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๒. สารพิษกลุม่ neurotoxins เป็ นสารพิษที่ทําให้ เกิดอาการกับระบบประสาท จะเกิดอาการภายใน ๓๐ นาที
ถึง ๒ ชัว่ โมงหลังรับประทาน มีอาการเหงื่อออกมาก นํ ้าตาไหล นํ ้าลายไหล ในรายรุนแรง ชีพจรเต้ นช้ า และอาจถึงตายภายใน
ครึ่งชัว่ โมง เห็ดบางชนิดในกลุม่ นี ้อาจทําให้ มีอาการเมา เคลิบเคลิ ้ม เพ้ อ บ้ าคลัง่ เช่น เห็ดแดงตายซาก (เหลืองตายซาก; ระโงก
เหลืองตายซาก; ระโงกแดงตายซาก) และเห็ดขี ้วัว

เห็ดสกุล Inocybe : เห็ดแดงตายซาก ; เหลืองตายซาก (ระโงกเหลืองตายซาก ; ระโงกแดงตายซาก)
๓. สารพิษกลุม่ gastrointestinal irritants เป็ นสารพิษที่ทําให้ เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะลําไส้ โดยเกิด
ภายใน ๑๕ นาที – ๔ ชัว่ โมง มีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน เป็ นตะคริ วที่ท้อง ท้ องเสีย อาการจะคล้ ายกับสารพิษกลุม่ ที่ ๑ ต่ างกันที่
อาการจะเกิดขึ ้นเร็วกว่ า สารพิษกลุม่ นี ้พบในเห็ดมากชนิดที่สดุ ที่พบในประเทศไทย เช่น เห็ดหัวกรวดครี บเขียว (กระโดงตีน
ตํ่า) เห็ดกรวยเกล็ดทอง เห็ดแดงนํ ้าหมาก เห็ดไข่หงส์

เห็ดหัวกรวดครี บเขียว ; กระโดงตีนตํ่า

๔. สารพิษกลุม่ disulfiram like poisoning (Coprine) จะเกิดอาการพิษภายใน ๕ – ๑๐ นาที อาจถึง ๓๐ นาที โดยทัว่ ไปตัว
เห็ดเองไม่มีพษิ จะปรากฏอาการเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ ภายใน ๒๔ – ๗๒ ชัว่ โมงก่อนหรื อหลังรับประทานเห็ด โดยมีอาการหน้ า
แดง ร้ อน มีเหงื่อออกที่หน้ ามาถึงคอ และหน้ าอก ปวดหัวอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็วและลําบาก เห็ดที่พบสารพิษ
ชนิดนี ้ เช่น เห็ดหิ่งห้ อย (เห็ดนํ ้าหมึก; เห็ดถัว่ )
การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร ตรวจวิเคราะห์ชนิดของ toxins กลุม่ amatoxins และ muscarine toxin ในเห็ดพิษ

ข้ อแนะนํา ในการรับประทานเห็ด โดยทัว่ ไปควรปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. การรับประทานอาหารที่ประกอบด้ วยเห็ด ควรรับประทานแต่พอควร อย่ารับประทานจนอิ่มเกินไป เพราะเห็ดเป็ น
อาหารที่ยอ่ ยยาก อาจทําให้ ผ้ มู ีระบบย่อยอาหารที่ออ่ นแอเกิดอาการอาหารเป็ นพิษได้
2. การปรุงอาหารที่ประกอบด้ วยเห็ด ต้ องระมัดระวัง คัดเลือกเห็ดที่เน่าเสียออก เพราะเห็ดที่เน่าเสียจะทําให้ เกิดอาการ
อาหารเป็ นพิษได้
3. อย่ารับประทานอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ หรื อเห็ดดิบดอง เพราะเห็ดบางชนิดจะมีพิษน้ อย ผู้ที่รับประทานจะยังไม่เกิด
้ ยชีวิตได้ ในภายหลัง
อาการจนกว่ารับประทานหลายครัง้ พิษสะสมมากขึ ้นและอาจเป็ นพิษร้ ายแรงถึงขันเสี
4. ผู้ที่ร้ ูตวั เองว่าเป็ นโรคภูมิแพ้ เกี่ยวกับเห็ดบางชนิด หรื อเห็ดทุกชนิด ถ้ ารับประทานเข้ าไปแล้ ว จะทําให้ เกิดอาการอาหาร
เป็ นพิษ จึงควรระมัดระวังรับประทานเฉพาะเห็ดที่รับประทานได้ โดยไม่มีอาการแพ้ หรื อหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ด
5. ระมัดระวังอย่ารับประทานเห็ดพร้ อมกับดืม่ สุรา หรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเห็ดบางชนิดจะเกิดพิษทันที หรื อ
ดื่มสุราก่อน/หลังจากรับประทานเห็ดแล้ วภายใน 48 ชัว่ โมง แม้ เห็ดพิษอื่นทัว่ ไป หากดื่มสุราเข้ าไปด้ วย ก็จะเป็ นการ
ช่วยให้ พิษกระจายได้ รวดเร็ วและรุนแรงมากขึ ้น
6. ไม่เก็บเห็ดที่มีลกั ษณะ คือ เป็ นสีนํ ้าตาล/ มีหมวกเห็ดสีขาว/ มีปลอกหุ้มโคน/ มีวงแหวนใต้ หมวก/ มีโคนอวบใหญ่/ มีปมุ่
ปม/ หมวกเห็ดเป็ นรูปๆ แทนที่จะเป็ นช่องๆ คล้ ายครี บปลา มีรูปร่างคล้ ายสมองหรื ออานม้ า ซึง่ บางชนิดต้ มแล้ วกินได้
แต่บางชนิดมีพิษร้ ายแรง/ เห็ดตูมที่มีเนื ้อในสีขาว หรื อเห็ดที่ขึ ้นบริเวณมูลสัตว์หรื อใกล้ มลู สัตว์ มาบริโภค
้
่สําคัญที่สดุ คือ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้ าง
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น หากรับประทานเห็ดพิษ ในขันแรกที
ออกมาให้ มาก ต่อมาช่วยดูดพิษโดยวิธีใช้ นํ ้าอุ่นผสมผงถ่าน activated charcoal ดื่ม ๒ แก้ ว โดยแก้ วแรกให้ ล้วงคอให้ อาเจียน
ออกมาก่อนแล้ วจึงดื่มแก้ วที่ ๒ แล้ วล้ วงคอให้ อาเจียนอีกครัง้ หากออกยากให้ ใช้ เกลือแกง ๓ ช้ อนชาผสมนํ ้าอุ่น จะทําให้
อาเจียนได้ ง่ายขึ ้น แต่วิธีนี ้ห้ ามใช้ กบั เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า ๕ ขวบ ห้ ามล้ างท้ องโดยการสวนทางทวารหนักโดยเด็ดขาด ต้ องให้
แพทย์เป็ นผู้วินิจฉัยเท่านัน้ เพราะจะเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยหากร่างกายขาดนํ ้า
ข้ อสําคัญ พยายามนําผู้ป่วยไปหาหมอหรือโรงพยาบาลให้ เร็วที่สุด และถ้ าเป็ นไปได้ ให้ นําเห็ดที่รับประทานเข้ าไป
ให้ แพทย์ ด้วยจะเป็ นการดีท่ สี ุด เพื่อได้ รับการรักษาอย่ างทันท่ วงทีและให้ แพทย์ นําเห็ดส่ งตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
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