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อาหารเปนพิษ 
จากเห็ดพิษ 

                                                                                                              สํานักโรคติดตอทั่วไป 
                                                                                                              กรมควบคุมโรค                         
 ประเทศไทยอยูในเขตรอนและชื้น  จงึมีเห็ดเกิดขึน้มากมาย  และมีหลายชนดิที่มีพษิ  
ปญหาสาํคัญคือ ทั้งผูปวยและผูรักษายงัไมรูจักเห็ดพษิทั้งหมด  เพราะนอกจากเห็ดพิษจะมหีลาย
ชนิดแลว  ในเห็ดพิษชนิดเดยีวกนั อาจจะมีสารชีวพิษไมเหมือนกนั  และเห็ดที่ไมมพีิษแตไปงอก ใน
บริเวณซึ่งมีสารพิษอยูในดนิ  อาจทําใหเกดิอันตรายไดในบางกรณ ี  ข้ึนอยูกับสารนัน้เปนอะไร  และ
มีพิษรุนแรงมากนอยเพยีงไหน  ในประเทศไทยทั่วทกุภาค มีเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
รับประทานได เชน เห็ดโคน เห็ดจูน เห็ดไขหาน เห็ดเผาะ เห็ดหหูน ู  เห็ดตับเตาบางชนิดและเห็ดลม 
เปนตน เห็ดกลุมนี้มีรสชาติอรอย และมีราคาแพง ไมเคยมีรายงานการปวยดวยการบริโภคเห็ดกลุมนี้  
สวนเหด็ที่รับประทานไมไดเนื่องจากมีพษิมีหลายชนดิเชนกันไดแก เห็ดตับเตาบางชนิด เห็ด
ระโงกหิน เหด็สมองวัว เหด็น้ําหมกึ เห็ดหิ่งหอย เห็ดเกล็ดดาว  นอกจากเห็ดไมมพีิษและเห็ดมพีิษ
แลว บางชนิดยังจัดเปนเห็ดผิดกฎหมาย (ยาเสพติด) เชน เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้ววั เปนตน 
 จากรายงานการเฝาระวังโรค  กรมควบคุมโรค พบมีผูปวย และเสียชีวิตจากการรับประทาน
เห็ดพษิทุกป สวนใหญ ในชวงตนฤดูฝน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนพฤศจกิายน  ซ่ึงพบวา
รับประทานเหด็ที่ขึ้นเองในปา สวน ไร หรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อพิจารณาสถิติโรค
รายภาค พบวาสวนมากพบที่ ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ  จากวถิีชีวิตชาวบานที่อาศัยอยู
ตามชนบทนอกจากจะทาํนาแลวยังมกีารหารายไดหลงัจากวางเวน การทําไรนา คือการเก็บเห็ดปา
ขาย ดังนัน้ผูที่เก็บเห็ดมาขายหรือนาํมาปรุงเปนอาหารจะตองเปนผูที่มีความรูและมีความชํานาญ 
และที่สําคัญจะตองเปนคนในพืน้ทีเ่ทานัน้จึงจะมีความปลอดภัยที่จะนําเห็ดนัน้มารับประทาน   

                             
                            รูปที่ 1 การขายเห็ดทีพ่บเห็นไดทั่วไปแถวภาคเหนือ และตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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               การปองกันอันตรายจากเหด็พิษ 
 

1. ควรรูจักและจดจําเห็ดพษิที่สําคัญ ซึ่งมีพิษรุนแรงถึงตายได แลวหลีกเลี่ยงการ
รับประทานเหด็พิษเหลานี ้เห็ดพิษนัน้คือ เห็ดระโงกพิษ ที่สําคัญมีอยู 3 ชนิด คือ Amanita 
phalloides (รูปที ่2), Amanita verna (รูปที ่3) และ Amanita virosa (รูปที่ 4) ซึ่งมีชือ่ตามภาษา
ทองถิน่ คือเหด็ะโงกหิน เห็ดระงาก หรือเหด็สะงาก และเห็ดไขตายซาก รูปรางทั่วไปคลายกับเห็ดระ
โงกที่รับประทานได แตมีขอแตกตางที่สําคัญคือ เห็ดระโงกที่รับประทานได ขอบหมวกมักจะเปน 
ร้ิวคลายรอยหวี มีกลิ่นหอมและกานดอกกลวง สวนเห็ดระโงกที่เปนพษิดังกลาว กลางดอกหมวกจะ
นูนขึน้เล็กนอยโดยเฉพาะปลอกหุมโคน จะยึดติดกับกานดอก กานดอกตัน หรือเปนรูปที่ไสกลาง
เล็กนอย มีกล่ินเอียนและกลิน่คอนขางแรงเมื่อดอกแก มักเกิดแยกจากกลุมเห็ดที่รับประทานได มีทั้ง
แบบดอกสีเหลืองออน สีเขียวออน สีเทาออน และสีขาว 

                    
  รูปที่ 2   แสดงเห็ดชนิด                                รูปที่ 3 แสดงเห็ดชนิด               รูปที่ 4 แสดงเห็ดชนิด       
       Amanita phalloides                      Amanita verna                 Amanita virosa 

 
2. พิษชนิดอืน่ที่พิษไมรุนแรงถึงตาย แตจะทําใหผูปวยเสยีเวลาและคาใชจายในการรักษา 

หรือถาผูปวยมีโรคแทรก ก็อาจทาํใหเสยีชีวิตได เห็ดชนิดนี้จะมีอยูแตละทองถิ่นแตกตางกนั ฉะนั้นจงึ
ควรรูจักจดจําเห็ดมีพษิประเภทนี้ดวย เชน เห็ดพิษ ที่ภาษาทองถิน่ทางอีสานเรียกวา เห็ดเพิง่ขาวก่ํา 
(Boletus santanas) เห็ดคันจองหรือเห็ดเซียงรม(Coprinus atramentarius) และเหด็หมากหมาย 
(คลายเห็ดโคน) เปนตน 

3. อยารับประทานเห็ดที่สงสยั ไมรูจัก และไมแนใจ ควรรับประทานเฉพาะเห็ดที่แนใจเทานัน้ 
4.ถาจาํเปนตองรับประทานเห็ดทีย่ังไมแนใจ ควรชิมเพียงเล็กนอยเพื่อดูอาการเสียกอน ซึ่ง

ถาเห็ดนัน้เปนพิษ ก็จะแกไขไดงายขึ้น  
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5. การรับประทานอาหารทีป่ระกอบดวยเห็ด ควรจะรับประทานแตพอควร อยารับประทาน
จนอิ่มมากเกนิไป เพราะเหด็เปนอาหารทีย่อยยาก อาจจะทาํใหผูมีระบบยอยอาหารที่ออนแอเกิด
อาการอาหารเปนพษิได 

6.การปรุงอาหารที่ประกอบขึน้ดวยเห็ด ตองระมัดระวงั คัดเห็ดที่เนาเสยีออก เพราะเห็ดที่
เนาเสยีจะทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษไดเชนกนั 

7. อยารับประทานอาหารทีป่รุงขึ้น สุก ๆ ดิบ ๆ หรือเห็ดดิบดอง เพราะเห็ดบางชนิดยังจะมี
พิษอยางออนเหลืออยู ผูรับประทานจะไมรูสึกตัววามีพษิ จนเมื่อรับประทานหลายครั้งก็สะสมพษิ
มากขึ้นและเปนพิษรายแรงถงึกับเสียชีวิตไดในภายหลงั  

8. ผูที่รูตัวเองวาเปนโรคภูมแิพเกี่ยวกับเหด็บางชนิด หรือกับเห็ดทั้งหมด ซึ่งถารับประทาน
เห็ดเขาไปแลว จะทาํใหเกิดอาการเบื่อเมา หรืออาหารเปนพิษ จึงควรระมัดระวัง รับประทานเฉพาะ
เห็ดที่รับประทานไดโดยไมแพ หรือหลีกเลีย่งจากการรับประทานเห็ด 

9. ระมัดระวังอยารับประทานเห็ดพรอมกบัด่ืมสุรา (แอลกอฮอล) เพราะเห็ดบางชนดิจะเกิด
พิษทนัท ีถาหากดื่มสุราหลังจากรับประทานเห็ดแลวภายใน 48 ชั่วโมง เชน เห็ด Coprinus 
atramentarius แมแตเห็ดพษิอ่ืนทัว่ไป หากดื่มสุราเขาไปดวย ก็จะเปนการชวยใหพษิกระจายได
รวดเร็วและรุนแรงขึ้นอีก      
 
การทดสอบเห็ดพิษแบบชาวบาน ซึ่งมีหลายวธิ ีแตไมไดผล 100% ดังนัน้ การทดสอบอาจมีการ
ผิดพลาด กอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคได ดังนัน้ จงบริโภคเห็ดที่เคยบริโภคแลวไมเกิด
อันตรายเทานั้น เปนวิธีทีดี่ที่สุดในการปองกันอันตรายจากการบริโภคเห็ด 
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คําแนะนําเกี่ยวกับการเก็บเห็ดปา มีดังนี้ 
 

1. การจําแนกชนิดตองมัน่ใจจริง ๆ วารูจกัเห็ดชนิดนัน้ ๆ หนงัสือคูมือจําแนกชนิดเหด็อาจชวยได แต
ไมควรพึ่งโดยไมมีผูรูจริงไปดวย และอยาทดลองเพราะไมคุมคา 
2.เวลาเก็บเหด็ตองเก็บใหครบทุกสวน โดยขุดใหลึก เพราะหากเด็ดแตดานบนแลว ลักษณะจําเพาะ
บางอยาง เชนกระเปาะ (Volva cap) ซึ่งอยูติดกับดิน และใชบงบอกชนิดของเห็ดพษิรายตระกูล 
Amanita นัน้ จะไมติดขึ้นมาดวย ทําใหจาํแนกชนิดผิดพลาดได 
3. เก็บแตเห็ดที่มีรูปรางลกัษณะสมบูรณเทานั้น หลีกเลีย่งเห็ดที่ออนเกินไป ลักษณะตาง ๆ ที่ใช
จําแนกชนิดยงัไมเจริญพอหลีกเลี่ยงเห็ดทีแ่กหรือเร่ิมเนาเปอย เพราะเห็ดดี ๆ เมื่อแกอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงของสารเคมีจนทําใหมีพษิอยางออนได 
4. เวลาเก็บใหแยกชนิดเปนชั้น โดยนาํกระดาษรองในตะกรา เพื่อปองกันการปนเปอน หากเก็บเหด็
พิษปะปนมา 
5. อยาเก็บเหด็ภายหลงัพายุฝนใหม ๆ มีเห็ดบางชนิดทีสี่บนหมวกอาจถูกชะลางใหจางลงได 
6. เก็บเห็ดมาแลวใหนาํมาปรุงอาหารเลย ไมควรเก็บไวนาน เพราะเห็ดจะเนาเสียเร็ว หรืออาจแชตูเย็นไวได 
7. หามกนิเห็ดดิบ ๆ โดยเด็ดขาด 
8. เห็ดที่ไมเคยกิน ควรกนิแตเพียงเล็กนอยในครั้งแรก เห็ดที่ไมเปนพิษสําหรบัคนอื่น อาจทําใหเรามีอาการแพได 
9. ไมควรเก็บเห็ดที่ข้ึนใกลโรงงานสารเคม ีสนามกอลฟ หรือขางถนน เนื่องจากเห็ดและเชื้อรามี
คุณสมบัติดูดซับสารพิษตาง ๆ สะสมไวในตัวไวมาก รวมถึงโลหะหนกั 
การเกิดภาวะเห็ดเปนพิษ บอยครั้งเกิดจากการมัน่ใจมากเกนิไป คิดวาเห็ดพิษเปนเห็ดไมมีพิษ 
เนื่องจากการดูรูปรางผิดไปดังกลาว การบงชี้ชนิดของเห็ดโดยรูปรางภายนอกแลว บางครั้งแม
ผูเชี่ยวชาญกย็ังแยกแยะชนดิไมได ตองอาศัยวิธีตรวจ spore print หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการ
อ่ืน ๆ กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดแนะนาํวิธหีลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดที่มพีิษ
โดยดูลักษณะภายนอก 
 
 

ลักษณะของเห็ดที่ควรหลีกเล่ียงไมควรเก็บมาบริโภค 
- เห็ดที่เปนสีน้ําตาล เห็ดที่มีหมวกเห็ดสีขาว      - เห็ดที่มีปลอกหุมโคน เห็ดที่มีวงแหวนใตหมวก 
- เห็ดที่มีโคนอวบใหญ เห็ดที่มีปุมปม                - เห็ดที่มีหมวกเห็ดเปนรูปๆ แทนที่จะเปนชองๆ คลายครีบปลา 
- เห็ดที่มีลักษณะคลายสมองหรืออานมา บางชนิดตมแลวกินได แตบางชนิดมีพิษรายแรง 
- เห็ดตูมที่มีเนื้อในสีขาว เห็ดที่ขึ้นที่มูลสัตวหรือใกลมูลสัตว2 
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การปฐมพยาบาลผูปวยทีร่ับประทานเห็ดพิษ 
อาการพิษของเห็ดจะแสดงอาการหลังรับประทานแลวหลายชั่วโมง ซึ่งพิษมักจะกระจายไปมาก ดังนั้น 

จึงจําเปนตองรูจักวิธีปฐมพยาบาล แลวรีบนําสงโรงพยาบาล เพื่อทําการรักษาโดยรีบดวนการปฐมพยาบาลนั้น ที่
สําคัญที่สุด ทําใหผูปวยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกคางออกมาใหมาก และทําการชวยดูดพิษจากผูปวยโดยวิธีใช
น้ําอุนผสมผงถาน activated charcoal และดื่ม 2 แกว โดยแกวแรกใหลวงคอใหอาเจียนออกมาเสียกอนแลวจึงดื่ม
แกวที่ 2 แลวลวงคอใหอาเจียนออกมาอีกครั้ง จึงนําสงแพทยพรอมกับตัวอยางเห็ดพิษหากยังเหลืออยู หากผูปวย
อาเจียนออกยาก ใหใชเกลือแกง 3 ชอนชาผสมน้ําอุนดื่มจะทําใหอาเจียนไดงายขึ้น แตวิธีนี้หามใชกับเด็กอายุต่ํา
กวา 5 ป อนึ่ง หามลางทองดวยการสวนทวารหนักโดยพละการ วิธีนี้ตองใหแพทยเปนผูวินิจฉัยเทานั้น เพราะจะ
เปนอันตราย ตอผูปวยหากรางกายขาดน้ํา หลังจากปฐมพยาบาลผูปวยแลว ใหรีบนําสงโรงพยาบาลโดยดวน 
พรอมกับตัวอยางเห็ดพิษ (หากยังเหลืออยู) หรืออาจจะทําการ 
ปฐมพยาบาลผูปวยในระหวางนําสงโรงพยาบาลเลยก็ได 

การรกัษาผูปวยที่บรโิภคเห็ดพิษ 
การรักษาผูปวยจากการบริโภคเห็ดพิษ โดยปกติจะกระทําหลังจากที่ใหการปฐมพยาบาลผูปวย และจะ

รักษาตามลักษณะอาการของสารพิษที่ไดรับ ทั้งนี้จะเปนการตัดสินใจของแพทยผูรักษาอยางไรก็ตาม แนวทางการ
รักษาตอไปนี้ ก็จะเปนหัวขอแนะนําซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยตัดสินใจไดงายขึ้น 
1. สารพิษพวก Amanitin และ Helvellic acid 

1.1 หลังจากการปฐมพยาบาล โดยการลวงคอใหผูปวยอาเจียนแลว ใหลางกระเพาะ (Gastric lavage) 
โดยใชน้ําสุก 1 – 2 ลิตร ผสม activated charcoal (ผงถาน) ดื่มและทํา Colonic lavage เพื่อไมใหมีเศษอาหาร
เหลืออยูในระบบทางเดินอาหาร 

1.2 การรักษาเสริมเพื่อชวยฟนฟูผูปวย (Supportive treatment) ใหกลูโคส (Glucose N.S.S) ทางเสน
เลือดดํา จากนั้นใหmethionine และวิตามินบํารุงตับบางครั้ง อาจใช thioctic acid (Alpha-llpoic acid) ผสมกับ
กลูโคส หรือน้ําเกลือเขาทางเสนเลือดดํา 300-500 มิลลิกรัมตอวัน (50-150 มิลลิกรัมทุก 6 ชั่วโมง) จะชวยรักษา
ตับและไตดีขึ้น 

1.3  การใช Anttiphalloid serum ใชในฝรั่งเศสเรียกวา antidote 
1.4  การถายพิษในกระเพาะออกโดยวิธี Hemodialysis บางแหงใช Penicillin-G (250 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมตอวัน) รวมกับ Choramphenicol และ Sulphamethoxazole ซึ่งจะชวยขับถายสารพิษพวก อะมานิติน  
2. สารพิษ Muscarine 
ทําการปฐมพยาบาลดังกลาวในขอ 1 แลวใชวิธี Antidote โดยฉีด atropine sulfate เขาหลอดเลือดดํา โดยฉีดครั้ง
ละ 0.5 - 1.0 มิลลิกรัม ถาจําเปนอาจฉีดทุกครึ่งชั่วโมง ถาเปนเด็กใชเพียง 0.05 มิลลิกรัม 
3. สารพิษ Gyromitrin 
พบในเห็ดสกุล Gyromitra หลังจากการปฐมพยาบาลในขอ 1 แลว ใหเพิ่มไวตามิน B6 ขนาด 250 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมตอวัน (ใหครั้งละ 25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทางหลอดเลือดดํา) 
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ความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเห็ดพิษ 

 
 เห็ดพิษในประเทศไทย จําแนกตามสารพษิ โดยสมาคมนักวจิัยและเพาะเห็ดแหงประเทศ

ไทย ไดจัดจําแนกเห็ดพิษ ที่สํารวจพบแยกตามกลุมสารพิษออกเปน 7 กลุม   

   

Amanita virosa  

1. กลุมที่สรางสารพิษ Cyclopeptides อะมาท็อกซิน 
(Amatoxins)และ ฟาโลท็อกซิน ( Phallotoxins) เปนสารพิษทําลายเซลลของ 
ตับ ไต   ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทําใหเสียชีวิตได 
นับไดวาเปนสารพิษในเห็ดที่รายแรงที่สุดผูปวยถึงแกชีวิตภายใน 4-10 ชั่วโมง 
เห็ดหลายชนิดในสกุล Amanita สกุล Galerina และสกุล Lepiota จัดเปนเห็ดพิษ 
ในกลุมนี้  ในประเทศมีอยู 2 ชนิด คือ   
1.1 Amanita verna (Bull. ex.fr.) Vitt ชื่อพื้นเมือง เห็ดระโงกหิน เห็ดไขตายซาก 
(ฮาก)  เห็ดชนิดนี้ มีสีขาวลวน เมื่อยังออนมีเปลือกหุมสีขาวคลายเปลือกไขดานบนฉีดขาด 
ออกเมื่อเห็ดเจริญโตขึ้น  
1.2 Amanita virosa Secr. ชื่อพื้นเมือง เห็ดระโงกหิน เห็ดไขตายซาก เชนกันรูปรางและ 
สีของเห็ดเหมือนชนิดแรกตางกันที่ A. virosa มีขนหยาบ บนกาน และ สปอรคอนขางกลม  
ขนาด 8-10 ไมโครเมตร เห็ดชนิดนี้จะพบมากกวาชนิดแรก  

  

Gyromitra esculenta  

2. กลุมที่สรางสารพิษ Monomethylhydrazine   
เห็ดมีชื่อวา Gyromitrin สารพิษนี้ทําใหคนถึงแกความตายถา 

รับประทานเห็ดดิบและน้ําตมเห็ด เปนสารพิษเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 
ระบบประสาทและทําลายเซลลตับดวย สารพิษในกลุมนี้พบในเห็ดสกุล  
Gyromitra ทั้งหมด ในประเทศไทยมีรายงาน  อยู 1 ชนิด  คือ Gyromitra  
esculenta  ชื่อพื้นเมือง เห็ดสมองวัว ซึ่งเปนเห็ดราในกลุม Ascomycetes  
เพื่อความปลอดภัยไมควรรับประทานเห็ดดิบและน้ําตมเห็ด แตเมื่อตมสุก 
แลวรับประทานเนื้อได เห็ดชนิดที่กลาวมาแลวพบในปาทางภาคเหนือ   
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เห็ดหมกึ  

3. กลุมที่สรางสารพิษ Coprine  สารพิษในกลุมนี้มีผลตอระบบ 

ประสาทตอเมื่อรับประทานรวมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล สารพิษกลุมนี้มีอยูในเห็ด 

ชนิดเดียว คือ Coprinus atramentaris  (Bull.) Fr. ชื่อพื้นเมือง  เห็ดหิ่งหอย  เห็ดน้ําหมึก  

หรือเห็ดถั่วชอบขึ้นอยูบนอินทรียวัตถุเชน กองเปลือกถั่วเหลือง เกิดดอกเปนกลุมใหญ เพื่อ 

ความปลอดภัยหามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหลังรับประทานเห็ด  เพราะสารพิษทําให 

มึนเมาจนหมดสติได แตจะหายเปนปกติภายในเวลา3-4 ชั่วโมง‡  

  

Amanita muscaria 

4. กลุมทีส่รางสารพิษ Muscarine   
สารพิษในกลุมนี้มีผลตอระบบประสาท ทําใหผูรับประทานเกิดอาการ เพอคล่ัง  

เคลิบเคล้ิม หมดสติอยูเปนเวลานาน ไมมีผลทางสมอง คนปวยไมถึงตาย แตมีอาการปางตาย  
ยกเวนมีโรคอื่นแทรกซอนหรือเปนเด็ก สารพิษในกลุมนี้ พบในเห็ดหลายชนิดในสกุล  
Amanita สกุล Clitocybe และสกุล Inocybe มีผูรายงานไวในประเทศไทย 8 ชนิด  
คือ 1) Amanita pantherina ชื่อพื้นเมือง เห็ดเกล็ดดาว 
      2) Amanita muscaria  เปนเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่พบนอยกวาชนิดแรก รูปราง 
คลายเห็ด Amanita pantherina ที่แตกตางก็คือมีหมวกสีแดงหรือแดงอมเหลือง  
นอกจากเห็ดทั้ง 2 ชนิดแลวมีผูรายงานเห็ดในสกุล Inocybe และ Clitocybe  
ไวอีกสกุลละ 3 ชนิดโดยระบุวาเปนเห็ดมีพิษ สารพิษในกลุมนี้ ไดแก      
     3) เห็ด Inocybe destricata, 4) I. ifelix, 5) I. splendens, 
     6) Clitocybe flaccida, 7) C. gibba      และ 8) C.phyllophila  แต  
Clitocybe flaccida และ C. gibba มีรายงานวารับประทานได  เพื่อความปลอดภัย 
ตองศึกษาและเรียนรูเห็ดแตละชนิด หลีกเลี่ยงรับประทานเห็ดในสกุล Amanita,  
Clitocybe  และ Inocybe ไวกอนเพราะถาเปนเห็ดพิษอาการปางตาย   
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Amanita solitaria  

5. กลุมที่สรางสารพิษ Ibotenic Acid และ Muscimol   
สารพิษในกลุมนี้มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดอาการ เพอคล่ัง  

เคลิบเคล้ิม คลายสารพิษ mascarine คนปวยอาการปางตาย แตสวนมาก 
หายเปนปกติพบในเห็ด A. pantherina, Amanita muscaria,A. solitaria,  
A, strobiliformis, A. gemmata, Tricoloma muscarium เห็ด 5 ชนิดหลัง 
ยังไมมี ผูรายงานวาพบในประเทศไทย จากการพบสารพิษ ในกลุมนี้ ทําใหทราบวา 
มีสารพิษหลายกลุมในเห็ดชนิดเดียวกัน โดยเฉพาะ A. muscaria และ 
 A. pantherina มีสารพิษทั้งกลุมนี้และกลุม muscarine ในปริมาณมากนอยที่แตกตางกัน   

 

Gymanopilus Aeruginosus   

6. กลุมทีส่รางสารพิษ Psilocybin และ Psilocin   
เห็ดพิษที่มีสารกลุมนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือฝนและมึนเมา อาจถึง 

ขั้นวิกลจริต กลาวกันวามีอาการเห็นอะไรเปนสีเขียวหมด ตอมา อาการจะหายเปนปกติ  
แตก็มีรายงานวาอาจถึงตายไดถารับประทานมาก มีฤทธิ์แบบกัญชา จึงเปนที่ตองการ 
ของตลาดและซื้อขายกันอยางลับ ๆ  แมแตในประเทศไทยในแหลงทองเที่ยวหลายแหง 
ที่มีชื่อ จัดวาเปนเห็ดประเภทยาเสพติด ซึ่งมีอยูดวยกันหลายชนิด คือ Copelandia  
cyanescens (Berk. & Br.) Sing. Psilocybe cubensis (Earle) Sing.  
ชื่อสามัญ เห็ดขี้ควาย บางแหงเรียกเห็ดโอสถลวงจิต Gymanopilus Aeruginosus 
 (Peck) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง  § 

  

Chlorophyllum molybdites   

7. กลุมที่สรางสารพิษ Gastrointestinal และสารพิษอื่น ๆ   
สารพิษในกลุมนี้ทําใหเกิดอาการกับระบบทางเดินอาหารมีอาการ คล่ืนไส  

อาเจียน  และทองรวง เห็ดพิษในกลุมนี้มีมากมาย บางชนิดก็พบสารพิษวาเปนชนิด 
ใดบางแลว และอีกหลายชนิดยังไมมีการวิจัย ถาเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุมนี้ปริมาณ 
ที่มากก็อาจถึงตายได นอกจากนี้เห็ดพิษชนดิเดียวกัน บางคนมีอาการแตบางคน 
ไมแสดงอาการเมื่อรับประทานพรอมกัน เห็ดพิษในกลุมนี้มีหลายชนิดเมื่อรับประทาน 
ดิบจะเปนพิษ แตถาตมสุกแลวไมเปนอันตรายเพราะความรอนทําใหพิษถูกทําลาย 
หมดไปกลายเปนเห็ดรับประทานได สวนหนึ่งของเห็ดมีพิษในกลุมนี้ที่พบใน 
ประเทศไทยไดแก   
1) Chlorophyllum molybdites (Meyer. ex. Fr.) Mass. ชื่อสามัญ 
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว   
2) Gomphus floccosus (Schw.) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดกรวยเกล็ดทอง  
3) Clarkeinda trachodes (Berk.) Sing. ชื่อสามัญ เห็ดไขเนา Russula 
 emetia (Schaeff. ex. Fr.) Pers. ex.S.F.   
4) Gray ชื่อสามัญ เห็ดแดงน้ําหมาก   
5) Scleroderma citrinum Pers. ชื่อสามัญ เห็ดไขหงส 
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