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ลกัษณะเหด็พษิ

สว่นใหญ่เจรญิงอกงามในป่า

กา้นสูง ลาํตน้โป่งพองออก โดยเฉพาะทีฐ่าน กบัทีว่งแหวนเหน็ชดัเจน

สผีวิของหมวกมไีดห้ลายส ีเช่น สมีะนาว ถงึสสีม้ สขีาวถงึสเีหลอืง

ผวิของหมวกเหด็สว่นมากมเียือ่หุม้ดอกเหด็เหลอือยู่ในลกัษณะทีด่งึออกได ้หรอืเป็น

สะเกด็ตดิอยู่

ครบีแยกออกจากกนัชดัเจน มกัมสีขีาว บางชนิดสแีดงหรอืสเีขยีวอมเหลอืง

สปอรใ์หญ่มสีขีาวหรอืสอ่ีอน มลีกัษณะใส ๆ รูปไขก่วา้ง



       เหด็พษิ (Mushroom-poisoning) 
        แบ่งตามกลุ่มที่สร้างสารพษิได้ดงันี ้

กลุ่มที่สร้างสารพษิ cyclopeptide

มีพษิต่อตับ เช่น เหด็ไข่ตายซาก หรือเหด็ระโงกหนิ

(Amanita verna และ Amanita virosa ) 

เม่ือรับประทานเข้าไปจะมีอาการเป็น 3 ระยะ 

ระยะที่ 1 เป็นระยะฟักตัว ประมาณ 10 ช่ัวโมง 

ระยะที่ 2 แสดงอาการใน 2-3 วนั มีอาการเป็นตะคริวที่ท้อง คล่ืนเหียนอาเจียน 

ท้องร่วง เอนไซม์ตับสูงขึน้เร่ือย ๆ

ระยะที่ 3 มีอาการตับอักเสบ ไตวาย หัวใจวาย เลือดเป็นลิ่มแพร่กระจาย ชัก 

และเสียชีวติ ภายใน 6 –16 วัน หลังจากการรับประทานเหด็พษิชนิดนีเ้ข้าไป 
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กลุ่มที่สร้างสารพษิ Coprine
เหด็ที่มีสารพษินีเ้ช่น เหด็หิ่งห้อย เหด็นํา้หมึกหรือ

เหด็ถั่ว (Coprinus atramentrarius) 

อาการของสารพษิชนิดนีจ้ะแสดงอาการภายใน 5-10 
นาท ีอาจจะถงึ 30 นาทหีลังจากรับประทานเหด็เข้าไป 
ผู้ป่วยจะมีอาการหน้าแดง ตวัแดง ใจส่ัน หายใจหอบ 
เหงื่อแตก เจบ็หน้าอก ชาตามตวั คล่ืนเหยีนอาเจยีน ม่าน
ตาขยาย และความดนัโลหติสูง อาจพบความดนัโลหติตํ่า
เน่ืองจากหลอดเลือดขยายตวั แต่จะหายเป็นปกตภิายใน
เวลา 3-4 ช่ัวโมง 
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กลุ่มที่สร้างสารพษิ Ibotenic acid-muscimol

เหด็ที่มีสารพษิชนิดนีเ้ช่น เหด็เกล็ดดาว (Amanita 
pantherina , A. muscaria )

หลังจากรับประทานเหด็ที่มีสารพษิชนิดนี ้จะเกดิอาการเมา 
เดนิโซเซ เคลิม้ฝ้น ร่าเริง กระปรีก้ระเปร่า การรับรู้ภาพ
เปล่ียนแปลง ประสาทหลอนและเอะอะโวยวาย ภายหลังจาก
เอะอะแล้วผู้ป่วยจะหลับนาน เม่ือตื่นขึน้มาอาการจะกลับคืนสู่
สภาพปกตใิน 1-2 วนั ถ้ารับประทานเหด็ชนิดนีม้าก ๆ จะเกดิ
อาการทางจติอย่างชัดเจน อาจชักและหมดสตไิด้ 
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กลุ่มที่สร้างสารพษิ Psilocybin
เหด็ที่มีสารพษิชนิดนีเ้ช่น เหด็ขีค้วาย เหด็ขีวั้ว บางแห่ง

เรียกเหด็โอสถลวงจติ(Psilocybe cubensis) 

หลังจากรับประทานเหด็ที่มีสารพษิชนิดนี ้ประมาณ 30 นาท ีถงึ 
1 ช่ัวโมง ผู้ป่วยจะเร่ิมรู้สึกเคลิบเคลิม้ ตามด้วยการรับรู้ที่ผิดไป
จากความเป็นจริง และประสาทหลอน มีอาการเดนิโซเซ ม่านตา
ขยาย หวัใจเตน็เร็ว หายใจถ่ี ความดนัโลหดิสูง ระดบันํา้ตาลใน
เลือดลด มีอาการแสดงของระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้น มี
ความเคล่ือนไหวมากผิดปกต ิจนกระทั่งถงึชักได้ 
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สารพษิกลุ่ม Gastrointestinal Irritants 

เหด็ที่มสีารพษิชนิดน้ีเช่นเหด็หวักรวดครบีเขียว (Chlorophyllum

molybdites ), เหด็แดงน้ําหมาก ( Russula emetica )

เป็นเหด็พษิที่ทาํให้เกดิอาการเฉพาะระบบทางเดนิ

อาหารภายใน 30 นาท ีถงึ 3 ช่ัวโมง มีอาการจุกเสียดยอ

ดอก อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย
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กลุ่มที่สร้างสารพษิ Monomethylhydrazine (Gyromitrin) 

เหด็ที่มีสารพษินีเ้ช่น เหด็สมองววั (Gyromitra esculanta) 

ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาการของสารพษิ

ชนิดนีจ้ะปรากฏใน 6-8 ช่ัวโมง แต่บางชนิดอาจเร็วมาก

เพยีง 2 ช่ัวโมง และบางชนิดอาจนานถงึ 12 ช่ัวโมง จะมี

อาการต่าง ๆ คือ มึนงง ปวดศรีษะ คล่ืนไส้ อาเจียน 

ท้องเสียและเป็นตะคริวที่กล้ามเนือ้ เจบ็ที่ท้อง ในรายที่

รุนแรง พบการทาํลายตบั มีไข้สูง ชัก ไม่รู้สึกตวั และถงึ

ไ ้ ใ   ั
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กลุ่มที่สร้างสารพษิ Muscarine

เหด็ที่มีสารพษิชนิดนีเ้ช่น Inocybe napipes, 

หลังจากรับประทานเหด็ที่มีสารพษิชนิดนีป้ระมาณ 30 

นาท ีถงึ 1 ช่ัวโมง จะมีอาการหวัใจเต้นช้า หลอดลมหด

เกร็ง เสมหะมาก ม่านตาหดเล็ก นํา้ลายฟูมปาก นํา้ตา

ไหล ปัสสาวะอุจจาระราด และอาเจยีน
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การปฐมพยาบาลเบื้องตน้

ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ ทําให้ผู้ ป่วยอาเจียนเอาเศษ

อาหารท่ีตกค้างออกมาให้มาก 

ทําการช่วยดดูพิษจากผู้ ป่วยโดยวิธีใช้นํา้อุน่ผสม

ผงถ่าน activated charcoal แล้วด่ืม 2 แก้ว โดย

แก้วแรกให้ล้วงคอให้อาเจียนออกมาเสียก่อน

แล้วจงึด่ืมแก้วท่ี 2 แล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมา

อีกครัง้ 

หากผู้ ป่วยอาเจียนออกยากให้ใช้เกลือแกง 3 

ช้อนชาผสมนํา้อุน่ด่ืม จะทําให้อาเจียนได้ง่ายขึน้ 

แตว่ิธีนีห้้ามใช้กบัเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ขวบ

นําสง่แพทย์พร้อมกบัตวัอยา่งเห็ดพิษหากยงั



เอกสารอา้งองิ

http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_

1_001c.asp?info_id=321

http://www.anyapedia.com/2013/08/blog-

post.html
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