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เห็ดพิษในเมืองไทย
เห็ดพิษในประเทศไทยมีอยูหลายชนิด ทั้งที่มีพิษรายแรงที่สุดที่ทําใหอันตรายถึงแกชีวิตได คือ เห็ดใน
สกุลอะมานิตา (Amanita) และเห็ดในสกุลเฮลเวลลา (Helvella) สวนเห็ดในสกุลอื่นๆ ไมเปนอันตรายมากนัก
เพียงแตทําใหเกิดอาการมึนเมา สําหรับในประเทศไทยเห็ดอะมานิตาเปนเห็ดมีพิษที่ควรระวังมากที่สุด
1. ตารางเปรียบเทียบลักษณะเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได

เห็ดพิษ
เห็ดรับประทานได
1. สวนใหญเจริญงอกงามในปา
1. สวนใหญเจริญในทุงหญา
2. กานสูง ลําตนโปงพองออก โดยเฉพาะที่ฐาน กับที่วงแหวน 2. กานสั้น อวนปอมและไมโปงพองออก ผิวเรียบไมขรุขระ ไม
เห็นชัดเจน
มีสะเก็ด
3. สีผิวของหมวกมีไดหลายสี เชน สีมะนาว ถึงสีสม สีขาวถึงสี 3. สีผิวของหมวกสวนใหญเปนสีขาวถึงสีน้ําตาล
เหลือง
4. ผิวของหมวกเห็ดสวนมากมีเยื่อหุมดอกเห็ดเหลืออยูใน
4. ผิวของหมวกเห็ดเรียบจนถึงเปนเสนใยและ เหมือนถูกกดจน
ลักษณะที่ดึงออกได หรือเปนสะเก็ดติดอยู
เปนแผนบาง ๆ ดึงออกยาก
5. ครีบแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดสีแดงหรือสี 5. ครีบแยกออกจากกัน ในระยะแรกเปนสีชมพู แลว
เขียวอมเหลือง
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
6. สปอรใหญมีสีขาวหรือสีออน มีลกั ษณะใส ๆ รูปไขกวาง 6. สปอรสีน้ําตาลอมมวงแกรูปกระสวยกวาง

2. วิธีทดสอบความเปนพิษของเห็ด การสังเกตลักษณะตางๆ ของเห็ดเปนการยากที่จะจําแนกไดวาเห็ดชนิดใด
มีพิษหรือชนิดใดไมมีพิษ โดยเฉพาะผูที่อยู นอกวงการเห็ดหรือชาวบานทั่วไป ดังนั้น ถาเก็บเห็ดชนิดหนึ่งชนิด
ใดไดและไมแนในวาเปนเห็ดพิษหรือไม วิธีการงายๆ ที่ใช ทดสอบกันอยูในปจจุบัน คือ
2.1.นําไปตมกับขาวสาร ถาเปนเห็ดพิษ ขาวสารจะสุกๆ ดิบๆ หรือไมสุก
2.2.ใสหัวหอมลงไปในหมอตมเห็ด ถาเห็ดเปนพิษ น้ําตมเห็ดจะเปลี่ยนเปนสีดํา
2.3.ในขณะที่ตม เห็ด ถาใชชอนที่เปนชอนเงินแทลงไปคน ถาเห็ดเปนพิษ ชอนจะเปลี่ยนเปนสีดํา
2.4.ใชมือถูหมวกดอกเห็ดจะเกิดแผล ถารอยแผลมีสีดํา แสดงวาเปนเห็ดพิษ
2.5.ทดสอบโดยการสังเกตดูดอกเห็ด ถามีรอยแมลงสัตวกัดกิน แสดงวาไมมีพิษ
จากการทดสอบทั้ง 5 วิธีดังกลาว ก็ยังไมสามารถทดสอบความเปนพิษของเห็ดไดอยางแนนอน
เชน การจุมชอนเงินลง ไปในหมอตมเห็ด พบวา เห็ดอะมานิตา ฟลลอยด (Amanita Phalloides) ซึ่งเปนเห็ด
ที่มีพิษรายแรงที่สุด ชอนจะไมเปลี่ยน เปนสีดํา หรือการสังเกตรอยกัดแทะของสัตวก็ยังไมสามารถเชื่อถือได
เพราะกระตายและหอยทากสามารถกัดกินเห็ดอะมานิตา ฟลลอยดไดโดยไมเปนอันตรายแตอยางใดเนื่องจาก
ในกระเพาะอาหารของสัตวดังกลาวมีสารที่ทําลายพิษของเห็ดชนิดนี้ได

ลักษณะของเห็ดพิษในสกุลอะมานิตา เห็ดพิษที่พบในประเทศไทยมากที่สุดขณะนี้คือ เห็ดในสกุลอะมานิตา
และเห็ดพิษที่รายแรงที่สุดคือ เห็ดอะมานิตา ฟล ลอยด การสังเกตลักษณะของเห็ดในสกุลนี้ใหสังเกตที่ครีบ
ดอกและสปอรจะมีสีขาวโดยที่หมวกดอกเปนสีอื่น นอกจากนี้ที่โคน ดอกจะมีปลอกหุมพรอมกับมีวงแหวนที่
กานดอก
3. การนํามาทดสอบพิษดวยการตมรวมกับขาวสาร ชอนเงิน หรือหัวหอม เปนวิธีที่ถูกตองหรือไม
ไมถูกตองนัก เนื่องจากวิธีดังกลาวไมสามารถทดสอบกับเห็ดบางชนิด เชน เห็ดพิษสกุล Amanita
4. การนําเห็ดไปตมใหสุกกอนรับประทาน จะมีความปลอดภัยรอยเปอรเซ็นตหรือไม
ไมรอยเปอรเซ็นต เพราะวาเห็ดบางชนิด เชนเห็ดระโงกหิน หรือเห็ดไขตายซาก (ฮาก) (Amanita verna และ
Amanita virosa ) ซึ่งมีสารพิษในกลุม cyclopeptide จะทนความรอนไดดี การนําเห็ดไปตมก็ไมสามารถทํา
ใหสารพิษนี้สลายไปได
5. อาการของพิษที่เกิดจากการรับประทานเห็ด/ควรปฐมพยาบาลเบื้องตนอยางไร
อาการของพิษที่เกิดจากการรับประทานเห็ดพิษแตละกลุม ไดแก
5.1 กลุมที่สรางสารพิษ cyclopeptide มีพิษตอตับ เชน เห็ดไขตายซากหรือเห็ดระโงกหิน(Amanita verna
และ Amanita virosa ) เมื่อรับประทานเขาไปจะมีอาการเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เปนระยะฟกตัวประมาณ 6-24 ชั่วโมง ปกติประมาณ 10 ชั่วโมง หลังจากรับประทานเห็ดเขาไปถึง
ขั้นแสดงอาการ
ระยะที่ 2 จะมีอาการเปนตะคริวที่ทอง คลื่นเหียนอาเจียน ทองรวง เอนไซมตับสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะแสดง
อาการ 2-3 วัน
ระยะที่ 3 มีอาการตับอักเสบ ไตวาย หัวใจวาย เลือดเปนลิ่มแพรกระจาย ชัก และเสียชีวิต ภายใน 6 –16 วัน
ปกติประมาณ 8 วัน หลังจากการรับประทานเห็ดพิษชนิดนี้เขาไป
5.2 กลุมที่สรางสารพิษ Monomethylhydrazine (Gyromitrin) ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง เห็ดที่
มีสารพิษนี้เชน เห็ดสมองวัว (Gyromitra esculanta )
อาการของสารพิษชนิดนี้จะปรากฏใน 6-8 ชั่วโมง หลังจากรับประทานเห็ด บางชนิดอาจเร็วมากเพียง 2
ชั่วโมง และบางชนิดอาจนานถึง 12 ชั่วโมง จะมีอาการตาง ๆ คือ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย
และเปนตะคริวที่กลามเนื้อ เจ็บที่ทอง ในรายที่รุนแรง จะพบการทําลายตับ มีไขสูง ชัก ไมรูสึกตัว และถึงตาย
ไดภายใน 2-4 วัน หลังรับประทานเห็ดกลุมนี้

5.3 กลุมที่สรางสารพิษ Coprine
เห็ดที่มีสารพิษนี้เชน เห็ดหิ่งหอย เห็ดน้ําหมึกหรือเห็ดถั่ว (Coprinus atramentrarius) อาการของสารพิษ
ชนิดนี้จะแสดงอาการภายใน 5-10 นาที อาจจะถึง 30 นาทีหลังจากรับประทานเห็ดเขาไป ถามีการดื่ม
alcohol เขาไปในชวงเวลา 24 ชั่วโมง กอนรับประทานเห็ด คุณสมบัติทางเคมีคลายคลึงกับ Antavare ซึ่ง
รักษาคนไขติด alcohol ผูปวยจะมีอาการหนาแดง ตัวแดง ใจสั่น หายใจหอบ เหงื่อแตก เจ็บหนาอก ชาตาม
ตัว คลื่นเหียนอาเจียน มานตาขยาย และความดันโลหิตสูง อาจพบความดันโลหิตต่ําเนื่องจากหลอดเลือด
ขยายตัว แตจะหายเปนปกติภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง
5.4 กลุมที่สรางสารพิษ Muscarine
เห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เชน Inocybe napipes, หลังจากรับประทานเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้ประมาณ 30 นาที ถึง
1 ชั่วโมง จะมีอาการหัวใจเตนชา หลอดลมหดเกร็ง เสมหะมาก มานตาหดเล็ก น้ําลายฟูมปาก น้ําตาไหล
ปสสาวะอุจจาระราด และอาเจียน
5.5 กลุมที่สรางสารพิษ Ibotenic acid-muscimol
เห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เชน เห็ดเกล็ดดาว ( Amanita pantherina ), A. muscaria หลังจากรับประทานเห็ดที่มี
สารพิษชนิดนี้ จะเกิดอาการเมา เดินโซเซ เคลิ้มฝน ราเริง กระปรี้กระเปรา การรับรูภาพเปลี่ยนแปลง ประสาท
หลอนและเอะอะโวยวาย ภายหลังจากเอะอะแลวผูปวยจะหลับนาน เมื่อตื่นขึ้นมาอาการจะกลับคืนสูสภาพ
ปกติใน 1-2 วัน ถารับประทานเห็ดชนิดนี้มาก ๆ จะเกิดอาการทางจิตอยางชัดเจน อาจชักและหมดสติได
5.6 กลุมที่สรางสารพิษ Psilocybin
เห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เชน เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว บางแหงเรียกเห็ดโอสถลวงจิต(Psilocybe cubensis) หลังจาก
รับประทานเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้ ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ผูปวยจะเริ่มรูสึกเคลิบเคลิ้ม ตามดวยการ
รับรูที่ผิดไปจากความเปนจริง และประสาทหลอน มีอาการเดินโซเซ มานตาขยาย หัวใจเตนเร็ว หายใจถี่ ความ
ดันโลหิตสูง ระดับน้ําตาลในเลือดลด มีอาการแสดงของระบบประสาทสวนกลางถูกกระตุน มีความเคลื่อนไหว
มากผิดปกติ จนกระทั่งถึงชักได
5.7 สารพิษกลุม Gastrointestinal Irritants เปนเห็ดพิษที่ทําใหเกิดอาการเฉพาะระบบทางเดินอาหารภายใน
30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง มีอาการจุกเสียดยอดอก ออนเพลีย คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย และไมทําใหมีอาการทาง
ระบบอื่น ๆ เห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เชนเห็ดหัวกรวดครีบเขียว ( Chlorophyllum molybdites ), เห็ดแดงน้ํา
หมาก ( Russula emetica )

การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การปฐมพยาบาลมีความสําคัญอยางยิ่ง หากผูปวยรับประทานเห็ดพิษและเกิดอาการพิษขึ้น ควรจะ
รูจักวิธีปฏิบัติที่ถูกตองกับผูปวย แตตามชนบทมักจะแสดงอาการหลังรับประทานแลวหลายชั่วโมง ซึ่งพิษมักจะ
กระจายไปมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองรูจักวิธีปฐมพยาบาล แลวรีบนําสงแพทย เพื่อทําการรักษาโดยรีบดวน
ตอไป
การปฐมพยาบาลนั้น ที่สําคัญที่สุดคือ ทําใหผูปวยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกคางออกมาใหมาก และ
ทําการชวยดูดพิษจากผูปวยโดยวิธีใชน้ําอุนผสมผงถาน activated charcoal แลวดื่ม 2 แกว โดยแกวแรกให
ลวงคอใหอาเจียนออกมาเสียกอนแลวจึงดื่มแกวที่ 2 แลวลวงคอใหอาเจียนออกมาอีกครั้ง จึงนําสงแพทยพรอม
กับตัวอยางเห็ดพิษหากยังเหลืออยู หากผูปวยอาเจียนออกยากใหใชเกลือแกง 3 ชอนชาผสมน้ําอุนดื่ม จะทําให
อาเจียนไดงายขึ้น แตวิธีนี้หามใชกับเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ
อนึ่งหามลางทองดวยการสวนทวารหนักโดยพละการ วิธีนี้ตองใหแพทยเปนผูวินิจฉัยเทานั้น เพราะวิธีนี้เปน
อันตรายตอผูปวยหากรางกายขาดน้ํา
หลังจากปฐมพยาบาลผูปวยแลวใหรีบนําสวนแพทยโดยดวน พรอมกับตัวอยางเห็ดพิษ (หากยัง
เหลืออยู) หรืออาจจะทําการปฐมพยาบาลผูปวยในระหวางนําสงแพทยดวยกันก็ได
6. คําแนะนําในการเลือกชื้อและนําเห็ดมาประกอบอาหาร ควรทําอยางไร
การเลือกชื้อ ใหดูจากขอ 1และ 2 และอยารับประทานเห็ดที่สงสัย ไมรูจัก และไมแนใจ ควรรับประทานเฉพาะ
เห็ดที่แนใจ และเพาะไดทั่วไป
การนําเห็ดมาประกอบอาหารควรปฏิบัติดังนี้
1. การรับประทานอาหารที่ประกอบขึ้นดวยเห็ด ควรจะรับประทานแตพอควร อยารับประทานจนอิ่ม
มากเกินไป เพราะเห็ดเปนอาหารที่ยอยยาก อาจจะทําใหผูมีระบบยอยอาหารที่ออนแอเกิดอาการ
อาหารเปนพิษได
2. ควรระมัดระวัง คัดเห็ดที่เนาเสียออกเพราะเห็ดที่เนาเสียจะทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษได
3. อยารับประทานอาหารที่ปรุงขึ้นสุก ๆ ดิบ หรือเห็ดดิบดอง เพราะเห็ดบางชนิดยังจะมีพิษอยางออน
เหลืออยู ผูรับประทานจะไมรูสึกตัววามีพิษ จนเมื่อรับประทานหลายครั้งก็สะสมพิษมากขึ้น และเปน
พิษรายแรงถึงกับเสียชีวิตไดในภายหลัง
4. ผูที่รูตัวเองวาเปนโรคภูมิแพเกี่ยวกับเห็ดบางชนิด หรือกับเห็ดทั้งหมด ซึ่งถารับประทานเห็ดเขาไปแลว
จะทําใหเกิดอาการเบื่อเมา หรืออาหารเปนพิษ จึงควรระมัดระวัง รับประทานเฉพาะเห็ดที่
รับประทานไดโดยไมแพ หรือหลีกเลี่ยงจากการรับประทานเห็ด

5. ระมัดระวังอยารับประทานเห็ดพรอมกับดื่มสุรา เพราะเห็ดบางชนิดจะเกิดพิษทันที ถาหากดื่มสุรา
หลังจากรับประทานเห็ดแลวภายใน 48 ชั่วโมง เชน เห็ดหิ่งหอย เห็ดน้ําหมึกหรือเห็ดถั่ว (Coprinus
atramentarius ) แมแตเห็ดพิษอื่นทั่วไป หากดื่มสุราเขาไปดวย ก็จะเปนการชวยใหพิษกระจายได
รวดเร็วและรุนแรงขึ้นอีก
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