระคายเคืองตอระบบทางเดินอาหาร ทําใหคลื่นไส อาเจียน และถายทองอยางรุนแรง
ตัวอยางพืช ไดแก สลัดได (Euphorbia antiquorum), สมเชา (E. ligularia), โปยเซียน (E.
milii), คริสตมาส (E. pulcherrima),พญาไรใบ (E. tirucalli), สามเหลี่ยมญี่ปุน (E. trigona)
หรือกลุมพืชที่มีน้ํายางใส และโปรตีนที่เปนพิษ ถารับประทานเขาไปจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน
ทองเสีย อาจถายเปนเลือด ความดันโลหิตต่ํา
ตัวอยางพืช ไดแก ปตตาเวีย (Jatropha integerrima), ฝนตน (J. multifida), หนุมานนั่งแทน
(J. podagrica)
การรักษา
ในกรณีที่สัมผัสกับน้ํายางใสใหลางดวยน้ําและสบู แตถาถูกน้ํายางขาวซึ่งลางดวยน้ําและสบูไ ม
ออกใหลางหรือเช็ดดวยแอลกอฮอล แลวทาดวยคาลาไมด และรับประทานยาแกแพ ควรประคบบริเวณที่
มีอาการดวยน้ําเย็นจัดประมาณครึ่งชั่วโมง ถายางเขาตาควรลางตาทันทีดวยน้ํายาลางตา หยอดตาดวย
ยาหยอดตาที่มีตัวยาเปนสเตียรอยด แลวรีบนําสงโรงพยาบาลกรณีกลืนกินพืชพิษ ทําใหคนไขอาเจียน
และรับประทานยาเคลือบกระเพาะอาหารและลําไส และรีบสงผูปว ยไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สดุ เพื่อลาง
ทอง หรือใหรับประทานยาถายเพื่อลดการดูดซึมสารพิษ

7. พืชวงศ Liliaceae :
พืชวงศนี้นิยมตัดดอกเปนไมประดับ ไดแก ดอกลิลลี่ แตประเทศไทยจะมีตนดองดึง (Gloriosa
superba) ซึ่งดอกมีสีสวยงาม แตสวนของเมล็ดและเหงาจะมีสารโคชิซีน ซึ่งเปนสารพิษ ทําใหเกิดอาการ
คลื่นไสอาเจียน ทองเดิน อาจถายเปนน้ํา และมีเลือดปน ไตอาจจะถูกทําลาย กลามเนื้อเปลี้ย และระบบ
ประสาทสวนกลางเปนอัมพาตทําใหตายได

การรักษา
ตองรีบนําสงโรงพยาบาล เพื่อลางทอง และรักษาปริมาณ electrolyte ใหสมดุลเพื่อปองกัน
การช็อค อาจจําเปนตองใหยาลดอาการปวดทองอยางรุนแรง และควรมีเครื่องชวยหายใจในกรณีที่เกิด
การอัมพาตของกลามเนื้อ ภาวะการหายใจลมเหลวหรือช็อค

8. พืชวงศ Meliaceae :
พืชวงศนี้เปนไมยืนตนขนาดเล็ก-กลาง นิยมปลูกในสวนสาธารณะและหมูบาน เนื่องจากมีทรง
ตนและใบทีส่ วย ตัวอยางเชน สะเดา (Azadirachta indica var. siamensis)และเลี่ยน (Meliaa zedarach)
เมล็ดสะเดามีสาร azadirachtins ซึ่งเปนยาฆาแมลง สวนเมล็ดเลี่ยนมีสารพิษ(meliatoxin)ที่มีฤทธิต์ อระบบ
ประสาทสวนกลาง ซึ่งอาจจะทําใหชัก กลามเนื้อเกิดอาการเกร็ง กระตุก คนไขอาจเสียชีวิตเนื่องจาก
ระบบหายใจลมเหลว

9. พืชวงศ Solanaceae :
พืชวงศนี้มีดอกที่สวย แตใบและเมล็ดจะมีสารพิษกลุมแอลคาลอยด ถาเปนลําโพงจะมีสารพิษ
กลุมโทรเปนแอลคาลอยด ถารับประทานเขาไปจะทําใหปากแหง คอแหง ลําไสคลายตัว และมีผลตอ
ระบบประสาททําใหเกิดประสาทหลอนไดที่เรียกวา “บาลําโพง” แตถาเปนราตรี (Cestrum nocturnum)จะ

มีสารพิษ solanine ซึ่งถารับประทานเขาไปจะระคายเคืองตอทางเดินอาหาร เกิดอาการคลื่นไสอาเจียน
และทองเดิน
การรักษา
ในกรณีที่รับประทานเขาไปควรสงโรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อลางทอง ขัดขวางการดูดซึมสารกลุม
โทรเปนแอลคาลอยดหรือใหผงถานแลวใหยาถาย และใชเครื่องชวยหายใจ ถาจําเปน

10. พืชวงศ Verbenaceae :
ตนเทียนหยด (Duranta repens) เปนพืชทีม่ ีดอกและผลที่มีสีสวยดึงดูดใจ สวนผลมีสารกลุมซาโป
นิน ถารับประทานจะระคายเคืองตอกระเพาะและถูกดูดซึม ทําใหเม็ดเลือดแตกได สวนผลของผกากรอง
(Lantana camara) มีสารพิษกลุมไตรเทอรปน ถารับประทานจะทําใหออนเพลีย กลามเนื้อไมประสานกัน
มึนงง อาเจียน มานตาขยาย ตัวเขียว ทองเดิน หมดสติ และตายในที่สุด
การรักษา
ทําใหพิษลดลงหรือไดรับการดูดซึมนอยที่สุด ไดแก การทําใหอาเจียน และใหสารหลอลื่น เชน
นม หรือไขขาว ขณะพักฟนใหทานอาหารออน ๆ ใหน้ําเกลือ ในกรณีมีการสูญเสียน้ําและเกลือแรมาก
จะเห็นไดวาไมประดับที่เปนพิษที่ไดกลาวมาขางตนยังเปนไมพิษที่มปี ญหาในประเทศไทย จึง
มิใชพิจารณาเพียงแต
เปนความจําเปนอยางยิ่งที่นักภูมิทัศนตอ งพิจารณาถึงพิษของไมประดับดวย
ความสวยงามของพืชเทานัน้ ทั้งนี้จะไดเปนการลดความเสี่ยงจากไมประดับที่เปนพิษได
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