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  สารเสพติดเป็นปัญหาส าคญัของประเทศไทย แต่ละสัปดาห์มีข่าวการจบักุมสารเสพติดจ านวนมาก

ในพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ทั้งระเทศไทย แมว้่าสารเสพติดส่วนใหญ่ท่ีมีการระบาดในปัจจุบนัคือ ยาบา้ แต่การเฝ้า

ระวงัสารเสพติดตวัใหม่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบันานาชาติ เช่น UNODC แสดงให้เห็นวา่สารเสพติด

ท่ีมีแนวโนม้การแพร่ระบาดในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาคือ สารเสพติดกลุ่ม NPS เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการป้องกนัปราบปรามการซ้ือขายสารเสพติด รวมถึงการรักษาผูติ้ดสารเสพติดตอ้งติดตามขอ้มูลเหล่าน้ี

อยา่งใกลชิ้ด พฒันาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการและพฒันาวิธีการดูแลบริบาลผูติ้ดสารเสพ

ติดเหล่าน้ี 
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ควำมถี่อลัลลีของ STR ต ำแหน่ง D10S1248 ในประชำกรไทยภำคเหนือ 

Allele Frequency of STR Loci D10S1248 in Northern Thai Population 
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บทคดัย่อ 

ไมโครแซลเทิลไลท ์หรือ STR (short tandem repeat) คือเคร่ืองหมายทางพนัธุกรรมในกระบวนการ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีสามารถแยกเอกลักษณ์ของบุคคลและสามารถทดสอบ

ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัความแตกต่างของจ านวนซ ้ าของชุดเบสท าให้

เกิดความหลายหลายของจ านวนอลัลีล งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาความถ่ีของอลัลีลของดีเอ็นเอไมโคร

แซลเทิลไลทท่ี์ต าแหน่ง D10S1248 ในประชากรไทยภาคเหนือท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดจ านวน 184 

คน ดว้ยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR: polymerase chain reaction) แลว้น ามาตรวจสอบรูปแบบของดีเอ็นเอดว้ยพอ

ลิอคริลาไมด์เจลอิเลคโตรโฟรรีสิส และยอ้มด้วยเกลือเงิน พบรูปแบบของอลัลีลท่ีต าแหน่ง D10S1248 

ทั้งหมด 8 รูปแบบ คือ อลัลีลท่ี 8 และ 11-17 โดยอลัลีลท่ีมีความถ่ีสูงสุดคืออลัลีลท่ี 13 และอลัลีลท่ีมีความถ่ี

ต ่าท่ีสุดคือ 8 และ 11 จากการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่า ค่า expected 

heterozygosity (Hexp) เท่ากบั 0.7370 ค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากบั 0.663 ค่าก าลงัการแยกแยะ 

(PD) เท่ากบั 0.889 และค่าก าลงัการคดัออก (PE) เท่ากบั 0.505 ประชากรอยูใ่นความสมดุลของฮาร์ดีไวน์

เบิร์ก ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีมีความสัมพนัธ์กบัประชากรกลุ่มเอเชีย ค่าน้ีสามารถน าไปใชใ้นการตรวจ

พิสูจนเ์อกลกัษณ์ของบุคคลและพิสูจน์ความสัมพนัธ์ของพอ่แม่ลูกได ้

ค ำส ำคัญ: PCR (polymerase chain reaction), DNA, ไมโครแซทเทิลไลท ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*     นกัศกึษาปริญญาโท สหสาขาวชิานิตวิิทยาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

**   ศาสตราจารย์ ภาควชิานติิเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

 

Abstract 

Microsatellite which is known as short tandem repeat (STR) is the essential genetic marker for 

forensic science. STR is one of the powerful tools for human individual identification and standard 

paternity testing because number of repeat can be highly variable between individual in different alleles. 

The objective of this research was to determine alleles frequency and forensic parameter of STR locus 

D10S1248 in the Northern Thai population which have 184 unrelated individual were amplified by 

polymerase chain reaction (PCR) and separated by polyacrylamide gel electrophoresis, and then the gel 

stained by silver staining to develop DNA bands. For Northern Thai population, it was found 8 alleles 

(alleles number 8 and 11-17), allele 13 is the most common with frequency of 0.394. The expected and 

observed heterozygosity is 0.737 and 0.663, respectively. Power of discrimination and power of exclusion 

are 0.889 and 0.505, respectively. Population in this research was in Hardy-Weinberg equilibrium. 

Frequency of this research related to Asian population. This study confirmed that. D10S1248 can be used 

for individual identification and paternity testing. 

Keyword: STR, DNA, PCR (polymerase chain reaction) 

 

บทน ำ 

 ในทางนิติวิทยาศาสตร์การพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลถือเป็นกุญแจท่ีส าคญัอยา่งยิ่งในการคน้หาความ

จริงเพื่อใช้ในการคล่ีคลายคดี หากทราบว่าผูเ้สียหายหรือผูต้ายเป็นใครนั้นก็จะสามารถก าหนดแนวทางใน

การสืบหาขอ้เท็จจริงต่อไปได ้ปัจจุบนัการพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี เช่น การ

ตรวจจากลกัษณะภายนอกท่ีสามารถสังเกตไดด้ว้ยตาเปล่า รอยสัก ต าหนิ ไฝ ร่องรอยบาดแผลหรือความ

พิการ การตรวจลายพิมพ์น้ิวมือ การตรวจลายพิมพ์ฟัน เป็นต้น แต่วิธีการ  ท่ีได้รับการยอมรับกนัอย่าง

แพร่หลายว่ามีประสิทธิภาพและความแม่นย  าสูงวิธีหน่ึงคือ การตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA 

fingerprint) ซ่ึงมีความสามารถตรวจวตัถุพยานทางชีวภาพไดห้ลากหลายมาก เช่น คราบเลือด คราบน ้ าลาย 

เส้นผม เส้นขน อสุจิ กระดูก เป็นตน้ ดีเอ็นเอยงัสามารถใชต้รวจหาความสัมพนัธ์ทางสายเลือดไดโ้ดยอาศยั

หลกัการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมท่ีจะถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงเสมอ 
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 ในการตรวจพิสูจน์ลายพิมพดี์เอน็เอจะตรวจโดยอาศยัความแตกต่างของจ านวนซ ้ าของชุดเบสท าให้

เกิดความหลากหลายของจ านวนอลัลีลในสายของดีเอน็เอ (tandem repeat) จะประกอบไปดว้ยล าดบัของเบส

ท่ีมีการซ ้ ากนัอยา่งต่อเน่ือง ขนาดเท่า ๆ กนัเรียงซ ้ ากนั ในชุดเบสซ ้ า 1-6 คู่เบส แต่ไม่เกิน 100 ซ ้ า จะเรียกว่า 

short tandem repeat สามารถน ามาหาความแตกต่างของดีเอ็นเอบริเวณท่ีสนใจโดยใช้เทคนิค 

PCR(polymerase chain reaction) โดยจะใช้ไพรเมอร์ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกบับริเวณต าแหน่งท่ีสนใจ 

น ามาทดสอบความแตกต่างของจ านวนชุดเบสซ ้ าดว้ยเทคนิคการแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า 

 ส าหรับการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยดีเอ็นเอนั้น การตรวจเพียงต าแหน่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะแยก

บุคคลแต่ละบุคคลออกจากกนัได ้จ  าเป็นตอ้งมีการตรวจในหลาย ๆ ต าแหน่งร่วมกนั เพื่อท าให้โอกาสท่ีจะ

พบลกัษณะดีเอน็เอท่ีบุคคลแต่ละคนจะเหมือนกนัใหน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงในบางคร้ังอาจพบปัญหาท่ีท าให้การตรวจ

เกิดความซบัซอ้นอนัเน่ืองมาจาก  เกิดการกลายพนัธ์ุ การขาดหายของดีเอน็เอ หรือ ดีเอ็นเอท่ีพบไม่ครบส่วน 

ท าให้ค่าความเช่ือมัน่ในการตรวจพิสูจน์ลดลง ส่งผลกระทบต่อหลกัฐานท่ีไดม้าอย่างจ ากดั ดงันั้นการเพิ่ม

ทางเลือกหรือโอกาสการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในต าแหน่งใหม่ สามารถน ามาใช้เพื่อเพิ่มค่าความน่าเช่ือถือ

ของหลกัฐานหรือน ามาใชห้ากเกิดกรณีซบัซอ้นข้ึนจากความจ าเป็นในการตรวจพิสูจน์หลกัฐานท่ีไดม้าอยา่ง

จ ากดั มีการเสนอการตรวจ STR ในขนาดท่ีเล็กลง โดยการเล่ือนไพรเมอร์มาใกลก้บัต าแหน่งท่ีตอ้งการมาก

ข้ึน ท าใหล้ดขนาดของ PCR product ลง มีความไวในการตรวจมากข้ึน เรียกวา่ miniSTR ซ่ึงเป็นผลดีอยา่งยิ่ง

ต่อหลกัฐานท่ีไม่สามารถเลือกไดว้า่จะมาในรูปแบบใด อาจเกิดการเส่ือมสภาพ หรือให้ผลลบจากการตรวจ 

STR ขนาดปกติ   มีการศึกษา miniSTR ในต าแหน่งใหม่ท่ีนอกเหนือจากการตรวจของ CODIS (combined 

DNA index system) ในหลายประชากรทัว่โลก แสดงให้เห็นวา่แต่ละประชากรมีความถ่ีท่ีแตกต่างกนั เช่น

การศึกษาความแตกต่างของประชากรสามเช้ือชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ หรือความแตกต่างของเช้ือ

ชาติจีนและเกาหลีท่ีอาศัยอยู่ในประเทศจีน นอกจากน้ี miniSTR ยงัให้ค่าทางสถิติท่ีสูง แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์บุคคลไดใ้กล้เคียงกบัค่า STR ขนาดปกติ การตรวจพิสูจน์ร่วมกบั STR 

ต าแหน่งอ่ืน ยงัเป็นการเพิ่มค่าขอ้มูลทางพนัธุกรรมไดอี้กดว้ย 

 ในงานวจิยัน้ีไดเ้ลือก miniSTR ต าแหน่ง D10S1248 ซ่ึงตั้งอยูบ่นโครโมโซมท่ี 10 มีล าดบัเบสซ ้ าคือ 

[GGAA]n มาศึกษาในประชากรไทยภาคเหนือ จากการศึกษาก่อนหนา้ในต าแหน่ง D10S1248 ในกลายกลุ่ม

ประชากร พบวา่ต าแหน่งดงักล่าวใหค้่าทางสถิติท่ีสูง บ่งบอกไดว้า่มีประสิทธิภาพและความหลากหลายของ

ต าแหน่งท่ีพบ มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการตรวจหา

ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดร่วมกบัต าแหน่ง STR อ่ืน ๆ ได ้
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วธีิกำรทดลอง 

ตัวอย่างดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุกระพุ ้งแก้มและเลือดจากผู ้ท่ีมาท าการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอท่ี
ห้องปฏิบติัการสารพนัธุกรรม ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเป็น
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่น 17 จงัหวดัภาคเหนือท่ีไม่มีความเก่ียวพนัทางสายเลือด จ านวน 184 ตวัอยา่ง (368 อลั
ลีล) น าตวัอย่างมาสกดัดีเอ็นเอดว้ย Chelex ท าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิค polymerase chain 
reaction (PCR)  ประกอบไปดว้ย ดีเอ็นเอตน้แบบ 1 ไมโครลิตร, JumpStart (Sigma, USA) 5 ไมโครลิตร, 4 
ไมโครโมลาร์ D10S1248 ไพรเมอร์ (ตารางท่ี 1) 1 ไมโครลิตร และ น ้ ากลัน่ 3 ไมโครลิตร เม่ือเตรียมสภาวะ
เรียบร้อยแลว้ท าการผสมให้เขา้กนัแลว้น าเขา้เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรม (thermocycle machine) โดย
ใช้โปรแกรมปรับอุณหภูมิดงัต่อไปน้ี โดยจะตั้งไว ้30 รอบ (30 cycles) โดย Pre-denaturation 95 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที, Denaturation 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที, Annealing 57 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที, Extension 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที และ Final-extension 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นตรวจสอบ PCR product ดว้ย 8.5% polyacrylamide gel electrophoresis 
การตรวจสอบผลโดยจะเทียบกบั allelic ladder ของต าแหน่ง D10S1248 แลว้ประเมินประสิทธิภาพทางนิติ
วทิยาศาสตร์ดว้ยสมการทางสถิติ 

ตำรำงที ่1 ล  าดบัเบสไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการเพิ่มปริมาณเคร่ืองหมายพนัธุกรรม STR ต าแหน่ง D10S1248 

 Sequence bp 

Forward primer 5’- TTAATGAATTGAACAAATGAGTGAG -3’ 25 
Reverse primer 5’- GCAACTCTGGTTGTATTGTCTTCAT -3’ 25 

 

ผลกำรศึกษำ 

 จากการเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอดว้ยเทคนิค PCR ดว้ยไพรเมอร์ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกบั ต าแหน่ง 

D10S1248 ในประชากรไทยภาคเหนือ 184 ตวัอยา่ง โดย เม่ือน าไปวิเคราะห์ดว้ย 8.5% polyacrylamide gel 

electrophoresis โดยใช ้allelic ladder เป็น ดีเอน็เอมาตรฐาน ในประชากรตวัอยา่งพบอลัลีล 8 รูปแบบ คืออลั

ลีลท่ี 8 และ 11 – 17 มีขนาด 79–115 คู่เบส แสดงในรูปท่ี 1 อลัลีลท่ีพบมากท่ีสุดคืออลัลีลท่ี 13 อลัลีลท่ีพบ

น้อยท่ีสุดคือ อัลลีลท่ี 8 และ 11 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากประชากรไปประเมินประสิทธิภาพทางนิติ

วทิยาศาสตร์ ไดผ้ลการประเมินตามตารางท่ี 2 
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                    รูปที ่1 ผลการตรวจสอบอลัลีลของต าแหน่ง D10S1248 ดว้ย 8.5% polyacrylamide gel 

โดย 1, 2, 3, … , 10 ตวัอยา่งดีเอน็เอในประชากรไทยภาคเหนือ L คือ allelic ladder ของ STR ท่ีต  าแหน่ง D10S1248 

 

ตำรำงที่ 2 ความถ่ีอลัลีลท่ีพบในประชากรภาคเหนือ ต าแหน่งท่ี 8 และ 11-17 โดยท่ีต าแหน่ง D10S1248 มีเบสซ ้ าเป็น 

[GGAA]n และการประเมินประสิทธิภาพทางนิติวทิยาศาสตร์ในประชากรไทยภาคเหนือ 

Allele number Frequcncy 
8 1 0.003 

11 1 0.003 
12 23 0.063 
13 145 0.394 
14 62 0.168 
15 97 0.264 
16 32 0.087 
17 7 0.019 

Hexp 0.737 
Hobs 0.663 
PD 0.889 
PE 0.505 
PIC 0.735 

หมำยเหตุ Hexp; expected heterozygosity, Hobs; observed heterozygosity, PD; power of discrimination, PE; power of 
Exclusion, PIC; polymorphic information content  
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สรุปและอภิปรำย 

 จากการศึกษาความถ่ีอลัลีลในประชากรไทยภาคเหนือท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือด โดย

คดัเลือกจาก บิดา-มารดาท่ีมีภูมิล าเนาอาศยัอยูใ่น 17 จงัหวดัภาคเหนือ ท่ีต าแหน่ง D10S1248 จ านวน 184 

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็น STR ท่ีมีขนาดเล็ก (miniSTR) พบรูปแบบอลัลีลทั้งหมด 8 รูปแบบ คือ อลัลีลท่ี 8 และอลัลีล

ท่ี 11-17 มีขนาด 79-115 คู่เบส รูปแบบของอลัลีลท่ีพบมีล าดบัเบสซ ้ าเป็น [GGAA]n ความถ่ีอลัลีลท่ีพบมาก

ท่ีสุดคืออลัลีลท่ี 13 (0.394) ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาในกลุ่มประชากรเอเชีย ดงัเช่นในการศึกษาท่ี

ประเทศจีน กลุ่มประชากร She ในจงัหวดั Fujian  ในจีน หรือการศึกษาหาความถ่ีของอลัลีลในประชากร

ญ่ีปุ่น และขอ้มูลประชากรเกาหลีท่ีต าแหน่ง D10S1248 ทั้งสามประชากรมีความถ่ีของอลัลีลท่ี 13 เป็น

ความถ่ีสูงสุด ซ่ึงเป็นไปได้ว่าประชากรทั้งสามมีความเก่ียวพนัทางชาติพนัธ์ุเช่นเดียวกับประชากรไทย

ภาคเหนือ จากการถ่ายทอดทางลกัษณะทางพนัธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ประชากรท่ีน ามาท าการศึกษานั้น อยูใ่น

สมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg equilibrium) จากการทดสอบดว้ย chi-square test แสดงให้

เห็นวา่ วธีิการท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบหาค่าความถ่ีของอลัลีลท่ีต าแหน่ง D10S1248 มีการเลือกสุ่มตวัอยา่ง

ประชากรท่ีเหมาะสม 

 เม่ือพิจารณาจากการประเมินค่าประสิทธิภาพทางนิติวิทยาศาสตร์ในประชากรไทยภาคเหนือ ค่า 

expected heterozygosity (Hexp) และค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากบั 0.737 และ 0.663 ตามล าดบั 

แสดงถึงการพบจีโนไทป์ท่ีเป็นลกัษณะพนัธ์ุทาง (heterozygous) ได้สูง ซ่ึงค่าท่ีได้นั้นสอดคล้องกบัค่า 

polymorphic information content (PIC) เท่ากบั 0.735 เป็นค่าท่ีบ่งบอกความหลากหลายของขอ้มูลท่ีศึกษา 

ซ่ึงมีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั บ่งบอกไดค้่า ต าแหน่ง D10S1248  มีความหลากหลายของขอ้มูลทางพนัธุกรรมสูง มี

โอกาสน้อยท่ีจะพบบุคคลท่ีมีลกัษณะทางพนัธุกรรมท่ีเหมือนกนันอ้ย ค่า power of discrimination (PD) 

เท่ากบั 0.889 คือค่าก าลงัการแยกแยะท่ีสามารถแยกบุคคลสองคนท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัไดถึ้งร้อยละ 88.9 

และค่า power of exclusion (PE) เป็น    ค่าก าลงัการคดัออกท่ีแสดงความสามารถในการคดับุคคลท่ีไม่ใช่พ่อ

ออกไป ในการพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด ซ่ึง ประกอบไปดว้ยสามค่า คือ PE(no parent), PE(one 

parent) และ PE ซ่ึงเท่ากบั การจะใช้ค่าใดนั้นแลว้แต่กรณีท่ีมีการตรวจ ซ่ึงจะสามารถคดับุคคลท่ีไม่ใช่พ่อ

ออกไปไดอ้ย่างถูกตอ้งในการตรวจ ไดถึ้ง ร้อยละ 33.18, 50.94 และ 50.5 ตามล าดบั โดยใชต้ าแหน่ง 

D10S1248 เพียงต าแหน่งเดียว 
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แสงชยั นทีวรนารถ * 

บทคดัย่อ 

 นอ้ยหน่าเป็นพืชท่ีเป็นแหล่งพลงังานให้กบัร่างกายและยงัเป็นแหล่งของ วิตามิน C B2 B3 B5 B6 B9 ไทอามีน  

แมกนีเซียม เหลก็ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม นอกจากน้ีใบและเมล็ด รวมทั้งผลอ่อนของตน้ไมช้นิดน้ียงัสามารถใชเ้ป็น

ยาก าจดัแมลงได ้อยา่งไรก็ตาม เปลือกและใบของตน้ไมน้ี้อาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดการระคายเคืองต่อตาได ้  

 

 

Toxicity of sugar apple 

Saengchai Nateeworanart * 

Abstract 

 Sugar apple is a beneficial fruit because this fruit is high in energy, an excellent source of vitamin C 

and manganese, a good source of thiamine and vitamin B6, and provides vitamin B2, B3 B5, B9, iron, 

magnesium, phosphorus and potassium in fair quantities. In addition, the seeds, leaves and young fruits are 

insecticidal. However, the toxic of sap from cut branches and leaf can irritate and can severely injure the 

eyes.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

*    Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok. 
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บทน า  

  นอ้ยหน่า (Sugar apple, Sweet sop, Custard apple ) มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Annona squamosa L.  มี

ช่ือทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เตียบ, นอ้ยแน่, มะนอแน่, มะแน่, มะออจา้, มะโอจ่า, ลาหนงั, หน่อเกล๊าะ

แซ, หมกัเขียบ  เป็นพืชท่ีจดัอยูใ่นวงศ ์Annonaceae       

นอ้ยหน่าเป็นไมย้ืนตน้ เปลือกตน้เกล้ียง สีเทาอมน ้ าตาล ใบเด่ียวรูปรี เรียงสลบัไปตามขอ้ตน้ ดอก

เด่ียว ออกตามซอกใบ หอ้ยลง กลีบเล้ียง 3 กลีบ กลีบดอก สีเหลืองอมเขียว รูปหอก มี 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น ชั้น

ละ 3 กลีบ หนาอวบน ้ า เกสรตวัผูแ้ละรังไข่จ  านวนมาก ผลเป็นผลกลุ่ม รูปกลมป้อม เส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 3-4 น้ิว เปลือกผลเป็นสีเขียว ผิวขรุขระ เป็นปุ่มกลมนูนเช่ือมต่อกนั เน้ือผลสีขาว เมล็ดรูปไข่สีด า

หรือสีน ้าตาลเขม้ (รูปท่ี 1) 

สรรพคุณท่ีใชเ้ป็นสารท่ีก าจดัตวัและไข่แมลงไดห้ลายชนิดข้ึนกบัสาร่ีใชส้กดัสารส าคญัออกมาโดย 

สารส าคญัของเมล็ดน้อยหน่าท่ีฆ่าแมลงและไข่ของแมลงได้คือ annonin, neoannonin, squamocin, 

annonareticin, squamostatin E, squamostatin B1 และ flavonoid โดยพบวา่มีฤทธ์ิฆ่าแมลงศตัรูพืชหลายชนิด 

เหา ตวัอ่อนยงุ แมลงสาบและแมลงกินผา้  1, 3 

 

 

รูปที ่1  ตน้นอ้ยหน่าในมหาวทิยาลยันเรศวร 
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ความเป็นพษิของน้อยหน่า 

 ส าหรับความเป็นพิษของตน้นอ้ยหน่าเม่ือให้สารสกดัส่วนท่ีอยูเ่หนือดินมีพิษปานกลาง  น ้ าคั้นจาก

เมล็ดและใบไม่ท าใหเ้กิดพิษถึงตาย และเม่ือน าน ้ าคั้นจากใบจะท าให้ความดนัโลหิตเปล่ียนแปลง น ้ าคั้นจาก

เมล็ดและใบนอ้ยหน่ามีพิษนอ้ยมากหากใหโ้ดยการรับประทาน  แต่การฉีดเขา้ร่างกายจะมีพิษปานกลาง  แต่

สารสกดัจากใบและเมล็ดจะท าให้เยื่อตาขาวแดง เยื่อตาขาวรอบกระจกตาบวมอย่างช้า ๆ ในขณะท่ีการ

ตอบสนองของม่านตาและกระจกตายงัเป็นปกติ ส าหรับผลต่อผิวหนงัสามารถท าอนัตรายต่อผิวหนงั  ส่วน

ใบและเมล็ดท าใหผ้วิหนงัร้อนแดง (erythema) และบวมข้ึนอยา่งชา้ ๆ 1-3 

 

สรุป 

 นอ้ยหน่าเป็นผลไมท่ี้อุดมไปดว้ยวิตามินและเกลือแร่ท่ีมีประโยขน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยงัเป็นแหล่ง

พลงังานส าหรับร่างกายไดอี้กดว้ย รวมทั้งเป็นผลไมท่ี้สามารถปลูกไดท้ัว่ไปในประเทศไทยและมีคุณสมบติั

ในการเป็นยาก าจดัแมลงตามธรรมชาติท่ีดี โดยมีการใชใ้บของพืชน้ีในการก าจดัเหา แต่การใชส้ารสกดัจาก

นอ้ยหน่าควรมีการะมดัระวงัในการใชเ้พราะเปลือกและใบของพืชชนิดน้ีสามารถท าให้เกิดการระคายเคือง

ต่อผวิหนงัและตาได้4-5 
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พษิของล าโพง 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

  

บทคัดย่อ 

 ล าโพงเป็นตน้ไมท่ี้ใช้เป็นพืชสมุนไพรและเป็นตน้ไมท่ี้ปลูกทัว่ไปทั้งปลูกประดบัในสวนและพบ

เห็นไดท้ัว่ไปในป่า  พืชชนิดน้ีมีสารอลัคาลอยด์ท่ีเป็นสาเหตุของอาการท่ีระบบการมองเห็นผิดปกติ ปวด

ทอ้ง คล่ืนไส้อาเจียร ทอ้งเสียและท าใหห้มดสติไดห้ากรับประทานในปริมาณมาก 

 

 

Thorn apple poisoning 

 Saengchai Nateeworanart * 

  

Abstract 

 Thorn apple is an herbaceous plant and often grown in gardens but can also be found growing in 

the wild. The plant contains alkaloids which can cause symptoms if large quantities are eaten. The plant 

poisoning responsible for vision problem, abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, and coma  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

*    Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok. 
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บทน า 

 ล าโพง มีช่ือสามญัภาษาองักฤษวา่ Thorn Apple, Apple of Peru, Green Thorn Apple, Hindu 

Datura, Metel  ช่ือวิทยาศาสตร์คือ Datura metel L. และมีช่ือพอ้งวิทยาศาสตร์วา่  Datura alba Rumph. ex 

Nees ถูกจดัอยูใ่นวงศเ์ดียวกบัมะเขือคือSolanaceae   ล าโพงมีช่ือทอ้งถ่ินวา่ มะเขือบา้ (ภาคเหนือ, ภาค

อีสาน), ล าโพงขาว ล าโพงดอกขาว (ภาคกลาง), ละองักะ (ส่วย-สุรินทร์), เล้ียก (เขมร-สุรินทร์), มัว่โต๊ะโละ 

เล่าเอ้ียงฮวย (จีน), หยางจินฮวั ม่านทวัหลวั (จีนกลาง) เป็นตน้  

ตน้ล าโพง ท่ีน ามาใช้เป็นยาสมุนไพรในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ ล าโพงขาว (ตน้เขียว ดอกสี

ขาว) และล าโพงกาสลกั (ตน้สีแดงเกือบด า ดอกสีม่วงเป็นชั้น) 

 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของล าโพง 

 ตน้ล าโพง จดัเป็นไมล้ม้ลุก ท่ีมีอายุประมาณ 1-2 ปี ล าตน้มีขนาดเล็กเท่าตน้มะเขือพวง มีความสูง

ของล าตน้ประมาณ 2 เมตร ล าตน้กลมตั้งตรง แตกก่ิงกา้นออกไปรอบ ๆ ตน้ ล าโพงขาวตน้สีเขียว ล าตน้

เปราะแต่เปลือกตน้เหนียว ทั้งตน้ไม่มีขนปกคลุม ขยายพนัธ์ุโดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีอุดม

สมบูรณ์หรือดินท่ีมีปุ๋ยมาก ๆ ชอบความช้ืนแฉะ เป็นพรรณไมก้ลางแจง้  เช่ือวา่มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นแถบภูเขา

ทางภาคตะวนัตกของประเทศปากีสถานและประเทศอฟักานิสถาน ต่อมาไดแ้พร่กระจายออกไปในเขตร้อน

และก่ึงร้อนทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทยดว้ย ซ่ึงจะพบข้ึนไดต้ามธรรมชาติทัว่ทุกภาคของประเทศ 

 ใบล าโพง เเป็นใบเด่ียวขนาดใหญ่ ออกเรียงสลับ แต่ใบบริเวณปลายก่ิงเกือบจะเรียงตรงข้าม 

ลกัษณะของใบคลา้ยกบัใบมะเขือพวง แผน่ใบเป็นรูปไข่หรือค่อนขา้งกลมเล็กนอ้ย ปลายใบแหลม โคนใบ

เฉียงและเวา้เขา้หากนัแต่มีขนาดไม่เท่ากนั ส่วนขอบใบเป็นคล่ืนและหยกัเป็นซ่ีฟันหยาบ ๆ ใบมีขนาดกวา้ง

ประมาณ 8-15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวอ่อน กา้นใบยาวประมาณ 2-6 

เซนติเมตร 

 ล าโพงออกดอกเด่ียวตามง่ามใบหรือส่วนยอดของต้น ลกัษณะของดอกเป็นรูปแตรหรือล าโพง

ขนาดใหญ่ ดอกจะมีความยาวประมาณ 3.5-5.5 น้ิว โคนดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ปลายบานออกเป็นรูป

แตรชั้นเดียว ดอกเป็นสีขาวและมีขนปกคลุม (แต่ถา้เป็นล าโพงกาสลกั ดอกจะเป็นสีม่วงและปลายกลีบซ้อน
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กนัประมาณ 2-3 ชั้น) โคนดอกมีกลีบเล้ียงสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวหุ้มอยู่ และยาวประมาณคร่ึงหน่ึงของ

ความยาวดอก กลีบดอกยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร ส่วนกลีบเล้ียงดอกยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ดอกมี

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2.5-7.5 เซนติเมตร แตกออกเป็น 5 แฉก ดอกมีเกสรเพศผู ้5 อนั และเกสร

เพศเมีย 1 อนั 

 ล าโพงติดผลเม่ือดอกร่วงโรยไปแลว้ โดยลกัษณะของผลเป็นลูกกลมขนาดเท่ากบัผลมะเขือเปราะ 

แต่ปกคลุมไปด้วยหนามแหลมยาวทั้งผล ผลอ่อนเป็นสีเขียว ส่วนผลแก่เป็นสีน ้ าตาลอ่อน ผลมีขนาดโต

ประมาณ 1-1.5 น้ิว เม่ือแก่จดัผลจะแตกภายในแบ่งเป็น 4 ซีก ภายในมีเมล็ดเป็นจ านวนมาก เมล็ดเป็นสี

น ้าตาลหรือสีด าและมีลกัษณะแบน เป็นรูปสามเหล่ียม 

  

 

ภาพที ่1 แสดงตน้และดอกล าโพงขาวท่ีปลูกในมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

สรรพคุณทางยาของล าโพง 

 เมล็ดน ามาคัว่พอหมดน ้ ามนั ใช้ปรุงเป็นยากินบ ารุงประสาท และเมล็ดมีสรรพคุณช่วยแก้อาการ

ปวดฟันและน ามาต าให้เป็นผงผสมกับน ้ ามนังา ใช้หยอดหูน ้ าหนวก บางต าราระบุว่าใช้รากเป็นยาแก้

วิกลจริต บา้งว่าน ้ าตม้จากใบ ราก และเมล็ด ใช้กินเป็นยาแก้อาการคุม้คลัง่และเป็นยาลดไข ้เปลือกผลมี

สรรพคุณเป็นยาแกก้ษยั ใชต้น้รากล าโพงผสมกบัยามหานิลเทียนทอง เป็นยาแกโ้รคซางเด็ก  ใบมีสรรพคุณ
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ช่วยท าให้ผูท่ี้เป็นหืดหายใจได้สะดวกยิ่งข้ึน น ้ าคั้นจากต้นเม่ือน ามาใช้หยอดตาจะท าให้ม่านตาขยาย 

เช่นเดียวกบัการหยอดตา ดอกน ามาหั่นตากแห้งผสมกบัยาฉุนสูบแก้อาการหอบหืด แก้การตีบตวัของ

หลอดลม โดยสูบตอนมีอาการหอบหืดก าเริบและสูบจนกวา่อาการจะหายไป แต่เด็กไม่ควรใชว้ิธีน้ี และไม่

ควรสูบมากจนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ไดรั้บพิษได ้ส่วนใบก็มีสรรพคุณเป็นยาแกห้อบหืดเช่นกนั เพราะ

ช่วยขยายหลอดลม หรือใชต้น้ล าโพงทั้งตน้น ามาตากแห้งหัน่สูบแกโ้รคหืด ถ่านจากรากมีรสเยน็ สรรพคุณ

เป็นยาแกไ้ขพ้ิษ เซ่ืองซึม และแกไ้ขก้าฬ รากใชฝ้นทาแกพ้ิษร้อน ดบัพิษร้อน 

 สารอลัคาลอยด์ Hyoscine มีฤทธ์ิกดสมองหรือกดประสาทส่วนกลาง ท าให้ประสาทสงบ ท าให้

จิตใจสงบ ท าให้ง่วงนอน และนอนหลบัไดย้าวข้ึน แต่ถา้ไดรั้บในปริมาณท่ีมากจนเกินไปจะท าให้เกิดภาพ

หลอน พูดจาเพอ้ มีอาการคุม้คลัง่คลา้ยกบัไดรั้บยาทะโทรปีน (Atropine) และท าให้หวัใจเตน้เร็วข้ึน มีการ

หายใจแรงข้ึน Hyoscine สามารถใชค้วบคุมอาการอาเจียนจากการเมารถได ้

 

ข้อควรระวงัในการใช้สมุนไพรล าโพง 

 สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดน้ี รวมทั้งผูท่ี้มีร่างกายอ่อนแอ ผูเ้ป็นโรคตาบอดตาใส 

ผูป่้วยเป็นหวดัไอร้อน และเป็นโรคเก่ียวกบัตบัและไต ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดน้ีเช่นกนั แมแ้พทย์

แผนโบราณของไทยจะใชล้ าโพงเพื่อรักษาโรคไดม้ากมาย แต่ก็มีค  าเตือนวา่ควรระวงัเป็นอย่างยิ่งถึงการใช้

เมล็ด เพราะเช่ือวา่มีพิษทางเมาเบ่ืออยา่งรุนแรง อาจท าให้เป็นบา้หรือถึงตายได ้ดว้ยเหตุน้ีตน้ล าโพงจึงมีอีก

ช่ือเรียกหน่ึงวา่ “มะเขือบา้” (ส่วนค าวา่มะเขือคงมาจากลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของตน้ล าโพงท่ีคลา้ยกบั

ตน้มะเขือพวง) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคนไทยในอดีตจะเรียกคนบา้บางจ าพวกวา่ “บา้ล าโพง” เพราะเช่ือวา่เกิดจาก

การสูบหรือกินล าโพงเขา้ไปนัน่เองหากไดรั้บสารพิษเขา้ไปจะท าให้เกิดอาการอ่อนเพลียและหลบัไป 4-8 

ชัว่โมง ถา้มีจ  านวนมากจะท าใหเ้กิดอาการเพอ้ฝัน ต่ืนเตน้ ตาแขง็ หายใจไม่สะดวก พูดไม่ออก เม่ือแกพ้ิษจน

แลว้ อาจมีอาการวกิลจริตตลอดไป รักษาไม่หาย  
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พษิของล าโพง 

 สารออกฤทธ์ิหรือสารพิษท่ีพบมากในเมล็ดและใบ (พบไดทุ้กส่วน แต่มีมากในเมล็ด) คือ สารใน

กลุ่มโทรเพนอลัคาลอยด์ (Tropane alkaloids) ได้แก่ ไฮออสซีน (Hyoscine), ไฮออสไซอะมีน 

(Hyoscyamine), และสโคโพลามีน (Scopolamine) ซ่ึงสารพิษในตน้ล าโพงจะไม่สามารถถูกท าลายไดด้ว้ย

ความร้อน 

 อาการเป็นพิษท่ีพบ ถา้กินเมล็ดและใบล าโพงเขา้ไปจะแสดงอาการภายในเวลา 5-10 นาที ซ่ึงอาการ

ท่ีพบก็คือ ปากและคอแห้ง กระหายน ้ าอยา่งรุนแรง น ้ าลายแห้งท าให้กลืนน ้ าลายล าบากและท าให้พูดไม่ชดั 

มีอาการปวดศีรษะ มีไขร่้วมกบัอาการปวดศีรษะ ผูป่้วยจะรู้สึกสับสน มึนงง ต่ืนเตน้ มีอาการประสาทหลอน

ทั้งหูและตา และอาจมีพฤติกรรมคลา้ยโรคจิต ท าใหเ้พอ้ฝัน ตาแข็ง ตาพร่า ม่านตาขยาย สู้แสงไม่ได ้ตวัร้อน 

ผิวหนังร้อนแดงและแห้ง กลา้มเน้ือท างานไม่ประสานกนั หายใจช้าและขดั ผิวหนังเป็นสีคล ้ าเพราะขาด

ออกซิเจน ในเด็กบางคนอาจมีอาการชกั ชีพจรเตน้เร็วและอ่อน นอกจากน้ียงัมีอาการปัสสาวะคัง่ ทอ้งผูก 

รายท่ีรุนแรงจะหมดสติและโคม่า  

 

การรักษาพษิล าโพง 

 ในกรณีท่ีรับประทานเขา้ไปควรรีบขดัขวางการดูดซึมของสารพิษ ซ่ึงอาจจะใช้วิธีกินผงถ่าน เพื่อ

ช่วยลดการดูดซึมของสารพิษ แลว้ให้ยาถ่าย และให้รีบน าส่งโรงพยาบาลเพื่อท าการลา้งทอ้ง ส าหรับการให้

ยาไฟโซสติกมีน (Physostigmine) (เด็กให้ในขนาด 0.5-1 มิลลิกรัม ส่วนผูใ้หญ่ให้ในขนาด 1-4 มิลลิกรัม) 

เขา้ทางหลอดเลือดอยา่งชา้ ๆ โดยใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 2 นาที และขนาดยาอาจเพิ่มข้ึนไดโ้ดยฉีดซ ้ าทุก 5 นาที 

แต่ขนาดยาท่ีใชท้ั้งหมดรวมกนัแลว้จะตอ้งใชไ้ม่เกิน 2 มิลลิกรัมส าหรับเด็ก และไม่เกิน 6 มิลลิกรัมส าหรับ

ผูใ้หญ่และควรมียาอะโทรปีน (Atropine) ขนาด 1 มิลลิกรัม เตรียมไวด้ว้ย เพื่อใช้แกไ้ขกรณีท่ีให้ยาไฟโซ

สติกมีน (Physostimine) มากเกินไป จนท าให้เกิดอาการหัวใจเตน้ชา้ ชกั หรือ หลอดลมเกร็งตวัอย่างมาก

และในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการต่ืนเตน้มากและมีอาการชกั อาจให้ยาไดอะซีแพม (Diazepam) ได ้แต่ตอ้งระวงั

อยา่ให้ในขนาดสูง เพราะในระยะหลงัพิษของสารในกลุ่มโทรเปนอลัคาลอยด์ (Tropane alkaloids) จะกด

การท างานของสมองส่วนกลางร่วมดว้ย ซ่ึงจะท าให้เสริมฤทธ์ิกบัยาไดอะซีแพม (Diazepam) ได ้และให้

น ้าเกลือทางหลอดเลือดเพื่อช่วยรักษาสมดุลของน ้าและอิเล็กโทรไลตใ์นร่างกาย1-8 
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ลลีาวดี 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

  

บทคดัย่อ 

 ลีลาวดี เป็นไมย้นืตน้ท่ีใชใ้นการประดบัสถานท่ีในเขตอากาศร้อน ตน้ไมน้ี้สามารถใชเ้ป็นสมุนไพรในการรักษา

โรคได ้อย่างไรก็ตาม พืชชนิดน้ีมีน ้ ายางท่ีเป็นพิษท่ีก่อให้เกิดการะคายเคืองผิวหนัง และท าให้เกิดตระตริวและอาการชกั

เกร็งไดใ้นกรณีท่ีกดัหรือกินดอกหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของตนัไมน้ี้ 

 

 

 

Plumiria 

Saengchai Nateeworanart * 

    

Abtract 

Plumeria sp is a perennial deciduous plant used as fragrant ornamental plant can grow in tropic, subtropical, 

mediterranean or desert climate.The plant is often used as a herbal remedy. However, All parts of this shrub yield mildly 

poisonous alkaloids, which can affect those with sensitive skin. Eating or biting   flowers or any parts of this shrub  may 

cause skin irritation or mild stomach pain and cramping in some people. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร พิษณุโลก 

*    Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok. 
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บทน า 

 ลีลาวดี เป็นไมย้นืตน้ท่ีมีถ่ินก าเนิดในอเมริกากลาง เม็กซิโก แคริบเบียน และอเมริกาใต ้ในอดีตคน

ไทยเรียกไมช้นิดน้ีวา่ลัน่ทมซ่ึงเสียงพอ้งกบัค าวา่ระทมจึงมีความเช่ือมาแต่โบราณวา่ไม่ควรปลูกตน้ลัน่ทมไว้

ในบริเวณบา้น เน่ืองจากมีช่ืออปัมงคลจะท าให้ผูอ้าศยัมีความทุกขใ์จและเกิดความเศร้าโศกต่อมาไดมี้การ

เปล่ียนมาเรียกช่ือใหม่เป็นลีลาวดี  โดยเป็นช่ือพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ซ่ึงมีความหมายว่า “ดอกไมท่ี้มีท่วงท่าสวยงามและอ่อนชอ้ย” และในปัจจุบนัน้ีตน้ลีลาวดีไดรั้บความนิยม

และปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย 

 ลีลาวดี มีช่ือสามญัวา่ Plumeria, Frangipani, Temple tree และช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Plumeria spp. จดั

อยู่ในวงศตี์นเป็ด (Apocynaceae) และอยูใ่นวงศย์่อย Rauvolfioideae มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ว่า จ  าปา, จงป่า 

(กาญจนบุรี), จ าปาลาว (ภาคเหนือ), จ าปาขาว (ภาคอีสาน), จ าปาขอม (ภาคใต)้, ไมจี้น (ยะลา), มอยอ 

(นราธิวาส), จ าไป (เขมร)  โดยเป็นตน้ไมท่ี้นิยมปลูกกนัอย่างแพร่หลายเพราะออกดอกตลอดปี เล้ียงดูง่าย 

และสีของดอกลีลาวดีนั้นยงัมีสีสันสดใส สวยงาม ไม่วา่จะเป็น ขาว เหลืองอ่อน ชมพู แดง และบางสายพนัธ์ุ

ดอกอาจจะมีมากกว่า 1 สี และดอกลีลาวดีถูกใช้เป็นดอกไมป้ระจ าชาติของประเทศลาว  ลีลาวดีเป็นไมท่ี้

น าเขา้มาจากเขมร ซ่ึงมีช่ือเดิมว่า “ตน้ขอม” เล่ากนัว่ามีการน าเขา้มาปลูกในไทย เม่ือคร้ังไปตีนครธมจน

ไดรั้บชยัชนะ แลว้ไดมี้การน าตน้ไมช้นิดน้ีเขา้มาปลูก และเรียกช่ือเป็นท่ีระลึกวา่ “ลัน่ธม” โดยค าวา่ลัน่นั้น

แปลวา่ ตีฆอ้ง ลัน่ฆอ้ง ลัน่กลอง ส่วนค าวา่ธมนั้นมาจากค าวา่ “นครธม” จึงเป็นท่ีมาของช่ือลัน่ธม และเพี้ยน

กลายมาเป็น “ลั่นทม” ในปัจจุบนั โดยมีผูรู้้ด้านภาษาไทยได้กล่าวถึงความหมายของลัน่ทมไว ้โดยมี

ความหมายว่า “การละแล้วซ่ึงความทุกข์ความโศกเศร้าและมีความสุข” เพราะค าว่า ลัน่ นั้นมีหมายว่า 

แตกหกั ละทิ้ง ส่วนค าวา่ ทม ก็หมายถึงความทุกขโ์ศก  

 

ประโยชน์ของต้นลลีาวดี 

 ลีลาวดีเป็นไมท่ี้มีสรรพคุณมาก โดยดอกลีลาวดีและเปลืกตน้ใชผ้สมกบัพลู ท าเป็นยาแกไ้ขแ้ละไข้

มาลาเรีย ส่วนของรากสามารถปรุงเป็นยาช่วยรักษาไขห้วดั และช่วยขบัเหง่ือแกร้้อนใน เน้ือไมใ้ชป้รุงเป็นยา

แกไ้อ รวมทั้งยางและแก่นช่วยถ่ายเสมหะและโลหิต  ใบแห้งช่วยรักษาโรคหืดหอบ ดว้ยการใช้ใบลีลาวดี

แห้งน ามาชงกบัน ้ าร้อนด่ืม นกจากน้ียางจากตน้ลีลาวดีใช้ผสมกบัไมจ้นัทร์และการบูรท าเป็นยาแกอ้าการ



วารสารนิตเิวชศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบบัท่ี 2 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

~ 77 ~ 
 

ปวดฟัน  ส่วนตน้มีการน ามาใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคล าไส้พิการของมา้ และเน้ือไมแ้ละยางจากตน้หรือ 

เปลือกรากและเปลือกตน้ใชป้รุงเป็นยาถ่ายและช่วยขบัลมในกระเพาะ  ใชเ้ปลือกตน้ผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าว 

มนัเนย และขา้ว ท าเป็นยาแกท้อ้งเดินและใชเ้ปลือกตน้ผสมกบัน ้ ามนัมะพร้าว มนัเนย และขา้ว ท าเป็นยาขบั

ปัสสาวะ  ส าหรับฝักน ามาฝนเพื่อน ามาใชท้าแกริ้ดสีดวงทวารได ้และส่วนเปลือกตน้ช่วยขบัระดู และมีการ

ใช้เน้ือไม้ในการขบัพยาธิ  รวมทั้งใช้เปลือกรากและเปลือกต้นปรุงเป็นยารักษาโรคหนองใน  ส าหรับ

สรรพคุณของยางและแก่นลีลาวดีช่วยรักษากามโรคและช่วยรักษาโรคไขขอ้อกัเสบ นอกจากน้ีใบสดใชช้ง

กบัน ้ าร้อนรักษาหิด  รวมทั้งใบสดลีลาวดีลนไฟประคบร้อนช่วยแกอ้าการปวดบวมได ้ และส่วนยางและ

แก่นใชป้รุงเป็นยาถ่ายพิษ และยางจากตน้ลีลาวดีใชผ้สมกบัไมจ้นัทร์และการบูรท าเป็นยาแกค้นั นอกจากน้ี

ดอกลีลาวดีประโยชน์ดอกลีลาวดี ใช้ท  าเป็นธูป และกล่ินของดอกลีลาวดีช่วยท าให้นอนหลบัสบายและมี

ความเช่ือว่ากล่ินของดอกลีลาวดีจะช่วยลดความรู้สึกทางเพศ เหมาะส าหรับนักบวชและผูฝึ้กตน ท่ีไม่

ตอ้งการใหก้ามารมณ์มากวนใจ1-4 

 

พษิของลลีาวดี 

 ตน้ลีลาวดีทุกส่วนมียางสีขาวขุ่นซ่ึงเป็นพิษ โดยสารท่ีเป็นพิษคือกรด Plumeric acid ถา้หากสัมผสั

ยางจะท าให้เกิดผื่นคนัตามผิวหนงั ผิวหนงัอกัเสบบวมแดง รวมทั้งหากมีการกดักินเขา้ไปจะเกิดอาการปวด

ทอ้ง เกิดตระคริวและการชักเกร็งในผูรั้บพิษบางรายได้ และเน่ืองจากก่ิงของตน้ลีลาวดีเปราะและหักง่าย 

ตน้ไมน้ี้ จึงไม่เหมาะท่ีจะปลูกในบา้นและสถานท่ีท่ีมีเด็กเล่นซุกซนอยู ่เพราะเด็กอาจไดรั้บพิษจากการสัมผสั

พืชชนิดน้ี5 
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การรณรงค์เลกิสูบบุหร่ีของมหาวทิยาลยันเรศวร 

 

แสงชยั นทีวรนารถ * 

 อุรัตน์ พิมลศรี **  

ประธาน วงศต์าหลา้ *** 

 

บทน า 

 การสูบบุหร่ีนอกจากจะก่อใหเ้กิดความร าคาญต่อบุคคลรอบขา้งแลว้ยงัเป็นสาเหตุของเพลิงไหมไ้ด้

หากผูสู้บไม่ระมดัระวงั นอกจากจะเป็นพิษภยัต่อตงัผูสู้บเองแลว้ โทษและโรคภยัของบุหร่ียงัส่งผลไปถึง

ผูค้นรอบขา้งก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพของเขาเหล่านั้นในฐานะผูสู้บบุหร่ีมือสอง (second hand smoker) 

ส าหรับโทษของบุหร่ีท่ีก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ (non communicable disease, NCD) ในปี พ ศ 2558 สถาบนั

เพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุของักฤษระบุวา่บุหร่ีเป็นสาเหตุร่วมท่ีท าให้เกิดโรคหวัใจขาดเลือดร้อยละ 

61.36 โรคปอดอุดตนัเร้ือรังร้อยละ 19.87 โรคมะเร็งปอดร้อยละ 11.87และโรคความดนัโลหิตสูงร้อยละ 

6.90 นอกจากน้ี บุหร่ียงัเป็นสาเหตุของการรับสารพิษและสารก่อโรคหลายชนิดท่ีก่อให้เกิดพิษภยัต่อร่างกาย 

เช่นคาร์บอนมอนอกไซด ์อะซิโตน ไฮโดรเจนไซยาไนด ์ แคดเม่ียม ฟอร์มาดีไฮด์ สารกมันัตรังสีโพโลเนียม

210 สารหนู นิโคติน ทาร์หรือน ้ามนัดิน ไนโตรเจนไดออกไซดแ์ละตะกัว่ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*        ภาควชิาเทคนิคการแพทย ์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

**     ภาควชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์ มหาวทิยาลยันเรศวร 

***    ภาควชิารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
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การเฝ้าระวงัและการควบคุมโรคทีเ่กดิสูบบุหร่ี 

  WHO Framework Convention on Tobacco Control หรือ WHO FCTC หรือ กรอบอนุสัญญาวา่

ดว้ยการควบคุมยาสูบ ค.ศ. 2003 ว่าด้วยการควบคุมการสูบบุหร่ีและการสูดดมควนับุหร่ี ทีมีสมาชิก 192 

ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไดร่้วมลงนามในกรอบอนุสัญญาเม่ือ 26 มิถุนายน พ.ศ.2546 เป็นล าดบัท่ี 36 กรอบ

อนุสัญญาน้ีมีสาระส าคัญว่าด้วยเร่ืองการควบคุมยาสูบ มีวตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชากรโลกให้

ปลอดภยัจากผลร้ายของการบริโภคยาสูบและการสูดดมควนั กรอบอนุสัญญาน้ีเป็นกลไกทางกฏหมาย

ระหว่างประเทศต่างๆ ในการสกัดกั้นมิให้ผลิตภณัฑ์ยาสูบแพร่กระจายไปทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสู่

ประเทศก าลงัพฒันาและหยดุย ั้งการเสียชีวติจากการสูบบุหร่ี  ส าหรับประเทศไทย มีพระราชบญัญติัควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบและพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535 และการก าหนดราคายาสูบ 1-4 

การรณงค์การเลกิสูบบุหร่ีและก าหนดเขตห้ามสุบบุหร่ีของมหาวทิยาลยันเรศวร  

 เน่ืองจากตระหนกัถึงโทษของการสูบบุหร่ี มหาวิทยาลยันเรศวรไดมี้โครงการรณรงค์ให้บุคลากร

เจา้หนา้ท่ี อาจารยแ์ละนิสิตในมหาวิทยาลยัตระหนกัถึงโทษของการสูบบุหร่ีโดยมีการติดตั้งป้ายณรงคก์าร

เลิกสูบบุหร่ีขนาดใหญ่ตามทางเขา้ออกมหาวิทยาลยั หอพกันิสิต สนามกีฬา ตามทางเดินในอาคารเรียนและ

โรงอาหาร ส าหรับในอาคารเรียนในแต่ละคณะไดมี้การขอความร่วมมือในการติดโปสเตอร์ตามคณะและ

ป้ายห้ามสูบบุหร่ีตามอาคารเรียนและห้องเรียนและห้องเรียนปฏิบติัการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปิดภาค

การศึกษาน้ี โดยหวงัผลการประชาสัมพนัธ์นิสิตเก่าและนิสิตท่ีจะเขา้มาใหม่ในปีการศึกษาหนา้ไดต้ระหนกั

ถึงความไม่เหมาะสมท่ีจะเสพบุหร่ีในสถาบนัแห่งน้ี  ส าหรับในส่วนของคณะสหเวชศาสตร์ได้มีการติด

โปสเตอร์รณรงค์การเลิกสูบบุหร่ีจากโปสเตอร์ชักชวนท่ีใช้ตวัอย่างจริงของนิสิตท่ีเลิกสูบบุหร่ีตามป้าย

ประกาศและลิฟทข์องคณะและก าหนดเขตหา้มสูบบุหร่ีทั้งในห้องเรียนและห้องปฏิบติัการของคณะ รวมทั้ง

ยงัมีการร่วมมือกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพติดป้ายรณรงคก์ารเลิกสูบบุหร่ีและเขต

ห้ามสูบบุหร่ีโดยใชโ้ปสเตอร์และป้ายหรือสต๊ิกเกอร์ท่ีสวยงามและทนัสมยัเพื่อชกัชวนให้นิสิตของคณะได้

เห็นถึงพิษภยัของการสูบบุหร่ี2 นอกจากน้ีภาควิชาเทนิคการแพยย์งัเคยไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก ส านกังาน 

สสส จดัให้มีโครงการเลิกสูบบุหร่ี โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อให้ความรู้ถึงพิษภยัของการ

สูบบุหร่ี และเจา้หนา้ท่ีจากโรงพยาบาลแนะแนวาทางในการเลิกสูบบุหร่ี บริหารปอดและตรวจสมรรถภาพ

การท างานของปอดในผูเ้สพบุหร่ี เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเลิกสูบบุห่ีในชุมชนอีกดว้ย 
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บทสรุป 

 ในสังคมปัจจุบนั การมองผูสู้บบุหร่ีเปล่ียนไปจากอดีตท่ีผ่านมาท่ีภาพนกัแสดงท่ีสูบบุหร่ีถูกมอง

ภาพในลกัษณะท่ีท าใหน้กัแสดงมีคุณลกัษณะท่ีดึงดูดใจ โดยคนในสังคมส่วนใหญ่ไดรั้บรู้ถึงพิษภยัของการ

สูบบุหร่ีทั้งในแง่ของการก่อใหเ้กิดโรคจากการเสพ ความส้ินเปลืองและการถูกสังคมมองในแง่ลบ แต่ยงัคงมี

การสูบบุหร่ีของคนในสังคงทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจากการอยากลองของวยัรุ่น การชกัชวนของเพื่อน บา้งก็อา้งวา่

เพื่อลดความเครียด ซ่ึงวยัรุ่นเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสสูบบุหร่ีจากสาเหตุท่ีกล่าวมาแล้ว มหาวิทยาลยันเรศวร

เล็งเห็นถึงโทษและสาเหตุของการสูบบุหร่ี จึงไดมี้การรณงคก์ารลดและเลิกสูบบุหร่ี โดยมีการรณงคใ์นช่วง

ท่ีมีการรับนอ้งใหม่ เพื่อใหนิ้สิตท่ีเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ีเห็นถึงพิษภยัของการสูบบุหร่ี โดยภาพท่ี

น าเสนอจะช้ีให้เห็นถึงการเอาชนะใจของผูสู้บท่ีเคยติดบุหร่ีมาก่อน รวมทั้งคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลยั

ไดใ้หร่้วมมือในการรณงคเ์ร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี 

 

ป้ายรณรงค์เขตห้ามสูบบุหร่ีหน้าหอพกันิสติ  

 

       

ป้ายรณรงค์ข้างทางเข้ามหาวทิยาลัยและข้างสนามกีฬา 
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ป้ายแสดงเขตห้ามสูบบุหร่ีในอาคารคณะพยาบาล 

 

   

โปสเตอร์รณรงค์การเลิกสูบบุหร่ีในลิฟท์และบอร์ดประกาศคณะสหเวชสาสตร์ 

 

   

ป้ายเขตห้ามสูบุหร่ีบางส่วนทีส่ามารถพบเห็นได้ตามอาคารเรียนและห้องปฏิบตักิารคณะสหเวชศาสตร์ 
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NPS 

New psychoactive substances 

นพ.ณฐั  ตนัศรีสวสัด์ิ * 

นพ.อุดมศกัด์ิ  หุ่นวจิิตร * 

 

บทน ำ 

NPS ยอ่จาก New Psychoactive Substances หรือ Novel Psychoactive Substances ซ่ึงแปลศพัทต์าม

ตวัอกัษร NPS หมายถึงสารชนิดใหม่ซ่ึงมีฤทธ์ิต่อระบบจิตและประสาทท่ีพึ่งมีการน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติัการจดัสารท่ีอยูใ่นกลุ่ม NPS นั้นนอกจากสารท่ีมีการสังเคราะห์ข้ึนมาใหม่ตาม

ช่ือสารกลุ่มน้ีคือ new หรือ novel แลว้ อีกส่วนหน่ึงก็เป็นการน าสารหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูห่รือรู้จกัอยูแ่ลว้แต่

ยงัไม่มีความแพร่หลายในการใชใ้นดา้นออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทและไม่ถูกควบคุมเป็นสารเสพติดไดถู้ก

น ามาใชเ้พื่อผลทางจิตและประสาทของผูเ้สพ  

 เหตุผลส าคญัท่ีมีการน าสารกลุ่ม NPS น้ีมาใช้เสพเน่ืองจาก NPS ยงัไม่ถูกจดัให้เป็นสารท่ีถูก

ควบคุมหรือเป็นสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ท าให้มีการน า NPS มาใช้แทนสารเสพติดท่ีถูกควบคุมและผิด

กฎหมาย และอีกเหตุผลท่ีส าคญัคือความกา้วหนา้ทั้งทางเทคโนโลยีการผลิตสารท่ีเกือบทุกห้องปฏิบติัการ

สามารถผลิตสังเคราะห์สารใหม่ได ้รวมถึงเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการผลิตการ

เสพกระจายใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถรับทราบขอ้มูลเหล่าน้ีไดโ้ดยง่ายและรวดเร็วและยงัสามารถซ้ือขายอยา่ง

ถูกกฎหมายผา่นระบบอินเตอร์เน็ตและไปรษณียร์ะหวา่งประเทศ โดยขอ้มูลจาก UNODC แสดงให้เห็นวา่มี

การระบาดของ NPS ไปเกือบทัว่ทุกพื้นท่ีบนโลก (รูปท่ี 1) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ภาควชิานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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รูปที ่1  รายงานการตรวจพบ NPS ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ (สีแดง) จากขอ้มูลของ UNODC ปี ค.ศ.2015                                           

(United Nations Office on Drugs and Crime, Early Warning Advisory on NPS, 2015) 

  

ส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs 

and Crime – UNODC) ไดก้  าหนดนิยาม NPS หมายถึง สารเสพติด (narcotics) สารหรือยาท่ีมีผลต่อจิต

ประสาท (psychotropic drugs) ท่ีไม่ถูกควบคุมตามรายการจากอนุสัญญา Single Convention on Narcotic 

Drugs 1961 และ Convention on Psychotropic substances 1971 

ในปี ค.ศ.2015 The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ตรวจวิเคราะห์พบ 

NPS ประกอบดว้ยสารเสพติด ยา สารและผลิตภณัฑ์จากพืชมากกวา่ 560 รายการ โดยพบวา่เป็น NPS ตวั

ใหม่ท่ีตรวจพบคร้ังแรกในปี ค.ศ.2015 มากกวา่ 100 รายการ NPS ท่ีตรวจวิเคราะห์พบนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

สารกระตุน้ระบบประสาท (stimulants) กบัสารสังเคราะห์โครงสร้างคลา้ยกญัชา (synthetic cannabinoids)  
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กำรแบ่งประเภท NPS 

 มีวธีิการแบ่งกลุ่ม NPS ไดห้ลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามโครงสร้างเคมี หรือแบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อ

ระบบประสาทเป็นตน้   

UNODC แบ่งสาร NPS เป็น 9 กลุ่ม ตามโครงสร้างเคมี ไดแ้ก่ 

1. Aminoindanes สารในกลุ่มน้ี เช่น 2-aminoindane, MDAI และ NM-2AI 

2. Phencyclidine-type substance สารในกลุ่มน้ี เช่น Phencyclidine (PCP) และ ยาเค (ketamine) 

3. Phenethylamines สารในกลุ่มน้ี เช่น amphetamine, ยาบา้ (methamphetamine) และยาอี (MDMA) 

4. Piperazines สารในกลุ่มน้ี เช่น 1-benzylpiperazine (BZP), MBZP และ MT-45 

5. Plant-based substances สารในกลุ่มน้ี เช่น พืชกระท่อม, Khat และ Salvia divinorum 

6. Synthetic cannabinoids สารในกลุ่มน้ี เช่น HU-210, JWH-018, APINACA และ cyclohexylphenol  

7. Synthetic cathinones สารในกลุ่มน้ี เช่น mephedrone, methylone, naphyrone, α-PVP  และ MDPV 

8. Tryptamines สารในกลุ่มน้ี เช่น 5-MeO-DMT, 5-MeO-DPT และ AMT 

9. Other substances คือสารท่ีไม่ถูกจดัใน 8 กลุ่มแรก เช่น 1,3-dimethylamylamine (DMAA) 

 

รูปที ่2  NPS ท่ีพบในปี ค.ศ.2015 (United Nations Office on Drugs and Crime, Early Warning Advisory on NPS, 2015) 
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ผลของ NPS ต่อร่ำงกำย 

1. กลุ่ม Stimulants 

การเสพสารในกลุ่มน้ีนอกจากมีการกระตุน้ระบบประสาทแลว้ ผลจากการท่ีมีสารส่ือประสาท 

serotonin เพิ่มข้ึนยงัท าใหเ้คล้ิมสุข (euphoria or high) มีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) และการเปิดกวา้งทาง

อารมณ์ (Emotional openess) เพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ตามผลของสารส่ือประสาทท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้มีผลต่อร่างกายอย่างหลากหลายทั้งดา้น

ร่างกายและจิตใจ เช่น กา้วร้าว วติกกงัวล สับสน อุณหภูมิร่างกายสูง ความดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 

ชกักระตุก เพอ้คลัง่ (delirium) ระบบหายใจลม้เหลว ผลการเสพในระยะยาวท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า ความจ า

เส่ือม และอาจเกิดโรคจิตเภท 

2. กลุ่ม Synthetic cannabinoids 

สารกลุ่มน้ีออกฤทธ์ิจบักบัตวัรับสารส่ือประสาท (cannabinoid receptor) โดยท่ีไม่มีผลของการ

คลายความกังวล (anxiolytic) และการต้านภาวะโรคจิต (antipsychotic) ท  าให้มีความป่ันป่วนขุ่นเคือง 

(agitate) สับสน พดูรัวและไม่ชดั (slurred speech) ความจ าลดลง เหง่ือออกมาก ความดนัโลหิตสูง ชีพจรเร็ว 

ชกักระตุก โรคหลอดเลือดสมอง กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด ระบบหายใจลม้เหลว 

3. กลุ่ม Dissociative hallucinogens 

ฤทธ์ิของสารกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการยบัย ั้งโดยแย่งจบักบัตวัรับสารส่ือประสาท NMDA 

(uncompetitive antagonist of glutamatergic NMDA receptors) ท าใหมี้อาการเคล้ิมสุขแบบ dissociative โดย

การรับรู้ (perception) ดา้นเวลาหายไปไม่รู้สึกเร่ืองกาลเวลา (absence of time) รู้สึกตวัเบาหรือไม่มีน ้ าหนกั 

(weightlessness) และรู้สึกไม่ถูกผกูมดักบัร่างกาย (disconnection from the physical body) และยงัมีฤทธ์ิ

บางส่วนท่ีเกิดจากการจบัตวัรับสารส่ือประสาท opioid และ monoaminergic 

ความเส่ียงอนัตรายต่อร่างกายและชีวิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรม

และความผิดปกติทางจิตและประสาท เช่น มีพฤติกรรมย  ้าคิดย  ้าท า พฤติกรรมระห ่า กา้วร้าว หรืออาจเกิด

ภาวะ catatonic state ภาวะระบบหายใจลม้เหลว 
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ผลจากการเสพในระยะยาวท าให้เกิดความผิดปกติรูปแบบต่าง ๆ ของระบบประสาทและ

ความจ า อารมณ์ผิดปกติ ปวดทอ้ง คล่ืนไส้อาเจียน หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ วูบหมดสติ การท าลายการท างาน

ของไต กระเพาะปัสสาวะอกัเสบเป็นแผล 

4. กลุ่ม Psychedelic hallucinogens 

สารกลุ่มน้ีออกฤทธ์ิท่ี 5-HT2A receptor ท าให้มีการเปล่ียนแปลงของความรับรู้ (perceptual 

alteration) รู้สึกมีประสบการณ์แปลกล้ีลบั (quasi-mystical experience) นอกจากน้ียงัอาจมีฤทธ์ิกระตุน้

ระบบประสาทดว้ยโดยเฉพาะสาร NBOMe, 5-MeO-DALT และสารกลุ่ม 2C 

 ผลเสียต่อร่างกายท าให้มีอารมณ์ผิดปกติ ภาวะประสาทหลอน ชีพจรเร็ว ความดนัโลหิตสูง 

อุณหภูมิสูง ชกักระตุก rhabdomyolysis และกลุ่มอาการ serotonin syndrome  

5. กลุ่ม Depressants 

-กลุ่ม Benzodiazepines สารกลุ่มน้ีออกฤทธ์ิท่ี GABA receptor ผลต่อร่างกายท าให้คลายความ

กงัวล แกอ้าการชกักระตุก ช่วยท าใหห้ลบั ความจ าลดลง และอาจท าใหร้ะบบหายใจลม้เหลว 

-กลุ่ม Opioids สารกลุ่มน้ีออกฤทธ์ิท่ี opioid receptor ท าให้มีผลต่อร่างกาย เช่น การไดย้ินเสียง

ลดลง ระบบหายใจลม้เหลว 

 

กำรตรวจวเิครำะห์ NPS 

 สาร NPS ท่ีมีขอ้มูลการศึกษาวิจยัมาแลว้สามารถเลือกวิธีตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสมตาม

โครงสร้างเคมีของสารนั้น  โดยอาจเลือกใช ้GC/FID, GC/MS หรือ LC/MS 

แต่สารกลุ่ม NPS ซ่ึงเป็นสารสังเคราะห์รุ่นใหม่ หรือน าผลิตภณัฑ์จากพืชท่ียงัไม่มีการศึกษา

โครงสร้างเคมีอย่างแน่ชดั ท าให้วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางนิติพิษวิทยาท่ีตอ้งพึ่งขอ้มูลท่ีมีการศึกษาวิจยัมา

ก่อนหน้าไม่สามารถน ามาใช้ตรวจวิเคราะห์ยืนยนัระบุชนิดสารในกลุ่ม NPS ได ้วิธีการตรวจวิเคราะห์ท่ี

เหมาะสมท่ีสุดส าหรับ NPS ในกลุ่มน้ีคือ high resolution LC/MS/MS 
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ประเด็นทำงนิติเวชศำสตร์ 

การเสียชีวิตจากการเสพ NPS 

มีรายงานการเสียชีวิตท่ีมีการเสพ  NPS ระหวา่งปี ค.ศ. 2010 – 2016 จ านวน 84 ราย โดยตรวจพบ

เป็นสารกลุ่ม cathinone derivatives 16 ชนิด สารกลุ่ม synthetic cannabinoids 10 ชนิด สารกลุ่ม 

phenethylamine derivatives 5 ชนิด โดยสาเหตุการตายร้อยละ 45 ถูกวินิจฉยัเป็นการเกิดพิษฉบัพลนั (acute 

intoxication) ร้อยละ 26 เสียชีวติจากสาเหตุอ่ืน และร้อยละ 29 ยงัไม่สามารถยนืยนัสาเหตุการเสียชีวติ 

การตรวจสารกลุ่ม NPS นอกจากการตรวจวิเคราะห์จากเลือดและปัสสาวะแลว้ ยงัสามารถตรวจ

วิเคราะห์สารกลุ่ม NPS จากเส้นผมไดด้ว้ย ซ่ึงมีประโยชน์ทั้งการระบุยืนยนัการเคยไดรั้บสารกลุ่มน้ีเขา้สู่

ร่างกายและใชใ้นการเฝ้าระวงัติดตามการรักษาทางคลินิกและการเฝ้าระวงัคุมประพฤติทางกฎหมายไดด้ว้ย 

การควบคุมทางกฎหมาย 

 ในแต่ละประเทศมีวิธีการทางกฎหมายส าหรับควบคุม NPS ท่ีแตกต่างกนั เช่น บางประเทศใช้

วธีิการระบุช่ือ NPS เป็นรายตวัในกฎหมายท่ีควบคุมการใชส้ารเสพติดหรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท แต่

ปัญหาท่ีส าคญัคือ NPS มีสารตวัใหม่ออกมาในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ท าให้การประกาศช่ือ NPS ใน

กฎหมายเพื่อควบคุมจะเป็นการไล่ตามหลงัสารในกลุ่ม NPS ดงันั้นบางประเทศจึงเลือกใช้วิธีระบุการ

ควบคุมสารเสพติดและวตัถุออกฤทธ์ิจิตประสาทโดยก าหนดเป็นสารท่ีมีโครงสร้างสารเคมีคลา้ยคลึงกบัสาร

เสพติดและวตัถุออกฤทธ์ิตน้แบบ อยา่งไรก็ตามการระบุโดยใชว้ิธีระบุโครงสร้างคลา้ยคลึง (analogues) ก็มี

ขอ้เสียคืออาจจะไปครอบคลุมถึงยารักษาโรคหรือผลิตภณัฑท่ี์อาจมีประโยชน์ในการใชง้านดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่

ควรมีการควบคุมในรูปแบบสารเสพติด 

 ประเทศไทยมีการควบคุมสารกลุ่ม NPS ผา่นทางกฎหมายท่ีส าคญั 2 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัยา

เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และพระราชบญัญติัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 โดยมีการระบุ

รายช่ือสารเป็นรายตวัท่ีมีการประกาศรายช่ือใหเ้ป็นสารเสพติดหรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  
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