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ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ชื่อเรื่องประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning)        
ในเขตสุขภาพที่ 9  

โดย นางสาวลักขณา สีนวลแล  
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 
 

บทสรุปหลัก (Main conclusions) 
 โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) เกิดจากการรับประทานเห็ดที่สามารถผลิตสารพิษได้โดย
จําแนกเห็ดพิษ ตามกลุ่มสารพิษออกเป็น 7 กลุ่มคือกลุ่มที่สร้างสารพิษ Cyclopeptides, Monomethylhydrazine, 
Coprine, Muscarine, Ibotenic Acid และ Muscimol, Psilocybin และ Psilocin, และ Gastrointestinal และสารพิษ
อ่ืน ๆ 

ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) ในปี พ.ศ.2563 จํานวน  51 อัตรา
ป่วย 0.08 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.68 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ 
คือ กลุ่มอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 17.65  กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.69  และกลุ่มอายุ  15-24 ปี ร้อยละ 15.69 ภาค
ที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.22 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.09 ต่อแสนประชากร 

เขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2563)  พบผู้ป่วย 4 ราย อัตราป่วย 0.06  ต่อ
ประชากรแสนคน  ไม่มีรายงานเสียชีวิต พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 0.14 ต่อประชากร
แสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ 0.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 0.14 ต่อ
ประชากรแสนคน จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมายังไม่พบรายงานผู้ป่วย พบรายงานเสียชีวิตในปี 2559 จํานวน 1 รายใน
จังหวัดนครราชสีมา และปี 2560 จํานวน 1 รายในจังหวัดสุรินทร์ ปีที่มีรายงานผู้ป่วยสูงที่สุดคือ พ.ศ. 2561 มีรายงาน
ผู้ป่วย 416 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.14 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดทุกปีคือจังหวัดสุรินทร์โดยพบสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2561 อัตราป่วยเท่ากับ 12.95 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบสูงสุดทุกปีคือกลุ่มอายุอันดับแรกคือกลุ่มอายุ 
65 ป ีกลุ่มอายุ 45-54 ปี และกลุ่มอายุ 55-64 ปี  
ทางเลือกและข้อเสนอแนะส าหรับการตอบโต้ (Options for response)(1) 

1. ทําการสํารวจพื้นที่เสี่ยง ชนิดของเห็ดพิษ และกําหนดกลุ่มเป้าหมาย   
2. จัดทําแผนสื่อสารความเสี่ยงเรื่องเห็ด ในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ เช่น วิทยุชุมชน

หรือเสี่ยงตามสาย รวมถึงติดป้าย/โปสเตอร์ในสถานบริการชุมชนเช่น รพ.สต. วัด ร้านค้าชุมชน ให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มแม่บ้านและผู้นําชุม  

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค าถามการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment question(s) 
โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) มีโอกาสระบาดในเขตสุขภาพที่ 9 ได้หรือไม่ 

ผู้เช่ียวชาญที่ปรึกษา (Consulted experts)    
ผู้เชี่ยวชาญภายในหน่วยงาน    :    1. แพทย์หญิงคนึงนิจ  เยื่อใย  นายแพทย์ปฏิบัติการ  

      2. นายอภิรัตน์ โสก าปัง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

      3. นางนันทนา แต้ประเสริฐ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ       

ส่วนที่ 2  รายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อมูลพื้นฐานของโรค(2) 

เห็ดพิษในประเทศไทยจ าแนกตามสารพิษ โดยสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศ ไทยได้จัดจ าแนกเห็ดพิษ 

ที่ส ารวจพบแยกตามกลุ่มสารพิษออกเป็น 7 กลุ่ม 

1. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Cyclopeptides อะมาท็อกซิน (Amatoxins) และฟาโลท็อกซิน ( Phallotoxins) เป็น
สารพิษท าลายเซลล์ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ท าให้เสียชีวิตได้นับได้ว่า
เป็นสารพิษในเห็ดที่ร้ายแรงที่สุดผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตภายใน 4-10 ชั่วโมงเห็ดหลายชนิดในสกุล Amanita สกุล Galerina และ
สกุล Lepiota จัดเป็นเห็ดพิษในกลุ่มนี้ ในประเทศมีอยู่ 2 ชนิด คือ 

1.1 Amanita verna (Bull. ex.fr.) Vitt ชื่อพ้ืนเมือง เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ตายซาก(ฮาก) เห็ดชนิดนี้ มีสีขาวล้วน 
เมื่อยังอ่อนมีเปลือกหุ้มสีขาวคล้ายเปลือกไขด้านบนฉีดขาดออกเมื่อเห็ดเจริญโตขึ้น 

1.2 Amanita virosa Secr. ชื่อพ้ืนเมือง เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่ตายซาก เช่นกันรูปร่างและสีของเห็ดเหมือนชนิด
แรกต่างกันที่ A. virosa มีขนหยาบ บนก้าน และ สปอร์ค่อนข้างกลมขนาด 8-10 ไมโครเมตร เห็ดชนิดนี้จะพบมากกว่า
ชนิดแรก 

2. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Monomethylhydrazine เห็ดมีชื่อว่า Gyromitrin สารพิษนี้ท าให้คนถึงแก่ความตายถ้า 
รับประทานเห็ดดิบและน้ าต้มเห็ด เป็นสารพิษเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบบประสาทและท าลายเซลล์ตับด้วย สารพิษ
ในกลุ่มนี้พบในเห็ดสกุล Gyromitra ทั้งหมด ในประเทศไทยมีรายงาน อยู่ 1 ชนิด คือ Gyromitra esculenta ชื่อพ้ืนเมือง

3. ควรมีการเฝ้าระวังผู้ป่วยตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเพ่ือตรวจจับการระบาดให้ได้ 
4. การแนะนําผู้ป่วย และแพทย์ในโรงพยาบาล  
- ในผู้ป่วย เมื่อพบว่ามีอาการไม่ดี ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เป็นตะคริว ถ่ายเป็นน้ํา เป็นมูกเลือดให้รีบ

มาพบแพทย์ 
- แพทย์ในโรงพยาบาล กรณีรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเห็ดซึ้งไม่สามารถพิสูจน์ทราบชนิดของเห็ดหรือกลุ่มของ

สารชีวพิษให้ติดตามดูแลอาการ และตรวจการทํางานของตับและไตเป็นระยะ จนกว่าผู้ป่วยจะพ้นขีดอันตราย 
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เห็ดสมองวัว ซึ่งเป็นเห็ดราในกลุ่ม Ascomycetes เพ่ือความปลอดภัยไม่ควรรับประทานเห็ดดิบและน้ าต้มเห็ด แต่เมื่อต้ม
สุกแล้วรับประทานเนื้อได้ เห็ดชนิดที่กล่าวมาแล้วพบในป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย 

3. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Coprine สารพิษในกลุ่มนี้มีผลต่อระบบประสาทต่อเมื่อรับประทานร่วมกับเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ สารพิษกลุ่มนี้มีอยู่ในเห็ดชนิดเดียว คือ Coprinus atramentaris (Bull.) Fr. ชื่อพ้ืนเมือง เห็ดหิ่งห้อย 
เห็ดน้ าหมึกหรือเห็ดถั่วชอบขึ้นอยู่บนอินทรียวัตถุเช่น กองเปลือกถั่วเหลือง เกิดดอกเป็นกลุ่มใหญ่ เพ่ือความปลอดภัยห้าม
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลังรับประทานเห็ด เพราะสารพิษท าให้มึนเมาจนหมดสติได้ แต่จะหายเป็นปกติภายในเวลา  
3-4 ชั่วโมง 

4. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Muscarine สารพิษในกลุ่มนี้มีผลต่อระบบประสาท ท าให้ผู้รับประทานเกิดอาการ เพ้อ
คลั่ง เคลิบเคลิ้ม หมดสติอยู่เป็นเวลานาน ไม่มีผลทางสมอง คนป่วยไม่ถึงตาย แต่มีอาการปางตายยกเว้นมีโรคอ่ืนแทรกซ้อน
หรือเป็นเด็ก สารพิษในกลุ่มนี้ พบในเห็ดหลายชนิดในสกุล Amanita สกุล Clitocybe และสกุล Inocybe มีผู้รายงานไว้ใน
ประเทศไทย 8 ชนิด คือ 

 1.  Amanita pantherina ชื่อพ้ืนเมือง เห็ดเกล็ดดาว 
2.  Amanita muscaria เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่พบน้อยกว่าชนิดแรก รูปร่างคล้ายเห็ด Amanita pantherina ที่

แตกต่างก็คือมีหมวกสีแดงหรือแดงอมเหลือง 
3. เห็ด Inocybe destricata,  
4. เห็ด I. ifelix 
5. เห็ด I. splendens 
6. Clitocybe flaccida,  
7. C. gibba   
8. C. phyllophila แต่ Clitocybe flaccida และ C. gibba มีรายงานว่ารับประทานได้ เพ่ือความปลอดภัย 

ต้องศึกษาและเรียนรู้เห็ดแต่ละชนิด หลีกเลี่ยงรับประทานเห็ดในสกุล Amanita, Clitocybe และ Inocybe ไว้ก่อนเพราะ
ถ้าเป็นเห็ดพิษอาการรุนแรง 

5. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Ibotenic Acid และ Muscimol สารพิษในกลุ่มนี้มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าให้
เกิดอาการ เพ้อคลั่งเคลิบเคลิ้ม คล้ายสารพิษ mascarine คนป่วยอาการปางตาย แต่ส่วนมากหายเป็นปกติพบในเห็ด      
A. pantherina, Amanita muscaria, A. solitaria, A. strobiliformis, A. gemmata, Tricoloma muscarium เห็ด 
5 ชนิดหลังยังไม่มี ผู้รายงานว่าพบในประเทศไทย จากการพบสารพิษ ในกลุ่มนี้ ท าให้ทราบว่ามีสารพิษหลายกลุ่มในเห็ด
ชนิดเดียวกัน โดยเฉพาะ A. muscaria และ A. pantherina มีสารพิษทั้งกลุ่มนี้และกลุ่ม muscarine ในปริมาณมากน้อย
ที่แตกต่างกัน 

6. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Psilocybin และ Psilocin เห็ดพิษที่มีสารกลุ่มนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือฝันและ
มึนเมา อาจถึงข้ันวิกลจริต กล่าวกันว่ามีอาการเห็นอะไรเป็นสีเขียวหมด ต่อมา อาการจะหายเป็นปกติแต่ก็มีรายงานว่าอาจ
ถึงตายได้ถ้ารับประทานมาก มีฤทธิ์แบบกัญชา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดและซื้อขายกันอย่างลับๆ แม้แต่ในประเทศไทยใน
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แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อ จัดว่าเป็นเห็ดประเภทยาเสพติด ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด คือ Copelandi 
acyanescens (Berk. & Br.) Sing. Psilocybe cubensis (Earle) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดขี้ควาย บางแห่งเรียกเห็ดโอสถลวง
จิตGymanopilus Aeruginosus (Peck) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง 

7. กลุ่มที่สร้างสารพิษ Gastrointestinal และสารพิษอ่ืน ๆ สารพิษในกลุ่มนี้ท าให้เกิดอาการกับระบบทางเดิน
อาหารมีอาการ คลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วง เห็ดพิษในกลุ่มนี้มีมากมาย บางชนิดก็พบสารพิษว่าเป็นชนิดใดบ้างแล้ว และ
อีกหลายชนิดยังไม่มีการวิจัย ถ้าเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุ่มนี้ปริมาณที่มากก็อาจถึงตายได้ นอกจากนี้เห็ดพิษชนิดเดียวกัน 
บางคนมีอาการแต่บางคนไม่แสดงอาการเมื่อรับประทานพร้อมกัน เห็ดพิษในกลุ่มนี้มหีลายชนิดเมื่อรับประทานดิบจะเป็น
พิษ แต่ถ้าต้มสุกแล้วไม่เป็นอันตรายเพราะความร้อนท าให้พิษถูกท าลายหมดไปกลายเป็นเห็ดรับประทานได้ ส่วนหนึ่งของ
เห็ดมีพิษในกลุ่มนี้ที่พบในประเทศไทยได้แก่ 

1) Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass. ชื่อสามัญเห็ดหัวกรวดครีบเขียว 
2) Gomphus floccosus (Schw.) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดกรวยเกล็ดทอง 
3) Clarkeinda trachodes (Berk.) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดไข่เน่า Russulaemetia (Schaeff. ex. Fr.) Pers. 

ex.S.F. 
4) Gray ชื่อสามัญ เห็ดแดงน้ าหมาก 
5) Scleroderma citrinum Pers. ชื่อสามัญ เห็ดไข่หงส์  

ข้อมูลพื้นฐานของเหตุการณ์(3) 
 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) ในปี พ.ศ.2563 จ านวน  51 ราย จาก 
17 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.08 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.68 กลุ่มอายุที่พบ
มากที่สุด เรียงตามล าดับ คือ กลุ่มอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 17.65  กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.69  และกลุ่มอายุ  15 -
24 ปี ร้อยละ 15.69 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 39 .2 รับจ้างร้อยละ 31.4 และอาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 15.7 ภาคท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.22 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.09 ต่อแสนประชากร 

และภาคเหนือ 0.03 ต่อแสนประชากร
(3)

   

 สถานการณโ์รคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) เขตสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 มกราคม – 

8 พฤษภาคม 2563)  พบผู้ป่วย 4 ราย อัตราป่วย 0.06 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานเสียชีวิต พบมากในกลุ่มวัยท างาน

และวัยผู้สูงอายุ คือ กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 0.14 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี กลุ่มอายุ 

25-34 ปี และกลุ่มอาย ุ45-55 ปี อัตราป่วย 0.10 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ 0.14 

ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 0.14 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมายังไม่พบ

รายงานผู้ป่วย(3)   
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จากการทบทวนข้อมูลย้อยหลัง 5 ปี  (2558-2562) พบว่าเขตสุขภาพท่ี 9 มีรายงานผู้ป่วยทุกปี พบรายงานเสียชีวิตใน

ปี 2559 จ านวน 1 รายในจังหวัดนครราชสีมา และปี 2560 จ านวน 1 รายในจังหวัดสุรินทร์ ปีที่มีรายงานผู้ป่วยสูงที่สุดคือ 

พ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วย 416 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 6.14 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดทุกปีคือ

จังหวัดสุรินทร์โดยพบสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 อัตราป่วยเท่ากับ 12.95 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบสูงสุดทุกปีคือกลุ่ม

อายุอันดับแรกคือกลุ่มอายุ 65 ปี กลุ่มอายุ 45-54 ปี และกลุ่มอายุ 55-64 ปี
(3)

 

เมื่อพิจารณาการระบาดโดยเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558-2562) พบว่า ปี 2563 พบจ านวนผู้ป่วยสูง

กว่าค่ามัธยฐานในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 

สถานการณ์โรคเห็ดพิษจากรายงาน Event based(4) ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์พบว่าในปี 2561-2562 มี

เหตุการณ์อาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ(Mushroom poisioning)  ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด 8 เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2561 มี 1 

เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 6 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิต ปี พ.ศ. 2562 มี 6 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 19 ราย มีรายงายเสียชีวิต 1 ราย 

และในปี พ.ศ. 2563 มีรายงานแล้ว 1 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 5 ราย 

รายละเอียดการประเมินความเสี่ยง 

โอกาสการแพร่กระจายของโรคและภัยสุขภาพในวงกว้าง(3) 
 โอกาสแพร่กระจายสูง เนื่องจากอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษพบผู้ป่วยทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน และมี

แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน 2 จังหวัดคือ สุรินทร์และชัยภูมิ และในปี พ.ศ. 2563 จ านวนผู้ป่วยยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 

5 ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พบผู้ป่วยใน 2 จังหวัดคือจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ โดยธรรมชาติของการ

เกิดโรคในเขต 9 จะเริ่มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคมและพบสูงที่สุดในเดือนกรกฎาคมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วย

สูงในจังหวัดสุรินทร์และชัยภูมิ ดังนั้นในปี 2563 จึงมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

ผลกระทบทางสาธารณสุข(affected population) 

แม้โรคนี้ส่วนใหญ่จะไม่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ในรายที่รุนแรงก็สามารถท าให้เสียชีวิตได้ โดยจากข้อมูล 5 ปีที่ผ่าน
มาพบว่าเขต 9มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ ปีพ.ศ. 2559 จังหวัดนครราชสีมาเสียชีวิต 1 ราย และปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุรินทร์
เสียชีวิต 1 ราย(3) และในปี พ.ศ. 2562 มีรายงานจากฐานข้อมูล Event based(4) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในจังหวัดชัยภูมิ 
โอกาสจะแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ 

 มีโอกาสแพร่กระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืนได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้คือ ประชาชนผู้เดินทางขาจรที่ซื้อเห็ดจากแผงขายเห็ด
ข้างถนนและประชาชนจากพ้ืนที่อ่ืนรวมกลุ่มกันมาเก็บเห็ดในพ้ืนที่ป่าซึ่งจากรายงานในฐานข้อมูล Event based  
surveillance ปี พ.ศ. 2563 พบรายงานอาหารเป็นพิษจากเห็ดที่เกิดจากการไปเก็บเห็ดในพ้ืนที่ต่างจังหวัดมาแจกจ่ายให้
เพ่ือบ้านและญาติรับประทาน(4) 
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ความรุนแรงของโรคหรือภัยสุขภาพ(3) 

เป็นโรคทีพ่บผู้ป่วยทุกปีใน 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2558-2562) พบมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ในปี 2563  ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วย
แล้ว 4 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในเขต 9 จะพบผู้ป่วยสูงในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน และพบสูงที่สุดในเดือน 
กรกฎาคม  

วิธีการรักษา/วิธีป้องกันได้ที่มีประสิทธิภาพของโรคหรือภัยสุขภาพ
(2)

 

สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษคือท าให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้าง
ออกมาให้มาก และท าการช่วยดูดพิษจากผู้ป่วยโดยวิธีใช้น้ าอุ่นผสมผงถ่าน activated charcoal และดื่ม 2 แก้ว โดยแก้ว
แรกให้ล้วงคอให้อาเจียนออกมาเสียก่อนแล้วจึงดื่มแก้วที่ 2 แล้วล้วงคอให้อาเจียนออกมาอีกครั้ง จึงน าส่งแพทย์พร้อมกับ
ตัวอย่างเห็ดพิษหากยังเหลืออยู่ หากผู้ป่วยอาเจียนออกยาก ให้ใช้เกลือแกง 3 ช้อนชาผสมน้ าอุ่นดื่มจะท าให้อาเจียนได้ง่าย
ขึ้น แต่วิธีนี้ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี อนึ่ง ห้ามล้างท้องด้วยการสวนทวารหนักโดยพละการ วิธีนี้ต้องให้แพทย์เป็นผู้
วินิจฉัยเท่านั้น เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหากร่างกายขาดน้ า หลังจากปฐมพยาบาลผู้ป่วยแล้ว ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล
โดยด่วนพร้อมกับตัวอย่างเห็ดพิษ (หากยังเหลืออยู่) หรืออาจจะท าการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในระหว่างน าส่งโรงพยาบาลเลย
ก็ได้ 

การรักษาผู้ป่วยท่ีบริโภคเห็ดพิษ
(2)

 

การรักษาผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษ โดยปกติจะกระท าหลังจากท่ีให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วย และจะรักษาตาม
ลักษณะอาการของสารพิษท่ีได้รับ ทั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาอย่างไรก็ตาม แนวทางการรักษาต่อไปนี้ ก็จะ
เป็นหัวข้อแนะน าซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

1. สารพิษพวก Amanitin และ Helvellic acid 
1.1 หลังจากการปฐมพยาบาล โดยการล้วงคอให้ผู้ป่วยอาเจียนแล้ว ให้ล้างกระเพาะ (Gastric lavage) โดยใช้น้ า

สุก 1 – 2 ลิตร ผสม activated charcoal (ผงถ่าน) ดื่มและท า Colonic lavage เพ่ือไม่ให้มีเศษอาหารเหลืออยู่ในระบบ
ทางเดินอาหาร 

1.2 การรักษาเสริมเพ่ือช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย (Supportive treatment) ให้กลูโคส (Glucose N.S.S) ทางเส้นเลือดด า 
จากนั้นให้methionine และวิตามินบ ารุงตับบางครั้ง อาจใช้ thioctic acid (Alpha-llpoic acid) ผสมกับกลูโคส หรือ
น้ าเกลือเข้าทางเส้นเลือดด า 300-500 มิลลิกรัมต่อวัน (50-150 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง) จะช่วยรักษาตับและไตดีขึ้น 

1.3 การใช้ Anttiphalloid serum ใช้ในฝรั่งเศสเรียกว่า antidote 
1.4 การถ่ายพิษในกระเพาะออกโดยวิธี Hemodialysis บางแห่งใช้ Penicillin-G (250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อ

วัน) ร่วมกับ Choramphenicol และ Sulphamethoxazole ซึ่งจะช่วยขับถ่ายสารพิษพวก อะมานิติน 
2. สารพิษ Muscarine 
ท าการปฐมพยาบาลดังกล่าวในข้อ 1 แล้วใช้วิธ ีAntidote โดยฉีด atropine sulfate เข้าหลอดเลือดด า โดยฉีด

ครั้งละ 0.5 - 1.0 มิลลิกรัม ถ้าจ าเป็นอาจฉีดทุกครึ่งชั่วโมง ถ้าเป็นเด็กใช้เพียง 0.05 มิลลิกรัม 
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3. สารพิษ Gyromitrin 
พบในเห็ดสกุล Gyromitra หลังจากการปฐมพยาบาลในข้อ 1 แล้ว ให้เพ่ิมไวตามิน B6 ขนาด 250 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมต่อวัน (ให้ครั้งละ 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทางหลอดเลือดด า) 

ลักษณะของภัยคุกคาม (Hazard)(5) 
 การรับประทานเห็ดพิษท าให้เกิดพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายโดยแบ่งได้ดังนี้ 

 1. พิษต่อตับ  

สารชีวพิษจากเห็ดที่มีพิษต่อตับได้แก่ สารในกลุ่ม cyclopeptides เห็ดที่มีสารชีวพิษชนิดนี้ คือ เห็ดในตระกูล 

Amanita, Lepiota, Conocybe และ Galerina ในพวกดังกล่าวนี้ Amanita เป็นอันตรายมากที่สุด cyclopeptides 

ประกอบด้วยสารชีวพิษ 2 จ าพวกได้แก่ amatoxins และ phallotoxins 

  Amatoxins ถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร เป็นสารที่มีพิษรุนแรงต่อเซลล์ ออกฤทธิ์ขัดขวางการท างานของ 

ribonucleic acid (RNA) polymerase เซลล์จึงสร้างโปรตีนไม่ได้และตายท าให้ตับถูกท าลาย นอกจากนี้เป็นพิษต่อไต ตับ

อ่อน ต่อมหมวก ไต กล้ามเนื้อ และสมอง สามารถตรวจพบได้โดยการท าการทดสอบ Meixner ข้างเตียง โดยหยดน้ าจาก

กระเพาะอาหาร หรือ คั้นน้ าจากเห็ด หยดลงบนกระดาษกรอง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง หยดกรดเกลือ (HCl) เข้มข้นลงไป ถ้ามีสาร 

amatoxin จะมีสีฟ้าเกิดขึ้นในครึ่งชั่วโมง สารนี้จะถูกขับออกทางไต สามารถตรวจพบได้ในซีรั่มและปัสสาวะด้วยวิธี 

radioimmunoassay แต่ไม่สะดวกในการใช้ทางคลินิก  

phallotoxins เป็นสารที่เป็นพิษต่อตับรุนแรงมาก แต่ถูกดูดซึมได้น้อยจากทางเดินอาหาร จึงเป็นพิษต่อร่างกาย

น้อย ท าให้เกิดอาการคล้ายทางเดินอาหารอักเสบในช่วงต้นเท่านั้น  

2. พิษต่อระบบประสาทกลาง  

สารชีวพิษจากเห็ดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางมี 2 จ าพวกได้แก่ 

  2.1 Monomethylhydrazine (Gyromitrin) เห็ดที่มีสารชีวพิษชนิดนี้ ได้แก่เห็ดในตระกูล Gyromitra, Helvella, 

Disciotis และ Sarcosphaera เป็นพวกที่มีแอสโคสปอร์ (ascospore) ลักษณะคล้ายอานม้า บางสายพันธุ์รับประทานได้

ลักษณะการเกิดพิษจากสารพวก hydrazine คล้ายกับที่พบในพิษจาก isoniazid คือออกฤทธิ์ท าปฏิกิริยากับ pyridoxine 

ยับยั้งเอ็นไซม์ที่ท าปฏิกิริยาสัมพันธ์กับ pyridoxal phosphate ขัดขวางการสร้าง gamma-aminobutyric acid (GABA) 

ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยั้งในสมอง หลังจากผู้ป่วยรับประทานเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้ 6-24 ชั่วโมง จะเริ่มมีอาการ 

มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน และเป็นตะคริว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการช่วงนี้ไม่มากนัก หลังจากนั้นอาจมี

อาการเพ้อ ชัก จนถึงหมดสติได้ นอกจากนี้อาจเกิดภาวะ methemoglobinemia และเม็ดเลือดแดงแตก สุดท้ายอาจเกิด

ภาวะตับวาย และไตวาย จนเป็นสาเหตุให้ถึงแก่กรรมได้ 

2.2 Indoles (psilocin-psilocybin) เห็ดที่มีสารชีวพิษในกลุ่มนี้ ได้แก่ เห็ดในตระกูล Conocybe, Copelandia, 

Gymnopilus, Naematoloma, Panaeolina, Panaeolus, Psilocybe และ Stropharia มีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศ
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ไทย psilocin และ psilocybin มีลักษณะทางเคมีสัมพันธ์กับ serotonin ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทท าให้ประสาทหลอน

คล้าย lysergic acid diethylamide (LSD) หลังจากรับประทานประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึก

เคลิบเคลิ้ม ตามด้วยการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง และประสาทหลอน มีอาการเดินโซเซ ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว 

หายใจถี่ ความดันโลหิตสูง ระดับน้ าตาลในเลือดลด มีอาการแสดงของระบบประสาทกลางถูกกระตุ้น มีความเคลื่อนไหว

มากผิดปกติ จนกระทั่งถึงชักได้ ถ้าฉีดสารดังกล่าวนี้เข้าหลอดเลือดด าจะเริ่มด้วยอาการหนาว สั่น กล้ามเนื้อเกร็ง หายใจ

ล าบาก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อมาก อาเจียน ไม่มีแรง นอกจากนี้อาจมีอาการอุณหภูมิกายสูงผิดปกติ มีภาวะขาด

อ๊อกซิเจน และ methemoglo binemia ได ้

 3. พิษต่อระบบประสาทอัตโนมัติ 

สารชีวพิษจากเห็ดที่ออกฤทธิ์เด่นต่อระบบประสาทอัตโนมัติที่ส าคัญมี 2 จ าพวก คือ 

3.1 Muscarine เห็ดพันธุ์ที่มีสารชีวพิษชนิดนี้มากจนสามารถเป็นพิษแก่คนได้คือ เห็ดในตระกูล Inocybe, 

Clitocybe และ Omphalotus ส่วนใน Amanita muscaria นั้นมีสารชีวพิษชนิดนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากสารพิษ 

muscarine ไม่สามารถผ่าน blood-brain barrier ได้ จึงออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท parasympathetic เฉพาะส่วนปลาย 

ณ ต าแหน่ง postganglionic เท่านั้น หลังจากผู้ป่วยรับประทานเห็ดที่มีสารชีวพิษชนิดนี้ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง จะ

เกิดอาการเรียกว่า "cholinergic crisis" ซึ่งประกอบด้วยหัวใจเต้นช้า หลอดลมหดเกร็ง เสมหะมาก ม่านตาหดเล็ก น้ าลาย

ฟูมปาก น้ าตาไหล ปัสสาวะอุจจาระราด และอาเจียน อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวนี้น้อยกว่าที่เกิดจากสารเคมีก าจัดแมลง

กลุ่ม organophosphates มาก เนื่องจากสารชีวพิษชนิดนี้ถูกดูดซึมผ่านทางระบบทางเดินอาหารได้น้อย และถูกท าลายได้

ด้วยความร้อน การปรุงอาหารจึงสามารถท าลายสารชีวพิษชนิดนี้ได้ 

 3.2 Ibotenic acid และ muscimol เห็ดที่สร้างสารชีวพิษชนิดนี้ ได้แก่เห็ดบางพันธุ์ในตระกูล Amanita รวมทั้ง 

A. muscaria  กรด ibotenic ออกฤทธิ์ต้าน cholinergic ทั้งในระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ท าให้มีผลต่อ

ระบบประสาท เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยวิธี decarboxylation เป็น muscimol ซึ่งมีฤทธิ์เพ่ิมขึ้น 5-10 เท่า

ภายใน 30 นาที หลังจากผู้ป่วยรับประทานเห็ดที่มีสารชีวพิษชนิดนี้จะเกิดอาการเมา ท าให้เดินโซเซ เคลิ้มฝัน ร่าเริง 

กระปรี้กระเปร่า การรับรู้ภาพเปลี่ยนแปลง ประสาทหลอน และเอะอะโวยวาย ภายหลังจากเอะอะแล้วผู้ป่วยจะหลับนาน 

เมื่อตื่นขึ้นอาการจะกลับคืนสู่สภาพปกติใน 1-2 วัน ถ้ารับประทานเห็ดชนิดนี้มากๆ จะเกิดอาการทางจิตอย่างชัดเจน อาจ

ชัก และหมดสติ 

4. พิษต่อไต 

สารชีวพิษจากเห็ด ซึ่งมีพิษต่อไตเป็นอาการเด่น คือสารพิษกลุ่ม bipyridyl ได้แก่ orelline และ orellanine ซึ่ง

ทนต่อความร้อน มีลักษณะทางเคมีสัมพันธ์กับสารเคมีก าจัดวัชพืช diquat พบในเห็ดตระกูล Cortinarius เดิมเชื่อว่าเห็ด

พวกนี้ไม่มีพิษ แต่ปัจจุบันมีรายงานจากประเทศโปแลนด์และญี่ปุ่นว่า ท าให้เนื้อไตอักเสบ หลอดไตถูกท าลาย (tubulo-

interstial nephritis & fibrosis) แต่โกลเมอรูลัสค่อนข้างปกติ รวมทั้งมีรายงานว่าเป็นพิษต่อตับด้วย อาการเริ่มต้นเกิดขึ้น
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ใน 24-36 ชั่วโมงหลังรับประทาน ผู้ป่วยจะมีอาการ กระเพาะอาหารอักเสบ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น และ

ปวดกล้ามเนื้อ ภายหลังจากมีอาการดังกล่าวแล้วหลายวันจนถึงสัปดาห์ ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะบ่อย ไตวายอย่างช้าๆ 

และเรื้อรัง เนื่องจากอาการจากสารพิษกลุ่มนี้เกิดขึ้นช้า การลดปริมาณสารพิษที่ร่างกายได้รับรวมทั้งการให้ activated 

charcoal จึงไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนัก การรักษาต้องให้การประคับประคองโดยให้สารน้ า และปรับภาวะสมดุลย์ของเกลือแร่

อย่างเต็มที่ รวมทั้งเฝ้าตรวจหน้าที่ของไตอย่างใกล้ชิดถ้าจ าเป็นอาจต้องท า hemoperfusion, hemodialysis จนถึงอาจ

ต้องท าการเปลี่ยนไต 

 5. พิษร่วมกับ alcohol คล้าย disulfiram 

สารชีวพิษที่มีฤทธิ์คล้าย disulfiram ได้แก่ coprine ประกอบด้วยกรดอะมิโนพบในเห็ดตระกูล Coprinus สารนี้

จะไม่มีพิษถ้าไม่รับประทานร่วมกับการดื่มสุรา ออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์ acetaldehyde dehydrogenase ท าให้ 

acetaldehyde จากการเผาผลาญ alcohol ไม่ถูกเปลี่ยนเป็น acetate ท าให้ acetaldehyde คั่งอยู่ในเลือดเป็นจ านวน

มากอาการจะเริ่มเกิดขึ้นใน 10-30 นาที หลังจากรับประทานเห็ดแกล้มเหล้า และอาจเกิดขึ้นเมื่อดื่มสุราหลังจาก

รับประทานเห็ดแล้วถึง 1 สัปดาห์ก็ได้ ผู้ป่วยจะมีอาการหน้าแดง ตัวแดง ใจสั่น หายใจหอบ เหงื่อแตก เจ็บหน้าอก ชาตาม

ตัว ม่านตาขยาย และความดันโลหิตสูง อาจพบความดันโลหิตต่ าได้เนื่องจากหลอดเลือดขยายตัว 

6. พิษต่อทางเดินอาหาร 

เห็ดที่มีสารชีวพิษซึ่งจัดในกลุ่มนี้ คือเห็ดที่ท าให้เกิดอาการเฉพาะระบบทางเดินอาหารภายใน 30 นาที - 3 ชั่วโมง 

มีอาการจุกเสียดยอดอก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง และไม่ท าให้มีอาการทางระบบอ่ืนๆ มีเห็ดมากมายหลายพันธุ์

ที่ท าให้เกิดอาการดังกล่าว ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและไม่ต้องการการรักษาเฉพาะใดๆ มักจะพบได้เองภายใน 24 

ชั่วโมง 

สิ่งส าคัญที่แพทย์มักผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเห็ด คือการให้ผู้ป่วยกลับบ้านหลังจากอาการทาง

ระบบทางเดินอาหารทุเลา โดยไม่ได้ติดตามดูแลอาการผู้ป่วย สารชีวพิษจากเห็ดหลายชนิดโดยเฉพาะในตระกูล Amanita 

มักมีอาการรุนแรงจนถึงท าให้ผู้ป่วยตายได้ หลังจากอาการทางระบบทางเดินอาหารดีขึ้นแล้วหลายวัน 

ลักษณะของการสัมผัส (Exposure assessment : ลักษณะ, จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง) 
 ประชากรทุกลุ่มอายุมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ แต่กลุ่มอายุที่มีโอกาสสูงที่สุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ในเขตสุขภาพ

ที่ 9 จากข้อมูลปี พ.ศ. 2562 พบว่ากลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือกลุ่มอายุ 65 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 3.15 

ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 45-54 ปีอัตราป่วยเท่ากับ 2.80 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วย

เท่ากับ 2.40  ต่อประชากรแสนคน(3) 
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ปัจจัยท่ีส่งผลหรือควบคุมต่อภาวะ/โรค/ภัยสุขภาพในครั้งนี้ (context assessment) 
 โดยธรรมชาติเห็ดมีฤดูกาลประมาณ 6 เดือนต่อปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมหรือบางปีอาจตั้งแต่ปลาย
เดือยมีนาคมถึงพฤศจิกายนถ้ามีฝนตกชุกและนาน เห็ดโดยธรรมชาติมีรสชาติอร่อย จึงมีผู้นิยมบริโภคจ านวนมาก และมี
ประชาชนบางกลุ่มที่ประกอบอาชีพเก็บเห็ดขายในฤดูกาลที่เห็ดออก(6)    

การประเมินระดับความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ (จากการวิเคราะห์ Risk estimation)  

 มีความเสี่ยง ในระดับสูง เนื่องจากในปี พ.ศ.2563 จ านวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2558-2562) 
และผลการทบทวนข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและยังคงมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ด
พิษอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ.2559, 2560, 2562 ปีละ 1 ราย) นอกจากนั้นยังมีปัจจัยภายนอกด้านฤดูกาลเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดู
ฝนซึ่งเป็นฤดูที่มีเห็ดธรรมชาติมาก และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ป่าเขาที่ไม่สามารถควบคุมได้ประกอบกับวัฒนธรรมการ
บริโภคของประชาชนยังนิยมบริโภคเห็ดตามธรรมชาติการเข้าถึงหาซื้อได้ง่ายตามตลาดนัดหรือร้านค้าชุมชนตามทางหลวง
ต่างๆมีมากขึ้น ท าให้มีโอกาสสูงที่จะมีการระบาดของอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษได้ 
 

แหล่งอ้างอิง 
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http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2017-06-06152409%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9.pdf
http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2017-06-06152409%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9.pdf
http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2017-06-06152409%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9.pdf
http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2017-06-06152409%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9.pdf
http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2017-06-06152409%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9.pdf
http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=situation&ds=58
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5.  สารพิษจากเห็ด ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี (Ramathibodi Poison Center) คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย

รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล. [เข้าถึงเมื่อ 7/05/2563];  https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/pois-

cov/mushroom 

6. นันทนา แต้ประเสริฐ. เห็ดพิษ อันตรายที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครราชสีมา.โรงพิมพ์โจเซฟ. 2552 

 

https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/pois-cov/mushroom
https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/pois-cov/mushroom

