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จากกรณีที่มีรายงานขาวเกี่ยวกับเด็กนําดอกลําโพงขาวมารับประทานและเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติ จน
ตองหามสงโรงพยาบาลไปแลวนั้น แทจริงแลวนี่ไมใชครั้งแรกของรายงานปญหาท่ีเกิดจากพิษของตนลําโพงขาว ทาง
สํานักงานขอมูลสมุนไพรไดมีการรวบรวมรายงานความเปนพิษของตนลําโพงขาวในคนพบวา ที่ผานมามีทั้งเด็กและ
ผูใหญที่ไดรับพิษจากการบริโภคท้ังโดยความต้ังใจและรูเทาไมถึงการณ ดังนั้นจึงอยากเผยแพรและนําเสนอขอมูล
เก่ียวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเปนพิษของตนลําโพงขาว เพื่อใหประชาชนไดมีความรูและตระหนักถึงพิษภัยที่
เกิดจากการบริโภคพืชชนิดนี้ 

 ตนลําโพงขาวเปนพืชในสกุล Datura มีชื่อวิทยาศาสตรคือ Datura metel  L. ในประเทศไทยจะพบอยู 2 
สายพันธุ คือ ลําโพงขาว (Datura metel  L. var. metel) และลําโพงกาสลัก (Datura metel  L. var. fastuosa 

(Bernh.) Danert) ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุจะมีลักษณะภายนอกที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดคือ ตนลําโพงขาวจะมีตนสี
เขียว ดอกสีขาว และลําโพงกาสลักจะมีตนสีแดงเกือบดํา ดอกสีมวงเปนชั้นๆ สามารถพบไดทั่วไปในปาเบญจพรรณ ที่
รกรางวางเปลาไปจนถึงปาดิบเขา ทั้งลําโพงขาวและลําโพงกาสลักมีสรรพคุณตามตํารายาพื้นบานคลายกันคือ รากใช
ฝนกับน้ําทาแกอาการปวดบวม ใบตําพอกฝ แกปวดบวมอักเสบ ดอกนํามาห่ันตากแดดใหแหงผสมกับยาสูบ ใชสูบแก
อาการหอบหืด เมล็ดคั่วใหหมดน้ํามันใชปรุงเปนยาแกไข (1) 

       
                             ลําโพงขาว               ลําโพงกาสลัก 
 

สารสําคัญที่พบในตนลําโพง เปนสารในกลุมอัลคาลอยด โดยสวนใหญคือ สาร (-)-scopolamine ซึ่งสูงถึง 
7 5 % ข อ ง ส า ร อั ล ค า ล อ ย ด ทั้ ง ห ม ด  ร อ ง ล ง ไป จ ะ เป น  (-)-hyoscyamine, (-)-norhyoscyamine, (-)-

norscopolamine, hydroxyl-6-(-)-hyoscyamine และ meleloidine สามารถพบสารกลุมนี้ไดทุกสวนของตน
ลําโพง โดยในสวนใบจะมีอยูประมาณ 0.2 - 0.6% สวนดอก 0.1 - 0.8% และในเมล็ด 0.2 - 0.5% และสารกลุมนี้ไม
สามารถถูกสลายไดดวยความรอน (1-2) 

สาร (-)-hyoscyamine ที่พบในตนลําโพงมีฤทธิ์ anticholinergic ปจจุบันจึงถูกใชเปนยาคลายอาการเกร็ง
ของกลามเนื้อ ลดอาการปวดเกร็งในชองทางเดินอาหาร และบรรเทาอาการปวดเกร็งของโรคนิ่วในไต สวนสาร (-)-
scopolamine มีฤทธิ์ทั่วไปคลาย (-)-hyoscyamine แตตางกันตรงที่ สาร (-)-scopolamine จะมีฤทธิ์กดการทํางาน
ของระบบประสาทสวนกลางดวย จึงมักใชในการแกอาการปวดอันเกิดจากการหดเกร็งของกลามเนื้อและเปน



องคประกอบของยาชา ชวยระงับความรูสึกในการทําใหสลบ ที่นิยมใชกันมากในปจจุบันคือใชเปนยากันเมารถ เมาเรือ 
หรือเหตุจากการเคลื่อนไหวอื่นๆ (3) การไดรับยาเหลานี้มากเกินขนาดที่กําหนด หรือการนําสวนใดๆ ของตนลําโพงมา
บริโภคดังที่ปรากฏเปนขาวไมนานมานี้ จะสามารถกอใหเกิดผลขางเคียงหรือความเปนพิษตอระบบประสาทได โดยมี
อาการที่แสดงออกมาคือ สายตาพรามัว ปากแหง กระหายน้ํามาก  มานตาขยาย ตาสูแสงไมได ผิวหนังรอนแดง มีผื่น
แดงตามใบหนา คอ และหนาอก ไขข้ึนสูง อาจสูงถึง 42.8 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ความรูสึกสับสน การทํางานของ
กลามเนื้อผิดปกติ วิกลจริต เพอคลั่ง เคลิ้มฝน  มีอาการทางจิตและประสาท ในเด็กเล็กอาจเกิดการชัก ชีพจรเตนออน
แตเร็ว และมีแนวโนมที่จะเตนไมเปนจังหวะ ปสสาวะไมคอยออก ทองผูก ในกรณีที่เปนรุนแรง ผูปวยจะมีอาการไม
รูสึกตัว โคมา หายใจชาและตัวเขียว (4) 

วิธีการรักษาพิษที่เกิดจากตนลําโพงคือ  

1. รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล เพื่อทําการลางทอง แตถาไมสามารถทําไดก็ใหยาระบาย และยาทําใหอาเจียน 

2. ในรายที่มีการตื่นเตนมากควรใหยาสงบระงับ morphine แตในการใชควรใชดวยความระมัดระวัง เพราะ 
morphine ออกฤทธิ์กดศูนยควบคุมการหายใจ และอัลคาลอยดในกลุม atropine ก็ออกฤทธิ์กดศูนยควบคุมการ
หายใจดวย ในขั้นสุดทายแทนที่จะไปแกพิษก็กลับจะไปเพิ่มพิษใหสูงขึ้น 

3. ใหยากลุม cholinergic และอาจให barbiturate รวมดวยหากมีอาการชัก 

4. ควรใหผูปวยอยูในที่มืด นอนพักในหองพักและอาจจะตองหยอดตาดวย Pilopine และหมั่นเช็ดตัวเพื่อลด
ไข 
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