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คํานํา
ตนเดือน มกราคม 2551 ผมไดนํากําลังพลไปพัฒนาสวนสมุ น ไพร “มู ล นิ ธิ กิ ต ติ ข จรเภสั ช เวทย ”
ณ โรงเรี ย นนายร อ ย พระจุ ล จอมเกล า จั ง หวั ด นครนายก และได เ ยี่ ย มคํา นั บ อวยพรป ใ หม
พลโท วรวิ ท ย พรรณสมั ย ผู บั ญ ชาการโรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า จึ ง ได ท ราบว า สมเด็ จ
พระเทพ รั ตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดําริถึงการให ค วามรู ด า นสมุ น ไพร พืชมีพิษ
แกนักเรียนนายรอยฯ เนื่องจากเมื่อสําเร็จการศึกษา จะตองไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทุรกันดาร ปา ภูเขา
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับพืช สมุนไพร พืชมีพิษ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผูใตบังคับบัญชา อนึ่งในปนี้เปนปมหา
มงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2551 เพื่อเปนการ
ถวายพระพร โรงงานเภสัชกรรมทหาร จึงไดจัดทําคูมือ “พืชพิษที่พบบอยในประเทศไทย” ประกอบดวยรูปภาพ และขอมูล
จํานวน 101 ชนิด แบงกลุมตามลักษณะอาการพิษตอระบบของรางกาย ระบุสวนที่เปนพิษ และอาการเมื่อไดรับพิษ เพื่อให
นักเรียนนายรอยฯ มีความรูและความสามารถนําไปใชประโยชนได
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ขอขอบพระคุณ พลเอก กมล แสนอิสระ อดีตผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา พลโท วรวิทย พรรณสมัย ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและกําลังพลทุกนายที่กรุณาใหการ
สนับสนุน พัฒนาสวนสมุนไพรฯ มาโดยตลอด และขอใหคํามั่นสัญญาวาจะอนุรักษ ปรับปรุง พัฒนาสวนสมุนไพรแหงนี้ อยาง
เต็มขีดความสามารถ เพื่อสนองพระดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดไป

พลตรี
(จักรี ตันติพงศ)
ผูอํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
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บทนํา
พืชพิษ คือ พืชที่ประกอบดวยสารพิษ หรือผลิตสารพิษในปริมาณที่มากพอที่จะกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสัตว
ได อันตรายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงที่ตางกัน ตั้งแตระคายเคืองผิวหนัง จนถึงพิษที่ทําใหเสียชีวิต โดยทั่วไปเมื่อผูปวยที่ไดรับพิษ
ไดรับการแกไขที่ถูกตองรางกายก็จะกลับคืนสูสภาวะปกติ พิษของพืชที่ไดรับนั้นไมวาจะเปนการตั้งใจ หรือไมตั้งใจก็ตาม
อาการพิษมักจะสงผลตอรางกายในหลายระบบ เชน ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท
เนื่องจากอาการพิษของพืชพิษมักเปนหลายระบบ โดยทั่วไปการดูแลรักษาผูปวยเบื้องตน ประกอบดวย การรักษาตาม
อาการและประคับประคองใหผูปวยพนขีดอันตราย การสกัดพิษไมใหเขาสูระบบหมุนเวียนโลหิตและเรงขจัดพิษออกสูรางกาย
และการใหยาตานพิษ การรักษาประคับประคองผูปวยใหพนขีดอันตรายกอนที่ผูปวยจะไปถึงโรงพยาบาลนั้น นับเปนหัวใจที่
สําคัญที่สุดของการรักษา โดยเฉพาะการดูแลเกี่ยวกับการหายใจ การรักษาอุณหภูมิรางกาย และการควบคุมอาการชัก
ภาวะเปนพิษจากพืช และการแกไขเบื้องตน
1. พิษตอผิวหนัง เนื้อเยื่อออน และนัยนตา
พืชที่กอใหเกิดผื่นผิวหนังอักเสบ (irritant and allergic contact dermatitis) มักจะมีอาการแสดงทางผิวหนังในลักษณะนี้
ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสพืชจะเกิดผื่นแดง คัน รูปรางของผื่นอาจเปนทางยาวๆ หรือเปนปน ขึ้นอยูกับลักษณะการสัมผัส ถา
สวนที่เปนพิษสัมผัสกับตา อาจทําใหตาบอดชั่วคราวหรือถาวรได
การรักษา
- เมื่อสัมผัสกับสารพิษในพืช ไมวาจะเปนยางหรือน้ําในลําตน ควรรีบลางบริเวณที่สัมผัสดวยน้ําและสบู จะทําใหเกิด
อาการนอยลง และอาจปองกันการเกิดผื่นได
- ในกรณีที่มีผื่นคัน ถามีอาการนอย ใหทาดวยครีมสเตียรอยด และ/หรือ รับประทานยาแกแพ เชน chlorpheniramine,
cetirizine
2. พิษตอระบบทางเดินอาหาร และระบบหมุนเวียนโลหิต
อาการพิษในระบบทางเดินอาหารมักเปนอาการของการไดรับพิษจากพืชพิษทุกชนิด เปนอาการที่แสดงวาผูปวยไดรับพิษ
เขาไปในรางกาย กอนที่อาการทางระบบอื่น จะแสดงออกมา อาการทางระบบทางเดินอาหารอาจเปนไดตั้งแตการระคาย
เคืองตอเยื่อบุปาก และลําคอ การอักเสบของกระเพาะอาหารและลําไส ตลอดจนถึงอาการพิษตอตับ ในกรณีของพืชที่มี
พิษตอระบบหมุนเวียนโลหิต อาการพิษมักจะเริ่มดวยอาการทางระบบทางเดินอาหาร และตามดวยอาการทางหัวใจ เชน
หัวใจเตนชา และจังหวะผิดปกติ ความดันโลหิตต่ํา และเสียชีวิตจากระบบหมุนเวียนโลหิตลมเหลว

การรักษา
- ถาผูปวยมีอาการระคายเคืองเยื่อบุปาก และลําคอ เชน จากการรับประทานบอน, วานหมื่นป, เพชรสังฆาต, เผือก,
กระดาด ควรใหนมเย็น หรือไอศครีมเพื่อลดอาการระคายเคืองเฉพาะที่ และไมควรทําใหอาเจียนเพราะอาจทําให
อาการระคายเคืองรุนแรงมากขึ้น
- ถาผูปวยมีอาการอาเจียน หรือทองเสียมาก ควรใหสารน้ําและเกลือแร และรีบนําสงโรงพยาบาล
- ถาผูปวยมีอาการกระเพาะอาหารอักเสบ อาจใหรับประทานยาเคลือบกระเพาะอาหารและลําไส เชน Alum milk และ
รีบนําสงโรงพยาบาล
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พิษตอระบบประสาท และอาจทําใหเสพติด
พิษตอระบบประสาทสวนกลาง มีฤทธิ์กระตุนทําใหเกิดอาการชัก หรือทําใหเกิดอาการซึม หายใจชา และหมดสติ หรือมี
ผลตอจิตประสาททําใหประสาทหลอน หรือหลายอยางรวมกัน สวนใหญมักนํามาดวยการกระตุน และตามมาดวยการกด
ระบบประสาท
การรักษา
- รีบนําสงโรงพยาบาลทันที เพื่อทําการลางทอง ใหน้ําเกลือปองกันการช็อค
พิษตอไต และระบบปสสาวะ
สารพิษบางชนิดทําใหเม็ดเลือดแดงแตกในกระแสโลหิต ซึ่งจะไปจับที่ไต ทําใหไตวาย
การรักษา
- รีบนําสงโรงพยาบาลทันที การใหน้ําอยางเพียงพอ และการทําใหปสสาวะเปนดางจะชวยแกไขภาวะไตวายได
พิษรายแรงอาจทําใหเสียชีวิตได
พืชในกลุมนี้มีพิษรายแรง โดยอันตรายมักจะเกิดในเด็กมากกวาผูใหญ อาการพิษมักจะเปนอาการรวม สารพิษจะทําให
เกิดการทําลายตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง
การรักษา
- รีบนําสงโรงพยาบาลทันที การปฐมพยาบาลเบื้องตนที่สําคัญที่สุด คือ ทําใหผูปวยอาเจียนเอาเศษอาหารออกมาให
มาก และทําการชวยดูดพิษจากผูปวยโดยวิธีใชน้ําอุนผสมผงถาน activated charcoal แตวิธีนี้ไมควรใชกับเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ขวบ

รายงานการไดรับพิษจากพืช
จากการสืบคนขอมูล ไดตัวอยางผูปวยที่ไดรับพิษจากพืชโดยการรับประทานหรือสัมผัส ดังตอไปนี้
1. หัวดองดึง
- หญิงอายุ 28 ป รับประทานหัวดองดึงเปนอาหารเพราะเขาใจวาเปนกลอย และเสียชีวิตเนื่องจากหายใจไมได และ
หัวใจลมเหลว
- ชาวบาน 3 คน รับประทานหัวดองดึง เพราะเขาใจผิดวาเปนสมุนไพรรักษาอาการทองอืดเฟอ และปวดเมื่อยตาม
รางกายได และเสียชีวิตเนื่องจากเกิดอาการอาเจียนอยางรุนแรง (ขาวจากหนังสือพิมพ 15 ธ.ค. 2529)
- หญิงอายุ 21 ป รับประทานหัวดองดึงตมขนาด 125 มก. มีอาการอาเจียน ถายทอง หมดสติ ขาดน้ํา หัวใจเตนเร็ว
ความดันต่ํา ผมรวง เลือดออกในตา รักษาในโรงพยาบาล และรอดชีวิตในที่สุด
2. ลูกเนียง
- ชาวบานในจังหวัดยะลา 2 คน ไดรับพิษจากการรับประทานลูกเนียง มีอาการปสสาวะไมออก ปวดทองนอย และ
หลัง (รายงานผูปวย รพ. ยะลา ระหวางป 2525-2528)
3. พญาไรใบ
- ชายตางชาติสวมทั้งแวนตาและถุงมือ ตัดแตงตนพญาไรใบขนาดใหญ ไดรับพิษจากน้ํายางขาวของตนพญาไรใบ มี
อาการปวดรุนแรงที่ตาจนไมสามารถลืมตาได
4. มันแกว
- ชาวบานรายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมนําฝกมันแกวมาตมรับประทานจํานวน 4 ฝก มีอาการช็อค หมดสติ และหยุด
หายใจ แพทยชวยชีวิตได แตคนไขยังคงมีอาการทางสมองเนื่องจากการหยุดหายใจ
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- ชายอายุ 28 ป รับประทานเมล็ดมันแกวเขาไป 200 กรัม เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนเมล็ดถั่วที่รับประทานได มีอาการ
เวียนศรีษะ หนามืด ตาลาย ออนเพลีย และไมสามารถกาวเดินได จากนั้นมีอาการชักกระตุกที่มือและเทา ควบคุม
ระบบทางเดินปสสาวะไมได ทองเสีย และเสียชีวิตในที่สุด (รายงานผูปวย รพ. ชุมชนเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม)
5. วานหมื่นป (สาวนอยประแปง)
- ชายไทยอายุ 38 ป ในจังหวัดกรุงเทพฯ เคี้ยวและกลืนใบและลําตน ของตนสาวนอยประแปงหลายคํา เนื่องจากเมา มี
อาการน้ําลายฟูม พูดไมได ริมฝปากและกระพุงแกมบวม อาปากไดลําบาก รอนไหมและเจ็บปวดบริเวณริมฝปาก
ชองปากและในลําคอ หายใจไมออก
- เด็กชายชาวจีน ไดรับสารพิษจากยางของตนสาวนอยประแปงที่กระเด็นเขาตาซาย ทําใหลืมตาซายไมได
6. โหรา
- พนักงานธนาคารในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 10 ราย เกิดอาการอาหารเปนพิษอยางรุนแรงเนื่องจากรับประทาน
โหราที่รานขาวแกงนํามาประกอบอาหารขาย เนื่องจากเขาใจผิดวาเปนบอน มีอาการน้ําลายฟูมปาก ช็อค หมดสติ
(รายงานจาก สสจ. เมืองนครศรีธรรมราช)
7. มะกล่ําตาหนู
- ชาวบานรายหนึ่งและเด็กหญิงอายุ 8 ขวบในจังหวัดรอยเอ็ดรับประทานเมล็ดมะกล่ําตาหนูเพราะรูเทาไมถึงการณ มี
อาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ตับวายและไตวาย เสียชีวิต (รายงานผูปวย รพ. ยโสธร)
8. สบูขาว
- เด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 จํานวน 5 คน ไดกินเมล็ดของตนสบูขาว ไมทราบจํานวน มีอาการคลื่นไส
อาเจียน ทองเสีย บางรายซึม ความดันเลือดต่ํา (รายงานผูปวย โครงการศูนยพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร รพ.
รามาธิบดี)
- เด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 อายุ 9-14 ปจํานวน 29 ราย รับประทานเมล็ดสบูขาวและสงตอใหกันขณะอยูในแถว
เคารพธงชาติ มีอาการคลื่นไสอาเจียน ทองเสีย บางรายมึนงง
รายชื่อฐานขอมูลพืชพิษ
- ฐานขอมูลพืชพิษสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
http://webdb.dmsc.moph.go.th/poison/
- ฐานขอมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล และ BIOTEC
http://www.medplant.mahidol.ac.th
- ฐานขอมูลพืชพิษ สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://admin.pha.nu.ac.th/toxic_plant
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1.

พิษตอผิวหนัง เนื้อเยื่อออน และนัยนตา

กระดาด, กระดาดแดง Alocasia indica Schott

กระดาด Alocasia indica Schott
วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

กระดาดแดง Alocasia indica Schott var. Metalica Schott

ARACEAE
กระดาด, กระดาดแดง, คือ, โทปะ, บอนกาวี, เผือกกะลา, เผือกโทปาด, มันโทปาด
GREAT-LEAVED CALADIUM
พืชลมลุก ที่มีหัวอยูใตดิน โดยมีกานใบสีแดงโผลพนผิวดิน ใบยาว แผนใบกลมใหญ สีเขียวเขมอมแดง
ขอบใบเรียบดอกมีกาบสี เหลืองอมเขียวหุม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางใส
คัน ปวดแสบปวดรอน อักเสบบวม พองเปนตุมน้ําใส ถาโดนตาทําใหตาอักเสบ อาจทําใหตาบอดชั่วคราว
หรือถาวร ถารับประทานเขาไปจะเกิดอาการไหมที่ เพดาน ปาก ลิ้นและคอ

กระบือเจ็ดตัว : Excoecaria cochinchinensis Lour.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
กระบือเจ็ดตัว, กะเบือ, กําลังกระบือ, ลิ้นกระบือ, ใบทองแดง
YELLOW STAR
ไมพุม สูง 0.5 - 1.5 เมตร ใบเดี่ยว รูปใบหอก หรือรูปใบหอกแกมรูปไข หลังใบสีเขียว ทองใบสีแดง ดอก
ชอ ออกที่ปลายกิ่ง แยกเพศ ผลแหง แตกได มี 3 พู

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ
หากสัมผัสใบจะทําใหเกิดอาการคัน ทําใหผิวหนังเกิดการระคายเคืองเปนแผลไหม ตาแดง ปวดตา หาก
รับประทานจะทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร ทําใหอาเจียน และทองเสีย
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กะลังตังชาง Girardinia heterophylla Decne

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

URTICACEAE
ตําแยชาง, กะลังตังชาง, หานสา, หานชางไห, หานชางรอง
THATCH GRASS , WOLLY GRASS, LALANG, ALANG-ALANG
เปนพืชลมลุก สูงไดถึง 1.5 เมตร ทุกสวนมีขนสากหนาแนน ทรงใบรูปฝามือ ตามกานใบมีขนเปนหนาม
แข็งๆ ดอกเล็กสีเขียวออน ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแนน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ขน หรือ หนาม
เมื่อสัมผัสขนหรือหนามทําใหเจ็บ คัน และปวดมาก

คริสตมาส

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

Euphorbia pulcherrima Willd.ex Klotzsch.

EUPHORBIACEAE
คริสตมาส, บานใบ, โพผัน, สองระดู
POINSETTIA, POINTED LEAF, LOBSTER PLANT, CHRISMAS STAR
ไมพุม สูง 1-3 เมตร ใบ เดี่ยวรูปไข ปลายแหลม ขอบใบหยัก ทุกสวนมียางสีขาวเหมือนน้ํานม ดอก ชอ
ออกปลายกิ่ง มีใบประดับสีแดงรูปหอกขนาดใหญอยูรอบๆ ชอดอกเปนจํานวนมาก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางสีขาวจากใบ ตน
น้ํายางถูกผิวหนังจะระคายเคืองมาก ผิวหนังเปนปนแดง ตอมาจะบวมพองเปนตุมน้ํา ภายใน 2- 8 ชั่วโมง
ถารับประทานจะทําใหกระเพาะอักเสบ
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ชางแหก Neesia altissima Bl.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

BOMBACACEAE
ทุเรียนผี, ชางแหก, ชางแฮะ
ไมตน ไมผลัดใบ สูงไดถึง 30 เมตร ตามกิ่งออนมีขนรูปดาวทั่วไป ใบเดี่ยวติดเรียงสลับ ทรงใบรูปขอบ
ขนาน หรือรูปไข ดอกสีชมพูออกรวมกันเปนชอกระจุกตามกิ่งและงามใบ กลีบเลี้ยงเปนถุงคลายโคมไฟ
เล็กๆ กลีบดอก 5 กลีบ ผลเปนชนิดผลแหงแตกแข็งเหมือนไม ภายในมีขนสีน้ําตาลเปนเสี้ยนแข็งมาก
ขนแข็งภายในผล
ทําใหผิวหนังพองเจ็บและคันมาก

ชวนชม Adenium obesum (Forsk.) Roem.&Schult.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

APOCYNACEAE
ชวนชม, ลั่นทมแดง, ลั่นทมยะวา
MOCK AZALEA, DESERT ROSE, IMPALA LILY, PINK BIGMONIA, SALSI STAR
ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนอวบน้ํามียางขาวทุกสวน ใบเดี่ยว รูปชอน ดอก เดี่ยวหรือชอสั้นๆ กลีบดอกสีแดง
โคนกลีบดอกเปนหลอด ปลายแยก 5 แฉก ผล เปนฝกคูรูปยาวรี แกแตกได (ปจจุบันมีตนที่มีดอกสีขาว
และสีชมพู)

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางสีขาว
น้ํายางถูกผิวหนังจะทําใหผิวหนังอักเสบเปนผื่นแดง ถาเขาตา ตาจะอักเสบ กินเขาไปจะเปนพิษ แตน้ํายาง
มีรสขมมาก โอกาสกินมีนอย ถากินจะมีผลตอหัวใจ ทําใหหัวใจเตนออน อาจตายได
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ตาตุมทะเล Excoecaria agallocha L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
ตาตุมทะเล, ตาตุม, บูตอ
BLIND YOUR EYES
ไมยืนตนขนาดกลางที่มียางสีขาว และชอบขึ้นตามปาชายเลน หรือชายทะเลทั่วๆไป เปลือกตนสีน้ําตาล
ดํา ใบใหญหนาทึบ ดอกออกเปนชอตามโคน กานใบ สวนที่เปนพิษ สารที่มีอยูในตน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางขาว
ถากินเขาไปจะทําใหเกิดทองรวงอยางแรง เขาตาจะทําใหตาบอด ควันไฟจากการเผาไหมตาตุมทะเลถา
เขาตาจะทําใหตาเจ็บเปนเวลานาน

และอาจทําใหตาบอดได

หอยปูที่ไปเกาะอยูที่ไมตาตุม

ถานํามา

รับประทานจะทําใหเกิดอาการเปนพิษทองเสียอยางรุนแรง อาเจียน

ตําแยชาง Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

URTICACEAE
ตําแยชาง, สามแกว, หานเดื่อ หานสา, เอโกเปอ, ไอขุนา
เปนไมพุมถึงไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 5 เมตร ผลัดใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับหรือเวียนกัน ผิวใบดานลางเปน
คราบขาว ดอกเล็กสีขาวปนเหลือง หรือสีมวงออน ออกรวมกันเปนชอยาวๆ หอยตามงามใบ ผลเล็ดกลมสี
เขียว

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ขนหรือเกล็ดตามสวนตางๆ เชน ใบ ชอดอก
เมื่อสัมผัสขนหรือหนามทําใหเกิดอาการคัน ผิวหนังไหมเกรียม หรือแดง เปนผื่นและปวดมาก
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ตําแยตัวเมีย Laportea interrupta Chew

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

URTICACEAE
ตําแยตัวเมีย, กะลังตังไก, วานชางรอง, หานไก
เปนพืชลมลุก สูงไมเกิน 60 เซนติเมตร ทุกสวนมีขนนิ่ม ใบคอนขางกลมปลายแหลม โคนใบมนหรือเกือบ
เปนหนาตัด ดอกเล็กออกเปนชอ

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ขนพิษ
ขนที่ถูกผิวหนัง จะทําใหคัน บวมเปนปนคลายลมพิษ หรืออาจรุนแรงจนเกิดอาการปวดแสบปวดรอน
ผิวหนังอักเสบ

ทองหลางฝรั่ง Hura crepitans Linn.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
ทองหลางฝรั่ง, โพทะเล, โพฝรั่ง, โพศรี, โพศรีมหาดพ
UMBRELLA TREE
ไมยืนตน สูงประมาณ 30 เมตร ลําตนมีหนามและมียางเหนียวใส ใบเดี่ยวรูปไขปลายแหลม โคนใบเวา
คลายรูปหัวใจ ขอบใบจัก ผลกลมแบน เปลือกแข็งและแบงเปนพู

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด เปลือก ราก น้ํายาง
น้ํายางมีฤทธิ์กัดรุนแรงมาก ถาถูกผิวหนังจะเกิดการระคายและเปนผื่นแดงถาถูกตา อาจทําใหตาบอดได
ถารับประทานเมล็ดเขาไปจะทําใหอาการคลื่นไส ปวดทอง และถายอยางรุนแรง

16
โปยเซียน Euphorbia milii Des Moul.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
ระวิงระไว, พระเจารอบโลก, วานเข็มพญาอินทร, ไมรับแขก, วานมุงเมือง
CROWN OF THORNS, CORONA DE SESPINA
ไมพุมเตี้ย ลําตนเปนเหลี่ยมมนสีน้ําตาล มีหนามแหลม ออกเปนกระจุก ใบเดี่ยว ออกบริเวณสวนปลายลํา
ตน ไมมีกานใบ ใบอวบน้ํา ดอกชอ ออกเปนกระจุกใกลสวนยอด มีชนิดตนดอกสีแดง สีนวล สีเหลือง ฯลฯ
ขนาดของดอกยอยแตกตางกัน ทุกสวนมีน้ํายางสีขาว

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายาง
ถาน้ํายางถูกผิวหนังหรือเขาตา ทําใหเกิดระคายเคือง แสบ บวม แดง ถารับประทานจะทําใหทางเดิน
อาหารอักเสบ

ฝนตน Jatropha multifida L.

วงศ :

EUPHORBIACEAE

ชื่อไทย :

ฝนตน, มะละกอฝรั่ง, มะหุงแดง

ชื่ออังกฤษ :

CORAL BUSH, CORAL PLANT

ลักษณะพืช :

ไมพุมสูง 1-3 เมตร มียางสีขาวเหลือง ใบเวาลึกจนดูคลายเปนแฉก แตละแฉกก็เปนหยัก 5-10 หยัก ดอก
สีแดงออกเปนชอคลายรม ผลคอนขางกลมผิวเรียบ มี ๓ พลู แตละพลูมี1เมล็ด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด น้ํายางใส
น้ํายางถูกผิวหนังเกิดอาการแพบวมแดงแสบรอน เมล็ดถารับประทานเขาไปจะทําใหเกิดอาการ ปวดหัว
คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย กลามเนื้อชักกระตุก การเตนของหัวใจผิดปกติ ความดันต่ํา เม็ดมีรสอรอยแต
รับประทานเพียง 2 เมล็ดก็เกิดอาการได

17
พญาไรใบ Euphorbia tirucalli L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
พญาไรใบ, เคียะจีน, เคียะเทียน, พญารอยใบ
INDIAN TREE SPURGE, MILKBUSH
ไมพุมสูง 1-5 ลําตนสีเขียวเกลี้ยงขนาดเล็กและอวบน้ํา มียางสีขาว สวนบนของลําตนจะแตกแขนง ใบเล็ก
มาก และบางกิ่งไมมีใบ ดอกสีขาวนวลออกเปนชอตามขอหรือปลายกิ่ง ผลคอนขางกลม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางขาว
ผิวหนังอักเสบเปนปนแดง บวมพองเปนตุมน้ํา ถาสัมผัสตาจะทําใหเยื่อบุตาอักเสบ และตาบอดชั่วคราว ถา
รับประทานเขาไปจะทําใหชองปากบวม คลื่นไส อาเจียน กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบอยางรุนแรงอาจ
ทําใหอุจจาระเปนเลือด

เพชรสังฆาต Cissus quadrangularia L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

VITACEAE (VITIDACEAE)
เพชรสังฆาต, สามรอยตอ
ไมเถา เลื้อยโดยมีมือ (tendril) จับ ใบออกสลับกัน ดอกมีขนาดเล็ก ชอดอกออกตรงขามกับใบ ผลฉ่ําน้ํา
เมื่อสุกมีสีแดงเขมเกือบดํา

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
พืชนี้ถาถูกผิวหนังทําใหเกิดผื่นแดง ถารับประทานทําใหระคายเคืองตอเยื่อเมือกในปาก และลําคอ
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โพทะเล Thespesia populnea L. Soland.ex Corr.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

MALVACEAE
บากู, ปอกะหมัดไพร, ปอมัดไซ
CORK TREE, PORTIA TREE, ROSEWOOD OF SEYCHELLES, TULIP TREE
เปนไมยืนตน ขนาดเล็กสูง 8 – 12 เมตร ใบรูปคลายหัวใจ ดอก ออกตามงามใบ เปนดอกเดี่ยวหรือเปนคู
กลีบดอกสีเหลือง แลวจะเปลี่ยนสีเปนชมพูแกมมวงออน เหี่ยวบนตน ผล เปนผลแหงแตกไมมีทิศทาง
คอนขางกลม พบมากในที่ดอนหรือชายฝงทะเลและริมแมน้ําที่ดินเปนดินรวนปนทราย

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ยางจากตน เปลือก
ถาเขาตาทําใหตาบอดได เปลือกมีฤทธิ์ทําใหอาเจียน

มะมวงหิมพานต Anacardium occidentale L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

ANACARDIACEAE
มะมวงหิมพานต, กะแตแก, กายี, ตําหยาว, ทายลอ, นายอ, มะมวงกาสอ ฯลฯ
CASHEW, CASHEW NUT TREE, CASHEWNUT
ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 6-10 เมตร ลักษณะใบเปนใบเดี่ยวแบบเรียงสลับ ชอดอกยาว 15-20 เซนติเมตร
โดยแตกออกจากซอกใบและปลายกิ่ ง กลี บ ดอกเริ่ ม แรกจะมี สี ข าวแล ว เปลี่ ย นเป น สี ช มพู มี ก ารพั ฒ นา
ฐานรองดอกใหขึ้น มีลักษณะคลายผลชมพู สีเหลืองแกมชมพู แลวคอยเปลี่ยนกลายเปนสีแดง เนื้อในนิ่ม
ที่ปลายจะมีผลติดอยูเปนรูปไต

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางจากผล
บวมแดง พองเปนตุมน้ําใส อาจลุกลามรุนแรงเปนโรคผิวหนังเรื้อรัง
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มะมุด Mangifera foetida Lour.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ANACARDIACEAE
มะแจ, มาจัง, มะมุด , มะละมุดไทย,
HORSE MANGO
ไมยืนตนขนาดกลาง ใบเขียวออนยาว เปนไมที่งอกงามไดในพื้นดินทุกแหง ผลรสหวานแหลมกวาไมอื่นๆ
ถาปลูกโดยวิธีตอนกิ่งจะอยูไดราว 70-80 ป ถาใชเมล็ดปลูกจะอยูไดนานกวานั้น
ยางจากผล
ถาใชปากกัดผลมะมุดโดยเฉพาะผลออนมียางมาก จะทําใหปากเปนแผลได ถาถูกผิวหนังออนจะทําให
เกิดพุพองจะบวมแดง พองเปนตุมน้ําใส หรืออาจลุกลามรุนแรงเปน eczematous dermatitis ถายางเขา
ตาอาจทําใหเปนแผลในตาได

รักหลวง Gluta usitata (Wall.) Ding Hou

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ANACARDIACEAE
รักหลวง, ซู, ซู, มะเรียะ, รัก, รักใหญ, ฮักหลวง
BURMESE LACQUER, RED ZEBRA WOOD, VARNISH TREE
ตนไมสูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ ลําตนตรง เปลือกสีน้ําตาลคล้ําแตกเปนสะเก็ดหนา ใบเดี่ยวเปนรูปไขกลับ
ติดเรียงสลับ ดิกเล็ก สีขาว ออกรวมกันเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่งหรือตามงามใบใกลปลายกิ่ง ผล
กลมแข็ง มีปกกางแผเหนือตัวผล 5 ปก ขึ้นตามปาเบญจพรรณและปาดิบเขาทั่วไป
น้ํายาง
บวมแดง พองเปนตุมน้ําใส อาจลุกลามรุนแรงเปนโรคผิวหนังเรื้อรัง
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วานหมื่นป Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

ARACEAE
วานหมื่นป*, ชางเผือก, บวนนีแช, วานพญาคาง, สาวนอยประแปง, อายใบกานยาว
DUMB CANE
ไมลมลุก อวบน้ํา สูงไดถึง 70 เซนติเมตร ลําตนเปนขอปลองเห็นไดชัดเจน ลําตนตั้งตรง ลําตนมีน้ํายาง
ใสเมื่อโดนจะระคายเคือง ใบรูปขอบขนาน ผิวใบเรียบ ใบมีสีเขียวทั้งใบ บางพันธุมีจุดสีขาว ดอกออกเปน
ชอ ชอดอกเปนแทงยาว มีกาบหุมไว ดอกอัดแนนอยูบนแกนชอดอก ผลเปนผลสดเนื้อนุม สีสมหรือสีแดง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางใส
คัน ปวดแสบปวดรอน อักเสบบวม พองเปนตุมน้ําใส ถาโดนตาทําใหตาอักเสบ อาจทําใหตาบอดชั่วคราว
หรือถาวร

สมอทะเล Sapium indicum Willd.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

EUPHORBIACEAE
สมอทะเล, กระหุด, กุระ, กุลา
MACE, NUTMEG
ไมตน สูงถึง 30 ม. โคนตนมีหนามและพูพอน ใบเดี่ยวหนาคลายหนัง ขอบใบหยักมน บริเวณโคนใบมี
ตอมที่ขอบใบขางละ 2–4 ตอม ดอกเล็ก สีขาวนวล ออกเปนชอเชิงลดตามงามใบและปลายกิ่ง ผลรูปไข
กวาง ถึงคอนขางกลม
น้ํายางใส
คัน ปวดแสบปวดรอน อักเสบบวม พองเปนตุมน้ําใส ถาโดนตาทําใหตาอักเสบ อาจทําใหตาบอดถาวร
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สลัดได Euphorbia antiquorum L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
สลัดได, กะลําพัก, เคียะผา, เคียะเลี่ยม, ทูดุเกละ, สลัดไดปา, หงอนงู
MALAYAN SPURGE TREE, TRIANGULAR SPURGE
ไมที่ใชลําตนเปนใบในตัว ชอบขึ้นเปนกอใหญตามโขดเขา และที่ทราย มีหนามเต็มตนและยางสีขาว ลํา
ตนมักเปนสี่เหลี่ยม ดอกเล็กสีแดง ออกตามครีบเหลี่ยมตน เปนไมที่ทนตอความแหงแลงและรอนไดดีมาก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางขาว
ปวด ผิวหนังอักเสบเปนปนแดง บวมพองเปนตุมน้ํา ถาสัมผัสตาจะทําใหเยื่อบุตาอักเสบ และตาบอด
ชั่วคราว

สลัดไดบาน Euphorbia trigona Haw.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
สลัดไดบาน, เคียะฮั้ว, สามเหลี่ยมญี่ปุน
ไมพุมที่มียาง สูงไดถึง 5 เมตร ลําตนบริเวณโคนมีลักษณะกลมแตสูงขึ้นไปจะเปนสามเหลี่ยม 4-5 เหลี่ยม
กิ่งกานมี 3 เหลี่ยม บนเหลี่ยมจะมีสวนนูนเปนระยะ โดยบนสวนนูนนั้นจะมีหนามและเปนบริเวณที่ออกใบ
และดอกดวย ใบรูปไขกลับปลายแหลมมน

ดอกสีขาวอมเขียวและจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสีขาวนวลและ

ออกเปนชอ
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

น้ํายางขาว
ปวด ผิวหนังอักเสบเปนปนแดง บวมพองเปนตุมน้ํา ถาสัมผัสตาจะทําใหเยื่อบุตาอักเสบ และตาบอด
ชั่วคราว
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หญาคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

POACEAE (GRAMINEAE)
ลาลาง, ลาแล
THATCH GRASS , WOLLY, GRASS, LALANG, ALANG-ALANG
ไมลมลุก มีเหงาใตดินสีเหลืองออน ยาวและแข็ง ลําตนเทียมบนดินสูงได 0.3-0.8 เมตร ใบ เดี่ยว แทง
ออกจากเหงา ใบเล็กยาว ขอบใบคม ดอก ชอ แทงออกจากเหงา ดอกยอย ขนาดเล็ก รวมกันอยูชอแนน
สีเงินอมเทาออนๆ ผล เปนผลแหง ไมแตก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ
ขอบใบคม อาจบาดทําใหเปนแผล สัมผัสผิวหนังทําใหเกิดอาการคัน

หนุมานนั่งแทน Jatropha podagrica Hook.f.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
วานเลือด, หัวละมานนั่งแทน
GOUT PLANT, GUATEMALA RHUBARB, FIDDLE-LEAVED JATROPHA
ไมพุม ลําตนขยายใหญมากมีน้ํายางใส ใบ เดี่ยว กานใบยาว แผนใบเวาลึก จะออกที่ปลายลําตนแบบวน
สลับ ดอก ชอ กานดอกยอยและดอกยอยสีแดงสม ออกเปนชอเหมือนซี่รม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด ยาง
น้ํายางถูกผิวหนังเกิดอาการแพ บวมแดงแสบรอน เมล็ดถารับประทานเขาไปจะทําใหเกิดอาการ ปวดหัว
คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย กลามเนื้อชักกระตุก หายใจเร็ว การเตนของหัวใจผิดปกติ ความดันต่ํา
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เตาราง Caryota mitis Lour.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

PALMAE
เตารางแดง, เชื่องหมู, มะเด็ง, งือเด็ง
Burmese fishtail palm, Clustered, fishtail palm, Common fishtail palm ฯลฯ
ปาลมแตกกอ ลําตนขนาด 10-15 เซนติเมตร

ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น

เรียงสลับ แผนใบสีเขียว

เปนมัน กาบใบยาว 0.5-2 เมตร ดอกสีขาวอมเหลือง ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงระหวางกาบใบหรือ
ใตโคนกาบใบ ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ออกเปนพวงๆ ทรงกลม ผลสุกสีแดงคล้ํา
ขน
ขนตามผล และน้ําเลี้ยงตามผิวใบของลําตน ทําใหเปนผื่นคันตามผิวหนัง ถาเขาตาทําใหตาบอดได

ตังตาบอด Excoecaria oppositifolia Griff.

วงศ :
ชื่อไทย :

EUPHORBIACEAE
ตังตาบอด, ไฟเดือนหา, ตาตุมปา, ยางรอน

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ไมยืนตนขนาดกลางไมผลัดใบ ดอกสีเขียว ๆ ขาว ๆ ผลกลมลักษณะเปนพู 3 พู ขนาด 4-5 ซม. ทุกสวนมี
น้ํายางสีขาว พบตามปาดิบทั่วไป
น้ํายาง
น้ํายางสีขาว เขาตาทําใหตาบอด ถูกเนื้อเยื่อออนทําใหเกิดเปนแผลเปอยได
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2. พิษตอระบบทางเดินอาหาร และระบบหมุนเวียนโลหิต
กระถิน Leucaena glauca Benth.

วงศ :
ชื่อไทย :

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
กระถิน, กระถินไทย, กระถินบาน, กะเส็ดโคก, กะเส็ดบก, ตอเบา, ผักกานถิน, ผักหนองบก, สะตอเทศ,
สะตอเบา

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

LEAD TREE, LEUCAENA, WHITE POPINAC, WILD TAMARIND
กระถินเปนไมพุม ใบเปนใบประกอบคลายมะขาม ดอกเปนดอกรวม สีขาวเปนฝอยฟูกลม ฝกแบนยาว
ประมาณ 6 เซนติเมตร กวางประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดแบนเรียงอยู
ใบ
อาเจียน กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน หายใจลําบาก กลามเนื้อออนเปลี้ย กลามเนื้อกระตุก มึนงง ไม
รูสึกตัว ชักกอนจะหมดสติ มีอาการขาดออกซิเจน ตัวเขียว ถาไดรับมากจะโคมาภายใน 10-15 นาที

กระเบา Hydnocarpus anthelminthicus Pierre

วงศ :
ชื่อไทย :

FLACOURTIACEAE
กระเบา, กระเบาตึก, กระเบาน้ํา, กระเบาเบาแข็ง, เบา

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

สวนที่เปนพิษ :

ไมตนขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ลําตนเปลา ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอกแกมรูปไข หรือรูปขอบขนาน
ขอบเรียบ เสนแขนงใบอยูเยื้องกัน เสนใบยอยเปนรางแห ทั้งเสนกลางใบ เสนแขนงใบ และเสนใบยอย
เห็นไดชัดทางดานลางจึงมักเรียกวา "แกวกาหลง" กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพู รูปขอบขนานแกมรูปไข โคน
กลีบดานในมีเกล็ดรูปแถบ ผลกลม ผิวเรียบเปลือกแข็ง มีขนหรือเกล็ดสีน้ําตาล ผลมี 30-50 เมล็ด
เมล็ดสด

อาการ :

หากกินเมล็ดพืชนี้เขาไป จะทําใหเกิดอาการปวดทอง คลื่นไส อาเจียน อาจเกิด cyanosis และอาจถึงตาย
ได
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โคคลาน

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

Anamirta cocculus Wight & Arn.

MENISPERMACEAE
ขมิ้นชันเครือ, เถาวัลยทอง, วานนางลอม, หวายดิน, แมน้ํานอง, อมพนม, พนม
FISH BERRY
ไมเถาเลื้อยพาดพันตนไมอื่น เปลือกเถาขรุขระ ใบโตรูปรางคลายหัวใจ

แผนใบเกลี้ยง ปลายใบแหลม

ดอกขนาดเล็กออกเปนชอ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูคนละตน ผลสีแดงเขมนิ่ม และเกลี้ยง รูปคลายไต
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผล
คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข ชัก และตายเนื่องจากหัวใจหยุดเตน

จันทนเทศ Myristica fragrans Houtt.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

MYRISTICACEAE
จันทนเทศ, จันทนบาน
MACE, NUTMEG
ไมยืนตนขนาดใหญ ดอกเพศผูและเพศเมียแยกกันอยูคนละตน ผล ขนาดประมาณลูกหมาก

ผลแกจัด

แตกครึ่ง เมล็ดเดี่ยว มีรกซึ่งเปนแผนบาง สวนปลายมีหลายแฉกสีแดงสด เรียกกันทั่วไปวาดอกจันทนเทศ
หุมเมล็ด เมล็ดมีเปลือกแข็งสีน้ําตาล เนื้อเมล็ดมี กลิ่นหอม เรียกวา ลูกจันทนเทศ
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผล
อาการเพอเห็นไปตางๆ โดยไมมค
ี วามจริง ปวดศีรษะ ปวดทอง อาเจียน เคลิ้มฝน ชีพจรเตนเร็ว ตับไต
พิการ ผิวหนังเขียวเนื่องจากขาดออกซิเจน
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ชาแปน Solanum verbasifolium Auct. Non L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

SOLANACEAE
ชาแปน, ฉับแปง, หูควาย
ไม พุม ที่แ ตกกิ่ง กา นสาขามาก ใบรูปไข กว าง ขอบใบหยัก ใบปกคลุม ดว ยขน ดอกสีข าวเป นพวงคล า ย
มะเขือพวง ผลกลมขนาดเทากับมะเขือพวง แตเปนลายเขียว สลับขาว เปนพืชที่ขี้นอยูตามที่รกรางทั่วไป

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ถารับประทานเขาไปทําใหเกิดอาการคันในปาก และลําคออยางรุนแรง ตามมาดวยอาการคลื่นไส อาเจียน
ปวดทอง ทองเดิน ปวดศีรษะ กลามเนื้อเปลี้ย หายใจขัด ขั้นสุดทายอุจจาระเปนเลือด ไตถูกทําลาย

ชุมเห็ดเทศ Cassia alata L .

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

LEGUMINOSAE
ชุมเห็ดเทศ*, ขี้คา, กลับมืนหลวง, หมากกะลิงเทศ, สมเห็ด, หญาเล็บหมื่นหลวง ฯลฯ
RINGWORM SENNA, CANDLESTICK SENNA, CANDELABRA BUSH ฯลฯ
ไมพุม สูง 1 – 3 เมตร แตกกิ่งออกดานขาง ในแนวขนานกับพื้น ใบประกอบ แบบขนนก เรียงสลับ ดอกชอ
ออกที่ซอกใบตอนปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองทอง ใบประดับ สีน้ําตาลแกมเหลืองหุมดอกยอยเห็นชัดเจน
ผลเปนฝก มีครีบ 4 ครีบ เมล็ดแบน รูปสามเหลี่ยม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ดอก ใบ แตทางสมุนไพรนําสารสกัดมาทําเปนยาถาย ยาระบาย
ทําใหถายทอง
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ซาก Erythrophleum succirubrum Gagnep.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
ซาก, ซาด, พันซาด, คราก
ไมยืนตนที่มีหูใบเล็ก ๆ รวงงายใบออกสลับกัน และเปนใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ดอกเล็กมาก
ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง ผลเปนฝกแบนมี 6-๘ เมล็ด
ใบ เมล็ด เปลือกตน
หอบ หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ

มานตาหดเล็กมาก ถาไดรับขนาดสูง จะกดศูนยหายใจ นอกจากนี้อาจพบ

ความดันโลหิตสูง คลื่นไส อาเจียน ทองรวงอยางรุนแรง มีเลือดปนออกมากับอุจจาระ น้ําลายออกมาก
หายใจขัด

ตีนเปดทราย Cerbera manghas L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

APOCYNACEAE
ตีนเปดทราย, ตีนเปดเล็ก, เทียนหนู, เนียนหนู, ปงปง, ปากเปด, มะตากอ, รักขาว
SEA MANGO
ลําตน ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูงไดประมาณ 10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี ดอกออกเปนชอ
แยกแขนงตามปลายกิ่ง ดอกสีขาว ดอกบานมีแตมสีแดงรอบปากหลอด ผลรูปรี สุกสีแดง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ยาง ผล เมล็ด
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารกอน ตามดวยอาการอาเจียน ทองเดิน
ทอง ถารับประทานเขาไปมาก และลางทองไมทัน

ปวดศีรษะและปวด

สารพิษจะถูกดูดซึมผานทางลําไสและแสดงพิษตอ

หัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นชาหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด
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เถาสิงโต Passiflora foetida L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

PASSIFLORACEAE
เถาสิงโต, กระโปรงทอง, กะทกรก, ตําลึงฝรั่ง, เถาเงาะ, ผักขี้หิด, ผักแคบฝรั่ง ฯลฯ
STINKING-PASSION FLOWER
ไมเถาเลื้อย ลมลุก ลําตนกลม มีขนนุมสีเทาปกคลุม โดยเฉพาะสวนยอดออน ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ รูป
หั ว ใจ

มี ข นสั้ น ๆปกคลุ ม ดอกเป น ดอกเดี่ ย ว เกิ ด ที่ ซ อกใบ กลี บ ดอก สี ข าว แยกกั น ผลทรงกลม

เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยังคงมีใบประดับติดอยู ผลออนสีเขียว ผลแกสีเหลือง
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
อาเจียน กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน หายใจลําบาก กลามเนื้อออนเปลี้ย กลามเนื้อกระตุก มึนงง ไม
รูสึกตัว ชักกอนจะหมดสติ มีอาการขาดออกซิเจน ตัวเขียว ถาไดรับมากจะโคมาภายใน 10-15 นาที

เทียนหยด Duranta repens L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

VERBENACEAE
เทียนหยด, พวงมวง, ฟองสมุทร, เครือออน
Duranta, Sky Flower, Pigeon Berry, Golden Dewdrop
ไมพุม แตกกิ่งกาน กิ่งลูลง ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปไขกลับ ปลายแหลมหรือมน โคนสอบ ขอบใบจัก ดอก
ชอ มี 3 ชนิด คือดอกสีขาว สีมวงออน และสีมวงแกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกเปนหลอดสั้นๆ ปลายแยก
เปน 5 แฉก ผล ออกเปน ชอ หอยลง รูปกลมสีเขียว เมื่อสุกเปนสีเหลือง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ ผล
รับประทานผลอาจตายได จะทําใหอาเจียน ปวดทอง ปวดศีรษะ มีไข ตาพรา กระหายน้ํามาก ถาไดรับพิษ
มาก เม็ดเลือดแดงแตกได พืชนี้เปนพิษตอสัตวเลือดเย็นดวย
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โทงเทง Physalis minima L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

SOLANACEAE
โทงเทง, โคมจีน, เตงหลั่งเชา, ทุงทิง, ทุงทิ้ง, เทียงพาเชา, ปาตอบตอก, ปุงปง, เผาะแผะ ฯลฯ
-

สวนที่เปนพิษ :

พืชตระกูลเดียวกับพริกและมะเขือเทศ ลําตนอวบน้ําเปลือกเกลี้ยงสีเขียว สูงเต็มที่ 120 เซนติเมตร ใบ
เดี่ยวสีเขียวเรียงสลับออกตามขอ ๆ ละใบ ลักษณะใบคลายใบพริก ดอกเล็กคลายดอกพริก แตกลีบดอก
สั้นและแข็งกวา
กลีบเลี้ยง

อาการ :

ความเปนพิษจะเกิดหลังจากกินพืชที่มีสารประเภทนี้แลวหลายชั่วโมง จะรูสึกปวดแสบปวดรอนที่ปากและ
คอหอย แลวจึงคลื่นไส เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดทองและทองรวง อุณหภูมิรางกายขึ้นสูง อาการเปนพิษ
ในขั้นสุดทายคือ ถายอุจจาระและปสสาวะเปนเลือด ชักกระตุก หมดสติ

บอนสี Caladium bicolor Vent

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

ARACEAE
บอนฝรั่ง
FANCY LEAF CALADIUM, CORAZON DE MARIA
ไมลมลุกที่คลายกับไมมีลําตน หัวใตดิน แผนใบใหญรูปหัวใจหรือรูปสามเหลี่ยม ใบสีเขียวแตอาจมีแตมสี
ชมพู แดง เหลือง ขาว หรือ มวง ดานทองใบสีเขียวซีด

ดอกสีขาว หรือสีขาวอมเหลืองเล็กนอย ดอก

ออกเปนชอจากโคนใบ
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ถากินเขาไปจะเกิดอาการไหมที่เพดานปาก ลิ้นและคอ กลองเสียงอาจบวม การเปลงเสียงจะผิดปกติ และ
มีอาการคัน อาจอาเจียนดวย ถายางเขาตา ตาจะอักเสบระคายเคือง
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ปตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
COTTON LEAVED JATROPHA
เปนไมพุมขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 1.5 – 2 เมตรมีสีน้ําตาลเขม (Dark

Brown) ทรงตน

คอนขางสูงโปรง ใบ มีสีเขียวแก (Dark Green) เปนรูปไขขนาดใหญ ใบเดี่ยว หลังใบคอนขางแดง ดอก
เปนชอตามปลายกิ่ง สีแดง ชมพู (Red Pink) ออกดอกเปนระยะตลอดป ดอกตัวผูกับตัวเมียแยกกัน และ
มักจะอยูคนละชอ เมล็ด ลักษณะกลม เหลืองออกน้ําตาล
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ

ถารับประทานเขาไปทําใหคลืน
่ ไส อาเจียน ปวดทอง ทองเดิน

ปอกระเจา Corchorus capsularis L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

TILIACEAE
ปอกระเจา, กระเจานา
WHITE JUTE (C. capsularis), JEW’S MALLOW (C. olitorius)
ทั้งสองชนิดเปนพืชลมลุกลําตนตั้งตรง ไมแตกกิ่งกานสาขา ใบยาวเรียวที่โคนใบมีติ่งยื่นออกมา ชนิด C.
ดอกสีเ หลืองขนาดเล็ก ผลกลมขรุขระ และเป นพู เมล็ ดมีสีน้ํา ตาลแดง ตางจากชนิด C.
capsularis
olitorius ที่ผลเปนฝกยาว เมล็ดมีสีน้ําเงินปนดํา

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
เมล็ดปอกระเจาใชเบื่อสุนัข ถารับประทานทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ชีพจรเตนไมไดจังหวะ เพอ
ฝน ชักกระตุก และถึงอาการหมดสติได
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ผกากรอง Lantana camara L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

VERBENACEAE
กามกุง, เบญจมาศปา, ขะจาย, ตาปู, มะจาย, ขี้กา, คําขี้ไก, ดอกไมจีน, ยี่สุน, สามสิบ
CLOTH OF GOLD, HEDGE FLOWER, ORANGE SEDGE
ไมพุมสูงไดถึง 40-90 เซนติเมตร ลําตนเปนสี่เหลี่ยม มีขนทุกสวน ยกเวนกลีบดอกและผล ใบเดี่ยว แผน
ใบสากมีขน ดอกชอ ดอกยอยขนาดเล็กมาก มีหลายสี เชน สีขาว ชมพู เหลือง มงและแดง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผลแกแตยังไมสุก และใบ
กินมากทําใหคลื่นไส อาเจียน มานตาขยาย ชีพจรผิดปกติ และอาจหมดสติ

ผักเสี้ยน Cleome gynandra Linn.

วงศ :

CLEOMACEAE (CAPPARIDACEAE)

ชื่อไทย :

ผักสมเสี้ยน, ผักเสี้ยนขาว

ชื่ออังกฤษ :

WILD SPIDER FLOWER

ลักษณะพืช :

พืชลมลุกสูงไมเกิน 80 เซนติเมตร ใบประกอบดวยใบยอย 5 ใบ ใบมีขน และขอบใบจักเปนฟนเลื่อย ดอก
สีขาวออกเปนชอตามปลายกิ่ง แตละดอกมีกานชูปลายเกสรยาว ฝกกลมยาวภายในมีเมล็ดกลมแบน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ถารับประทานดิบจะทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน กลามเนื้อทํางานไมสัมพันธกัน หายใจขัด กลามเนื้อ
ออนเพลีย
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ผักหนาม Lasia spinosa Thw.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

ARACEAE
ผักหนาม
พืชลมลุก มีเหงาใตดิน ชอบขึ้นอยูตามโคลนเลนใบรูปคลายหัวลูกศรขอบใบหยักเวาลึก มีหนามอยูตาม
เสนใบดานลางและที่กานใบ ดอกออกเปนชอเปนแทงกลมยาว

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบออน เหงา
ถารับประทานเขาไป ผลึก calcium oxalate จะทิ่มแทงผิวหนัง หรือเยื่อเมือกในปากทําใหเกิดความ
ระคายเคือง ใบออนกินเปนอาหารไดแตตองทําลาย enzyme เสียกอน การทําลายก็โดยนําไปหุงตม หรือ
ดอง เพระถามี enzyme อยู สาร cyanogenetic glycosides จะปลดปลอย hydrocyanic acid ออกมาทํา
ใหเปนพิษ

พลับพลึง Crinum amabile Donn

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

AMARYLLIDACEAE
พลับพลึงดอกแดง
GIANT LILY
ไมลมลุกที่มีหัวอยูใตดิน ลําตนอวบกลม สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ใบอวบออกรอบตน รูปรางยาว ใบ
เรียบ ดอกออกเปนชอ ชอดอกยาว ดอกแดง โคนกลีบติดกันเปนหลอด ผลคอนขางกลมสีเขียว
หัว ราก
รากสดรับประทานเขาไปทําใหคลื่นไส อาเจียน เหงื่อออก
ระคายเคืองตอเยื่อบุชองทอง

หัวรับประทานเขาไปทองเสียเนื่องจากพิษ
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พลับพลึงตีนเปด Hymenocallis littoralis Salisb.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

AMARYLLIDACEAE
พลับพลึงตีนเปก
SPIDER LILY
ตนมีหัวอยูใตดินลําตนกลมสูงประมาณ 30 ซม. ใบรูปแถบแคบเรียวแหลม ออกตรงขามกันสองขาง ขอบ
ใบเรียบ อวบน้ํา ดอก เปนชอกระจุกโปรงมี 8 – 10 ดอก แตละดอกมีรยางคที่เกิดจาก กานเกสรเพศผู ที่
เชื่อมติดกันเปนวงคลายถวย บานตอนกลางคืน – เชา มีกลิ่นหอมออน ๆ ผล ผลสดสีเขียว รูปรางคอนขาง
กลม แกจะเปนสีน้ําตาล เมล็ด รูปรางกลม ๆ เล็ก แกแลวเปนสีน้ําตาล

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

หัว ใบ และราก
รับประทานเขาไปทําใหอาเจียน ทองเดิน

พลูแฉก Monstera deliciosa Liebm.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

ARACEAE
พลูฉีก
MEXICAN BREADFRUIT, SWISS CHEESE PLANT
เปนไมเลื้อยที่มีรากตามขอ มีรากออกตามขอของลําตน ชวยในการเกาะยึด กานใบยาว ใบคลายรูปหัวใจ
แผนใบอาจเวาลึกหลายแหง หรือไมเวาเลยก็มี ใบมีสีเขียวเปนมัน ดอกสีขาวออกเปนชอเดี่ยว หรือเปน
กลุมบริเวณใกลยอด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ยางจากตน และสารจากตน
ถาเคี้ยวเขาไปจะทําไหปาก ลิ้น เพดาน แสบและรอนแดง เกิดอาการอาเจียน ทองเสียเล็กนอย เนื่องจาก
สารพิษไประคายเคือง mucosa และไปกระตุนระบบประสาทสวนกลางที่ควบคุมการอาเจียน
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แพงพวยฝรั่ง Catharanthus roseus L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

APOCYNACEAE
MADAGASCAR PERIWINKLE, WEST INDIAN PERIWINKLE
เปนไมลมลุกขนาดเล็ก สูงไดถึง 80 ซม. ลําตนและกิ่งกาน มีขนละเอียดปกคลุม ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียง
ตรงกันขาม ดอกเปนดอกชอ จํานวน 1-2 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทุกสวนของตน (โดยเฉพาะใบ)
ใบทําใหทองเดินและมีฤทธิ์กระตุนหัวใจ และอาจหมดสติได

ฟองสมุทร Duranta repens L.

Duranta repens “Alba”
วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

Duranta repens “Purple”

VERBENACEAE
ฟองสมุทร, พวงมวง
SKY-FLOWER, PIGEON-BERRY, GOLDEN DEW-DROP
ไมพุม ใบรูปไข กานใบสั้น ขอบใบเรียบ ตามกิ่งมีหนาม ดอกสีน้ําเงินหรือขาว ผลกลมสีเหลืองหรือสม เปน
พืชที่ปลูกเปนไมประดับตามบานหรือสวน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ ผล
ถารับประทานทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน และทองรวง
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มะเกลือ Diospyros mollis Griff.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

EBENACEAE
ผีเผา, มักเกลือ, มะเกีย
EBONY TREE
ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดถึง30 เมตร เปลือกตนสีดําแตกเปนสะเก็ดเล็กๆ ใบเดี่ยวรูปไข
ปลายแหลม โคนใบแหลมมน ตัวใบเกลี้ยง แตใบออนมีขนเล็กนอย ดอกเล็กสีเหลืองอมเขียว ออกเปนชอ
ชอดอกเพศผูและเพศเมียอยูตางตนกัน ผลกลมเกลี้ยงสีเขียวและมีกลีบจุกผล 4 กลีบ ผลแกเปนสีดํา
ผลที่ดํา
เมื่อรับประทานผลมะเกลือที่ผิวมีสีดําแลวจะเกิดอาการ คลื่นไสอาเจียน ทองเสียอยางรุนแรง ตาพลามัว
ออนเพลีย และตาบอดในที่สุด

มะเยา Vernicia fordii Airy Shaw

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
มะเยา
TUNG OIL TREE
ไมยืนตนมีใบดกหนาทึบและเปนพืชที่มียาง ใบรูปหัวใจ ชอดอกเปนพวงขนาดใหญอยูที่ยอดของกิ่ง ดอก
เมื่ อ ตู ม สี ช มพู อ อ นแต เ มื่ อ บานแล ว เป น สี ข าว ผลมี ลั ก ษณะเกื อ บกลมมี สี เ ขี ย วเข ม แต เ มื่ อ แก เ ต็ ม ที่
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ในผลหนึ่งมี 3-7 เมล็ด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
เปลือกของเมล็ด (nut shell) และน้ํามันที่ยังไมบริสุทธิ์เมื่อถูกที่ผิวหนัง ทําใหเกิดการอักเสบ เนื้อในเมล็ด
ประมาณ 3 เมล็ด เมื่อรับประทานทําใหมีอาการคลื่นไส อาเจียนอยางรุนแรง เปนตะคริวที่ทอง ทองรวง
และปวดเบง กระหายน้ํา ปากและคอแหง คนไขมีอาการมึนงง มานตาขยาย หายใจไมสม่ําเสมอ
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มะคําดีควาย Sapindus emarginatus Vahl

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

SAPINDACEAE
มะคําดีควาย, ประคําดีควาย
SOAPBERRY TREE
ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ รูปรางคลายหอก หลังใบสีเขียวเขม สวนทองใบสีจาง ใบดกหนา
เปนพุมทึบ ดอกเล็กสีขาว ออกเปนชอพุมใหญตามปลายกิ่ง ผลกลมสีน้ําตาลเขม เมื่อตมกับน้ําจะเปนฟอง
ใชแทนสบูได เมล็ดมีสีดําเปลือกแข็งหุม 1 เมล็ด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผล
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง กระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ ถามีการดูดซึม จะมีอาการกระวนกระวาย ปวด
ศีรษะ เปนไข กระหายน้ํา มานตาขยาย หนาแดง กลามเนื้อออนเปลี้ย ทํางานไมสัมพันธกัน อาจจะแสดง
พิษตอระบบไหลเวียนโลหิต และชัก

มะระขี้นก Momordica charantia L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

CUCURBITACEAE
มะระขี้นก, ผักเหย, ผักไห, มะรอยรู, มะระ, มะหอย, มะไห, สุพะซู, สุพะเด
BALSAM APPLE, BALSUM PEAR, BITTER CUCUMBER, BITTER GOURD ฯลฯ
ไมเถา ลําตนเลื้อยพาดพันตามตนไม ลําตนเปนเสนเล็ก ยาว มีขนขึ้นประปราย ใบเดี่ยว หยักเวาลึก มี 5-7
หยัก ออกเรียงสลับกัน มีรสชาติขม ดอกเดี่ยว ออกตามบริเวณงามใบ ดอกมีสีเหลือง ผลมีลักษณะเปนรูป
กระสวยสั้น พื้นผิวเปลือกขรุขระ ผลออนมีเปนสีเขียว เมื่อแกเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอมแดง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ดของผลสุก
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง

ถามีการดูดซึม

จะมีอาการกระวนกระวาย ปวดศีรษะ เปนไข กระหายน้ํา

กลามเนื้อออนเปลี้ย อาจจะแสดงพิษตอระบบไหลเวียนโลหิต และชัก
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ยี่โถ Nerium indicum Mill.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

APOCYNACEAE
ยี่โถ, ยี่โถฝรั่ง
FRAGRANT OLEANDER, OLEANDER, ROSE BAY, SWEET OLEANDER
ไมพุมสูง 1-3 เมตร ลําตนเกลี้ยงมียางสีขาว ใบเดี่ยวรูปรางเรียวยาว ปลายและโคนใบแหลม ดอกสีแดง
ชมพู ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง ดอกมีทั้งชนิดกลีบซอนและกลีบเดี่ยว มีกลิ่นหอม ฝกแข็ง ยาวเรียว เมล็ด
เรียวมีขนปลิวตามลมไดดี

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ลําตน และยางจากทุกสวน
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารกอน ตามดวยอาการอาเจียน ทองเดิน ปวดศีรษะและปวด
ทอง ถารับประทานเขาไปมาก และลางทองไมทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผานทางลําไสและแสดงพิษตอ
หัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นชาหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด

รัก Calotropis

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

igantean (L.) R. Br. Ex Ait.

ASCLEPIADACEAE
รัก, ปอเถื่อน, ปานเถื่อน, รักดอก, รักดอกขาว, รักดอกมวง
CROWN FLOWER, GIANT INDIAN MILKWEED, GIANT MILKWEED, TEMBEGA
ไมพุมสูง 2-3 เมตร ลําตนและใบมียางสีขาว ใบรูปไข ขอบใบเรียบ ดอกสีมวง ออกเปนชอที่มีกานชอยาว
ดอกมี 5 กลีบที่โคนกลีบติดกัน ผลเปนฝกคอนขางแบน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ยาง ใบ
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารกอน ตามดวยอาการอาเจียน ทองเดิน ปวดศีรษะและปวด
ทอง ถารับประทานเขาไปมาก และลางทองไมทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผานทางลําไสและแสดงพิษตอ
หัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นชาหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด
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ราตรี Cestrum nocturnum L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

SOLANACEAE
ราตรี
NIGHT BLOOMING JASMINE, NIGHT JESSAMINE, QUEEN OF THE NIGHT
ไมพุมสูงไมเกิน 2 เมตร กิ่งกานแตกเปนพุมใหญ ใบเรียว ดอกสีเขียวอมเหลือง ออกเปนชอมีกลิ่นหอม
กลีบดอกบริเวณโคนติดกันเปนหลอด แตปลายดอกแยกเปน 5 แฉก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผล (สุก ดิบ)
ความเปนพิษจะเกิดหลังจากกินพืชที่มีสารประเภทนี้แลวหลายชั่วโมง จะรูสึกปวดแสบปวดรอนที่ปากและ
คอหอย แลวจึงคลื่นไส เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดทองและทองรวง อุณหภูมิรางกายขึ้นสูง อาการเปนพิษ
ในขั้นสุดทายคือ ถายอุจจาระเปนเลือด เพราะลําไสเปนแผล ปสสาวะเปนเลือดเนื่องจากไตชํารุด ชัก
กระตุก หมดสติ อุณหภูมิลดต่ํา

รําเพย Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :

APOCYNACEAE
รําเพย, กระทอก, กระบอก, แซนาวา, แซะศาลา, บานบุรี, ยี่โถฝรั่ง, รําพน
BE-STILL TREE, LUCKY NUT, LUCKY NUT TREE, TIGER APPLE TREE, TRUMPET FLOWER,
YELLOW OLEANDER

ลักษณะพืช :

ไมพุมสูงประมาณ 3 เมตร ลําตนเกลี้ยง ใบเดี่ยวรูปรางเรียว ดอกสีเหลืองลักษณะคลายกรวย ออกเปนชอ
ที่ปลายกิ่ง ผลเปนเหลี่ยมคอนขางกลมสีเขียว ผลแกสีดํา มี 2-4 เมล็ด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารกอน ตามดวยอาการอาเจียน ทองเดิน ปวดศีรษะและปวด
ทอง ถารับประทานเขาไปมาก และลางทองไมทัน สารพิษจะถูกดูดซึมและแสดงพิษตอหัวใจ
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วานสี่ทิศ Hippeastrum johnsonii Bury

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

AMARYLLIDACEAE
STAR LILY
เปนพรรณไมดอกอายุสั้น พุมสูง 35 – 60 เซนติเมตรที่มีลักษณะมีลําตนเปนหัวหรือเหงาอยูใตดิน และ
สวนที่โผลขึ้นมานั้นจะเปนสวนกานใบและตัวใบเทานั้น ใบหนา เปนรูปหอกเรียวยาว ดอกออกปลายกาน
ออกเปนชอ 4 – 8 ดอก หันไปทั้งสี่ทิศ ดอกรูปถวย มี 6 กลีบ มี สีขาาว สีชมพู สีแดง และบางชนิด มีแถบ
สีตางๆพาดกลีบ ดอกแรกที่จะบานจะรอจนดอกที่ 4 บานจึงจะเหี่ยว

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

หัวและใบ
ทําใหอาเจียนและทองเดินได

วานแสงอาทิตย Haemanthus multiflorus (Tratt.) Martyn

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

AMARYLLIDACEAE
วานตะกรอ
BLOOD LILY
เปนไมลมลุกใบอวบน้ํา มีลําตัวเปนหัวลักษณะคลา ยหอมหัวใหญ เจริญอยูใตดิน ใบรูปหอกสีเขียวเข ม
เมื่ อ ออกดอกจะชู ก า นดอกเป น ลํ า ตรงสี เ ขี ย วอ อ น จากกลางต น ดอกออกติ ด กั น แน น เป น ทรงกลม มี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3-4 นิ้ว และจะบานติดตนอยูประมาณ 7-10 วันจึงจะโรย

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

หัวและใบ
หัวและใบทําใหทองเดิน หัวใจเตนเร็วผิดปกติ
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วานหางจรเข Aloe vera L. Burm. f.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ASPHODELACEAE (LILIACEAE)
วานไฟไหม, หางตะเข
ALOE, STAR CACTUS
ไมลมลุก อายุหลายป สูง 0.5-1 เมตร มีขอและปลองสั้นๆ ใบเดี่ยว อวบน้ํามาก สีเขียว ภายในใบมีน้ํายาง
สีเหลือง ถัดไปเปนวุนใส ดอก ชอ กานชอดอกยาวมาก ออกจากลางตน ดอกยอยเปนหลอดสีสมหอยลง
ผล เปนผลแหง แตกได
ยางสีเหลืองจากใบ
ยางสีเหลืองจากใบ ถารับประทานเขาไปทําใหอาเจียน ทองรวง

หญาตอมตอก Solanum nigrum L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

SOLANACEAE
หญาตอมตอก, ขาอม, ทุมขัน, น้ําใจใคร, ประจาม, มะแวงนก, แวงนก, ออเตียมกุย, โอเตียมกุย
BLACK NIGHTSHADE, COMMON NIGHTSHADE, DEADLY NIGHTSHADE
ไมลมลุก สูง 30-90 เซนติเมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรีไข ดอกออกเปนชอแบบซี่
รมที่ซอกใบ ดอกยอยสีขาว มี 4 -6 ดอก ขนาดเล็ก เกสรเพศผูสีเหลืองชูเดนชัด
ผล
ความเปนพิษจะเกิดหลังจากกินพืชที่มีสารประเภทนี้แลวหลายชั่วโมง จะรูสึกปวดแสบปวดรอนที่ปากและ
คอหอย แลวจึงคลื่นไส เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดทองและทองรวง อุณหภูมิรางกายขึ้นสูง อาการเปนพิษ
ในขั้นสุดทายคือ ถายอุจจาระและปสสาวะเปนเลือด ชักกระตุก หมดสติ
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โหรา Alocasia macrorhiza [L.] G. Don

กระดาดดํา
วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

กระดาดเขียว

ARACEAE
บอนเขียว, กระดาดเขียว, กระดาดดํา
Ear elephant
ไมลมลุก ลําตนอวบน้ํา ใบเดี่ยว รูปไขขนาดใหญ โคนใบเวาลึกแคบๆ คลายเงี่ยงลูกศร ขอบใบเปนคลื่น
หรือมวนเขาดานใน ใตใบและกานใบสีเขียวเขมหรือมวงแดง ออกเปนชอยาว
น้ํายางจากทั้งตนและเมล็ด
รับประทานสวนของพืชที่มีน้ํายาง

จะทําใหเกิดการระคายเคืองตอเยื่อเมือกในปากและลําคอ ทางเดิน

อาหารอักเสบ คันปาก คันคอ แสบรอน เพดานบวมพองเปนตุมน้ําใส สัมผัสน้ํายางจะทําใหเกิดการระคาย
เคืองผิวหนัง มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง ปวดแสบปวดรอน หากเขาตาจะทําใหตาอักเสบ

สบูขาว Jatropha curcas L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
สบูขาว, พมักเยา, มะเยา, มะหัว, มะหุงฮั้ว, มะโหง, สบูดํา, สบูหัวเทศ, สลอดดํา ฯลฯ
PHYSIC NUT
ไมพุมสูง 3-5 เมตร มียางเหนียวสีเหลือง ใบมี 3-5 หยัก ดอกเล็กสีเหลืองอมเขียว ผลรูรียาวผิดเรียบ ผล
ออนเปนสีเขียว ผลแกจะเปนสีเหลืองแลวเปนสีน้ําตาลดํา แตกเปน 3 พู แตละพูมี 1 เมล็ด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผล เมล็ด น้ํายางใส
อาการพิษในเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อรับประทานเพียง 4-5 เมล็ดเทานั้น สวนในผูใหญประมาณ 1-20 เมล็ด โดย
จะเกิดอาการ คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน อาจเกิดถายเปนเลือด ยางทําใหคัน ปวดแสบปวดรอน อักเสบ
บวม พองเปนตุมน้ําใส ถาโดนตาทําใหตาอักเสบ อาจทําใหตาบอดชั่วคราวหรือถาวร
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สบูแดง Jatropha gossypifolia L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
สบูแดง, ละหุงแดง, สบูเลือด, สลอดแดง, สีลอด, หงสเทศ
BELLY YACHE BUSH
ไมพุมสูง 1-2 เมตร ลําตนสั้นและมีกิ่งกานแผออกไป บริเวณยอดมีขน และมีตุมเล็กๆ ที่มียางสีเหลืองใส
เหนียว ใบมี 3-5 แฉกและมีตุมเหนียว ใบออนสีมวงเขมหรือสีน้ําตาลแดง ดอกเล็กสีแดงเขมและมีสีเหลือง
อยูตรงกลาง ผลรียาวมี 6 รอง สีเขียวเมื่อแหงเปนสีนํา้ ตาล

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ผล เมล็ด น้ํายางใส
เหมือนสบูขาว

อุตพิด Typhonium trilobatum Schoot

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ARACEAE
มะโหรา
พืชลมลุกที่มีหัวใตดิน เจริญงอกงามและออกดอกในฤดูฝน ใบกลมโตปลายแหลม แตมีสวนเวาลึกทําให
คลายกับแบงใบออกเปนสามสวน กานใบยาว ดอกออกจากโคน เปนสีมวงแกมน้ําตาลกลิ่นเหม็นคลาย
อาจม
ลําตน
ถารับประทานเขาไปจะเกิดอาการไหมที่เพดาน
ผิดปกติ อาเจียน ทองเสีย

ปาก

ลิ้นและคอ

กลองเสียงจะบวมการเปลงเสียงจะ
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หอมปนัง Strophanthus gratus (Wall. et Hook.) Baill.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

APOCYNACEAE
หอมปนัง, บานทน, แยมปนัง
OUABAIN
ไมพุมแกมเถา ใบออกตรงขาม เสนกลางใบดานทองใบสีมวงแดง ดอกสีชมพูอมมวง มีกลิ่นหอม ดอกออก
กระจุกที่ปลายกิ่ง ฝกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร กวาง 5-7 เซนติเมตร เมล็ดแบนรูปรางคอนขางเปน
กระสวย ผิวสีน้ําตาล กวาง 5-7 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร
ไมไดระบุ
ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารกอน ตามดวยอาการอาเจียน ทองเดิน ปวดศีรษะและปวด
ทอง ถารับประทานเขาไปมาก และลางทองไมทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผานทางลําไสและแสดงพิษตอ
หัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นชาหรือเร็ว ขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด

เห็ดน้ําผึ้ง Phaeogyroporus portentosus (Berk.et Broone) Mc. Nabb.

ชื่อไทย :

เห็ดน้ําผึ้ง, เห็ดหา

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

หมวก รูปกระทะคว่ํา เสนผาศูนยกลาง 12-30 เซนติเมตร ดอกออน มีขนละเอียดคลายกํามะหยี่สีน้ําตาล
เมื่อบานเต็มที่กลางหมวดเวาลงเล็กนอย ผิวปริแตกเปนแหง ๆ เนื้อในสีเหลืองเมื่อตัดจะเปลี่ยนเปนสีน้ํา
เงินอมเขียว โคนกานโปงเปนกระเปาะ เห็ดชนิดนี้พบทางภาคเหนือขึ้นเปนกลุม (5-10 ดอก/กลุม)
ทั้งตน
รับประทานสุก ๆ ดิบ ๆ เปนพิษ ทําใหคลื่นไส เวียนศีรษะและทองเดิน พิษจะหายภายใน 3-5 ชั่วโมง
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เห็ดหัวกรวดครีบเขียว
Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass.

ชื่อไทย :

เห็ดหัวกรวดครีบเขียว, เห็ดกระโดงตีนต่ํา

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

หมวก สีขาวรูปกระทะคว่ํา เสนผาศูนยกลาง 10-20 เซนติเมตร กลางหมวกสีน้ําตาล ผิวมีเกล็ดสีเหลี่ยมสี
น้ําตาล ครีบสีขาวคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเขียวออน

แลวเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออนอมเขียวหมน กาน

รูป

ทรงกระบอกสีขาว หรือน้ําตาลออน เนื้อเห็ดสีขาวเวลาตัดหรือช้ํามีสีแดงเรื่อ ๆ ชอบขึ้นบนสนามหญา
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
เมื่อรับประทานดิบจะเปนพิษ แตถาตมสุกแลวไมเปนอันตรายเพราะความรอนทําใหพิษถูกทําลาย อาการ
พิษ คือ คลื่นไส อาเจียน และทองรวง ถาเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุมนี้ปริมาณที่มากก็อาจถึงตายได

ไฮแดรนเยีย Hydrangea macrophylla Thunb.) Ser.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

HYDRANGEACEAE
ดอกสามเดือน, ดอกหกเดือน
HYDRANGEA
ไมพุมสูง 0.8-1.3 เมตร แตกกิ่งกาน ใบ เดี่ยว รูปไข โคนใบมน ปลายใบมน แตแหลมกวาโคนใบ ขอบใบ
จัก ใบออนสีเขียว ใบแกสีเทา ดอก ชอ ออกเปนกลุมใหญ ดอกสีน้ําเงิน ฟา ชมพูออน หรือเมื่อบานนานๆ
จะเปนสีขาว (ดอกบานไดหลายวัน)

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตนสด
รับประทานจะทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน กลามเนื้อทํางานไมสัมพันธกัน
หายใจลําบาก กลามเนื้อเปลี้ย ถาเปนมากหมดสติ บางรายมีอาการชัก

เดินเซเหมือนคนเมา
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3. พิษตอระบบประสาท และอาจทําใหเสพติด
กระทอม Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.

กระทอมกานเขียว
วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

กระทอมกานแดง

RUBIACEAE

กระทอม, อีถาง, ทอม
KRATOM
เปนไมตนขนาดกลาง สูงไดถึง 20 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงกันขาม รูปไขกวาง ปลายใบแหลมหรือ
เปนติ่งแหลม โคนใบปานกลม แผนใบบาง ดานทองใบมีเสนใบเปนสันขึ้นมาชัดเจนเมื่อแก ดอกออกเปน
ดอกชอกระจุกกลม แตกจากปลายกิ่ง มี 1-3 ชอ แตละชอประกอบดวยดอกสีเหลือง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ เปลือกตน
ทํางานไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ทนแดดไมรูสึกรอน ปากแหง นอนไมหลับ ทองผูก ทําใหรางการทรุดโทรม มี
อาการประสาทหลอน จิตใจสับสน อาจมีอาการขาดยาทางรางกายแตไมรุนแรง

กัญชา Cannabis sativa L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

CANABACEAE
กัญชา, กัญชาจีน, คุนเชา, ปาง, ยานอ
HEMP, INDIAN HEMP, GANJA, KIF, WEED, GRASS, POT
ไมลมลุกปเดียว ลําตนตั้งตรง สูง 0.9-1.5 ซม. ไมคอยแตกสาขา ใบเดี่ยว รูปฝามือ ขอบใบเวาลึกจนถึง
จุดโคนใบเปน 5-7 แฉก ดอกแยกเพศ อยูตางตน ออกเปนชอตามงามใบและปลายยอด

สวนที่เปนพิษ :

ใบและชอดอก ยอดของตนเพศเมียที่กําลังออกดอกเรียก กะหลี่กัญชา เมื่อตากใหแหงแลวนิยมนํามาใช
สูบ กะหลี่กัญชาใหเรซินซึ่งเปนยาเสพยติด

อาการ :

ผูที่เมากัญชาจะมีอาการเกิดขึ้นตางๆ กัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม อาจมีอารมณสนุกหรือโศกเศราก็ได
ฤทธิ์ของกัญชาอยูในรางกายไดนาน 3-5 ชั่วโมง หลังจากนี้ผูเสพจะมีอาการเซื่องซึมและหิวกระหาย ผูที่
สูบเปนประจํามักสมองเสื่อมและเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
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ทองหลางใบมน Erythrina Fuscsa Lour.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

LEGUMINOSAE
ทองหลางใบมน, ทองหลางน้ํา, ทองโหลง, ทองหลางบาน
CHEKRING, CORAL BEAN, PURPLE CORAL-TREE, SWAMP
เปนไมยืนตนขนาดใหญ กิ่งกานมีหนาม ใบประกอบ เรียงสลับ มี 3 ใบยอย มีหูใบ ใบยอยรูปไขหรือโคง
ใบมีขน ดอกออกเปนชอ ดอกออกแบบสลับ ออกที่ยอด ดอกยอยออกเปนกระจุก กระจายกันตามกานดอก
ดอกสีแดงอิฐ มีใบประดับรูปไข ผลเปนฝก เปลือกแข็ง มีขนปกคลุม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
ถารับประทานเมล็ดเขาไป ทําใหคลุมคลั่ง คลายวิกลจริต

ใบระบาด Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer

วงศ :

CONVOLVULACEAE

ชื่อไทย :

ผักระบาด, เมืองบอน

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

MORNING GLORY, BABY HAWAIIAN WOODROSE
ไมเถา ยาวไดถึง 10 เมตร ทุกสวนมียางสีขาว และขนสีขาวหนาแนน ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ดอกสีมวงอมชมพู
ออกเปนชอตามซอกใบ

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ เมล็ด
ใบ ถารับประทานเขาไปทําใหคลุมคลั่ง ตาพรา มึนงง เมล็ด ถารับประทานเขาไปทําใหประสาทหลอน
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ผักบุงทะเล Ipomoea pes-caprae ( L.) R.br.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

CONVOLVULACEAE
ละบูเลาห
GOAT'S FOOT CREEPER, BEACH MORNING GLORY
ไมเลื้อยลมลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรือดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกลทะเล ทั้งตนมีน้ํายางสีขาว ใบเดี่ยว แผน
ใบกวาง โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบเวาลึก ดอก ชอ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพูอมมวง กลีบดอกติดกัน
ปลายบานคลายปากแตร ดอกบานตอนเชา บายๆ จะหุบเหี่ยว ผล เปนผลแหงแตกได

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
ถารับประทานเขาไปทําใหประสาทหลอน คลุมคลั่ง หวาดผวาคลายวิกลจริต

ฝน Papaver somniferum L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

PAPAVERACEAE
ฝน
OPIUM POPPY
เปนไมลมลุก มีอายุปเดียว สูง 70-120 เซนติเมตร ใบสีเขียวอมเทา ดอกสีขาวหรือมวงอมแดง ผลเปน
แคปซูลมีรูเปด ทุกสวนของพืชมีทอลําเลียงน้ํายาง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ยางของผลฝน
อาการของการขาดยาเสพติด คือ น้ําตา น้ํามูกไหล ปวดหัว เกิดอาการคัน หาวนอน ขนลุก สะบัดรอน
สะบัดหนาว มานตาขยาย ผูติดยาเสพติดจะหงุดหงิด กระวนกระวาย ตื่นตกใจ อาการขั้นรุนแรงขึ้น คือ
นอนไมหลับ เหงื่อออก ปวดเมื่อยตามแขนขา คลื่นเหียนอาเจียน มีอาการทองรวง
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ยาสูบ Nicotiana tabacum L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

SOLANACEAE
ระวิงระไว, พระเจารอบโลก, วานเข็มพญาอินทร, ไมรับแขก, วานมุงเมือง
TOBACCO
เปนพืชลมลุก อายุปเดียว มีลําตนตั้งตรง สูง 0.7-1.50 ม. ใบเปนใบเดี่ยว มีขนาดใหญ ใบมีลักษณะหยาบ
รูปไขแกมรี ดอกเปนดอกชอ ออกที่ปลายตน กลีบเลี้ยงมีสีเขียวรูปถวยเชื่อมติดกันที่โคนกลีบ กลีบดอกมี
สีขาว ชมพู มวงออน ฯลฯ ผลเปนชนิดแหงแลวแตก รูปไข มีเมล็ดเล็ก ๆ ภายในจํานวนมาก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ใบ
จัดเปนสารเสพติดที่ติดงายยิ่งกวาอัลกอฮอล จัดเปนสารสงบประสาท, ระงับความอยากอาหาร,
น้ําตาลในโลหิตเล็กนอย ทําใหประสาทเกี่ยวกับการรับรสเสียไป กอใหเกิดโรคมะเร็งปอด

เพิ่ม

ลําโพง Datura metel L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

SOLANACEAE
ลําโพงขาว, มะเขือบา, มั่งโตะโละ, ละอังกะ, เลี๊ยก
APPLE OF PERU, GREEN THORN APPLE, HINDU DATURA, METEL, THORN APPLE

สวนที่เปนพิษ :

ไมพุมลมลุก สูงประมาณ 1-1.5 เมตร กิ่งออนมีขน ใบคอนขางกลม ขอบใบหยักเปนคลื่น ดอกเดี่ยวเปนรูป
ลําโพง กลีบดอกอาจเปนชั้นเดียวหรือมี 2-3 ชั้น หยัก สีขาวหรือสีมวง ผลกลม ผิวมีหนามสั้น
ทุกสวน

อาการ :

สายตาพรามัว ปากแหง กระหายน้ํามาก มานตาขยาย ตาสูแสงไมได ผิวหนังรอนแดง มีผื่นแดงตาม
ใบหนา คอ และหนาอก ไขขึ้นสูง ปวดศีรษะ ความรูสึกสับสน การทํางานของกลามเนื้อผิดปกติ วิกลจริต
เพอคลั่ง เคลิ้มฝน มีอาการทางจิตและประสาท ในกรณีที่เปนรุนแรง ผูปวยจะมีอาการไมรูสึกตัว โคมา
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เห็ดเกล็ดดาว Amanita pantherina (Dc. Ex. Fr.) Secr.

ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

เห็ดเกล็ดดาว
ดอกเห็ด เมื่อยังออนมีเปลือกหุมรูปกลม หรือรูปไขสีขาว ดานบนปริแตกออกเปนเกล็ดเล็ก ๆ ติดอยูบน
หมวกซึ่งหลุดงาย หมวกรูปกระทะคว่ํา สีน้ําตาลอมเหลือง ผิวมีขนหรือเกล็ดบาง ๆ สีขาวเห็นชัดเจนบน
บริเวณโคนกาน โคนโปงเปนกระเปาะและมีเปลือกหุมดอกออน พบในปาผลัดใบและปาสนทางภาคเหนือ

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ผูรับประทานเกิดอาการเพอคลั่ง เคลิบเคลิ้ม หมดสติอยูเปนเวลานาน ไมมีผลทางสมอง คนปวยไมถงึ แก
ความตาย แตมีอาการปางตาย ยกเวนมีโรคอื่นแทรกซอนหรือเปนเด็ก

เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง Gymanopilus aeruginosus (Peck) Sing.

ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง
หมวก มีเสนผาศูนยกลาง 1-5 เซนติเมตร รูปกระทะคว่ําและแบนลง สีเหลืองทอง ผิวมีเกล็ดและขนสีแดง
อมมวง บางแหงมีสีเขียวปนเปอน กานยาว 2-12 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางใหญ 3-5 มิลลิเมตร ผิว
เรียบสีเหลือง ครีบสีเหลืองยาวลงไปติดกาน บนกานมีวงแหวนบาง ๆ สีเหลือง มักจะแหงหายไป เห็ดชนิด
นี้ขึ้นเปนดอกเดี่ยวอยูใกลกันเปนกลุมใหญบนขอนไม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ประสาทหลอนหรือฝนและมึนเมา อาจถึงขั้นวิกลจริต กลาวกันวามีอาการเห็นอะไรเปนสีเขียวหมด ตอมา
อาการจะหายเป น ปกติ แต ก็ มี ร ายงานว า อาจถึ ง ตายได ถ า รั บ ประทานมาก มี ฤ ทธิ์ แ บบกั ญ ชา จึ ง เป น ที่
ตองการของตลาดและซื้อขายกันอยางลับ ๆ จัดวาเปนเห็ดประเภทยาเสพติด
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เห็ดหิ่งหอย Coprinus atramentaris (Bull.) Fr.

ชื่อไทย :

เห็ดหิ่งหอย, เห็ดน้ําหมึก, เห็ดถั่ว

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

หมวกเห็ดรูประฆัง สีขาวนวลหรือน้ําตาลออน เสนผาศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร หมวกเห็ดมีเนื้อหนากวา
เห็ดถั่วชนิดอื่น ครีบสีขาวแลวเปลี่ยนเปนสีดําและยอยตัวเปนของเหลวสีดํา ครีบไมติดกาน

กาน

รูป

ทรงกระบอก ยาว 5-11 เซนติเมตร ผิวเรียบ เปนมันเงา สีขาว ปกติจะมีวงแหวนบริเวณโคนกานซึ่งหลุด
งาย เห็ดชนิดนี้ชอบขึ้นอยูบนอินทรียวัตถุ เชน กองเปลือกถั่วเหลือง เกิดดอกเปนกลุมใหญ
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
ผู ที่ ดื่ ม สุ ร าพร อ มกั บ รั บ ประทานเห็ ด ชนิ ด นี้ จะมี อ าการใจสั่ น หายใจหอบ หายใจลํ า บาก แน น หน า อก
คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ แตจะหายเปนปกติภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง
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4. พิษตอไต และระบบปสสาวะ
เนียง Archidendron jiringa Nielsen

วงศ :
ชื่อไทย :

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
ชะเนียง, ขางแดง, คะเนียง, ชะเอียง, เนียง, เนียงนก, เนียงใหญ, ผักหละตน, พะเนียง, มะเนียง, มะเนียง
หยอง, ยินิกิง, ยิริง, หยอง

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

DJENKOL BEAN
ไมยืนตนขนาดเล็กถึงกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร เปลือกลําตนสีเทาหรือน้ําตาลปนเทา ใบเปนชอแบบ
ขนนก 2 ชั้นแตกแขนงตรงขามกัน หลังใบเกลี้ยงยอดออนมีสีแดง ดอกเปนชอกลมเล็กมี 3-6 ดอก ดอกสี
ขาวขนาดเล็ก โคนดอกติดกันเปนหลอดยาว 2 ซม. ผลเปนฝกแบนเปนเกลียวไปทางเดียวกัน ผิวสีน้ําตาล
คล้ําหรือสีน้ําตาลอมมวง มีเมล็ดไมเกิน 10 เมล็ดตอฝก
ผล
ปวดตามขาหนีบ ปสสาวะยาก ปวดเวลาปสสาวะ ปสสาวะขุนขนสีน้ํานม ปสสาวะมีเลือดปน ปวดทองเปน
พักๆ คลื่นไส อาเจียน ปสสาวะไมออก ความดันเลือดสูง อาจถึงตายได
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5. พิษรายแรงอาจทําใหเสียชีวิตได
กลอย Dioscorea hispida Dennst. var. hispida

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

DIOSCOREACEAE
กลอย, กลอยขาวเหนียว, กลอยหัวเหนียว, กลอยนก, กอย, คลี้
INTOXICATING, YAM, NAMI, WILD YAM
เปนไมเถาเลื้อยพันตนไมอื่น ลําตนมีหนามเล็กๆ กระจายทั่วไปและมีขนนุมๆ สีขาวปกคลุม มีหัวอยูใตดิน
ลักษณะทรงกลมรี มีรากเล็กๆ กระจายทั่วทั้งหัว มี 3-5 หัวตอตน เปลือกหัวบางสีน้ําตาลออกเหลือง เนื้อ
ในหัวมี 2 ชนิด คือ สีขาว (กลอยหัวเหนียว) และสีครีม (กลอยไข,กลอยเหลือง)

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

หัวใตดิน
หัว เมื่อกินเขาไปโดยยังมิไดกําจัดพิษออกกอน จะเกิดอาการใจสั่น วิงเวียน คันคอ คลื่นไส อาเจียน เหงื่อ
ออก ซีด ตาพรา ชีพจรเบาเร็ว อึดอัด เปนลม อาจประสาทหลอน กลามเนื้อชักกระตุก หากรับประทานหัว
กลอยมาก จะกดระบบทางเดินหายใจ และทําใหตายได ดังนั้น การนําหัวกลอยมาใชประโยชนเปนอาหาร
ตองใชความชํานาญและเวลามาก โดยมีการหั่นเปนชิ้นบางๆ นําไปลางในน้ําไหล หรือตมในน้ําเกลือโดย
เปลี่ยนน้ําลางหลายหน

ขี้กาแดง Trichosanthes bracteata (Lam.) Voight
(T.palmata Roxb.)

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

CUCURBITACEAE
มะกาดิน, ขี้กาแดง, ขี้กาลาย, ขี้กานอย, กายิง
เปนไมเถาพาดพันตามตนไมอื่น ใบเดี่ยวรูปไขเกือบกลม แฉกลึกหาแฉก โคนเวารูปหัวใจ ปลายแหลม ผิว
หยาบสาก ดานลางมีขน เถามีมือจับ ดอกเพศผูออกเปนชอยาว ดอกเพศเมียเปนดอกเดี่ยว ฐานดอกเปน
หลอดยาว ผลมีลักษณะกลมโตเทากับผลสมเขียวหวาน ผลสุกนั้นจะมีสีแดงหอยเปนระยา นกชอบ
รับประทานมาก สวนเมล็ดในนั้นจะมีเปนจํานวนมาก เยื่อหุมเมล็ดจะมีสีเขียวเขมเกิดตามปาทั่วไป
เมล็ด
เมล็ดมีพิษเพียงแค 2-3 เม็ด ก็สามารถทําใหคนถึงตายไดในเวลาเพียงเล็กนอย
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จันทน MANSONIA GAGEI DRUMM.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

STERCULIACEAE
จันทน, จันทนชะมด, จันทนขาว, จันทนพมา, จันทนหอม
ไมยืนตน ผลัดใบ ลําตนตรง เปลือกสีเทาอมขาว เรียบ เรือนยอดเปนพุมกลมคอนขางโปรง กิ่งออนมีขน
ประปราย ใบเปนชนิดใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบออนมีขนประปราย แตเมื่อใบแกจะเกลี้ยง ใบแหงสีเขียวออนๆ
ดอกเล็กสีขาวออกรวมกันเปนชอตามปลายกิ่งและตามงามใบใกลๆ ปลาย ผลเปนชนิดผลแหง มักติดเปน
คูๆ แตไมติดเปนเนื้อเดียวกัน ทรงผลรูปกระสวยเล็กๆ แตละผลมีปก
เนื้อไม
อาการพิษที่พบในสัตวทดลอง คือ นอนพังพาบ หายใจลึก ชัก กอนตายผาศพตรวจพบหัวใจหยุดในทาบีบ
ตัว

ดองดึง Gloriosa superba L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

LILIACEAE
ดองดึงส, วานกามปู, กามปู, คมขวาน, บองขวาน, หัวขวาน, มะขาโกง, พันมหา
CLIMBING LILY
ไมเถาเลื้อย สําตนเล็กใบรูปรางเรียวยาวคลายใบหอก ขอบเรียบปลายแหลม บิดมวนงอ ชวยในการยึด
เกาะ ดอกเดี่ยวที่มีกลีบดอกแยกจากกันและบิดเปนเกลียว ปลายกลีบสีแดง โคนกลีบสีสมหรือเหลือง

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

หัวใตดิน, เมล็ด, ดอก
ถารับประทานเขาไป ปาก คอ จะไหม คลื่นไส อาเจียนมาก ปวดทอง ถายอุจจาระเปนเลือด หนาซีด ชีพ
จรเตนชา ความดันโลหิตสดลง อาจตายได

54
เถากนปด Stephania hernandifolia Walp.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

MENISPERMACEAE
เถากนปด, ปงปอน
ไมเถาที่เลื้อยโดยไมมีมือจับ ใบนิ่มแตไมฉ่ําน้าํ ใบรูปไข ปลายใบแหลม ฐานใบกลมและบังกานใบ ดอก
รวมกันอยูบนชอดอกรูปกานซี่รม ผลรูปไข เมล็ดรูปพระจันทรครึ่งซีก กนปดเปนพืชเขตรอนทั่วๆ ไป พบใน
อินเดีย จีน ไทย
หัว
นํามาโขลกบีบเอาเฉพาะน้ํา ใชเบื่อปลา แตถาคนนํามาดื่ม จะทําใหตายได

เพชฌฆาตสีทอง Gelsemium elegans (Gardner&Champ.)
Benth.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

LOGANIACEAE
กกมวน, ซัวนาตั้ว, มะเค็ด, มะลินรก, สามใบตาย
GRACEFUL GELSEMIUM, CHINESE GELSEMIUM
เปนไมพุมเลื้อยขนาดเล็ก แตกกิ่งกาน ใบเปนใบเดี่ยว ดอกเปนดอกชอกระจุกแนน เปนชอยาวสีเหลือง
หรือออกเหลือง ผลทรงกลม มีเมล็ด 8-10 เมล็ด ๆ แบน มีปก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทุกสวนของตนใหน้ํายางที่เปนพิษ
เมื่อกิน alkaloids เขาไป จะทําใหเกิดการหลั่งน้ําลายมาก, สมองมึนงง, ความรูสึกสับสน, กระตุนระบบ
ประสาทสวนกลาง, สั่น, ชัก และถามีอาการหนักก็ทําใหหยุดหายใจได ยาชงจากใบเพียงสามใบใชเปนยา
สั่ง (ตาย) ได
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มะกล่ําตาหนู Abrus precatorius L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
มะกล่ําตาหนู, กล่ําเครือ, กล่ําตาไก, เกมกรอม, มะขามเถา, มะแคก, ไมไฟ ฯลฯฯ
AMERICAN PEA, CRAB’S EYES, JEQUIRITY BEAN, ROSARY PEA, WILD LICORICE
เปนพืชตระกูลถั่ว มีใบออกเปนคูรูปขนนก ออกดอกเปนชอที่ซอกใบ กลีบดอกมีหลายสี เชน มวง แดง
ชมพู หรือขาว ผลเปนฝกคลายถั่วลันเตา ภายในฝกจะมี 3-5 เมล็ด เมล็ดมีเปลือกแข็ง สีแดงสดเปนมัน มี
สีดาํ ตรงขั้วประมาณ 1 ใน 3 ของเมล็ด

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด เนื่องจากเมล็ดมีสีสัน งดงามสะดุดตา เด็กมักจะกินเขาไปโดยรูเทาไมถึงการณ
คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ปวดทอง ออนเพลีย จุกเสียด กระหายน้ํา ปวดศีรษะ อาจถายเปนเลือด ความ
ดันเลือดต่ํา อัมพาต ผิวหนังแดง ชัก มานตาขยาย และสั่น

มันแกว

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

:

Pachyrhizus erosus (L.) Urb.

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
มันแกว, เครือเขาขน, ถั่วกินหัว, ถั้วบง, มันแกวละแวก, มันแกวลาว ฯลฯ
JICAMA, YAM BEAN
ไมเถาเลื้อยที่มีหัวอยูใตดิน หัวลักษณะกลมแปน อาจเปนหัวเดี่ยวหรือเปนกระจุก ใบออกเปนกลุมๆ ละ 3
ใบ ลักษณะของใบยอยคอนขางกลมรี ปลายและโคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกสีมวงหรือสีน้ําเงินออกเปน
ชอ ฝกยาว 5-15 เซนติเมตร มีขน เมล็ดสีเหลืองหรือน้ําตาล

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง กระเพาะอักเสบ ปวดหัว เกิด hemolysis
ระบบหายใจ ตอมากดการหายใจ และตายเพราะระบบหัวใจลมเหลว

หนาเปนผื่นแดง ออกฤทธิ์กระตุน
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มันสําปะหลัง Manihot esculenta Crantz

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

EUPHORBIACEAE
มันสําปะหลัง, ตางนอย, ตางบาน, มันตัน, มันไม, มันสําโรง, มันหิ่ว, สําปะหลัง, อุบีกายู
BITTER CASSAVA, CASSAVA, MANIOC, SWEET-POTATO-TREE, TAPIOCA PLANT, YUCA
ไมพุมมี ลําตนมีความสูงตั้งแต 1-5 เมตร ที่ลําตนจะเห็นรอย ที่กานใบหลุดรวงไป เปนปุมนูนออกมา (leaf
scar) ใบเปนใบเดี่ยวแบบ palmate มีแฉกเวาลึก 3-9 แฉก กานใบคอนขางยาว มีหลายสี เชน เขียว แดง
และมวง มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูกันคนละดอกแตอยูในชอดอกเดียวกัน และจะบานไมพรอมกัน ดอก
ตัวผูมีขนาดเล็ก อยูสวนบนของชอดอก สวนดอกตัวเมียมีขนาดใหญกวา อยูดานลาง
ทั้งตน/หัวมันสําปะหลังดิบ
อาเจียน กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน หายใจลําบาก กลามเนื้อออนเปลี้ย กลามเนื้อกระตุก มึนงง ไม
รูสึกตัว ชักกอนจะหมดสติ มีอาการขาดออกซิเจน ตัวเขียว ถาไดรับมากจะโคมาภายใน 10-15 นาที

ระยอม Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

APOCYNACEAE
ระยอม, กอเหม, กะยอม, เข็มแดง, คลาน, ตูมคลาน, มะโองที, ยอมตีนหมา, สะมออู
SERPENT WOOD

สวนที่เปนพิษ :

ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนจะมีความสูงไมเกิน 60 เซนติเมตร เปลือกจะเปนสีขาว และมีน้ํายางสีขาว จะผลัด
ใบในฤดูแลง จะผลิใบใหมในฤดูฝน ดอกจะออกตนฤดูหนาว ใบออกเปนคูตรงขามกัน เปนรูปรีแกมรูปหอก
ดอกจะออกเปนชอสีขาว ชมพู หรือแดง ลักษณะคลายดอกเข็ม ผลออนจะเปนสีเขียว ผลสุกจะเปนสีดํา
ไมไดระบุ

อาการ :

ถาไดรับอัลคาลอยดในขนาดมากจะทําใหกดประสาท นอกจากนี้มีอาการ ปากแหง คัดจมูก ทองรวง มึนงง
ซึม มือแขนสั่น หัวใจหยุดเตน
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โลติ๊น Derris elliptica (Roxb.) Benth.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
โลติ๊น, กะลําเพาะ, เครือไหลน้ํา, โพตะโกสา, หางไหลแดง, ไหลน้ํา, อวดน้ํา
DERRIS, TUBA ROOT
ไมเถาขนาดกลางถึงใหญ ใบเปนใบประกอบ ใบยอยราว 5 ใบ รูปหอกปลายกวางแหลม โคนสอบแคบ
ยาว ใบออนสีแดงซึ่งตางจากหางไหลขาวที่มีสีออน ดอกเล็กสีชมพูขาว ผลเปนฝกแบนไมยาวมากนัก
คลายฝกอัญชัน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ไมไดระบุ
คลื่นไส อาเจียน ถาไดรับมาก จะกระตุนระบบหายใจ แลวกดการหายใจ ชัก และอาจเสียชีวิต

ละหุง Ricinus communis L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

EUPHORBIACEAE
ละหุง, คิติ, คีเคาะ, ปมั้ว, มะละหุง, มะโหง, มะโหงหิน, ละหุงแดง
CASTOR BEAN, CASTOR OIL PLANT, PALMA CHRISTI
ไมพุมสูง 2-4 เมตร ใบใหญเวาเปนแฉกๆ สีเขียวหรือเขียวอมแดง ดอก ออกเปนชอตามยอดหรือปลายกิ่ง
ผลรูปไขมีขนที่เปลือก ผลออนสีเขียวอมแดง ผลแกสีน้ําตาลออน มี 3 เมล็ด
ใบและเมล็ด
คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ปวดทอง ออนเพลีย จุกเสียด กระหายน้ํา ปวดศีรษะ อาจถายเปนเลือด ความ
ดันเลือดต่ํา อัมพาต ผิวหนังแดง ชัก มานตาขยาย และสั่น อาการพิษจะแสดงใหเห็นเมื่อรับประทานไป
เพียง 2-3 เมล็ด หรือถาเด็กรับประทานไป 5-6 เมล็ดก็ถึงตายได
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เลี่ยน Melia toozendan Siebold et Zucc.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

MELIACEAE
เฮี่ยน
BUSTARD CEDAR, PERSIAN LILAC, BEAD TREE, CHINA TREE ฯลฯ
ไมตนขนาดกลาง สูงได 12-16 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ใบยอยหยักเปนฟนเลื่อย ดอก ชอ เกิดที่
ซอกใบ มี 2 ชนิด คือตนดอกสีมวงและตนดอกสีขาว ผล เปนผลสด รูปรางกลม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ดอก ผล เปลือก ตน
ถารับประทานเขาไปมากจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสียรุนแรง อาจเปนลม กระหายน้ําอยางรุนแรง
ความจําสับสน หายใจลําบาก ชักและเปนอัมพาต อาจงวงหลับ มีรายงานวา เด็กรับประทานผลเลี่ยน 68 ผล ถึงแกความตาย

สลอด Croton tiglium Linn.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

EUPHORBIACEAE
มะชาง, มะคัง, มะตอด, หัสคึน, ลูกผลาญศัตรู, สลอดตน, หมากหลอด
CROTON OIL PLANT
ไมพุมขนาดกลาง สูงประมาณ 3 เมตร ใบกลมโต ปลายแหลม ขอบใบเปนจักเล็กๆ ดอกสีขาวนวล
ออกเปนชอ ผลกลมยาวเปนสามพู ผลออนสีเขียว ผลแกจัดเปนสีเหลืองอมน้ําตาลออน

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด
ถาน้ํามันถูกผิวหนังจะระคายเคืองเปนผื่นแดง เปนยาถายอยางรุนแรง ทําใหเกิดอาการระคายเคืองมาก ถา
รับประทานจะทําใหเกิดการทําลายของทางเดินอาหาร ตับ ไต และสมอง ขนาดที่ทําใหตายประมาณ 1
กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของน้ํามัน
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สารพัดพิษ Sophora tomentosa L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

FABACEAE (LEGUMINOSAE)
สารพัดพิษ, ซับผิด
NECKLACE POD
ไมพุมชอบขึ้นตามชายฝงทะเลเขตรอน ใบเปนใบรวมแบบขนนก มีใบยอยเปนรูปไข ชอดอกออกที่ยอด
ของลําตน ดอกสีเหลือง ผลเปนฝกมีขนสีน้ําตาลคลายกํามะหยี่ปกคลุม เมล็ดสีน้ําตาลออนเกือบกลม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เกิดหลังจากรับประทาน 15 นาที จะระคายเคืองในปาก น้ําลายออกมาก ตามดวยคลื่นไส อาเจียน มึนงง
กระหายน้ํา เหงื่อออก อุณหภูมิรางกายเพิ่มอยางเร็ว มานตาขยาย ปสสาวะไมคอยออก ปวดศีรษะ อาจมี
อาการสับสน เคลิ้มฝน ถาไดรับขนาดนอย จะมีอาการชัก ถาขนาดสูงจะมีอาการอัมพาต โคมา

แสลงใจ Strychnos nux-vomica L.

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

STRYCHNACEAE
กระจี้, กะกลิ้ง, ตูมกาแดง, แสลงทม, แสลงเบื่อ, แสลงเบือ
NUX-VOMICA TREE, SNAKE WOOD
ไมยืนตน สูงประมาณ 30 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไขแกมขอบขนาน ดอกชอ ออกที่ซอกใบ กลีบ
ดอกสีเขียวออน ผลเปนผลสด รูปกลม เมล็ดกลมแบนคลายกระดุม มีขนสีน้ําตาลออนนุมปกคลุม

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

เมล็ด ดอก
strychnine มีพิษมากประมาณ 60-90 มก. ก็ทําใหคนตายได เมื่อรับประทานเขาไปจะถูกดูดซึมจาก
กระเพาะอาหารและลําไส หลังจากนั้นประมาณ 1 ชม. คนไขจะชักแขนขาเกร็งและหยุดหายใจในที่สุด
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หนอนตายหยาก Stemona

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

uberose Lour.

STEMONACEAE
กะเพียด, หนอนตายอยากเล็ก, โปงมดงาม, กะเพียด
เปนไมลมลุก สูง 0.4-0.6 เมตร รากเปนรูปกระสวย ออกเปนกระจุกคลายกระชาย กิ่งที่กําลังจะออกดอก
มักจะเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ แผนใบเปนคลื่น ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกดานนอกสี
เขียว ดานในสีแดง ผลเปนผลแหง แตกได

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

รากสด
ใชฆาหนอนและแมลงศัตรูพืช หากคนกินจะทําใหเกิดอาการมึนเมา หรือทําใหตายได ถาจะนํามากินเปน
ยาสมุนไพรตองมีการทําลายพิษ เชน นํารากมาลางใหสะอาดแลวลวกหรือนึ่งจนกระทั่งไมเห็นแกนสีขาว
ในราก ตองตากแหงกอนนําไปปรุงเปนตํารับยา โดยหั่นใหมีขนาดเล็ก หรือในบางตําราจะนําไปเชื่อมกับ
น้ําผึ้งกอนนําไปใช

หนอนตายหยากใหญ Stemona collinsae Craibr.

ราก S.

uberose Lour (ซาย)
S. collinsae Craib (ขวา)

วงศ :
ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :
สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

STEMONACEAE

ปงชาง , กะเพียดชาง
เปนไมเถา ขณะตนเล็กจะตั้งตรง เมือสูงขึ้นมากๆ จะพาดพันตนไมอื่น ใบรูปหัวใจ ปลายเรียวกวาหนอน
ตายหยากเล็ก ใบโตและยาวกวา เสนใบวิ่งตามยาว รากเปนหัวเก็บอาหารกลมยาวเปนพวง ดอกและผล
เหมือนหนอนตายหยากเล็ก เกิดตามปาดงดิบเขา ปาเบญจพรรณทั่วไป ขยายพันธุด
 วยเมล็ด
รากสด
ใชฆาหนอนและแมลงศัตรูพืช ถาจะนํามากินเปนยาสมุนไพรตองมีการทําลายพิษ เชน นํารากมาลางให
สะอาดแลวลวกหรือนึ่งจนกระทั่งไมเห็นแกนสีขาวในราก ตองตากแหงกอนนําไปปรุงเปนตํารับยา โดยหั่น
ใหมีขนาดเล็ก หรือในบางตําราจะนําไปเชื่อมกับน้ําผึ้งกอนนําไปใช
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เห็ดระโงกหิน Amanita verna (Bull. ex.fr.)

ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

เห็ดระโงกหิน*, เห็ดไขตายซาก (ฮาก)
Destroying Angel
หมวกเห็ด เปนรูปกระทะคว่ําเสนผาศูนยกลาง 5-12 เซนติเมตร ผิวมักจะมีเศษของเปลือกหุมดอกออนที่
ปริแตกออกเปนชิ้นบาง ๆ ติดอยูบางสวนซึ่งหลุดหายไปไดงาย ดานลางมีครีบสีขาวเรียงกันรอบกานแตไม
ยึดติดกับกาน โคนกานโปงเปนกะเปาะใหญและมีสวนลางของเปลือกหุมดอกออนติดอยูที่โคนเปนรูปถวย
บนกานตอนบนมีวงแหวนเปนแผนบางสีขาวซึ่งหลุดไดงาย เห็ดชนิดนี้เกิดเปนดอกเดี่ยวในปาเบญจพรรณ

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
สารพิษทําลายเซลลของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทําใหถึง
แกความตาย นับไดวาเปนสารพิษในเห็ดที่รายแรงที่สุด ผูปวยถึงแกชีวิตภายใน 4-10 ชั่วโมง

เห็ดระโงกหิน Amanita virosa Secr.

ชื่อไทย :
ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

เห็ดระโงกหิน*, เห็ดไขตายซาก (ฮาก)
DESTROYING ANGEL
รูปรางและสีของเห็ดเหมือนชนิด Amanita verna ตางกันที่ A. virosa มีขนหยาบบนกานและสปอร
คอนขางกลมขนาด 8-10 ไมโครเมตร เห็ดชนิดนี้จะพบมากกวาชนิดแรก

สวนที่เปนพิษ :
อาการ :

ทั้งตน
สารพิษทําลายเซลลของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทําใหถึง
แกความตาย นับไดวาเปนสารพิษในเห็ดที่รายแรงที่สุด ผูปวยถึงแกชีวิตภายใน 4-10 ชั่วโมง
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เห็ดสมองวัว Gyromitra esculenta (Pat. Et Bak.) Boedism

ชื่อไทย :

เห็ดสมองวัว

ชื่ออังกฤษ :
ลักษณะพืช :

หมวก เปนรูปอานมาสีน้ําตาลอมเหลือง แลวเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม เสนผาศูนยกลาง 2-10 เซนติเมตร
ผิวหมวกหยักเปนลอนและคลื่นคลายสมองดานลางเปนแองตื้น ๆ สีน้ําตาลออน
กาน สีขาว ยาว 2-5 เซนติเมตร ใหญ 1-2 เซนติเมตร เห็ดชนิดนี้พบในปาทางภาคเหนือ

สวนที่เปนพิษ :

ทั้งตน

อาการ :

สารพิษในเห็ดทําใหคนถึงแกความตายถารับประทานเห็ดดิบและน้ําตมเห็ด เพื่อความปลอดภัยไมควร
รับประทานเห็ดดิบและน้ําตมเห็ด แตเมื่อตมสุกแลวรับประทานเนื้อได
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บทสงทาย
คูมือ “พืชพิษที่พบบอยในประเทศไทย” นี้ ไดเริ่มดําเนินการจัดทําเมื่อ ธันวาคม 2550 ตามความประสงค
ของผูอํานวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อใชเปน
คูมือในการศึกษาพืชพิษ แก นักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รวมทั้งกําลังพลของ โรงงาน
เภสัชกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม และพลเรือนทั่วไป โดยมีหลักเกณฑในการจัดทํา ดังนี้
1. จัดแบงหัวขอพืชพิษตามอาการ และตามระบบที่เดน ออกเปน 5 กลุม คือ
5.1) พิษตอผิวหนัง เนื้อเยื่อออน และนัยนตา เชน หมามุย ตําแยชาง เตาราง
5.2) พิษตอระบบทางเดินอาหาร และระบบหมุนเวียนโลหิต เชน บอนสี โหรา
5.3) พิษตอระบบประสาท และอาจทําใหเสพติด เชน ใบกระทอม เห็ดขี้ควาย
5.4) พิษตอไต และระบบปสสาวะ ไดแก ลูกเนียง
5.5) พิษรายแรงอาจทําใหเสียชีวติ ได เชน เมล็ดมันแกว หัวดองดึง
2. ไมเนนรายละเอียดที่เปนวิชาการ ซึ่งขอมูลในเชิงวิชาการของพืชแตละชนิด ผูสนใจสามารถศึกษา
ดวยตนเอง โดยการสืบคนจากชื่อวิทยาศาสตรของพืชชนิดนั้นๆ
เนื้อหาและรูปภาพสวนใหญในคูมือนี้ ไดจากการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ที่เปนที่ยอมรับทาง
วิชาการ รวมทัง้ ขอมูลบางสวนจาก รศ.ดร. เอกรินทร สายฟา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ผศ.ดร. นริศรา คําแกน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีบางสวนที่ไดจากการคนควาจาก
เอกสารที่มีผูรายงานไว ดิฉนั ขอขอบคุณแหลงขอมูลทั้งหมดที่ไดกลาวมาแลว และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนีจ้ ะ
เปนประโยชนตอการศึกษาพืชพิษของ นนร.จปร. และกําลังพลของกระทรวงกลาโหมตอไป

ภญ.ดร. สุชาดา สุนทรชัชเวช
ประจําแผนกควบคุมคุณภาพ กวค.รภท.ศอพท.
ผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล
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ดัชนี
ก
กลอย Dioscorea hispida Dennst., 45
กระดาด Alocasia indica Schott, 4
กระทอม Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth., 38
กระถิน Leucaena glauca Benth., 17
กระบือเจ็ดตัว Excoecaria cochinchinensis Lour., 5
กระเบา Hydnocarpus anthelminthicus Pierre, 38
กะลังตังชาง Girardinia heterophylla Decne, 45
กัญชา Cannabis sativa L., 5

ข
ขี้กาแดง Trichosanthes bracteata (Lam.) Voight, 45

ค
คริสตมาส Euphorbia pulcherrima Willd.ex Klotzsch., 5
โคคลาน Anamirta cocculus Wight & Arn., 18

จ
จันทน Mansonia gagei Drumm., 46
จันทนเทศ Myristica fragrans Houtt., 18

ช
ชวนชม Adenium obesum (Forsk.) Roem.&Schult., 6
ชุมเห็ดเทศ Cassia alata L., 19
ชางแหก Neesia altissima Bl., 6
ชาแปน Solanum verbasifolium Auct. non L., 19

ซ
ซาก Erythrophleum succirubrum Gagnep., 20

ด
ดองดึง Gloriosa superba L., 46

ต
ตังตาบอด Excoecaria oppositifolia Griff., 16
ตาตุมทะเล Excoecaria agallocha L., 7
ตีนเปดทราย Cerbera manghas L., 20
ตําแยชาง Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew, 7
ตําแยตัวเมีย Laportea interrupta Chew, 8
เตาราง Caryota mitis Lour., 16

ถ
เถากนปด Stephania hernandifolia Walp., 47
เถาสิงโต Passiflora foetida L., 21

ท
ทองหลางฝรั่ง Hura crepitans Linn., 8
ทองหลางใบมน Erythrina Fuscsa Lour., 39
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เทียนหยด Duranta repens L., 21
โทงเทง Physalis minima L., 22

น
เนียง Archidendron jiringa Nielsen, 44

บ
บอนสี Caladium bicolor Vent, 22
ใบระบาด Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer, 39

ป
ปอกระเจา Corchorus capsularis L., 23
ปตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq., 23
โปยเซียน Euphorbia milii Des Moul., 9

ผ
ผกากรอง Lantana camara L., 24
ผักบุงทะเล Ipomoea pes-caprae ( L.) R.br., 40
ผักหนาม Lasia spinosa Thw., 25
ผักเสี้ยน Cleome gynandra Linn., 24

ฝ
ฝน Papaver somniferum L., 40
ฝนตน Jatropha multifida L., 9

พ
พญาไรใบ Euphorbia tirucalli L., 10
พลับพลึง Crinum amabile Donn, 25
พลับพลึงตีนเปด Hymenocallis littoralis Salisb., 26
พลูแฉก Monstera deliciosa Liebm., 26
เพชรสังฆาต Cissus quadrangularia L., 10
เพชฌฆาตสีทอง Gelsemium elegans
(Gardner&Champ.) Benth., 47
แพงพวยฝรั่ง Catharanthus roseus L., 27
โพทะเล Thespesia populnea L. Soland.ex Corr., 11

ฟ
ฟองสมุทร Duranta repens L., 27

ม
มะกล่ําตาหนู Abrus precatorius L., 48
มะระขี้นก Momordica charantia L., 29
มะมวงหิมพานต Anacardium occidentale L., 11
มะคําดีควาย Sapindus emarginatus Vahl, 29
มะมุด Mangifera foetida Lour., 12
มะเยา Vernicia fordii Airy Shaw, 28
มะเกลือ Diospyros mollis Griff., 28
มันสําปะหลัง Manihot esculenta Crantz, 49
มันแกว Pachyrhizus erosus (L.) Urb., 48
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ย
ยี่โถ Nerium indicum Mill., 30
ยาสูบ Nicotiana tabacum L., 41

ร
ระยอม Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz, 49
รัก Calotropis gigantea (L.) R. Br. ex Ait., 30
รักหลวง Gluta usitata (Wall.) Ding Hou, 12
ราตรี Cestrum nocturnum L., 31
รําเพย Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., 31

ล
ละหุง Ricinus communis L., 50
ลําโพง Datura metel L., 41
โลติ๊น Derris elliptica (Roxb.) Benth., 50
เลี่ยน Melia toozendan Siebold et Zucc., 51

ว
วานสี่ทิศ Hippeastrum johnsonii Bury, 32
วานแสงอาทิตย Haemanthus multiflorus (Tratt.)
Martyn, 32
วานหางจรเข Aloe vera L. Burm. f., 33
วานหมื่นป Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott, 13

ส
สบูขาว Jatropha curcas L., 34
สบูแดง Jatropha gossypifolia L., 35
สลอด Croton tiglium Linn., 51
สมอทะเล Sapium indicum Willd., 13
สลัดได Euphorbia antiquorum L., 14
สลัดไดบาน Euphorbia trigona Haw., 14
สารพัดพิษ Sophora tomentosa L., 52
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ห
หญาคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv., 15
หญาตอมตอก Solanum nigrum L., 33
หนุมานนั่งแทน Jatropha podagrica Hook.f., 15
หนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour., 53
หนอนตายหยากใหญ Stemona collinsae Craibr., 53
หอมปนัง Strophanthus gratus (Wall. et Hook.) Baill., 36
โหรา Alocasia macrorhiza [L.] G. Don, 34
เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง Gymanopilus aeruginosus
(Peck) Sing., 42
เห็ดสมองวัว Gyromitra esculenta
(Pat. Et Bak.) Boedism, 55
เห็ดระโงกหิน Amanita verna (Bull. ex.fr.), 54
เห็ดระโงกหิน Amanita virosa Secr., 54
เห็ดน้ําผึ้ง Phaeogyroporus portentosus (Berk.et Broone)
Mc. Nabb., 36
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว Chlorophyllum molybdites
(Meyer. ex. Fr.) Mass., 37
เห็ดเกล็ดดาว Amanita pantherina (Dc. ex. Fr.) Secr., 42
เห็ดหิ่งหอย Coprinus atramentaris (Bull.) Fr., 43

อ
อุตพิด Typhonium trilobatum Schoot, 35

ฮ
ไฮแดรนเยีย Hydrnagea macrophylla Thunb.) Ser., 37
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