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คำนำ

สารเสพติดเป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศไทย แต่ละสัปดาห์มีข่าวการจับกุมสารเสพติดจานวนมาก
ในพื้นที่ต่าง ๆ ทัว่ ทั้งระเทศไทย แม้ว่าสารเสพติดส่ วนใหญ่ที่มีการระบาดในปั จจุบนั คือ ยาบ้า แต่การเฝ้ า
ระวังสารเสพติดตัวใหม่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติ เช่น UNODC แสดงให้เห็นว่าสารเสพติด
ที่มีแนวโน้มการแพร่ ระบาดในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาคือ สารเสพติดกลุ่ม NPS เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้ องกันปราบปรามการซื้ อขายสารเสพติด รวมถึงการรักษาผูต้ ิดสารเสพติดต้องติดตามข้อมูลเหล่านี้
อย่างใกล้ชิด พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการและพัฒนาวิธีการดูแลบริ บาลผูต้ ิดสารเสพ
ติดเหล่านี้
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ควำมถี่อลั ลีลของ STR ตำแหน่ ง D10S1248 ในประชำกรไทยภำคเหนือ
Allele Frequency of STR Loci D10S1248 in Northern Thai Population
ธนภรณ์ เนตรทิพย์ *
ศ.นพ.ธานินทร์ ภู่พฒั น์ **

บทคัดย่ อ
ไมโครแซลเทิลไลท์ หรื อ STR (short tandem repeat) คือเครื่ องหมายทางพันธุ กรรมในกระบวนการ
ทางนิ ติ วิท ยาศาสตร์ เป็ นหนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถแยกเอกลัก ษณ์ ข องบุ ค คลและสามารถทดสอบ
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยความแตกต่างของจานวนซ้ าของชุดเบสทาให้
เกิดความหลายหลายของจานวนอัลลีล งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความถี่ของอัลลีลของดีเอ็นเอไมโคร
แซลเทิลไลท์ที่ตาแหน่ง D10S1248 ในประชากรไทยภาคเหนือที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดจานวน 184
คน ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR: polymerase chain reaction) แล้วนามาตรวจสอบรู ปแบบของดีเอ็นเอด้วยพอ
ลิ อคริ ลาไมด์เจลอิ เลคโตรโฟรรี สิ ส และย้อมด้วยเกลื อเงิ น พบรู ป แบบของอัล ลี ล ที่ ตาแหน่ ง D10S1248
ทั้งหมด 8 รู ปแบบ คือ อัลลีลที่ 8 และ 11-17 โดยอัลลีลที่มีความถี่สูงสุ ดคืออัลลีลที่ 13 และอัลลีลที่มีความถี่
ต่ า ที่ สุ ด คื อ 8

และ 11

จากการวิ เ คราะห์ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ พ บว่า ค่ า expected

heterozygosity (Hexp) เท่ากับ 0.7370 ค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากับ 0.663 ค่ากาลังการแยกแยะ
(PD) เท่ากับ 0.889 และค่ากาลังการคัดออก (PE) เท่ากับ 0.505 ประชากรอยูใ่ นความสมดุลของฮาร์ ดีไวน์
เบิร์ก ค่าความถี่ที่ได้จากงานวิจยั นี้มีความสัมพันธ์กบั ประชากรกลุ่มเอเชี ย ค่านี้ สามารถนาไปใช้ในการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลและพิสูจน์ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกได้
คำสำคัญ: PCR (polymerase chain reaction), DNA, ไมโครแซทเทิลไลท์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* นักศึกษาปริญญาโท สหสาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** ศาสตราจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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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)

บทนำ
ในทางนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลถือเป็ นกุญแจที่ สาคัญอย่างยิ่งในการค้นหาความ
จริ งเพื่อใช้ในการคลี่คลายคดี หากทราบว่าผูเ้ สี ยหายหรื อผูต้ ายเป็ นใครนั้นก็จะสามารถกาหนดแนวทางใน
การสื บหาข้อเท็จจริ งต่อไปได้ ปั จจุบนั การพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคลสามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่ น การ
ตรวจจากลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตได้ดว้ ยตาเปล่า รอยสัก ตาหนิ ไฝ ร่ องรอยบาดแผลหรื อความ
พิก าร การตรวจลายพิ มพ์นิ้วมื อ การตรวจลายพิ มพ์ฟั น เป็ นต้น แต่วิธีก าร ที่ ได้รับการยอมรั บ กันอย่า ง
แพร่ ห ลายว่า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความแม่ น ย าสู ง วิ ธี ห นึ่ ง คื อ การตรวจพิ สู จ น์ ล ายพิ ม พ์ดี เ อ็น เอ (DNA
fingerprint) ซึ่ งมีความสามารถตรวจวัตถุพยานทางชี วภาพได้หลากหลายมาก เช่น คราบเลือด คราบน้ าลาย
เส้นผม เส้นขน อสุ จิ กระดูก เป็ นต้น ดีเอ็นเอยังสามารถใช้ตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้โดยอาศัย
หลักการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมที่จะถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่งเสมอ
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ในการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจะตรวจโดยอาศัยความแตกต่างของจานวนซ้ าของชุ ดเบสทาให้
เกิดความหลากหลายของจานวนอัลลีลในสายของดีเอ็นเอ (tandem repeat) จะประกอบไปด้วยลาดับของเบส
ที่มีการซ้ ากันอย่างต่อเนื่ อง ขนาดเท่า ๆ กันเรี ยงซ้ ากัน ในชุ ดเบสซ้ า 1-6 คู่เบส แต่ไม่เกิน 100 ซ้ า จะเรี ยกว่า
short tandem repeat สามารถน ามาหาความแตกต่ า งของดี เ อ็ น เอบริ เวณที่ ส นใจโดยใช้เ ทคนิ ค
PCR(polymerase chain reaction) โดยจะใช้ไพรเมอร์ ที่มีความจาเพาะเจาะจงกับบริ เวณตาแหน่งที่สนใจ
นามาทดสอบความแตกต่างของจานวนชุดเบสซ้ าด้วยเทคนิคการแยกด้วยกระแสไฟฟ้ า
สาหรั บการตรวจพิสู จน์บุคคลด้วยดี เอ็นเอนั้น การตรวจเพียงตาแหน่ งเดี ยวไม่เพียงพอที่ จะแยก
บุคคลแต่ละบุคคลออกจากกันได้ จาเป็ นต้องมีการตรวจในหลาย ๆ ตาแหน่งร่ วมกัน เพื่อทาให้โอกาสที่จะ
พบลักษณะดีเอ็นเอที่บุคคลแต่ละคนจะเหมือนกันให้นอ้ ยที่สุด ซึ่ งในบางครั้งอาจพบปั ญหาที่ทาให้การตรวจ
เกิดความซับซ้อนอันเนื่องมาจาก เกิดการกลายพันธุ์ การขาดหายของดีเอ็นเอ หรื อ ดีเอ็นเอที่พบไม่ครบส่ วน
ทาให้ค่าความเชื่ อมัน่ ในการตรวจพิสูจน์ลดลง ส่ งผลกระทบต่อหลักฐานที่ได้มาอย่างจากัด ดังนั้นการเพิ่ม
ทางเลื อกหรื อโอกาสการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอในตาแหน่ งใหม่ สามารถนามาใช้เพื่อเพิ่มค่าความน่ าเชื่ อถื อ
ของหลักฐานหรื อนามาใช้หากเกิดกรณี ซบั ซ้อนขึ้นจากความจาเป็ นในการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ได้มาอย่าง
จากัด มีการเสนอการตรวจ STR ในขนาดที่เล็กลง โดยการเลื่อนไพรเมอร์ มาใกล้กบั ตาแหน่งที่ตอ้ งการมาก
ขึ้น ทาให้ลดขนาดของ PCR product ลง มีความไวในการตรวจมากขึ้น เรี ยกว่า miniSTR ซึ่ งเป็ นผลดีอย่างยิ่ง
ต่อหลักฐานที่ไม่สามารถเลือกได้วา่ จะมาในรู ปแบบใด อาจเกิดการเสื่ อมสภาพ หรื อให้ผลลบจากการตรวจ
STR ขนาดปกติ มีการศึกษา miniSTR ในตาแหน่งใหม่ที่นอกเหนื อจากการตรวจของ CODIS (combined
DNA index system) ในหลายประชากรทัว่ โลก แสดงให้เห็นว่าแต่ละประชากรมีความถี่ที่แตกต่างกัน เช่ น
การศึกษาความแตกต่างของประชากรสามเชื้ อชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ หรื อความแตกต่างของเชื้ อ
ชาติ จี น และเกาหลี ที่ อ าศัย อยู่ ใ นประเทศจี น นอกจากนี้ miniSTR

ยัง ให้ ค่ า ทางสถิ ติ ที่ สู ง แสดงถึ ง

ประสิ ทธิ ภาพในการตรวจพิสูจน์บุคคลได้ใกล้ เคียงกับค่า STR ขนาดปกติ การตรวจพิสูจน์ร่วมกับ STR
ตาแหน่งอื่น ยังเป็ นการเพิ่มค่าข้อมูลทางพันธุ กรรมได้อีกด้วย
ในงานวิจยั นี้ได้เลือก miniSTR ตาแหน่ง D10S1248 ซึ่ งตั้งอยูบ่ นโครโมโซมที่ 10 มีลาดับเบสซ้ าคือ
[GGAA]n มาศึกษาในประชากรไทยภาคเหนื อ จากการศึกษาก่อนหน้าในตาแหน่ง D10S1248 ในกลายกลุ่ม
ประชากร พบว่าตาแหน่งดังกล่าวให้ค่าทางสถิติที่สูง บ่งบอกได้วา่ มีประสิ ทธิ ภาพและความหลากหลายของ
ต าแหน่ ง ที่ พ บ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ใ นการตรวจพิ สู จ น์ เ อกลัก ษณ์ บุ ค คลและการตรวจหา
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่ วมกับตาแหน่ง STR อื่น ๆ ได้
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วิธีกำรทดลอง
ตัว อย่ า งดี เ อ็ น เอจากเซลล์ เ ยื่ อ บุ ก ระพุ ้ง แก้ ม และเลื อ ดจากผู้ที่ ม าท าการตรวจพิ สู จ น์ ดี เ อ็ น เอที่
ห้องปฏิ บตั ิการสารพันธุ กรรม ภาควิชานิ ติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยเป็ น
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ น 17 จังหวัดภาคเหนือที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด จานวน 184 ตัวอย่าง (368 อัล
ลีล) นาตัวอย่างมาสกัดดี เอ็นเอด้วย Chelex ทาการเพิ่มปริ มาณดี เอ็นเอ ด้วยเทคนิ ค polymerase chain
reaction (PCR) ประกอบไปด้วย ดีเอ็นเอต้นแบบ 1 ไมโครลิตร, JumpStart (Sigma, USA) 5 ไมโครลิตร, 4
ไมโครโมลาร์ D10S1248 ไพรเมอร์ (ตารางที่ 1) 1 ไมโครลิตร และ น้ ากลัน่ 3 ไมโครลิตร เมื่อเตรี ยมสภาวะ
เรี ยบร้อยแล้วทาการผสมให้เข้ากันแล้วนาเข้าเครื่ องเพิ่มปริ มาณสารพันธุ กรรม (thermocycle machine) โดย
ใช้โปรแกรมปรับอุณหภูมิดงั ต่อไปนี้ โดยจะตั้งไว้ 30 รอบ (30 cycles) โดย Pre-denaturation 95 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 10 นาที, Denaturation 94 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วินาที, Annealing 57 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 30 วินาที, Extension 72 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 45 นาที และ Final-extension 60 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นตรวจสอบ PCR product ด้วย 8.5% polyacrylamide gel electrophoresis
การตรวจสอบผลโดยจะเทียบกับ allelic ladder ของตาแหน่ง D10S1248 แล้วประเมินประสิ ทธิ ภาพทางนิติ
วิทยาศาสตร์ดว้ ยสมการทางสถิติ
ตำรำงที่ 1 ลาดับเบสไพรเมอร์ ที่ใช้ในการเพิ่มปริ มาณเครื่ องหมายพันธุกรรม STR ตาแหน่ง D10S1248
Sequence
bp
Forward primer 5’- TTAATGAATTGAACAAATGAGTGAG -3’ 25
Reverse primer 5’- GCAACTCTGGTTGTATTGTCTTCAT -3’ 25
ผลกำรศึกษำ
จากการเพิ่มปริ มาณ ดีเอ็นเอด้วยเทคนิ ค PCR ด้วยไพรเมอร์ ที่มีความจาเพาะเจาะจงกับ ตาแหน่ ง
D10S1248 ในประชากรไทยภาคเหนือ 184 ตัวอย่าง โดย เมื่อนาไปวิเคราะห์ดว้ ย 8.5% polyacrylamide gel
electrophoresis โดยใช้ allelic ladder เป็ น ดีเอ็นเอมาตรฐาน ในประชากรตัวอย่างพบอัลลีล 8 รู ปแบบ คืออัล
ลีลที่ 8 และ 11 – 17 มีขนาด 79–115 คู่เบส แสดงในรู ปที่ 1 อัลลีลที่พบมากที่สุดคืออัลลีลที่ 13 อัลลีลที่พบ
น้อ ยที่ สุ ดคื อ อัล ลี ล ที่ 8 และ 11 จากนั้น น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากประชากรไปประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพทางนิ ติ
วิทยาศาสตร์ ได้ผลการประเมินตามตารางที่ 2
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รู ปที่ 1 ผลการตรวจสอบอัลลีลของตาแหน่ง D10S1248 ด้วย 8.5% polyacrylamide gel
โดย 1, 2, 3, … , 10 ตัวอย่างดีเอ็นเอในประชากรไทยภาคเหนือ L คือ allelic ladder ของ STR ที่ตาแหน่ง D10S1248

ตำรำงที่ 2 ความถี่อลั ลี ลที่ พบในประชากรภาคเหนื อ ตาแหน่ งที่ 8 และ 11-17 โดยที่ ตาแหน่ ง D10S1248 มีเบสซ้ าเป็ น
[GGAA]n และการประเมินประสิ ทธิภาพทางนิติวทิ ยาศาสตร์ในประชากรไทยภาคเหนือ

Allele
8
11
12
13
14
15
16
17
Hexp
Hobs
PD
PE
PIC

number Frequcncy
1
0.003
1
0.003
23
0.063
145
0.394
62
0.168
97
0.264
32
0.087
7
0.019
0.737
0.663
0.889
0.505
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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สรุ ปและอภิปรำย
จากการศึ ก ษาความถี่ อลั ลี ล ในประชากรไทยภาคเหนื อ ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พันธ์ ท างสายเลื อด โดย
คัดเลือกจาก บิดา-มารดาที่มีภูมิลาเนาอาศัยอยูใ่ น 17 จังหวัดภาคเหนื อ ที่ตาแหน่ง D10S1248 จานวน 184
ตัวอย่าง ซึ่ งเป็ น STR ที่มีขนาดเล็ก (miniSTR) พบรู ปแบบอัลลีลทั้งหมด 8 รู ปแบบ คือ อัลลีลที่ 8 และอัลลีล
ที่ 11-17 มีขนาด 79-115 คู่เบส รู ปแบบของอัลลีลที่พบมีลาดับเบสซ้ าเป็ น [GGAA]n ความถี่อลั ลีลที่พบมาก
ที่สุดคืออัลลีลที่ 13 (0.394) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มประชากรเอเชี ย ดังเช่นในการศึกษาที่
ประเทศจีน กลุ่มประชากร She ในจังหวัด Fujian ในจีน หรื อการศึกษาหาความถี่ ของอัลลีลในประชากร
ญี่ปุ่น และข้อมูลประชากรเกาหลี ที่ตาแหน่ ง D10S1248 ทั้งสามประชากรมี ความถี่ ของอัลลี ลที่ 13 เป็ น
ความถี่ สูง สุ ด ซึ่ งเป็ นไปได้ว่า ประชากรทั้งสามมี ความเกี่ ย วพันทางชาติ พ นั ธุ์ เช่ นเดี ยวกับประชากรไทย
ภาคเหนื อ จากการถ่ายทอดทางลักษณะทางพันธุ กรรมจากรุ่ นสู่ รุ่น ประชากรที่นามาทาการศึกษานั้น อยูใ่ น
สมดุลของฮาร์ ดี-ไวน์เบิร์ก (Hardy-Weinberg equilibrium) จากการทดสอบด้วย chi-square test แสดงให้
เห็นว่า วิธีการที่นามาใช้ในการทดสอบหาค่าความถี่ของอัลลีลที่ตาแหน่ง D10S1248 มีการเลือกสุ่ มตัวอย่าง
ประชากรที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาจากการประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ในประชากรไทยภาคเหนื อ ค่า
expected heterozygosity (Hexp) และค่า observed heterozygosity (Hobs) เท่ากับ 0.737 และ 0.663 ตามลาดับ
แสดงถึ ง การพบจี โนไทป์ ที่เป็ นลัก ษณะพันธุ์ ทาง (heterozygous) ได้สูง ซึ่ งค่ าที่ ได้น้ ันสอดคล้องกับค่ า
polymorphic information content (PIC) เท่ากับ 0.735 เป็ นค่าที่บ่งบอกความหลากหลายของข้อมูลที่ศึกษา
ซึ่ งมีค่าที่ใกล้เคียงกัน บ่งบอกได้ค่า ตาแหน่ง D10S1248 มีความหลากหลายของข้อมูลทางพันธุ กรรมสู ง มี
โอกาสน้อยที่จะพบบุคคลที่มีลกั ษณะทางพันธุ กรรมที่เหมือนกันน้อย ค่า power of discrimination (PD)
เท่ากับ 0.889 คือค่ากาลังการแยกแยะที่สามารถแยกบุคคลสองคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันได้ถึงร้อยละ 88.9
และค่า power of exclusion (PE) เป็ น ค่ากาลังการคัดออกที่แสดงความสามารถในการคัดบุคคลที่ไม่ใช่พ่อ
ออกไป ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ซึ่ ง ประกอบไปด้วยสามค่า คือ PE(no parent), PE(one
parent) และ PE ซึ่ งเท่ากับ การจะใช้ค่าใดนั้นแล้วแต่กรณี ที่มีการตรวจ ซึ่ งจะสามารถคัดบุคคลที่ไม่ใช่พ่อ
ออกไปได้อย่างถูกต้องในการตรวจ ได้ถึง ร้อยละ 33.18, 50.94 และ 50.5 ตามลาดับ โดยใช้ตาแหน่ ง
D10S1248 เพียงตาแหน่งเดียว
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พิษของน้ อยหน่ า

แสงชัย นทีวรนารถ *
บทคัดย่ อ
น้อยหน่าเป็ นพืชที่เป็ นแหล่งพลังงานให้กบั ร่ างกายและยังเป็ นแหล่งของ วิตามิน C B2 B3 B5 B6 B9 ไทอามีน
แมกนีเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ยม นอกจากนี้ ใบและเมล็ด รวมทั้งผลอ่อนของต้นไม้ชนิ ดนี้ ยงั สามารถใช้เป็ น
ยากาจัดแมลงได้ อย่างไรก็ตาม เปลือกและใบของต้นไม้น้ ีอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดการระคายเคืองต่อตาได้

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 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok.
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บทนา
น้อยหน่า (Sugar apple, Sweet sop, Custard apple ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Annona squamosa L. มี
ชื่ อท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป เช่น เตียบ, น้อยแน่, มะนอแน่, มะแน่, มะออจ้า, มะโอจ่า, ลาหนัง, หน่อเกล๊าะ
แซ, หมักเขียบ เป็ นพืชที่จดั อยูใ่ นวงศ์ Annonaceae
น้อยหน่าเป็ นไม้ยืนต้น เปลื อกต้นเกลี้ ยง สี เทาอมน้ าตาล ใบเดี่ ยวรู ปรี เรี ยงสลับไปตามข้อต้น ดอก
เดี่ยว ออกตามซอกใบ ห้อยลง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก สี เหลืองอมเขียว รู ปหอก มี 6 กลีบ เรี ยง 2 ชั้น ชั้น
ละ 3 กลี บ หนาอวบน้ า เกสรตัวผูแ้ ละรั ง ไข่ จานวนมาก ผลเป็ นผลกลุ่ ม รู ป กลมป้ อม เส้ นผ่า ศู นย์ก ลาง
ประมาณ 3-4 นิ้ว เปลื อกผลเป็ นสี เขียว ผิวขรุ ขระ เป็ นปุ่ มกลมนูนเชื่ อมต่อกัน เนื้ อผลสี ขาว เมล็ดรู ปไข่สีดา
หรื อสี น้ าตาลเข้ม (รู ปที่ 1)
สรรพคุณที่ใช้เป็ นสารที่กาจัดตัวและไข่แมลงได้หลายชนิ ดขึ้นกับสารี่ ใช้สกัดสารสาคัญออกมาโดย
สารส าคัญ ของเมล็ ด น้อยหน่ า ที่ ฆ่า แมลงและไข่ ข องแมลงได้คื อ annonin, neoannonin, squamocin,
annonareticin, squamostatin E, squamostatin B1 และ flavonoid โดยพบว่ามีฤทธิ์ ฆ่าแมลงศัตรู พืชหลายชนิ ด
เหา ตัวอ่อนยุง แมลงสาบและแมลงกินผ้า

1, 3

รู ปที่ 1 ต้นน้อยหน่าในมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ความเป็ นพิษของน้ อยหน่ า
สาหรับความเป็ นพิษของต้นน้อยหน่าเมื่อให้สารสกัดส่ วนที่อยูเ่ หนื อดินมีพิษปานกลาง น้ าคั้นจาก
เมล็ดและใบไม่ทาให้เกิดพิษถึงตาย และเมื่อนาน้ าคั้นจากใบจะทาให้ความดันโลหิ ตเปลี่ยนแปลง น้ าคั้นจาก
เมล็ดและใบน้อยหน่ามีพิษน้อยมากหากให้โดยการรับประทาน แต่การฉี ดเข้าร่ างกายจะมีพิษปานกลาง แต่
สารสกัดจากใบและเมล็ดจะทาให้เยื่อตาขาวแดง เยื่อตาขาวรอบกระจกตาบวมอย่างช้า ๆ ในขณะที่การ
ตอบสนองของม่านตาและกระจกตายังเป็ นปกติ สาหรับผลต่อผิวหนังสามารถทาอันตรายต่อผิวหนัง ส่ วน
ใบและเมล็ดทาให้ผวิ หนังร้อนแดง (erythema) และบวมขึ้นอย่างช้า ๆ 1-3

สรุ ป
น้อยหน่ าเป็ นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลื อแร่ ที่มีประโยขน์ต่อร่ างกาย อีกทั้งยังเป็ นแหล่ง
พลังงานสาหรับร่ างกายได้อีกด้วย รวมทั้งเป็ นผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทวั่ ไปในประเทศไทยและมีคุณสมบัติ
ในการเป็ นยากาจัดแมลงตามธรรมชาติที่ดี โดยมีการใช้ใบของพืชนี้ ในการกาจัดเหา แต่การใช้สารสกัดจาก
น้อยหน่าควรมีการะมัดระวังในการใช้เพราะเปลือกและใบของพืชชนิ ดนี้ สามารถทาให้เกิดการระคายเคือง
ต่อผิวหนังและตาได้4-5
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1. น้อยหน่า. สื บค้นเมื่อ 6 เมษายน 2560 สื บค้นจาก http://medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/annona.html
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3. เต็ม สมิตินนั ทน์. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย กรุ งเทพ: สานักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช. 2557
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พิษของลาโพง
แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่อ
ลาโพงเป็ นต้นไม้ที่ใช้เป็ นพืชสมุนไพรและเป็ นต้นไม้ที่ปลูกทัว่ ไปทั้งปลูกประดับในสวนและพบ
เห็ นได้ทวั่ ไปในป่ า พืชชนิ ดนี้ มีสารอัลคาลอยด์ที่เป็ นสาเหตุของอาการที่ระบบการมองเห็ นผิดปกติ ปวด
ท้อง คลื่นไส้อาเจียร ท้องเสี ยและทาให้หมดสติได้หากรับประทานในปริ มาณมาก

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 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok.
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บทนา
ลาโพง มีชื่อสามัญภาษาอังกฤษว่า Thorn Apple, Apple of Peru, Green Thorn Apple, Hindu
Datura, Metel ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Datura metel L. และมีชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ วา่ Datura alba Rumph. ex
Nees ถูกจัดอยูใ่ นวงศ์เดียวกับมะเขือคือSolanaceae

ลาโพงมีชื่อท้องถิ่นว่า มะเขือบ้า (ภาคเหนือ, ภาค

อีสาน), ลาโพงขาว ลาโพงดอกขาว (ภาคกลาง), ละอังกะ (ส่ วย-สุ รินทร์ ), เลี้ยก (เขมร-สุ รินทร์ ), มัว่ โต๊ะโละ
เล่าเอี้ยงฮวย (จีน), หยางจินฮัว ม่านทัวหลัว (จีนกลาง) เป็ นต้น
ต้นลาโพง ที่นามาใช้เป็ นยาสมุนไพรในประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิ ด คือ ลาโพงขาว (ต้นเขียว ดอกสี
ขาว) และลาโพงกาสลัก (ต้นสี แดงเกือบดา ดอกสี ม่วงเป็ นชั้น)

ลักษณะโดยทัว่ ไปของลาโพง
ต้นลาโพง จัดเป็ นไม้ลม้ ลุก ที่มีอายุประมาณ 1-2 ปี ลาต้นมีขนาดเล็กเท่าต้นมะเขือพวง มีความสู ง
ของลาต้นประมาณ 2 เมตร ลาต้นกลมตั้งตรง แตกกิ่ งก้านออกไปรอบ ๆ ต้น ลาโพงขาวต้นสี เขี ยว ลาต้น
เปราะแต่เปลื อกต้นเหนี ยว ทั้ง ต้นไม่มีข นปกคลุ ม ขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ ด เจริ ญเติ บโตได้ดีในดิ นที่ อุดม
สมบูรณ์หรื อดินที่มีปุ๋ยมาก ๆ ชอบความชื้ นแฉะ เป็ นพรรณไม้กลางแจ้ง เชื่ อว่ามีถิ่นกาเนิ ดอยูใ่ นแถบภูเขา
ทางภาคตะวันตกของประเทศปากีสถานและประเทศอัฟกานิ สถาน ต่อมาได้แพร่ กระจายออกไปในเขตร้อน
และกึ่งร้อนทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่ งจะพบขึ้นได้ตามธรรมชาติทวั่ ทุกภาคของประเทศ
ใบล าโพง เเป็ นใบเดี่ ย วขนาดใหญ่ ออกเรี ย งสลับ แต่ ใ บบริ เ วณปลายกิ่ ง เกื อ บจะเรี ย งตรงข้า ม
ลักษณะของใบคล้ายกับใบมะเขือพวง แผ่นใบเป็ นรู ปไข่หรื อค่อนข้างกลมเล็กน้อย ปลายใบแหลม โคนใบ
เฉี ยงและเว้าเข้าหากันแต่มีขนาดไม่เท่ากัน ส่ วนขอบใบเป็ นคลื่นและหยักเป็ นซี่ ฟันหยาบ ๆ ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 8-15 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ใบเป็ นสี เขียวอ่อน ก้านใบยาวประมาณ 2-6
เซนติเมตร
ลาโพงออกดอกเดี่ ยวตามง่ ามใบหรื อส่ วนยอดของต้น ลัก ษณะของดอกเป็ นรู ป แตรหรื อล าโพง
ขนาดใหญ่ ดอกจะมีความยาวประมาณ 3.5-5.5 นิ้ ว โคนดอกเชื่ อมติดกันเป็ นหลอด ปลายบานออกเป็ นรู ป
แตรชั้นเดียว ดอกเป็ นสี ขาวและมีขนปกคลุม (แต่ถา้ เป็ นลาโพงกาสลัก ดอกจะเป็ นสี ม่วงและปลายกลีบซ้อน
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กันประมาณ 2-3 ชั้น) โคนดอกมีกลี บเลี้ ยงสี เหลื องอ่อนหรื อสี เขียวหุ ้มอยู่ และยาวประมาณครึ่ งหนึ่ งของ
ความยาวดอก กลีบดอกยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร ส่ วนกลีบเลี้ยงดอกยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ดอกมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5-7.5 เซนติเมตร แตกออกเป็ น 5 แฉก ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน และเกสร
เพศเมีย 1 อัน
ลาโพงติดผลเมื่อดอกร่ วงโรยไปแล้ว โดยลักษณะของผลเป็ นลูกกลมขนาดเท่ากับผลมะเขือเปราะ
แต่ปกคลุ มไปด้วยหนามแหลมยาวทั้งผล ผลอ่อนเป็ นสี เขี ยว ส่ วนผลแก่ เป็ นสี น้ าตาลอ่อน ผลมี ขนาดโต
ประมาณ 1-1.5 นิ้ ว เมื่ อแก่จดั ผลจะแตกภายในแบ่งเป็ น 4 ซี ก ภายในมีเมล็ดเป็ นจานวนมาก เมล็ดเป็ นสี
น้ าตาลหรื อสี ดาและมีลกั ษณะแบน เป็ นรู ปสามเหลี่ยม

ภาพที่ 1 แสดงต้นและดอกลาโพงขาวที่ปลูกในมหาวิทยาลัยนเรศวร

สรรพคุณทางยาของลาโพง
เมล็ดนามาคัว่ พอหมดน้ ามัน ใช้ปรุ งเป็ นยากิ นบารุ งประสาท และเมล็ดมีสรรพคุ ณช่ วยแก้อาการ
ปวดฟั นและนามาตาให้เป็ นผงผสมกับ น้ า มันงา ใช้หยอดหู น้ า หนวก บางตาราระบุ ว่า ใช้รากเป็ นยาแก้
วิกลจริ ต บ้างว่าน้ าต้มจากใบ ราก และเมล็ด ใช้กินเป็ นยาแก้อาการคุ ม้ คลัง่ และเป็ นยาลดไข้ เปลื อกผลมี
สรรพคุณเป็ นยาแก้กษัย ใช้ตน้ รากลาโพงผสมกับยามหานิ ลเทียนทอง เป็ นยาแก้โรคซางเด็ก ใบมีสรรพคุณ
~ 71 ~
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ช่ วยทาให้ผูท้ ี่ เป็ นหื ดหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้ น น้ า คั้นจากต้นเมื่ อนามาใช้หยอดตาจะทาให้ม่า นตาขยาย
เช่ นเดี ยวกับการหยอดตา ดอกนามาหั่นตากแห้งผสมกับยาฉุ นสู บแก้อาการหอบหื ด แก้การตี บตัวของ
หลอดลม โดยสู บตอนมีอาการหอบหื ดกาเริ บและสู บจนกว่าอาการจะหายไป แต่เด็กไม่ควรใช้วิธีน้ ี และไม่
ควรสู บมากจนเกินไป เพราะอาจจะทาให้ได้รับพิษได้ ส่ วนใบก็มีสรรพคุณเป็ นยาแก้หอบหื ดเช่นกัน เพราะ
ช่วยขยายหลอดลม หรื อใช้ตน้ ลาโพงทั้งต้นนามาตากแห้งหัน่ สู บแก้โรคหื ด ถ่านจากรากมีรสเย็น สรรพคุณ
เป็ นยาแก้ไข้พิษ เซื่ องซึ ม และแก้ไข้กาฬ รากใช้ฝนทาแก้พิษร้อน ดับพิษร้อน
สารอัลคาลอยด์ Hyoscine มีฤทธิ์ กดสมองหรื อกดประสาทส่ วนกลาง ทาให้ประสาทสงบ ทาให้
จิตใจสงบ ทาให้ง่วงนอน และนอนหลับได้ยาวขึ้น แต่ถา้ ได้รับในปริ มาณที่มากจนเกินไปจะทาให้เกิดภาพ
หลอน พูดจาเพ้อ มีอาการคุ ม้ คลัง่ คล้ายกับได้รับยาทะโทรปี น (Atropine) และทาให้หวั ใจเต้นเร็ วขึ้น มีการ
หายใจแรงขึ้น Hyoscine สามารถใช้ควบคุมอาการอาเจียนจากการเมารถได้

ข้ อควรระวังในการใช้ สมุนไพรลาโพง
สตรี มีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิ ดนี้ รวมทั้งผูท้ ี่มีร่างกายอ่อนแอ ผูเ้ ป็ นโรคตาบอดตาใส
ผูป้ ่ วยเป็ นหวัดไอร้ อน และเป็ นโรคเกี่ ยวกับตับและไต ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิ ดนี้ เช่ นกัน แม้แพทย์
แผนโบราณของไทยจะใช้ลาโพงเพื่อรักษาโรคได้มากมาย แต่ก็มีคาเตือนว่าควรระวังเป็ นอย่างยิง่ ถึ งการใช้
เมล็ด เพราะเชื่ อว่ามีพิษทางเมาเบื่ออย่างรุ นแรง อาจทาให้เป็ นบ้าหรื อถึงตายได้ ด้วยเหตุน้ ี ตน้ ลาโพงจึงมีอีก
ชื่ อเรี ยกหนึ่ งว่า “มะเขือบ้า” (ส่ วนคาว่ามะเขือคงมาจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของต้นลาโพงที่คล้ายกับ
ต้นมะเขือพวง) ซึ่ งสอดคล้องกับคนไทยในอดีตจะเรี ยกคนบ้าบางจาพวกว่า “บ้าลาโพง” เพราะเชื่ อว่าเกิดจาก
การสู บหรื อกินลาโพงเข้าไปนัน่ เองหากได้รับสารพิษเข้าไปจะทาให้เกิ ดอาการอ่อนเพลี ยและหลับไป 4-8
ชัว่ โมง ถ้ามีจานวนมากจะทาให้เกิดอาการเพ้อฝัน ตื่นเต้น ตาแข็ง หายใจไม่สะดวก พูดไม่ออก เมื่อแก้พิษจน
แล้ว อาจมีอาการวิกลจริ ตตลอดไป รักษาไม่หาย
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พิษของลาโพง
สารออกฤทธิ์ หรื อสารพิษที่พบมากในเมล็ดและใบ (พบได้ทุกส่ วน แต่มีมากในเมล็ด) คือ สารใน
กลุ่ ม โทรเพนอัล คาลอยด์ (Tropane alkaloids) ได้แ ก่ ไฮออสซี น (Hyoscine), ไฮออสไซอะมี น
(Hyoscyamine), และสโคโพลามีน (Scopolamine) ซึ่ งสารพิษในต้นลาโพงจะไม่สามารถถูกทาลายได้ดว้ ย
ความร้อน
อาการเป็ นพิษที่พบ ถ้ากินเมล็ดและใบลาโพงเข้าไปจะแสดงอาการภายในเวลา 5-10 นาที ซึ่ งอาการ
ที่พบก็คือ ปากและคอแห้ง กระหายน้ าอย่างรุ นแรง น้ าลายแห้งทาให้กลืนน้ าลายลาบากและทาให้พูดไม่ชดั
มีอาการปวดศีรษะ มีไข้ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ผูป้ ่ วยจะรู ้สึกสับสน มึนงง ตื่นเต้น มีอาการประสาทหลอน
ทั้งหูและตา และอาจมีพฤติกรรมคล้ายโรคจิต ทาให้เพ้อฝัน ตาแข็ง ตาพร่ า ม่านตาขยาย สู ้แสงไม่ได้ ตัวร้อน
ผิวหนังร้ อนแดงและแห้ง กล้ามเนื้ อทางานไม่ประสานกัน หายใจช้าและขัด ผิวหนังเป็ นสี คล้ าเพราะขาด
ออกซิ เจน ในเด็กบางคนอาจมีอาการชัก ชี พจรเต้นเร็ วและอ่อน นอกจากนี้ ยงั มีอาการปั สสาวะคัง่ ท้องผูก
รายที่รุนแรงจะหมดสติและโคม่า

การรักษาพิษลาโพง
ในกรณี ที่รับประทานเข้าไปควรรี บขัดขวางการดูดซึ มของสารพิษ ซึ่ งอาจจะใช้วิธีกินผงถ่าน เพื่อ
ช่วยลดการดูดซึ มของสารพิษ แล้วให้ยาถ่าย และให้รีบนาส่ งโรงพยาบาลเพื่อทาการล้างท้อง สาหรับการให้
ยาไฟโซสติกมีน (Physostigmine) (เด็กให้ในขนาด 0.5-1 มิลลิกรัม ส่ วนผูใ้ หญ่ให้ในขนาด 1-4 มิลลิกรัม)
เข้าทางหลอดเลือดอย่างช้า ๆ โดยใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 นาที และขนาดยาอาจเพิ่มขึ้นได้โดยฉี ดซ้ าทุก 5 นาที
แต่ขนาดยาที่ใช้ท้ งั หมดรวมกันแล้วจะต้องใช้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมสาหรับเด็ก และไม่เกิน 6 มิลลิกรัมสาหรับ
ผูใ้ หญ่และควรมียาอะโทรปี น (Atropine) ขนาด 1 มิลลิ กรัม เตรี ยมไว้ดว้ ย เพื่อใช้แก้ไขกรณี ที่ให้ยาไฟโซ
สติกมีน (Physostimine) มากเกิ นไป จนทาให้เกิ ดอาการหัวใจเต้นช้า ชัก หรื อ หลอดลมเกร็ งตัวอย่างมาก
และในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีอาการตื่นเต้นมากและมีอาการชัก อาจให้ยาไดอะซี แพม (Diazepam) ได้ แต่ตอ้ งระวัง
อย่าให้ในขนาดสู ง เพราะในระยะหลังพิษของสารในกลุ่มโทรเปนอัลคาลอยด์ (Tropane alkaloids) จะกด
การทางานของสมองส่ วนกลางร่ วมด้วย ซึ่ งจะทาให้เสริ มฤทธิ์ กับยาไดอะซี แพม (Diazepam) ได้ และให้
น้ าเกลือทางหลอดเลือดเพื่อช่วยรักษาสมดุลของน้ าและอิเล็กโทรไลต์ในร่ างกาย1-8
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ลีลาวดี
แสงชัย นทีวรนารถ *

บทคัดย่ อ
ลีลาวดี เป็ นไม้ยนื ต้นที่ใช้ในการประดับสถานที่ในเขตอากาศร้อน ต้นไม้น้ ี สามารถใช้เป็ นสมุนไพรในการรักษา
โรคได้ อย่างไรก็ตาม พืชชนิ ดนี้ มีน้ ายางที่เป็ นพิษที่ก่อให้เกิดการะคายเคืองผิวหนัง และทาให้เกิดตระตริ วและอาการชัก
เกร็ งได้ในกรณี ที่กดั หรื อกินดอกหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของตันไม้น้ ี

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 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
* Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok.
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บทนา
ลีลาวดี เป็ นไม้ยนื ต้นที่มีถิ่นกาเนิ ดในอเมริ กากลาง เม็กซิ โก แคริ บเบียน และอเมริ กาใต้ ในอดีตคน
ไทยเรี ยกไม้ชนิดนี้วา่ ลัน่ ทมซึ่ งเสี ยงพ้องกับคาว่าระทมจึงมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าไม่ควรปลูกต้นลัน่ ทมไว้
ในบริ เวณบ้าน เนื่องจากมีชื่ออัปมงคลจะทาให้ผอู้ าศัยมีความทุกข์ใจและเกิ ดความเศร้ าโศกต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนมาเรี ยกชื่อใหม่เป็ นลีลาวดี โดยเป็ นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
ซึ่ งมีความหมายว่า “ดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามและอ่อนช้อย” และในปั จจุบนั นี้ ตน้ ลีลาวดีได้รับความนิ ยม
และปลูกกันอย่างแพร่ หลาย
ลีลาวดี มีชื่อสามัญว่า Plumeria, Frangipani, Temple tree และชื่ อวิทยาศาสตร์ วา่ Plumeria spp. จัด
อยู่ในวงศ์ตีนเป็ ด (Apocynaceae) และอยูใ่ นวงศ์ย่อย Rauvolfioideae มีชื่อท้องถิ่ นอื่น ๆ ว่า จาปา, จงป่ า
(กาญจนบุรี), จาปาลาว (ภาคเหนือ), จาปาขาว (ภาคอีสาน), จาปาขอม (ภาคใต้), ไม้จีน (ยะลา), มอยอ
(นราธิ วาส), จาไป (เขมร) โดยเป็ นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่ หลายเพราะออกดอกตลอดปี เลี้ยงดูง่าย
และสี ของดอกลีลาวดีน้ นั ยังมีสีสันสดใส สวยงาม ไม่วา่ จะเป็ น ขาว เหลืองอ่อน ชมพู แดง และบางสายพันธุ์
ดอกอาจจะมีมากกว่า 1 สี และดอกลีลาวดีถูกใช้เป็ นดอกไม้ประจาชาติของประเทศลาว ลี ลาวดีเป็ นไม้ที่
นาเข้ามาจากเขมร ซึ่ งมีชื่อเดิ มว่า “ต้นขอม” เล่ากันว่ามีการนาเข้ามาปลูกในไทย เมื่อครั้งไปตีนครธมจน
ได้รับชัยชนะ แล้วได้มีการนาต้นไม้ชนิ ดนี้ เข้ามาปลูก และเรี ยกชื่ อเป็ นที่ระลึกว่า “ลัน่ ธม” โดยคาว่าลัน่ นั้น
แปลว่า ตีฆอ้ ง ลัน่ ฆ้อง ลัน่ กลอง ส่ วนคาว่าธมนั้นมาจากคาว่า “นครธม” จึงเป็ นที่มาของชื่ อลัน่ ธม และเพี้ยน
กลายมาเป็ น “ลั่นทม” ในปั จจุ บ นั โดยมี ผูร้ ู ้ ด้า นภาษาไทยได้กล่ าวถึ งความหมายของลัน่ ทมไว้ โดยมี
ความหมายว่า “การละแล้วซึ่ งความทุกข์ความโศกเศร้ าและมีความสุ ข ” เพราะค าว่า ลัน่ นั้นมี หมายว่า
แตกหัก ละทิ้ง ส่ วนคาว่า ทม ก็หมายถึงความทุกข์โศก

ประโยชน์ ของต้ นลีลาวดี
ลีลาวดีเป็ นไม้ที่มีสรรพคุณมาก โดยดอกลีลาวดีและเปลืกต้นใช้ผสมกับพลู ทาเป็ นยาแก้ไข้และไข้
มาลาเรี ย ส่ วนของรากสามารถปรุ งเป็ นยาช่วยรักษาไข้หวัด และช่วยขับเหงื่อแก้ร้อนใน เนื้ อไม้ใช้ปรุ งเป็ นยา
แก้ไอ รวมทั้งยางและแก่นช่ วยถ่ายเสมหะและโลหิ ต ใบแห้งช่ วยรักษาโรคหื ดหอบ ด้วยการใช้ใบลี ลาวดี
แห้งนามาชงกับน้ าร้ อนดื่ ม นกจากนี้ ยางจากต้นลี ลาวดี ใช้ผสมกับไม้จนั ทร์ และการบูรทาเป็ นยาแก้อาการ
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ปวดฟั น ส่ วนต้นมี การนามาใช้ปรุ งเป็ นยารั กษาโรคลาไส้ พิ การของม้า และเนื้ อไม้และยางจากต้นหรื อ
เปลือกรากและเปลือกต้นใช้ปรุ งเป็ นยาถ่ายและช่วยขับลมในกระเพาะ ใช้เปลือกต้นผสมกับน้ ามันมะพร้าว
มันเนย และข้าว ทาเป็ นยาแก้ทอ้ งเดินและใช้เปลือกต้นผสมกับน้ ามันมะพร้าว มันเนย และข้าว ทาเป็ นยาขับ
ปัสสาวะ สาหรับฝักนามาฝนเพื่อนามาใช้ทาแก้ริดสี ดวงทวารได้ และส่ วนเปลือกต้นช่วยขับระดู และมีการ
ใช้เนื้ อไม้ใ นการขับพยาธิ รวมทั้ง ใช้เปลื อกรากและเปลื อกต้นปรุ ง เป็ นยารั กษาโรคหนองใน ส าหรั บ
สรรพคุณของยางและแก่นลี ลาวดีช่วยรักษากามโรคและช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบ นอกจากนี้ ใบสดใช้ชง
กับน้ าร้ อนรักษาหิ ด รวมทั้งใบสดลี ลาวดี ลนไฟประคบร้ อนช่ วยแก้อาการปวดบวมได้ และส่ วนยางและ
แก่นใช้ปรุ งเป็ นยาถ่ายพิษ และยางจากต้นลีลาวดีใช้ผสมกับไม้จนั ทร์ และการบูรทาเป็ นยาแก้คนั นอกจากนี้
ดอกลี ลาวดีประโยชน์ดอกลี ลาวดี ใช้ทาเป็ นธู ป และกลิ่ นของดอกลี ลาวดี ช่วยทาให้นอนหลับสบายและมี
ความเชื่ อว่า กลิ่ นของดอกลี ล าวดี จะช่ วยลดความรู ้ สึก ทางเพศ เหมาะสาหรั บ นัก บวชและผูฝ้ ึ กตน ที่ ไ ม่
ต้องการให้กามารมณ์มากวนใจ1-4

พิษของลีลาวดี
ต้นลีลาวดีทุกส่ วนมียางสี ขาวขุ่นซึ่ งเป็ นพิษ โดยสารที่เป็ นพิษคือกรด Plumeric acid ถ้าหากสัมผัส
ยางจะทาให้เกิดผื่นคันตามผิวหนัง ผิวหนังอักเสบบวมแดง รวมทั้งหากมีการกัดกินเข้าไปจะเกิดอาการปวด
ท้อง เกิ ดตระคริ วและการชักเกร็ งในผูร้ ับพิษบางรายได้ และเนื่ องจากกิ่ งของต้นลี ลาวดี เปราะและหักง่าย
ต้นไม้น้ ี จึงไม่เหมาะที่จะปลูกในบ้านและสถานที่ที่มีเด็กเล่นซุ กซนอยู่ เพราะเด็กอาจได้รับพิษจากการสัมผัส
พืชชนิดนี้5
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รู ปที่ 1. ลีลาวดีพนั ธุ์ขาวพวงซึ่งเป็ นพันธุ์ด้ งั เดิมที่ปลูกในมหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารอ้ างอิง
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4. Tessou KZ, Lawson-Evi P, Metowogo K, Diallo A, Eklu-Gadegkeku K, Aklikokou K, Gbeassor M. Acute and SubAcute Toxicity Studies of Plumeria alba Linn. (Apocynaceae) Hydroalcoholic Extract in Rat. Int J Biomed Sci. 2013 ;
9(4): 255-9.
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https://www.fs.fed.us/

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

การรณรงค์ เลิกสู บบุหรี่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

แสงชัย นทีวรนารถ *
อุรัตน์ พิมลศรี **
ประธาน วงศ์ตาหล้า ***

บทนา
การสู บบุหรี่ นอกจากจะก่อให้เกิดความราคาญต่อบุคคลรอบข้างแล้วยังเป็ นสาเหตุของเพลิงไหม้ได้
หากผูส้ ู บไม่ระมัดระวัง นอกจากจะเป็ นพิษภัยต่อตังผูส้ ู บเองแล้ว โทษและโรคภัยของบุหรี่ ยงั ส่ งผลไปถึ ง
ผูค้ นรอบข้างก่ อให้เกิ ดผลต่อสุ ขภาพของเขาเหล่านั้นในฐานะผูส้ ู บบุหรี่ มือสอง (second hand smoker)
สาหรับโทษของบุหรี่ ที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ (non communicable disease, NCD) ในปี พ ศ 2558 สถาบัน
เพื่อสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขอังกฤษระบุวา่ บุหรี่ เป็ นสาเหตุร่วมที่ทาให้เกิดโรคหัวใจขาดเลื อดร้ อยละ
61.36 โรคปอดอุดตันเรื้ อรังร้ อยละ 19.87 โรคมะเร็ งปอดร้อยละ 11.87และโรคความดันโลหิ ตสู งร้อยละ
6.90 นอกจากนี้ บุหรี่ ยงั เป็ นสาเหตุของการรับสารพิษและสารก่อโรคหลายชนิ ดที่ก่อให้เกิดพิษภัยต่อร่ างกาย
เช่นคาร์ บอนมอนอกไซด์ อะซิ โตน ไฮโดรเจนไซยาไนด์ แคดเมี่ยม ฟอร์ มาดีไฮด์ สารกัมนั ตรังสี โพโลเนี ยม
210 สารหนู นิโคติน ทาร์ หรื อน้ ามันดิน ไนโตรเจนไดออกไซด์และตะกัว่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

** ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
*** ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การเฝ้ าระวังและการควบคุมโรคทีเ่ กิดสู บบุหรี่
WHO Framework Convention on Tobacco Control หรื อ WHO FCTC หรื อ กรอบอนุ สัญญาว่า
ด้วยการควบคุมยาสู บ ค.ศ. 2003 ว่าด้วยการควบคุ มการสู บบุ หรี่ และการสู ดดมควันบุหรี่ ทีมีสมาชิ ก 192
ประเทศ ซึ่ งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในกรอบอนุ สัญญาเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ.2546 เป็ นลาดับที่ 36 กรอบ
อนุ สั ญ ญานี้ มี ส าระส าคัญ ว่า ด้วยเรื่ อ งการควบคุ ม ยาสู บ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ คุ ้ม ครองประชากรโลกให้
ปลอดภัยจากผลร้ ายของการบริ โภคยาสู บและการสู ดดมควัน กรอบอนุ สัญญานี้ เป็ นกลไกทางกฏหมาย
ระหว่างประเทศต่างๆ ในการสกัดกั้นมิ ให้ผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ แพร่ ก ระจายไปทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง สู่
ประเทศกาลังพัฒนาและหยุดยั้งการเสี ยชีวติ จากการสู บบุหรี่ สาหรับประเทศไทย มีพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสู บและพระราชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภาพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และการกาหนดราคายาสู บ 1-4
การรณงค์ การเลิกสู บบุหรี่ และกาหนดเขตห้ ามสุ บบุหรี่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื่ องจากตระหนักถึงโทษของการสู บบุหรี่ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโครงการรณรงค์ให้บุคลากร
เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนิ สิตในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงโทษของการสู บบุหรี่ โดยมีการติดตั้งป้ ายณรงค์การ
เลิกสู บบุหรี่ ขนาดใหญ่ตามทางเข้าออกมหาวิทยาลัย หอพักนิ สิต สนามกีฬา ตามทางเดินในอาคารเรี ยนและ
โรงอาหาร สาหรับในอาคารเรี ยนในแต่ละคณะได้มีการขอความร่ วมมือในการติดโปสเตอร์ ตามคณะและ
ป้ ายห้ามสู บบุ หรี่ ตามอาคารเรี ย นและห้องเรี ย นและห้องเรี ยนปฏิ บตั ิ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ วงปิ ดภาค
การศึกษานี้ โดยหวังผลการประชาสัมพันธ์นิสิตเก่าและนิ สิตที่จะเข้ามาใหม่ในปี การศึกษาหน้าได้ตระหนัก
ถึ งความไม่เหมาะสมที่จะเสพบุ หรี่ ในสถาบันแห่ งนี้ สาหรั บในส่ วนของคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการติ ด
โปสเตอร์ รณรงค์การเลิ กสู บ บุ หรี่ จากโปสเตอร์ ชัก ชวนที่ ใ ช้ตวั อย่างจริ ง ของนิ สิ ตที่ เลิ ก สู บบุ หรี่ ตามป้ าย
ประกาศและลิฟท์ของคณะและกาหนดเขตห้ามสู บบุหรี่ ท้ งั ในห้องเรี ยนและห้องปฏิบตั ิการของคณะ รวมทั้ง
ยังมีการร่ วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพติดป้ ายรณรงค์การเลิกสู บบุหรี่ และเขต
ห้ามสู บบุหรี่ โดยใช้โปสเตอร์ และป้ ายหรื อสติ๊กเกอร์ ที่สวยงามและทันสมัยเพื่อชักชวนให้นิสิตของคณะได้
เห็นถึงพิษภัยของการสู บบุหรี่ 2 นอกจากนี้ ภาควิชาเทนิ คการแพย์ยงั เคยได้รับทุนสนับสนุ นจาก สานักงาน
สสส จัดให้มีโครงการเลิกสู บบุหรี่ โดยร่ วมมือกับโรงพยาบาลพุทธชิ นราช เพื่อให้ความรู ้ถึงพิษภัยของการ
สู บบุหรี่ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแนะแนวาทางในการเลิกสู บบุหรี่ บริ หารปอดและตรวจสมรรถภาพ
การทางานของปอดในผูเ้ สพบุหรี่ เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการเลิกสู บบุหี่ในชุมชนอีกด้วย
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บทสรุ ป
ในสังคมปั จจุบนั การมองผูส้ ู บบุหรี่ เปลี่ ยนไปจากอดี ตที่ผ่านมาที่ภาพนักแสดงที่สูบบุหรี่ ถูกมอง
ภาพในลักษณะที่ทาให้นกั แสดงมีคุณลักษณะที่ดึงดูดใจ โดยคนในสังคมส่ วนใหญ่ได้รับรู ้ถึงพิษภัยของการ
สู บบุหรี่ ท้ งั ในแง่ของการก่อให้เกิดโรคจากการเสพ ความสิ้ นเปลืองและการถูกสังคมมองในแง่ลบ แต่ยงั คงมี
การสู บบุหรี่ ของคนในสังคงทั้งนี้อาจมีสาเหตุจากการอยากลองของวัยรุ่ น การชักชวนของเพื่อน บ้างก็อา้ งว่า
เพื่อลดความเครี ยด ซึ่ งวัยรุ่ นเป็ นกลุ่ มที่ มีโอกาสสู บบุ หรี่ จากสาเหตุ ที่กล่ าวมาแล้ว มหาวิทยาลัยนเรศวร
เล็งเห็นถึงโทษและสาเหตุของการสู บบุหรี่ จึงได้มีการรณงค์การลดและเลิกสู บบุหรี่ โดยมีการรณงค์ในช่วง
ที่มีการรับน้องใหม่ เพื่อให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่ งนี้ เห็นถึงพิษภัยของการสู บบุหรี่ โดยภาพที่
นาเสนอจะชี้ ให้เห็นถึงการเอาชนะใจของผูส้ ู บที่เคยติดบุหรี่ มาก่อน รวมทั้งคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ได้ให้ร่วมมือในการรณงค์เรื่ องนี้เป็ นอย่างดี

ป้ายรณรงค์ เขตห้ ามสูบบุหรี่หน้ าหอพักนิสติ

ป้ายรณรงค์ ข้างทางเข้ ามหาวิทยาลัยและข้ างสนามกีฬา
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ป้ายแสดงเขตห้ ามสูบบุหรี่ในอาคารคณะพยาบาล

โปสเตอร์ รณรงค์ การเลิกสูบบุหรี่ในลิฟท์ และบอร์ ดประกาศคณะสหเวชสาสตร์

ป้ ายเขตห้ ามสู บุหรี่บางส่ วนทีส่ ามารถพบเห็นได้ ตามอาคารเรียนและห้ องปฏิบตั กิ ารคณะสหเวชศาสตร์
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NPS
New psychoactive substances
นพ.ณัฐ ตันศรี สวัสดิ์ *
นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร *

บทนำ
NPS ย่อจาก New Psychoactive Substances หรื อ Novel Psychoactive Substances ซึ่ งแปลศัพท์ตาม
ตัวอักษร NPS หมายถึงสารชนิดใหม่ซ่ ึ งมีฤทธิ์ ต่อระบบจิตและประสาทที่พ่ ึงมีการนามาใช้อย่างแพร่ หลาย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิการจัดสารที่อยูใ่ นกลุ่ม NPS นั้นนอกจากสารที่มีการสังเคราะห์ข้ ึนมาใหม่ตาม
ชื่อสารกลุ่มนี้คือ new หรื อ novel แล้ว อีกส่ วนหนึ่งก็เป็ นการนาสารหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีอยูห่ รื อรู ้จกั อยูแ่ ล้วแต่
ยังไม่มีความแพร่ หลายในการใช้ในด้านออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทและไม่ถูกควบคุมเป็ นสารเสพติดได้ถูก
นามาใช้เพื่อผลทางจิตและประสาทของผูเ้ สพ
เหตุผลสาคัญที่ มีการนาสารกลุ่ ม NPS นี้ มาใช้เสพเนื่ องจาก NPS ยังไม่ถูกจัดให้เป็ นสารที่ ถูก
ควบคุมหรื อเป็ นสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ทาให้มีการนา NPS มาใช้แทนสารเสพติดที่ถูกควบคุมและผิด
กฎหมาย และอีกเหตุผลที่สาคัญคือความก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยีการผลิ ตสารที่เกือบทุกห้องปฏิ บตั ิการ
สามารถผลิตสังเคราะห์สารใหม่ได้ รวมถึงเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการผลิตการ
เสพกระจายให้บุคคลทัว่ ไปสามารถรับทราบข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายและรวดเร็ วและยังสามารถซื้ อขายอย่าง
ถูกกฎหมายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตและไปรษณี ยร์ ะหว่างประเทศ โดยข้อมูลจาก UNODC แสดงให้เห็นว่ามี
การระบาดของ NPS ไปเกือบทัว่ ทุกพื้นที่บนโลก (รู ปที่ 1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รู ปที่ 1 รายงานการตรวจพบ NPS ในพื้นที่ต่าง ๆ (สี แดง) จากข้อมูลของ UNODC ปี ค.ศ.2015
(United Nations Office on Drugs and Crime, Early Warning Advisory on NPS, 2015)

สานักงานป้ องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs
and Crime – UNODC) ได้กาหนดนิ ยาม NPS หมายถึง สารเสพติด (narcotics) สารหรื อยาที่มีผลต่อจิต
ประสาท (psychotropic drugs) ที่ไม่ถูกควบคุมตามรายการจากอนุสัญญา 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 ประกอบด้วยสารเสพติด ยา สารและผลิตภัณฑ์จากพืชมากกว่า 560 รายการ โดยพบว่าเป็ น NPS ตัว
ใหม่ที่ตรวจพบครั้งแรกในปี ค.ศ.2015 มากกว่า 100 รายการ NPS ที่ตรวจวิเคราะห์พบนั้นส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ม
สารกระตุน้ ระบบประสาท (stimulants) กับสารสังเคราะห์โครงสร้างคล้ายกัญชา (synthetic cannabinoids)
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กำรแบ่ งประเภท NPS
มีวธิ ี การแบ่งกลุ่ม NPS ได้หลายรู ปแบบ เช่น แบ่งตามโครงสร้างเคมี หรื อแบ่งตามการออกฤทธิ์ ต่อ
ระบบประสาทเป็ นต้น
UNODC แบ่งสาร NPS เป็ น 9 กลุ่ม ตามโครงสร้างเคมี ได้แก่
1. Aminoindanes สารในกลุ่มนี้ เช่น 2-aminoindane, MDAI และ NM-2AI
2. Phencyclidine-type substance สารในกลุ่มนี้ เช่น Phencyclidine (PCP) และ ยาเค (ketamine)
3. Phenethylamines สารในกลุ่มนี้ เช่น amphetamine, ยาบ้า (methamphetamine) และยาอี (MDMA)
4. Piperazines สารในกลุ่มนี้ เช่น 1-benzylpiperazine (BZP), MBZP และ MT-45
5. Plant-based substances สารในกลุ่มนี้ เช่น พืชกระท่อม, Khat และ Salvia divinorum
6. Synthetic cannabinoids สารในกลุ่มนี้ เช่น HU-210, JWH-018, APINACA และ cyclohexylphenol
7. Synthetic cathinones สารในกลุ่มนี้ เช่น mephedrone, methylone, naphyrone, α-PVP และ MDPV
8. Tryptamines สารในกลุ่มนี้ เช่น 5-MeO-DMT, 5-MeO-DPT และ AMT
9. Other substances คือสารที่ไม่ถูกจัดใน 8 กลุ่มแรก เช่น 1,3-dimethylamylamine (DMAA)

รู ปที่ 2 NPS ที่พบในปี ค.ศ.2015 (United Nations Office on Drugs and Crime, Early Warning Advisory on NPS, 2015)

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ผลของ NPS ต่ อร่ ำงกำย
1. กลุ่ม Stimulants
การเสพสารในกลุ่มนี้ นอกจากมีการกระตุน้ ระบบประสาทแล้ว ผลจากการที่มีสารสื่ อประสาท
serotonin เพิ่มขึ้นยังทาให้เคลิ้มสุ ข (euphoria or high) มีความเห็นอกเห็นใจ (empathy) และการเปิ ดกว้างทาง
อารมณ์ (Emotional openess) เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตามผลของสารสื่ อประสาทที่มีฤทธิ์ กระตุน้ มีผลต่อร่ างกายอย่างหลากหลายทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ เช่น ก้าวร้าว วิตกกังวล สับสน อุณหภูมิร่างกายสู ง ความดันโลหิ ตสู ง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชักกระตุก เพ้อคลัง่ (delirium) ระบบหายใจล้มเหลว ผลการเสพในระยะยาวทาให้เกิดภาวะซึ มเศร้า ความจา
เสื่ อม และอาจเกิดโรคจิตเภท
2. กลุ่ม Synthetic cannabinoids
สารกลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ จับกับตัวรับสารสื่ อประสาท (cannabinoid receptor) โดยที่ไม่มีผลของการ
คลายความกัง วล (anxiolytic) และการต้านภาวะโรคจิ ต (antipsychotic) ทาให้มี ความปั่ นป่ วนขุ่นเคื อง
(agitate) สับสน พูดรัวและไม่ชดั (slurred speech) ความจาลดลง เหงื่อออกมาก ความดันโลหิ ตสู ง ชีพจรเร็ ว
ชักกระตุก โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ระบบหายใจล้มเหลว
3. กลุ่ม Dissociative hallucinogens
ฤทธิ์ ของสารกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เกิ ดจากการยับยั้งโดยแย่งจับกับตัวรั บสารสื่ อประสาท NMDA
(uncompetitive antagonist of glutamatergic NMDA receptors) ทาให้มีอาการเคลิ้มสุ ขแบบ dissociative โดย
การรับรู้ (perception) ด้านเวลาหายไปไม่รู้สึกเรื่ องกาลเวลา (absence of time) รู ้สึกตัวเบาหรื อไม่มีน้ าหนัก
(weightlessness) และรู ้สึกไม่ถูกผูกมัดกับร่ างกาย (disconnection from the physical body) และยังมีฤทธิ์
บางส่ วนที่เกิดจากการจับตัวรับสารสื่ อประสาท opioid และ monoaminergic
ความเสี่ ยงอันตรายต่อร่ างกายและชี วิตส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม
และความผิดปกติทางจิตและประสาท เช่ น มีพฤติกรรมย้ าคิดย้ าทา พฤติกรรมระห่ า ก้าวร้ าว หรื ออาจเกิ ด
ภาวะ catatonic state ภาวะระบบหายใจล้มเหลว

~ 87 ~

วารสารนิตเิ วชศาสตร์ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ผลจากการเสพในระยะยาวทาให้เกิ ดความผิดปกติ รูป แบบต่า ง ๆ ของระบบประสาทและ
ความจา อารมณ์ผิดปกติ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ วูบหมดสติ การทาลายการทางาน
ของไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็ นแผล
4. กลุ่ม Psychedelic hallucinogens
สารกลุ่ ม นี้ ออกฤทธิ์ ที่ 5-HT2A receptor ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงของความรับรู้ (perceptual
alteration) รู ้ สึกมีประสบการณ์ แปลกลี้ ลบั (quasi-mystical experience) นอกจากนี้ ยงั อาจมีฤทธิ์ กระตุ น้
ระบบประสาทด้วยโดยเฉพาะสาร NBOMe, 5-MeO-DALT และสารกลุ่ม 2C
ผลเสี ยต่อร่ างกายทาให้มีอารมณ์ผิดปกติ ภาวะประสาทหลอน ชี พจรเร็ ว ความดันโลหิ ตสู ง
อุณหภูมิสูง ชักกระตุก rhabdomyolysis และกลุ่มอาการ serotonin syndrome
5. กลุ่ม Depressants
-กลุ่ม Benzodiazepines สารกลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ ที่ GABA receptor ผลต่อร่ างกายทาให้คลายความ
กังวล แก้อาการชักกระตุก ช่วยทาให้หลับ ความจาลดลง และอาจทาให้ระบบหายใจล้มเหลว
-กลุ่ม Opioids สารกลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ ที่ opioid receptor ทาให้มีผลต่อร่ างกาย เช่น การได้ยินเสี ยง
ลดลง ระบบหายใจล้มเหลว

กำรตรวจวิเครำะห์ NPS
สาร NPS ที่มีขอ้ มูลการศึกษาวิจยั มาแล้วสามารถเลือกวิธีตรวจวิเคราะห์ตามความเหมาะสมตาม
โครงสร้างเคมีของสารนั้น โดยอาจเลือกใช้ GC/FID, GC/MS หรื อ LC/MS
แต่ ส ารกลุ่ ม NPS ซึ่ ง เป็ นสารสัง เคราะห์ รุ่นใหม่ หรื อนาผลิ ตภัณฑ์จากพื ช ที่ ย งั ไม่ มี การศึ ก ษา
โครงสร้างเคมีอย่างแน่ ชดั ทาให้วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางนิ ติพิษวิทยาที่ตอ้ งพึ่งข้อมูลที่มีการศึกษาวิจยั มา
ก่อนหน้าไม่สามารถนามาใช้ตรวจวิเคราะห์ยืนยันระบุชนิ ดสารในกลุ่ม NPS ได้ วิธีการตรวจวิเคราะห์ ที่
เหมาะสมที่สุดสาหรับ NPS ในกลุ่มนี้คือ high resolution LC/MS/MS
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ประเด็นทำงนิติเวชศำสตร์
การเสียชีวิตจากการเสพ NPS
มีรายงานการเสี ยชีวิตที่มีการเสพ NPS ระหว่างปี ค.ศ. 2010 – 2016 จานวน 84 ราย โดยตรวจพบ
เป็ นสารกลุ่ ม cathinone derivatives 16 ชนิ ด สารกลุ่ ม synthetic cannabinoids 10 ชนิ ด สารกลุ่ ม
phenethylamine derivatives 5 ชนิด โดยสาเหตุการตายร้อยละ 45 ถูกวินิจฉัยเป็ นการเกิดพิษฉับพลัน (acute
intoxication) ร้อยละ 26 เสี ยชีวติ จากสาเหตุอื่น และร้อยละ 29 ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสี ยชีวติ
การตรวจสารกลุ่ม NPS นอกจากการตรวจวิเคราะห์จากเลือดและปั สสาวะแล้ว ยังสามารถตรวจ
วิเคราะห์สารกลุ่ม NPS จากเส้นผมได้ดว้ ย ซึ่ งมีประโยชน์ท้ งั การระบุยืนยันการเคยได้รับสารกลุ่มนี้ เข้าสู่
ร่ างกายและใช้ในการเฝ้ าระวังติดตามการรักษาทางคลินิกและการเฝ้ าระวังคุมประพฤติทางกฎหมายได้ดว้ ย
การควบคุมทางกฎหมาย
ในแต่ละประเทศมี วิธีการทางกฎหมายสาหรั บควบคุ ม NPS ที่แตกต่างกัน เช่ น บางประเทศใช้
วิธีการระบุชื่อ NPS เป็ นรายตัวในกฎหมายที่ควบคุมการใช้สารเสพติดหรื อวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท แต่
ปั ญหาที่สาคัญคือ NPS มีสารตัวใหม่ออกมาในแต่ละปี เป็ นจานวนมาก ทาให้การประกาศชื่ อ NPS ใน
กฎหมายเพื่อควบคุ มจะเป็ นการไล่ ตามหลังสารในกลุ่ ม NPS ดังนั้นบางประเทศจึ งเลื อกใช้วิธีระบุ การ
ควบคุมสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ จิตประสาทโดยกาหนดเป็ นสารที่มีโครงสร้างสารเคมีคล้ายคลึงกับสาร
เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ต้นแบบ อย่างไรก็ตามการระบุโดยใช้วิธีระบุโครงสร้างคล้ายคลึง (analogues) ก็มี
ข้อเสี ยคืออาจจะไปครอบคลุมถึงยารักษาโรคหรื อผลิตภัณฑ์ที่อาจมีประโยชน์ในการใช้งานด้านอื่น ๆ ซึ่ งไม่
ควรมีการควบคุมในรู ปแบบสารเสพติด
ประเทศไทยมีการควบคุมสารกลุ่ม NPS ผ่านทางกฎหมายที่สาคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติวตั ถุ ที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 โดยมีการระบุ
รายชื่อสารเป็ นรายตัวที่มีการประกาศรายชื่อให้เป็ นสารเสพติดหรื อวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท
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