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2. Serum TCA concentration ไม ใชการตรวจทางหอง
ปฏิ บั ติ การท่ี มี ความสําคัญ เพราะความเข มข นของระดับยา
ไมไดแปรผันตรงกับภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้น และไดผลการตรวจชา

การรักษา
ผูปวยทุกคนควรไดรับการประเมินในชวงแรกกอน (primary

survey)หากไมรูสึกตัวซ่ึงอาจเกิดทางเดินหายใจอุดตันได ควรพิจารณา
ใสทอชวยหายใจ และหากมีภาวะความดันโลหิตตํ่าตองพิจารณา
ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํากอน และควรไดรับการสังเกตอาการ
อยางใกลชิด
1. GI decontamination

ควรทํา gastric lavage เฉพาะผูปวยท่ีมาถึงโรงพยาบาลภายใน
1 ชั่วโมงเทานั้น และหากผูปวยมีระดับความรูสึกตัวไมดี ใหใสทอ
ชวยหายใจกอนท่ีจะทําการลางทอง และผูปวยทุกคนควรไดรับ
ผงถานกัมมันต (activated charcoal) ขนาด 1 gm/kg
2. Increase elimination

การใหผงถานกัมมันตซํ้า(ๆrepeated dose of activated charcoal)
พบวาสามารถลดระดับ amitriptyline และ nortriptyline
ในกระแสเลือดไดบาง  สวนการทําhemodialysisและhemoperfusion
ไมสามารถขับ TCAs ออกจากรางกายได
3. การให sodium bicarbonate

เปนยาตัวแรกท่ีใชในการรักษาภาวะเปนพิษจาก TCAs เฉพาะท่ี
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ท่ีเกิดจากฤทธิ์ยับย้ัง sodium channel
เทานั้น โดยการเพ่ิมความเขมขนของ sodium ภายนอกเซลล มีผล
ทําใหการนํากระแสไฟฟาในหัวใจดีย่ิงขึ้น

ขอบงชี้ในการให sodium bicarbonate คือ
1. Hypotension ท่ีรักษาดวยการใหสารน้ําแลวไมดีขึ้น
2.  Arrhythmia
3.  QRS prolongation > 120 msec
4.  RaVR สูงกวา 3 mm

ขนาดของ sodium bicarbonate
7.5% NaHCO3 1-2 mEq/kg IV push เปนครั้งๆ

4. ภาวะชัก
ใหยาในกลุม benzodiazepine กอน คือ diazepam ขนาด

5-10 mg IV push อาจใหซํ้าไดถาผูปวยยังมีอาการชักอยู  ถาหลังจาก
ไดยาในกลุมนี้แลวยังไมหยุดชัก อาจพิจารณาใหยา phenobarbital
ขนาด 10-20 mg/kg loading dose เนื่องจากการศึกษาในสัตวพบวา
phenobarbital สามารถคุมอาการชักท่ีเกิดจาก TCAs ไดดีกวา
phenytoin
5. ภาวะความดันโลหิตตํ่า

ให IV fluids และจัดผูปวยใหอยูในทา Trendelenburg
รวมท้ังใหยา norepinephrine ซ่ึงเปน potent selective alpha
adrenergic receptor agonist ขนาด 0.1-0.2 mcg/kg/min
6. Dispositon

ผูปวยท่ีไมมีอาการแสดงของภาวะเปนพิษจากTCAs หลังกินยา
6 ชั่วโมงแลว โอกาสเกิดภาวะเปนพิษนอย อาจจะไมตองใหนอน
โรงพยาบาล ยกเวนในกรณีท่ีตองเฝาระวังเรื่องการทํารายตัวเองซํ้า
หากผูปวยท่ีมีอาการทุกราย ใหพิจารณานอนโรงพยาบาลและเฝาดูอาการ
หลังใหการรักษาประมาณ 24 ชั่วโมง อาการมักจะดีขึ้น หากระดับสติ
สัญญาณชีพดี  ไมมีอาการของ anticholinergic และ EKG ปกติดี
สามารถใหกลับบานได
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ภาวะพิษจากกัญชา
Cannabinoids  Poisoningระบาดวิทยาและปญหาการเกิดพิษจากพืชในประเทศไทย

ขอมูลและสถิติของการไดรับพิษจากพืชในประเทศไทยท่ีเก่ียวของ
กับชนิดของพืช อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ ตลอดจน
ความชุกของการเกิดพิษมีคอนขางจํากัด  ท้ังๆท่ีภาวะเปนพิษจากพืช
เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ  และบางครั้งมีพิษรุนแรงจนผูปวยเสียชีวิตได รายงาน
การเฝาระวังโรคจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขไดรวบรวมสถิติเฉพาะเห็ดพิษและพิษจากมันสําปะหลัง
เทานั้น

ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ไดเก็บขอมูลผูปวยท่ีไดรับพิษและปรึกษามาจากท่ัวประเทศตลอด24
ชั่ วโมง โดยมี ระบบการติดตามและบันทึกข อมู ลของผู ป วย
(Ramathibodi Poison Surveillance System) จนส้ินสุดการรักษา
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติความชุกของการเจ็บปวย สาเหตุ
อาการและอาการแสดง ความรุนแรงและผลการรักษา จากระบบขอมูล
ของศูนยพิษวิทยาพบวาในระหวางปพ.ศ. 2544-2551มีผูปวยท่ีไดรับพิษ
จากพืชและเห็ดรวม 2,998 ราย จากผูไดรับพิษท้ังส้ินจํานวน61,243
ราย คิดเปนรอยละ4.9 ของภาวะพิษท้ังหมด และภาวะเปนพิษจากพืช
จัดเปนสาเหตุการเจ็บปวยท่ีพบบอยเปนอันดับท่ี5 (รูปท่ี 1)

โดยพืชท่ีเปนสาเหตุของการไดรับพิษมากท่ีสุดคือ สบูดําคิดเปนรอยละ
38.1 (1,143 ราย) อันดับรองลงมาไดแก เห็ดพิษ(รอยละ29.8) กลอย
(รอยละ 5.5) มันสําปะหลัง (รอยละ 3.8) เมล็ดโพธิ์ศรี (รอยละ 3.5)
ลําโพง (รอยละ 2.9) และพืชชนิดอื่นๆ ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) เมื่อ
พิจารณาจากความชุกของการไดรับพิษเปนรายปและแนวโนมของปญหา
แลวพบวาเมล็ดสบูดํา กอใหเกิดจํานวนครั้งและจํานวนของผูไดรับพิษ

รูปท่ี 1  จํานวนผูท่ีไดรับพิษท่ีขอคําปรึกษาจากศูนยพิษวิทยารามาธิบดี
ต้ังแตพ.ศ. 2544-2551 จําแนกตามกลุมสาร (เรียงตามความชุกท่ีพบ)

ท่ีเพ่ิมขึ้นอยางมาก ซ่ึงนาจะเปนจากท่ีมีการสงเสริมใหมีการปลูกสบูดํา
เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง และมีผูเขาใจผิดคิดวาเปน
เมล็ดพืชท่ีกินได โดยเฉพาะเด็กซ่ึงเปนวัยอยากรูอยากเห็น สวนพืชพิษ
ชนิดอื่นรวมท้ังเห็ดพิษมีจํานวนผูไดรับพิษ และปรึกษาศูนยพิษวิทยา
มากขึ้นเชนกัน แตอาจจะไมไดเกิดจากจํานวนผูไดรับพิษในประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น หากแตมีการติดตอขอปรึกษามาท่ีศูนยพิษวิทยามากขึ้น

ตารางท่ี 1 จํานวนผูท่ีไดรับพิษจากพืชพิษและเห็ดพิษ ท่ีขอคําปรึกษา
จากศูนยพิษวิทยารามาธิบดีต้ังแต พศ. 2544-2551 จําแนกตามชนิด
(เรียงตามความชุกท่ีพบบอย 10 ชนิดแรก)

2,998รวม
10.3310พืชอื่นๆ อีก 84 ชนิด

1.030Ricinus communis Linn.
วงศ: Euphorbiaceae

ละหุง
Castor bean

1.443Caladium spp.
วงศ: Araceae

บอน
Caladium, Angel Wings

1.751Abrus precatorius
วงศ: Fabaceae

มะกลํ่าตาหนู
Jequirity bean, Rosary
bean

1.956Jatropha multifida
วงศ: Euphorbiaceae

ฝนตน
Coral plant

2.987Datura metel
Datura spp.
วงศ: Solanaceae

ลําโพง, ลําโพงกาสลัก, มะเขือบา
Jimson weed, Devil's
apple, Thorn apple

3.5105Hura Crepitans
วงศ: Euphorbiaceae

โพธ์ิฝร่ัง, โพธ์ิทะเล, โพธ์ิศรี
Sand-box tree

3.9116Manihot esculenta
วงศ: Euphorbiaceae

มันสําปะหลัง
Bitter cassava, Tapioca
plant

5.5165Dioscorea hispida
วงศ: Dioscoreaceae

กลอย
Asiatic bitter yam, Wild
yam

29.8892เห็ดพิษ
Poisonous mushrooms

38.11,143Jatropha curcas
วงศ: Euphorbiaceae

สบูดํา, สบูขาว
Physic nut, Black vomit
nut

รอยละจํานวนช่ือพฤกษศาสตรและวงศช่ือท่ัวไป (ไทย/อังกฤษ)
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จารุวรรณ  ศรีอาภา
รองศาสตราจารยนายแพทยวินัย  วนานุกูล

ศูนยพิษวิทยา  หนวยเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีดี
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เหตุท่ีทําใหไดรับพิษนั้นสวนใหญเกิดจากความไมเจตนา (unin-
tentional exposures)แบงเปนอุบัติเหตุรอยละ21.4 จากอาหารเปนพิษ
รอยละ44.7 สําหรับกลุมท่ีเจตนา(intentional exposure)พบวารอยละ
30.4 เปนความเขาใจผิดคิดวากินได(ตารางท่ี 2) และการไดรับทางปาก
เปนทางท่ีเขาสูรางกายมากท่ีสุด(รอยละ99.3) สําหรับอายุของผูไดรับพิษ
มีต้ังแต 2 เดือนจนถึง 96 ป (คามัธยฐาน 11.1 ป และคาฐานนิยม 9 ป)
เปนเพศชายตอเพศหญิง 1.5 ตอ 1 คน  ชวงอายุท่ีมีจํานวนผูไดรับพิษ
มากท่ีสุดเปนเด็กอายุนอยกวา12ป  แบงเปนเด็กในวัยเรียนรอยละ37.2
และเด็กวัยกอนเรียนรอยละ17 (รูปท่ี 2)

ความรุนแรงเริ่ มตนจากพืชพิษและเห็ดพิษขณะปรึกษามาท่ี
ศูนยพิษวิทยานั้นสวนใหญถึงรอยละ90 ของผูไดรับพิษไมมีอาการหรือ
มีอาการนอย, รอยละ 6.8 มีอาการรุนแรงปานกลาง, รอยละ 3.1 อาการ
รุนแรงมากและรอยละ0.1 ของผูปวยเสียชีวิตเมื่อมาถึงโรงพยาบาล (รูปท่ี
3)    เมื่อติดตามผูปวยจนส้ินสุดการรักษาพบวา ความรุนแรงของโรคจาก
พืชพิษและเห็ดพิษ ตลอดระยะเวลาท่ีเจ็บปวยมีดังนี้  รอยละ86 ของ
ผูปวยไมเกิดพิษหรือเกิดภาวะพิษเพียงเล็กนอย, รอยละ1.7 มีภาวะพิษ
ท่ีรุนแรง และเสียชีวิตรอยละ2.1 (รูปท่ี 4) ซ่ึงกลุมผูเสียชีวิตท้ังหมด64

ราย ถาแบงตามชวงอายุพบวาผูใหญท่ีมีอายุ 20-39 ปเสียชีวิตรอยละ
25 สวนกลุมเด็กอายุนอยกวา 12 ปเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 29.7
โดยเฉพาะในเด็กเล็กพบถึงรอยละ17.2 (รูปท่ี5) สาเหตุเกิดจากเห็ดพิษ
มากท่ีสุดถึงรอยละ 70.3 นอกนั้นเกิดจากมันสําปะหลัง (รอยละ 7.8)
มะกลํ่าตาหนู (รอยละ 6.3) ผักหวานปาและมันแกวอยางละรอยละ3.1
ท่ีเหลืออยางละ1ราย เกิดจากดองดึง ตูมกา พันซาด สลัดได หงอนไกปา
และพืชไมทราบชนิด (ตารางท่ี 3) จากขอมูลขางตนจะเห็นวาแมสบูดํา
จะเปนพิษท่ีมีความชุกของการเกิดพิษมากท่ีสุด แตไมทําใหผูไดรับพิษ
เสียชีวิตเลย

ตารางท่ี 2  เหตุท่ีทําใหผูปวยไดรับพิษจากพืชและเห็ด
(ขอมูล: ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี พ.ศ. 2544-2551)

รูปท่ี 2  จํานวนผูท่ีไดรับพิษจากพืชพิษและเห็ดพิษ ท่ีขอคําปรึกษาจาก
ศูนยพิษวิทยารามาธิบดีต้ังแตพ.ศ. 2544-2551 จําแนกตามอายุและเพศ

รูปท่ี 3  ความรุนแรงเริ่มตนจากพืชพิษและเห็ดพิษขณะปรึกษามาท่ี
ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี (ขอมูลพ.ศ. 2544-2551)

รูปท่ี 4  ความรุนแรงของโรคจากพืชพิษและเห็ดพิษตลอดระยะเวลา
ท่ีเจ็บปวย (ขอมูล: ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี พ.ศ. 2544-2551)

รูปท่ี 5  จํานวนผูเสียชีวิตจากพืชพิษและเห็ดพิษ ต้ังแตพ.ศ. 2544-2551
จําแนกตามอายุและเพศ

2,998รวม
0.824ไม ทราบสาเหตุ (unknown)
0.618พืชสมุนไพร (Herbal medicine)

31.0
0.3
0.2
0.03
30.4

92
9
6
1
911

เจตนา (intentional exposure)
- ฆาต ัวตาย (suicide)
- ใช ในทางท ี่ผ ิด (m isuse/abuse)
- ทําแท ง (abortion)
- อื่นๆ

67.7
21.5
44.7
1.5

2,029
644
1339
46

ไม เจตนา (unintentional exposure)
- อุบ ัต ิเหต ุ (accidental)
- อาหารเป นพ ิษ (food poisoning)
- เข าใจว าก ินได 

รอยละจํานวนเหตุท ี่ท ําให เก ิดพ ิษ

2,998รวม
0.824ไม ทราบสาเหตุ (unknown)
0.618พืชสมุนไพร (Herbal medicine)

31.0
0.3
0.2
0.03
30.4

92
9
6
1
911

เจตนา (intentional exposure)
- ฆาต ัวตาย (suicide)
- ใช ในทางท ี่ผ ิด (m isuse/abuse)
- ทําแท ง (abortion)
- อื่นๆ

67.7
21.5
44.7
1.5

2,029
644
1339
46

ไม เจตนา (unintentional exposure)
- อุบ ัต ิเหต ุ (accidental)
- อาหารเป นพ ิษ (food poisoning)
- เข าใจว าก ินได 

รอยละจํานวนเหตุท ี่ท ําให เก ิดพ ิษ

ไมมีอาการหรือ
รุนแรงนอย
(No effect or
minor effects)

86.0%

รุนแรงปาน
กลาง

(Moderate)

รุนแรงมาก
(Major)
1.7%

เสียชีวิต (Death)
2.1%

ติดตามไมได
(Unable to follow)

0.7%

ไมติดตาม
เพราะมีพิษ
นอย

(No follow up,
 minimal
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ตารางท่ี4 แสดงชนิดและสวนของพืชท่ีมีพิษ ชื่อสารพิษและอาการ
พิษท่ีเกิดจนผูปวยเสียชีวิต  แตกรณีของเห็ดพิษนั้นการบงชี้ชนิดของ
เห็ดเปนไปไดยากมาก ดังนั้ นการจําแนกความเปนพิษจึงแบงตามอวัยวะ
ท่ีเกิดพิษซ่ึงพบวารอยละ 80 ของผูเสียชีวิตเกิดจากตับวาย และตับ
กับไตวาย (ตารางท่ี 5)

อาการและอาการแสดง

สรุป  พืชพิษเปน1 ใน 5 สาเหตุของการเกิดภาวะเปนพิษท่ีสําคัญ
ในประเทศไทย  แมวาจะมีอัตราตายตํ่า แตก็กอใหเกิดความเจ็บปวยขึ้น
กับผูท่ีไดรับพิษ โดยเฉพาะในเด็กซ่ึงมักเกิดจากความเขาใจผิด  ดังนั้น
แพทยและบุคลากรทางการแพทยควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษ
จากพืช เพ่ือใหสามารถรักษาผูปวยไดอยางถูกตองและเหมาะสม
และสามารถใหความรูและเผยแพรแกประชนชนเพ่ือลดอุบัติการณ
และการเกิดภาวะพิษจากพืช

ตารางท่ี 4  พืชพิษ สวนท่ีมีพิษ และอาการพิษท่ีเกิดจนผูปวยเสียชีวิตตารางท่ี 3  จํานวนผูท่ีไดรับพิษจากเห็ดและพืชเม่ือติดตามจนส้ินสุด
การรักษาแลวเสียชีวิต จําแนกตามชนิดพืช
(ขอมูล: ศูนยพิษวิทยารามาธิบดีพ.ศ. 2544-2551)
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2. Wananukul W, et al., Human poisoning in Thailand: The
Ramathibodi Poison Center’s experience (2001-2004). Clin Toxicol
2007; 45: 582-8.
3. Wananukul W, et al. Ramathibodi Poison Center Toxic Exposure
Surveillance System 2001-2008. 2008, Faculty of Medicine
Ramathibodi Hospital, Mahidol University: Bangkok.

ตารางท่ี 5  จํานวนผูเสียชีวิตจากเห็ดพิษ แบงตามอวัยวะท่ีเกิดพิษ

64รวม
100.011พืชไมทราบชนิด

3.7127
Erythophleum succirubrum
วงศ: Caesalpiniaceae

พันซาด, ซาด, ซาก
Saat, Phansaat

100.011Euphorbia antiquorum
วงศ: Euphorbiaceae

สลัดได
Malayan spurge tree,
Triangular spurge

7.7113Cnestis palal
วงศ: Connaraceae

หงอนไกปา

50.012Gloriosa superba
วงศ: Lilliaceae

ดองดึง, ดาวดึงส
Climbing lily, Glory lily,
Creeping lily

12.518Strychnos nux-vomica
วงศ: Loganicaceae

แสลงใจ, ตูมกา
Poison nut, Nux vomica
Tree, Dog button

14.3214Pachyrhizus erosus
วงศ: Leguminosae

มันแกว
Yam bean, Jicama

100.022Urobotrya siamensisผักหวานเมา

7.8451Abrus precatorius
วงศ: Fabaceae

มะกลํ่าตาหนู Rosary bean,
Jequirity bean

4.35116Manihot esculenta
วงศ: Euphorbiaceae

มันสําปะหลัง
Bitter cassava

5.045892เห็ดพิษ
Poisonous mushrooms

อัตราการ
เสียชีวิต (%)

จํานวน
ผูเสียชีวิต

จํานวนผูท่ี
ไดรับพิษ

ช่ือพฤกษศาสตรและวงศช่ือท่ัวไป (ไทย/อังกฤษ)

64รวม
100.011พืชไมทราบชนิด

3.7127
Erythophleum succirubrum
วงศ: Caesalpiniaceae

พันซาด, ซาด, ซาก
Saat, Phansaat

100.011Euphorbia antiquorum
วงศ: Euphorbiaceae

สลัดได
Malayan spurge tree,
Triangular spurge

7.7113Cnestis palal
วงศ: Connaraceae

หงอนไกปา

50.012Gloriosa superba
วงศ: Lilliaceae

ดองดึง, ดาวดึงส
Climbing lily, Glory lily,
Creeping lily

12.518Strychnos nux-vomica
วงศ: Loganicaceae

แสลงใจ, ตูมกา
Poison nut, Nux vomica
Tree, Dog button

14.3214Pachyrhizus erosus
วงศ: Leguminosae

มันแกว
Yam bean, Jicama

100.022Urobotrya siamensisผักหวานเมา

7.8451Abrus precatorius
วงศ: Fabaceae

มะกลํ่าตาหนู Rosary bean,
Jequirity bean

4.35116Manihot esculenta
วงศ: Euphorbiaceae

มันสําปะหลัง
Bitter cassava

5.045892เห็ดพิษ
Poisonous mushrooms

อัตราการ
เสียชีวิต (%)

จํานวน
ผูเสียชีวิต

จํานวนผูท่ี
ไดรับพิษ

ช่ือพฤกษศาสตรและวงศช่ือท่ัวไป (ไทย/อังกฤษ)

45รวม
2 (4.4)ไมจําเพาะ
1 (2.2)แพ
3 (6.7)กลามเนื้อ
3 (6.7)ทางเดินอาหาร

13 (28.9)ตับและไต
23 (51.1)ตับ

จํานวนผูปวย (%)อวัยวะที่เกิดพิษ

45รวม
2 (4.4)ไมจําเพาะ
1 (2.2)แพ
3 (6.7)กลามเนื้อ
3 (6.7)ทางเดินอาหาร

13 (28.9)ตับและไต
23 (51.1)ตับ

จํานวนผูปวย (%)อวัยวะที่เกิดพิษ

Jaundice, hepatotoxicity and
encephalopathy
(death in 1 day after admission)

ไมทราบใบพืชไมทราบชนิด

Nausea, vomiting, dyspnea,
respiratory failure, seizure

(death during transfer from the
scene to hospital)

L-methinine
sulfoximine

เมล็ดCnestis palala

หงอนไกปา

Nausea, vomiting, severe
abdominal pain, bloody diarrhea,
small and large bowel gangrene,
shock

(death in 3 days post ingestion)

Terpene ester,
Ricin

น้ํายางขาวEuphorbia antiquorum

สลัดได

Severe nausea and vomiting,
bradycardia, hypotension, cardiac
arrest

(death in 2 days post ingestion)

Cassaine,
Cassaidine,

Erythropheline

เม็ดCnestis palala

พันซาด

Nausea, vomiting, spinal seizure,
respiratory failure, cardiac arrest

(death in 16 hours post ingestion)

Strychnineเม็ดStrychnos nux-vomica

แสลงใจ

Severe nausea and
vomiting,metabolic acidosis, coma,
acute renal failure, hepatic failure,
gastrointestinal bleeding,
cardiovascular collapse
(death in 2 days post ingestion)

ColchicineทุกสวนGloriosa superb

ดองดึง

Nausea, vomiting, dizziness,
drowsiness, metabolic acidosis,
coma, cardiac arrest

(death 1-2 days post ingestion)

ไมทราบใบUrobotrya siamensis

ผักหวานเมา

Nausea, vomiting, tachypnea,
respiratory failure, coma

(death at the scene and 10 hours
post ingestion)

Rotenoneเมล็ดPachyrhizus erosus

มันแกว

Nausea, vomiting, diarrhea,
seizure (delayed 1-2 days post
ingestion), metabolic acidosis,
coma, hypotension, coagulopathy,
cardiovascular collapse

(death in 3-4 days post ingestion)

Abrinเม็ดAbrus precatorius

มะกลํ่าตาหนู

Nausea, vomiting (delayed 6-8 hr
after ingesting), drowsy,
tachypnea, metabolic acidosis,
respiratory failure, hypotension,
seizure, cardiovascular collapse
(death in 9 hours-1 day post
ingestion)

LinamarinทุกสวนManihot esculenta

มันสําปะหลัง

อาการและอาการแสดงสารพิษสวนที่มีพิษชนิดพืช

Jaundice, hepatotoxicity and
encephalopathy
(death in 1 day after admission)

ไมทราบใบพืชไมทราบชนิด

Nausea, vomiting, dyspnea,
respiratory failure, seizure

(death during transfer from the
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sulfoximine
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arrest
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Cassaidine,
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เม็ดCnestis palala

พันซาด
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(death in 16 hours post ingestion)

Strychnineเม็ดStrychnos nux-vomica

แสลงใจ

Severe nausea and
vomiting,metabolic acidosis, coma,
acute renal failure, hepatic failure,
gastrointestinal bleeding,
cardiovascular collapse
(death in 2 days post ingestion)

ColchicineทุกสวนGloriosa superb

ดองดึง

Nausea, vomiting, dizziness,
drowsiness, metabolic acidosis,
coma, cardiac arrest

(death 1-2 days post ingestion)

ไมทราบใบUrobotrya siamensis

ผักหวานเมา

Nausea, vomiting, tachypnea,
respiratory failure, coma

(death at the scene and 10 hours
post ingestion)
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LinamarinทุกสวนManihot esculenta

มันสําปะหลัง

อาการและอาการแสดงสารพิษสวนที่มีพิษชนิดพืช

http://203.157.15.4/
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ภาวะพิษจากกัญชา
Cannabinoids  Poisoning

จารุวรรณ  ศรีอาภา
รองศาสตราจารยนายแพทยวินัย  วนานุกูล

ศูนยพิษวิทยา  หนวยเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา

แนวทางการวินิจฉัยผูปวยเปนพิษจากพืชพิษ

ปญหาพืชท่ีเปนพิษเปนปญหาท่ียากสําหรับแพทยและบุคลากร
ทางการแพทย เนื่องจากความรูเก่ียวกับพืชสําหรับแพทยและพยาบาล
คอนขางจํากัด

หลายครั้ งท่ีผูปวยรับประทานพืชพิษมาแลวนําตัวอยางมาให
แพทยไมสามารถทราบไดวาเปนพืชชนิดไหน บางครั้งผูปวยสามารถบอก
ชื่อพืชไดแตมักเปนภาษาทองถ่ิน หรือไมสามารถคนหาตอไดวาชื่อ
ทางการและชื่อวิทยาศาสตรคืออะไร ทําใหไมสามารถสืบคนขอมูลตอได
บางครั้ งรูชื่ อทางการหรือชื่อวิทยาศาสตรแลว แตไมมีขอมูลทาง
การแพทยของพืชชนิดนั้น ทําใหไมสามารถใหการวินิจฉัยวาเปนภาวะ
เปนพิษจากพืชชนิดนั้นหรือไม นอกจากนั้นยังมีอุปสรรคอีกเชน
สามารถวินิจฉัยไดแตไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการเพ่ือชวยยืนยัน

แนวทางการวินิจฉัยภาวะเปนพิษจากการไดรับพืชพิษท่ีเหมาะ
กับแพทย จึงควรเปนการวินิจฉัยตามลักษณะทางคลินิกของผูปวย
มากกวา บทความนี้ จึงนําเสนอวิธีการวินิจฉัยภาวะเปนพิษจากพืชพิษ
โดยอาศัยการพิจารณาตามกลุมอาการหรือท่ีเรียกวา“toxidrome” โดย
จะยกตัวอยาง toxidrome ท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้

อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษจากพืช
ภาวะเปนพิษจากพืชมีความยากลําบากกวาภาวะเปนพิษจากสาร

ท่ัวไปในการวินิจฉัย เนื่องจากพืชแตละชนิดมีสารมากกวาหนึ่งอยาง
พิษท่ีเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากสารใดสารหนึ่งในพืช หรือเปนผลรวม
ของปฏิกิริยาของสารมากกวาหนึ่งชนิดในพืชก็ได  ซ่ึงพืชชนิดเดียวกัน
แตเติบโตในตางทองถ่ิน หรือในชวงตางฤดูกาล อาจจะมีสารพิษเหลานั้น
ตางกันก็ได จึงขอสรุปพิษจากพืชโดยยึดภาวะเปนพิษท่ีเกิด แบงเปน
ภาวะเปนพิษเฉพาะท่ี (local toxicity) และภาวะเปนพิษตอระบบตางๆ
ของรางกาย (systemic effect) รวมท้ังวิธีการแยกพืชตางๆตามกลุม
อาการ (toxidrome) ท่ีพบเพ่ือใหงายแกการวินิจฉัย

1. อาการพิษเฉพาะท่ี (local toxicity)
1.1 Dermatitis
พืชพิษในกลุมนี้ ทําใหเกิดอาการทางผิวหนังต้ั งแตอาการคัน

เล็กนอย ผิวหนังอักเสบ หรืออาจรุนแรงจนปวดแสบปวดรอน บวมคลาย
ลมพิษ ผูปวยบางรายอาจเกิดอาการแพซ่ึงอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได
การไดรับทางตาจะทําใหมีอาการระคายเคืองตา แสบตา ตาแดง
น้ําตาไหล เย่ือบุตาอักเสบสามารถแบงตามกลไกการเกิดการอักเสบ

ระคายเคืองผิวหนังและเย่ือบุ ไดเปน2 ชนิดคือ
1.1.1 Allergic dermatitis
สัมผัสสวนใดสวนหนึ่งของพืชแลวทําใหพืชนั้นปลอยสารเคมี

ออกมา เชน ขนของหมามุย (Mucuna pruriens), ตําแย (Laportea
bulbifera) ท่ีมีสาร histamine [1]

1.1.2 Contact dermatitis
เกิดจากการสัมผัสโดนสารพิษท่ีอยูในพืชโดยตรง(ตารางท่ี 1)

ซ่ึงแบงตามลักษณะของสารพิษไดดังนี้
- น้ํายางใสท่ีมี calcium oxalate โดยท่ีผลึกของ calcium

oxalate นี้เปนแบบไมละลายน้ํา (insoluble oxalate) และมีลักษณะ
เปนรูปเข็มอยู รวมกันเปนมัดๆ(raphide) เมื่อสัมผัสผลึกรูปเข็มจะท่ิมแทง
ผิวหนังและเย่ือบุท่ีสัมผัส และเกิดการอักเสบของผิวหนังและเย่ือบุได
ตัวอยางเชน บอน และสาวนอยปะแปง [2, 3]

- น้ํายางขาวท่ีมีสารท่ีมีฤทธิ์ กัดกรอนสูง เชน phorbol
(tigliane polyol) และ diterpenoid ซ่ึงเปนสารกลุม terpene ester
ตัวอยางเชนน้ํายางจากโพธิ์ฝรั่ง [3, 4]

ตารางท่ี 1 Simple irritant: contact dermatitis

1.2 Acute gastroenteritis
การไดรับพิษจากกินพืชในกลุมนี้   จะมีอาการระคายเคืองตอระบบ

ทางเดินอาหาร และอาการของระบบอื่นตามมาได อาการของระบบ
ทางเดินอาหารมักจะเกิดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังกิน

วงศ: Euphorbiaceae
สลัดได (Spurge tree), พญาไรใบ
(Pencil cactus),โปยเซียน (Crown of
thorns), คริสตมาส (Poinsettia)

พืชท่ีมีนํ้ายางขาว
ประกอบดวยสารท่ีมีฤทธ์ิ
กัดกรอนสูง

วงศ: Araceae
บอน (Caladium, Angel wings),
สาวนอยปะแปง (Dumb cane),
วานหม่ืนป, เผือก (Taro)

พืชท่ีมีนํ้ายางใส
ประกอบดวย calcium
oxalate

ช่ือไทย (อังกฤษ)

วงศ: Euphorbiaceae
สลัดได (Spurge tree), พญาไรใบ
(Pencil cactus),โปยเซียน (Crown of
thorns), คริสตมาส (Poinsettia)

พืชท่ีมีนํ้ายางขาว
ประกอบดวยสารท่ีมีฤทธ์ิ
กัดกรอนสูง

วงศ: Araceae
บอน (Caladium, Angel wings),
สาวนอยปะแปง (Dumb cane),
วานหม่ืนป, เผือก (Taro)

พืชท่ีมีนํ้ายางใส
ประกอบดวย calcium
oxalate

ช่ือไทย (อังกฤษ)

ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
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พืชในวงศEuphorbiaceae (ตารางท่ี 2) มีสารcurcin, jatrophin,
hurin เปนโปรตีนพิษชนิดหนึ่ง (toxalbumin) ท่ีมักทําใหเกิดพิษ
ไมรุนแรง คือ มีอาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง ในรายท่ีกินมากจะมี
อาการทองเสียรวมดวย โดยท่ัวไปอาการจะดีขึ้นใน24 ชั่วโมงแรก [5]
ตารางท่ี 2 Simple gastroenteritis toxidrome: toxalbumin
curcin, jatrophin & hurin

พืชในวงศ Araceae (ตารางท่ี 3) มีผลึก calcium oxalate ใน
น้ํายางใส ทําใหเกิดอาการแสบรอนปาก อาเจียน น้ําลายไหล เสียงแหบ
เย่ือบุกระพุงแกม ล้ินและเพดานพอง รายท่ีอาการระคายเคืองมาก
จะมีการอักเสบ บวมของเย่ือบุในปาก หลอดอาหารจะมีอาการกลืน
ลําบาก รายท่ีรุนแรงจะมีการหายใจลําบากจากการบวมของระบบ
ทางเดินหายใจสวนบน (upper airway obstruction) ได  ถากลืนลง
กระเพาะอาหารทําใหมีอาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง กระเพาะอาหาร
อักเสบ [6]
ตารางท่ี 3 Simple gastroenteritis toxidrome:  calcium oxalate

พืชวงศ Euphorbiaceae (ตารางท่ี 4) มีน้ํายางขาวประกอบดวย
สารท่ีมีฤทธิ์กัดกรอนสูง  จะระคายเคืองตอทางเดินอาหารอยางรุนแรง
เชนทําใหกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ มีอาการปวดทอง คล่ืนไส
อาเจียนและทองเสียอยางรุนแรง มีผูเสียชีวิตจากการเกิดมีเนื้อตาย
ในลําไส (small and large bowel gangrene) หลังกินน้ํายางขาว
ของตนสลัดได [7]

ตารางท่ี 4 Simple gastroenteritis toxidrome: terpene ester
(phorbol & diterpenoid)

2. กลุมอาการพิษตอระบบของรางกาย (systemic toxicity)
2.1 Cell arrest
พืชกลุมนี้ กอใหเกิดอาการจากการท่ี เซลลหยุดเติบโตหรือ

ไมแบงตัว อาการมักเกิดชา อาจเปนเวลาหลายชั่วโมงจนถึงเปนวัน
หลังกินจึงจะมีอาการพิษปรากฏ โดยเซลลท่ีมีการแบงตัวเร็วจะมีผล
ใหเห็นกอน สารพิษในกลุมนี้มี 2 ประเภทคือ

2.1.1 กลุมทอกซอัลบูมิน (toxalbumin)
พืชในกลุมนี้ไดแก มะกลํ่าตาหนู และละหุง[3, 8] (ตารางท่ี

5) ซ่ึงมีสารพิษคือ abrin และ ricin ตามลําดับ สารพิษท้ังสองชนิดนี้
ประกอบดวยหนวยยอยเอและบี (A and B subunit) ซ่ึงเชื่อมกัน
ดวยพันธะไดซัลไฟด(disulfide bond) โดยหนวยยอยบีจะจับท่ีผิวของ
ระบบทางเดินอาหาร และปลอยสารพิษเขาสูเซลล  สวนหนวยยอยเอ
จะจับท่ีไรโบโซม 60 เอส (60S ribosome unit) แบบถาวรทําให
ไมสามารถสังเคราะหโปรตีนได ในท่ีสุดเซลลก็ตาย
ตารางท่ี 5 Cellular arrest toxidrome

สารพิษท้ังสองชนิดนี้ถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารชาๆ
อาการพิษจะเกิดชา2-10 ชั่วโมงหลังกินหรืออาจเกิดชาไดถึง48 ชั่วโมง
เริ่มจากมีอาการอาเจียนและปวดทองอยางรุนแรง(colicky abdominal
pain)ทองเสีย หรืออาจถายเปนเลือด(bloody diarrhea) ทําใหรางกาย
สูญเสียน้ํา ชีพจรเตนเร็วและความดันโลหิตตํ่า ในรายท่ีรุนแรงทําให
มีซึมลง ไตวาย ตับวาย ชักและเสียชีวิตในท่ีสุด[9, 10]

ทุกสวนEuphorbia pulcherrimaคริสตมาส (Poinsettia)

ทุกสวนEuphorbia miliiโปยเซียน (Crown of thorns)

ทุกสวนEuphorbia antiquorumสลัดได (Spurge tree)

ทุกสวนEuphorbia tirucalliพญาไรใบ (Pencil cactus)

สวนที่เปนพิษชื่อพฤกษศาสตรชื่อไทย (อังกฤษ)

ทุกสวนEuphorbia pulcherrimaคริสตมาส (Poinsettia)

ทุกสวนEuphorbia miliiโปยเซียน (Crown of thorns)

ทุกสวนEuphorbia antiquorumสลัดได (Spurge tree)

ทุกสวนEuphorbia tirucalliพญาไรใบ (Pencil cactus)

สวนที่เปนพิษชื่อพฤกษศาสตรชื่อไทย (อังกฤษ)

ทุกสวน

เมล็ด

เมล็ด

สวนท่ีเปนพิษ

colchicine
วงศ:Lilliaceae
Gloriosa superba

ดองดึง
(Climbing lily,
Glory lily,
Creeping lily)

ricin
วงศ:Euphorbiaceae
Ricinus communis

ละหุง
(Castor bean)

abrin
วงศ: Fabaceae
Abrus precatorius

มะกลํ่าตาหนู
(Rosary bean)

สารพิษช่ือพฤกษศาสตรช่ือไทย (อังกฤษ)

ทุกสวน

เมล็ด

เมล็ด

สวนท่ีเปนพิษ

colchicine
วงศ:Lilliaceae
Gloriosa superba

ดองดึง
(Climbing lily,
Glory lily,
Creeping lily)

ricin
วงศ:Euphorbiaceae
Ricinus communis

ละหุง
(Castor bean)

abrin
วงศ: Fabaceae
Abrus precatorius

มะกลํ่าตาหนู
(Rosary bean)

สารพิษช่ือพฤกษศาสตรช่ือไทย (อังกฤษ)

ทุกสวนAgalonemaspp.วานหม่ืนป

ทุกสวนDieffenbachiasequine
สาวนอยประแปง
(Dumb cane)

ทุกสวนCaladiumspp.
บอน
(Caladium, Angel wings)

สวนท่ีเปนพิษช่ือพฤกษศาสตรช่ือไทย(อังกฤษ)

ทุกสวนAgalonemaspp.วานหม่ืนป

ทุกสวนDieffenbachiasequine
สาวนอยประแปง
(Dumb cane)

ทุกสวนCaladiumspp.
บอน
(Caladium, Angel wings)

สวนท่ีเปนพิษช่ือพฤกษศาสตรช่ือไทย(อังกฤษ)

ชื่อไทย(อังกฤษ) ชื่อพฤกษศาสตร   สวนที่เปนพิษ

สบูดํา(Physic nut) Jatropha curcas เมล็ด

ฝนตน(Coral plant) Jatropha multifida เมล็ด

สบูแดง Jatropha gossipifolia เมล็ด

โพธ์ิฝรั่ง (Sand-boxtree) Hura Crepitans Linn. เมล็ด
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2.1.2 กลุมอัลคาลอยด (alkaloid)
พืชในกลุมนี้ ไดแกดองดึง (ตารางท่ี 5) มีสารพิษคือ

colchicines [3, 11] สารพิษชนิดนี้สามารถจับกับ microtubule ซ่ึง
เก่ียวของกับการทํางานของเซลล ท้ังการแบงเซลล การขนสงสาร
เมตาบอไลทตางๆ และการเคล่ือนไหวของ organelles รวมถึง
mitochondrina และ secretory granules

Microtubule มีโปรตีนชื่อ tubulin ทําหนาท่ีในการสราง
protofilament เมื่อ colchicine จับกับ tubulin ทําใหขบวนการนี้
ซ่ึงอยูในระยะ metaphase ของการแบงตัวแบบ mitosis ถูกยับย้ังไป

เนื่องจาก colchicine มีผลตอเซลลท่ีมีอัตราการแบงตัวสูง
ไดแก เซลลเย่ือบุของลําไส (intestinal mucosa) ดังนั้นลักษณะทาง
คลินิกหลังไดรับสาร colchicines จะมีอาการแสบรอนปาก ลําคอ
(pharyngeal burning) ตอมาจึงมีคล่ืนไสอาเจียน ปวดทองอยางรุนแรง
(colicky abdominal pain) ทองเสีย รางกายสูญเสียน้ําทําใหเกิดชีพจร
เตนเร็วและความดันโลหิตตํ่า ประมาณ24-72ชั่วโมงจะเกิดพิษโดยตรง
ตอกลามเนื้อหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว การหายใจลมเหลว
ไตวาย ระยะสุดทายประมาณ 4-7 วันจะมีผลตอระบบเลือด คือ
กดไขกระดูก ทําใหมีเม็ดเลือดขาวตํ่า เกล็ดเลือดตํ่า ระยะนี้ผูปวยมัก
จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อ [12, 13]

2.2. Histotoxic hypoxia and metabolic acidosis
สารพิษของพืชในกลุมนี้จะขัดขวางขบวนการหายใจของเซลล

ทําใหเกิดภาวะท่ีรางกายใชออกซิเจนไมได ผูปวยมักมีอาการทางสมอง
เชนสับสน ชัก หมดสติ ตามดวยภาวะช็อก หัวใจวาย และอาจเสียชีวิตได

พืชในประเทศไทยท่ีทําใหเกิดกลุมอาการนี้ไดแก เมล็ดมันแกว
และโล ต้ิน (ตารางท่ี 6) มีสาร rotenone เปนสวนประกอบ
อาการเปนพิษจะเกิดภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังกิน เริ่มตนดวยคล่ืนไส
อาเจียน ปวดทอง ทองเสีย [14, 15]
ตารางท่ี 6 Histotoxic hypoxia toxidrome

เนื่องจาก rotenone มีผลกดการหายใจระดับเซลล (cellular
respiration) โดยขัดขวางการขับสงอิเลคตรอนระหวาง flavoprotein
กับ ubiquinone และยับย้ังขบวนการแบงตัวของเซลลแบบ mitosis

(mitotic inhibitor) ในระยะ metaphase จึงทําใหเกิดพิษท่ีตามมา
คือ ซึม โคมา หรือชัก และมีภาวะเปนกรด (metabolic acidosis)
หัวใจวาย ระบบทางเดินหายใจลมเหลวและเสียชีวิตได

มันสําปะหลังมีสาร cyanogenic glycoside อยูเชน linamarin
สารพิษชนิดนี้ เมื่ ออยู ในลําไสของคนและมีภาวะกรดดาง (pH)
ท่ีเหมาะสม จะมีการปลดปลอยสารไซยาไนด(cyanide) ซ่ึงไปขัดขวาง
ขบวนการelectron transport ในmitochondria เมื่อขบวนการหายใจ
ของเซลลเสียไปจึงเกิดภาวะท่ีเรียกวา “histotoxic hypoxia” ผูปวย
จะมีอาการชักหมดสติ ชีพจรเร็ว ช็อก มีภาวะรางกายเปนกรด
(metabolic acidosis) หยุดหายใจ และเสียชีวิตได [3, 8, 16, 17]

อาการเปนพิษจากไซยาไนด ท่ี เกิดจากการกินสารกลุมcyanogenic
glycosideนั้นจะเกิดชากวาภาวะเปนพิษจากไซยาไนดดวยสาเหตุอื่นๆ

2.3 Neurotoxic
2.3.1 Encephalopathy
พืชในกลุมนี้ ท่ีมีสารพิษตอระบบประสาทสวนกลางเปนหลัก

ไดแก
2.3.1.1 Hallucination toxidrome
กัญชา ใบและดอกมีสาร cannabis ซ่ึงมีฤทธิ์หลอน

ประสาท ผูปวยจะมีอารมณแปรปรวน และเห็นภาพหลอน ความคิด
สับสน จัดเปนสารเสพติดท่ีมีการเสพในอัตราสูง[18, 19]

เห็ดขี้วัวขี้ควาย มีชื่อเรียกอื่นๆ เชนเห็ดเมาหรือเห็ด
โอสถลวงจิต เปนเห็ดพิษท่ีมีสารชื่อpsilocybin ซ่ึงเมื่อเขาไปในรางกาย
จะเปล่ียนเปน psilocin มีสูตรโครงสรางคลาย serotonin ซ่ึงเปน
สัญญาณประสาทท่ีเก่ียวของกับการเกิดภาวะประสาทหลอน (hallu-
cination) ผูปวยมักมีอาการกระวนกระวาย ภายใน10-30 นาที ตอมา
มีอาการประสาทหลอน เชนเห็นเปนสีและภาพผิดไป รับรูเรื่องเวลา
ผิดไป เคล้ิมฝน และการเปล่ียนแปลงของอารมณและบุคลิก
อาการเหลานี้มักจะหายไปใน 2-4 ชั่วโมง [20, 21]

2.3.1.2 Anticholinergic toxidrome
ลําโพง มีชื่อเรียกอื่นๆเชน มะเขือบา มั้งโตะโละ ละอังกะ

[8] มีสารพิษคือ hyoscine และ hyocyamine ในทุกสวนของพืช
สารท้ัง2 ชนิดมีฤทธิ์เปนสารตานmuscarinic cholinergicผูปวยจึงมี
ลักษณะของกลุมอาการตานcholinergic (anticholnergic toxidrome)
ไดแก ปากคอแหง กระหายน้ํา น้ําลายแหง ชีพจรเตนเร็วตาพรา รูมานตา
ขยาย ปสสาวะลําบาก ทองผูก ผิวหนังแหง มีไข ในรายท่ีมีอาการมาก
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23]
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ทําใหเกิดอาการเคล้ิมคลายฝน หมดสติ รูมานตาเล็ก หยุดหายใจ
และเสียชีวิตได จัดเปนยาเสพติดท่ีมีอันตรายรายแรง
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2.3.1.4 CNS stimulant toxidrome
จันทนเทศ(nutmeg) เปนพืชในตระกูลMyristicaceae

ท่ีมีชื่อวิทยาศาสตรวา“Myristica fragrans Houtt.” ลูกจันทนใชเปน
อาหาร เครื่องเทศ และสกัดน้ําหอม แตมีสารชื่อmyristicin ซ่ึงมีฤทธิ์
หลอนประสาท และทําใหชัก นอกจากนั้นยังเชื่อวาสารชนิดนี้สามารถ
ถูกเปล่ียนไปเปนสารกลุมamphetamine ทําใหมีฤทธกระตุนประสาท
สวนกลางได

2.3.1.5 Mixed effects
กระทอม เปนพืชท่ีมีสารชื่อ mitragynine ซ่ึงมี

คุณสมบัติตางจากสารเสพติดชนิดอื่น กลาวคือมีฤทธิ์กระตุนประสาท
สวนกลาง ทําใหต่ืนตัวสามารถทํางานไดนานๆ แตเมื่อหยุดเสพผูปวย
จะมีอาการคลายกับกลุมอาการถอนยากลุมฝน(opiate withdrawal
syndrome) [24-26]

2.3.2 Spinal seizure
แสลงใจ หรือแสลงโทน  เมล็ดมีสารพิษชื่อ strychnine ซ่ึง

เปนสารตานglycine สารglycine ถือเปนสารส่ือประสาทท่ีสําคัญของ
ประสาทไขสันหลัง และเปนสัญญาณประสาทท่ีมีฤทธิ์เปนตัวยับย้ัง
(inhibitory neurotransmitter) พิษจากสารstrychnine ทําใหมีการ
กระตุนไขสันหลังทําใหผูปวยชักท่ัวรางกาย โดยท่ียังมีสติอยูเรียกวา
“spinal seizure” ในรายท่ีรุนแรงผูปวยจะเสียชีวิตจากกลามเนื้อหายใจ
ไมทํางาน [3, 27-29]

2.4 Digitalis like toxicity
พืชหลายชนิดมีสารพิษท่ีเปนcardiac glycoside ไดแก ย่ีโถ[30]

รําเพย [31] ชวนชม และพันซาด (ตารางท่ี 7) ผูปวยท่ีกินสารพิษเหลานี้
จะมีอาการคล่ืนไสอาเจียน หัวใจเตนผิดปกติ ชีพจรเตนชาลง ซึม
มีระดับโปแตสเซ่ียมในเลือดสูงและเสียชีวิตได  เนื่องจากภาวะเปนพิษนี้
คลายกับภาวะเปนพิษจากยา digitalis การรักษาจึงคลายกัน[3, 30, 32]
ตารางท่ี 7 Digitalis like toxidrome

เมื่อสามารถจัดลักษณะทางคลินิกของผูปวยเขากับ toxidrome
ใดไดแลว  การใชตาราง toxidrome จะทําใหสามารถทราบไดวาเกิด
จากการไดรับพืชชนิดใดหรือวงศใดได และทําใหทราบกลไกการ
ออกฤทธิ์คราวๆ ซ่ึงจะนําไปสูการเลือกตรวจทางหองปฏิบัติการ
เพ่ือชวยสนับสนุนการวินิจฉัย รวมถึงวางแผนการดูแลรักษาตอไปได
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