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อาณาจักรเห็ดรา (Kingdom of Fungi) ประกอบไปดeวยราเสeนสาย (mold) และยีสต: (yeasts) โดยท่ีรา

เสeนสายมีท้ังราขนาดเล็กและราขนาดใหญX  ราขนาดใหญXท่ีรูeจักกันดีก็คือ เห็ด ซ่ึงเปpนโครงสรeางขนาดใหญX มองเห็นไดe

ดeวยตาเปลXา ท่ีราสรeางข้ึนเพ่ือใชeสรeางสปอร:เพ่ือสืบพันธุ:แบบอาศัยเพศและชXวยในกระจายตัวของสปอร:ท่ีสรeางข้ึนจาก

โครงสรeางดังกลXาว เห็ดสามารถพบไดeทั่วไปในพื้นท่ีหลายแหXง เมื่อมีสภาพแวดลeอมที่เหมาะสม ไมXวXาจะเปpนบนพื้นดิน

ในปsา บนเศษซากพืช บนวัสดุอินทรีย:ตXาง ๆ ในสนามหญeา หรือบนตeนไมeที่ยังมีชีวิต เห็ดมีหนeาที่สำคัญในระบบนิเวศ 

หนeาท่ีหลัก ๆ คือเปpนตัวยXอยสลายซากสิ่งมีชีวิตตXาง ๆ ชXวยในการหมุนเวียนสารอาหาร นอกจากน้ี เห็ดหลายชนิดยัง

มีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันกับตeนไมe ชXวยในการแลกเปลี่ยนสารอาหารตXาง ๆ ไดeอีกดeวย เห็ดจัดเปpนแหลXง

อาหารที่สำคัญของสัตว:และแมลงหลายชนิด เชXนเดียวกับมนุษย:ท่ีนำเห็ดมาใชeประโยชน:ในการบริโภค เห็ดหลายชนิด

อยูXในกลุXมท่ีสามารถนำมาบริโภคเปpนอาหารหรือเปpนยา ในปuจจุบันเห็ดจัดเปpนหนึ่งในแหลXงอาหารที่สำคัญอีกอยXาง

หนึ่งของมนุษย: ประเทศไทยตั้งอยูXในเขตรeอนชื้นท่ีมีความหลากหลายของระบบนิเวศปsา ประกอบกับในพื้นที่หลาย

แหXงยังมีสภาพแวดลeอมของปsาและมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกXการเจริญเติบโตของเห็ดรา ซ่ึงสXงผลใหeเห็ดรามีความหลากหลาย

สูงมาก ในปuจจุบันมีรายงานการพบเห็ดในประเทศไทยแลeวกวXา ๒,๐๐๐ ชนิด ในจำนวนน้ีแบXงเปpนเห็ดท่ีสามารถนำมา

บริโภคไดe เห็ดท่ีมีฤทธ์ิทางยา เห็ดท่ีกินไมXไดe เห็ดพิษ รวมถึงเห็ดท่ียังไมXมีขeอมูลวXากินไดeหรือไมX  

เห็ดพิษ คือเห็ดสรeางสารพิษที่กXออาการไมXพึงประสงค:แกXผูeบริโภค เห็ดพิษท่ีกลXาวในท่ีนี้ไมXรวมถึงเห็ดที่ดูด

ซับสารพิษจากสภาพแวดลeอม เชXน ยาฆXาแมลง สารกำจัดศัตรูพืช และไมXรวมถึงเห็ดที่กXออาการแพeเฉพาะบุคคล  

ดeวยความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมาก เห็ดพิษจึงมีสัณฐานท่ีแตกตXางกันหลายรูปแบบ ทั้งที่มีลักษณะโดดเดXน

เฉพาะตัว เชXน มีสีสันฉูดฉาด มีเกล็ดปกคลุม หรือมีวงแหวน อยXางไรก็ตาม มีเห็ดพิษอีกหลายชนิดท่ีไมXมีลักษณะโดด

เดXนเฉพาะตัว แตXจะมีลักษณะคลeายคลึงกับเห็ดชนิดท่ีสามารถนำมาบริโภคไดe เห็ดพิษกลุXมดังกลXาวน้ีมักกXอใหeเกิด

ความสับสนและเขeาใจผิดวXาเปpนเห็ดที่กินไดe เมื่อนำมาบริโภคก็จะทำใหeเกิดอาการไมXพึงประสงค:ตามชนิดของพิษท่ี

เห็ดนั้น ๆ สรeางข้ึน โดยที่อาการดังกลXาวมีตั้งแตXท่ีไมXรุนแรง เชXน อXอนเพลีย ปวดทeอง คลื่นไสe วิงเวียนศีรษะ จนถึง

อาการท่ีรุนแรง เชXน ตับอักเสบ ไตลeมเหลว หัวใจลeมเหลว จนถึงข้ันเสียชีวิต 

เห็ดพิษที ่ม ีรายงานในประเทศไทยมีเห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก เห็ดไข Xตายซาก (Amanita spp.)  

เห็ดหัวกรวดครีบเขียว (Chlorophylum) เห็ดถXานครีบเทียน (Cantharocybe) เห็ดถXานเลือด (Russula) เห็ดหมวก

จีน (Entoloma) และเห็ดแตรพลิ้ว (Trogia) เปpนตeน  อยXางไรก็ตาม ชื่อสามัญหรือชื่อทeองถิ่นดังกลXาวอาจเรียก

แตกตXางกันไปในแตXละพื้นที่  ในรายงานการสำรวจ การวิจัย และการเก็บตัวอยXางในพ้ืนท่ีตXาง ๆ และในรายงานผูeปsวย



 

 ๘ 

ที่ไดeรับพิษจากเห็ดพิษ มีการระบุชนิดของเห็ดที่กXอใหeเกิดความเปpนพิษไวeหลายชนิด (ภาพท่ี ๑ และ ตารางที่ ๑) 

รวมถึงเห็ดที ่มีรายงานการเกิดพิษแตXยังไมXไดeรับการระบุชนิดอีกเปpนจำนวนมาก เชXน เห็ดในกลุ Xมเห็ดระโงก 

(Amanita spp.) Cantharocybe spp.  Entoloma spp. Inocybe spp. และ Russula spp.  

เห็ดพิษในประเทศไทยแยกตามกลุXมของสารพิษที่พบเปpน ๘ กลุXมหลัก ดังนี้ Class I: Cyclopeptides ซึ่งพบ

ในกลุXมเห็ดระโงก Amanita spp. เชXน Amanita exitialis  A. fuliginea A. fuligineoides และ A. gleocystidiosa 

กXอใหeเกิดอาการตับอักเสบ ไตลeมเหลว หัวใจลeมเหลว เกิดลิ่มเลือด ชัก และเสียชีวิต  Class II: Gyromitrin พบในกลุXม

เห็ดถeวย (Ascomycota) ในสกุล Gyromitra, Helvella และ Paxina กXอใหeเกิดอาการคลื่นไสe อาเจียน และมีไขe 

Class III: Orellanine พบในเห ็ดสก ุล Cortinarius บางชน ิด เช Xน Cortinarius orellanus C. rubellus และ C. 

splendens อาจกXอใหeเกิดอาการไตลeมเหลวและเสียชีวิตในกลุXมที่มีอาการรุนแรง Class IV: Muscarine พบในเห็ด

สกุลเห็ดเมา Inocybe, Clitocybe และ Omphalotus เปpนพิษตXอระบบประสาท ทำใหeเกิดอาการเพeอ เคลิบเคล้ิม 

หมดสติ หัวใจเตeนชeา หลอดลมหดเกร็ง มXานตาหดเล็ก น้ำลายฟูมปาก น้ำตาไหล ปuสสาวะอุจจาระราด Class V: 

Ibotenic acid และ Muscimol พบในเห็ดกลุXมเห็ดระโงกหรือเห็ดไขXหลายชนิด เชXน A. gemmate  A. pantherina 

และ A. muscaria นอกจากนี ้ยังพบในเห็ด Panaeolus campanulatus ซึ ่งจะกXอใหeเกิดอาการคลื ่นไสe ปวด

กลeามเน้ือ อาเจียน ตามดeวยหลับลึก ทeองเสีย ประสาทหลอน  Class VI: Coprine สXวนมากจะพบในเห็ดกลุXมเห็ดหมึก 

Coprinus atramentarius นอกจากน้ี ยังพบพิษในเห็ดชนิดอ่ืน เชXน C. insignis  C. quadrifidus และ C. variegatus 

ซึ่งจะแสดงอาการเมื่อดื่มแอลกอฮอล: จะเกิดอาการคลeายเมา อาเจียน มีอาการรeอนที่ใบหนeาและลำคอ มือชา  Class 

VII: Psilocybin และ Psilocin พบในเห็ดหลายชนิดสกุล Conocybe  Gymnopilus Panaeolus และ Psilocybe 

กXอใหeเกิดอาการประสาทหลอน มึนเมา ทeองเสีย หมดสติ และ Class VIII: Gastrointestinal irritants พบในเห็ด 

Scleroderma cepa  Chlorophylum molybdiles C. globosum ซ่ึงจะออกฤทธ์ิตXอระบบทางเดินอาหาร จะทำใหe

เกิดอาการจุกเสียดยอดอก อXอนเพลีย คล่ืนไสe อาเจียน เปpนตeน  

 ชXวงฤดูฝนของทุกป�นั ้นเปpนชXวงที ่มีเห็ดปsาเจริญเปpนจำนวนมาก ชาวบeานในแถบภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนิยมบริโภคเห็ดก็มักจะเขeาไปเก็บเห็ดจากปsามาบริโภคและจำหนXายตามขeางทาง ผูeที่เก็บเห็ด

ก็มักจะเปpนผูeที่มีประสบการณ:ในทeองถิ่น เก็บเห็ดขายเปpนอาชีพเสริม มีความชำนาญจนสามารถบอกไดeวXาเห็ดชนิด

ใดบeางที่กินไดe และมีการถXายทอดความรูeดังกลXาวจากรุXนสูXรุ Xน นอกจากน้ี ยังมีกลุXมผูeที ่เริ ่มเก็บเห็ด ซึ่งยังขาด

ประสบการณ:และความชำนาญในการระบุชนิดของเห็ด บุคคลกลุXมน้ีมักจะเปpนกลุXมท่ีถูกรายงานวXาบริโภคเห็ดพิษเสีย

เปpนสXวนใหญX อยXางไรก็ตาม เนื่องจากเห็ดพิษหลายชนิดมีรูปรXางลักษณะที่คลeายคลึงกับเห็ดที่กินไดeมาก จึงทำใหe

พบวXา แมeแตXผูeที่มีประสบการณ:ก็ยังสับสนและเขeาใจผิดระหวXางเห็ดที่กินไดeกับเห็ดที่เปpนเห็ดพิษอยูXบXอยครั้ง ดังที่มี

รายงานจากทeองที่ดังกลXาวอยูXเปpนประจำในทุกป� ขeอมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พบวXาใน พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดที่มีอัตราผูeปsวยที่ไดeรับสารพิษจากเห็ดพิษตXอประชากรหนึ่งแสนคนสูงสุด ๕ อันดับแรก

ไดeแกXจังหวัดอุบลราชธานี ปราจีนบุรี ภูเก็ต ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ตามลำดับ ทั้งนี้ ตั้งแตX พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายงานผูeปsวยที่ไดeรับสารพิษจากการบริโภคเห็ดพิษเปpนจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๘๘ ราย และมี

ผูeเสียชีวิตจำนวนถึง ๙ ราย 



 

 ๙ 

ความเชื่อและภูมิปuญญาชาวบeานเกี่ยวกับการดูและทดสอบเห็ดพิษโดยวิธีตXาง ๆ เชXน การดูรXองรอยของ

แมลงหรือสัตว:กัดกินและสรุปวXาเปpนเห็ดที่กินไดe การใสXขeาวหรือหอมแดงลงในแกงเห็ดแลeวขeาวจะเปลี่ยนสีถeามีเห็ด

พิษ การจุXมชeอนเงินหรือเข็มเงินลงในแกงเห็ด ซึ่งจะเปลี่ยนเปpนสีดำถeาเห็ดมีพิษ รวมถึงความเชื่อที่วXาการปรุงสุกจะ

ทำลายสารพิษของเห็ดไดeนั้น ไมXเปpนความจริง เนื่องจากมีเห็ดพิษหลายชนิดที่พบรXองรอยของสัตว:หรือแมลงกัดกิน 

หรือที่ไมXกXอการเปลี่ยนสีของขeาวหรือโลหะเงิน รวมถึงสารพิษหลายชนิดมีสมบัติทนความรeอนสูง แมeทำใหeสุกแลeว 

พิษก็ยังคงอยูX อยXางไรก็ตาม วิธีการสังเกตเห็ดพิษหรือเปรียบเทียบลักษณะของเห็ดพิษกับเห็ดที่กินไดeนั้น ยังไมXมีการ

กำหนดเปpนลักษณะที่ตายตัวและใชeไดeกับเห็ดพิษทุกชนิด ยังตeองอาศัยการระบุลักษณะเพื่อเปรียบเทียบเปpนรายชนิด

ท่ีตeองพึ่งความเช่ียวชาญและประสบการณ:เปpนอยXางมาก ตัวอยXางเชXน เห็ดระโงก (กินไดe) ในระยะดอกแกX รอบขอบ

หมวกจะมีรอยขีดสั้น ๆ ตามแนวรัศมี ผิวหมวกมันเงา ฐานกeานไมXโปsงพอง เนื้อในกeานกลวง สXวนกลุXมเห็ดระโงกพิษ 

ระโงกหิน เห็ดระงาก เห็ดไขXตายซาก (เห็ดพิษ) มักจะมีลักษณะดังนี้ คือ รอบขอบหมวกไมXมีรอยสั้น ๆ ขีดตามแนว

รัศมี ผิวหมวกดeาน ฐานกeานโปsงพอง เนื้อในกeานตัน  อยXางไรก็ตาม ดอกอXอน (ดอกตูม) ของเห็ดระโงกและกลุXมเห็ด 

ระโงกพิษนั้นจะคลeายคลึงกันเปpนอยXางมาก โดยท่ีดอกเห็ดจะมีเพียงลักษณะกลมเหมือนไขX ทำใหeยากแกXการสังเกต

และเปรียบเทียบลักษณะที่กลXาวมาขeางตeน  นอกจากน้ี มีอีกตัวอยXางหนึ่งในกลุXมเห็ดโคน (กินไดe) ดอกเห็ดจะมีปลาย

หมวกแหลมอยXางชัดเจน กeานเรียวยาวแลeวคXอย ๆ เล็กลงคลeายราก เนื้อในกeานตัน เนื้อสัมผัสเหนียว มักขึ้นอยูXใน

บริเวณที่มีรังปลวกเน่ืองจากมีการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกับรังปลวก  เห็ดโคนมักจะทำใหeคนสับสนกับเห็ดหมวก

จีน (เห็ดพิษ) ซึ่งหมวกเห็ดจะมีปลายแหลมคลeายกับเห็ดโดน แตXกeานจะไมXเรียวยาวตXอเนื่อง เนื้อในกeานกลวง เน้ือ

สัมผัสน่ิม สามารถเจริญไดeโดยไมXตeองพ่ึงพาอาศัยรังปลวก  

ทั้งน้ีจะเห็นไดeวXา การบXงบอกชนิดของเห็ดพิษนั้นมีรายละเอียดคXอนขeางมาก ตeองอาศัยความชำนาญและ

ความชXางสังเกต ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไมXแนXใจวXาเปpนเห็ดพิษหรือไมX ควรหลีกเลี่ยงโดย

ไมXนำมาบริโภคอยXางเด็ดขาด รวมถึงหลีกเลี่ยงโดยไมXเก็บเห็ดในพื้นที่ที่ไมXเคยเก็บมากXอน เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะ

พบเห็ดพิษที่ไมXรูeจักและกXอความสับสนไดe อยXางไรก็ตาม หากบริโภคเห็ดแลeวมีอาการผิดปกติ ใหeรีบไปพบแพทย:เพ่ือ

วินิจฉัยและรักษาทันที  

ตารางท่ี ๑ ตัวอยXางรายช่ือของเห็ดพิษท่ีมีรายงานในประเทศไทย 

ชนิดเห็ดที่มีรายงานความเปHนพิษ กลุKมสารพิษที่พบ ที่มา 

Amanita ballerina Raspé, Thongbai & K.D. 

Hyde  

A. bisporigera G.F. Atk. 

A. brunneitoxicaria Thongbai, Raspé & K.D. 

Hyde  

A. digitosa Boonprat. & Parnmen  

A. eucalypti O.K. Mill.  

A. exitialis Zhu L. Yang & T.H. Li  

A. fuliginea Hongo  

A. fuligineoides P. Zhang & Zhu L. Yang  

Class I ธิติยา และคณะ (๒๕๕๕), ธิติยา (๒๕๖๓), 

Chandrasrikul et al. (2008, 2011), 

Thongbai et al. (2017), Tawatsin et al. 

(2018) 



 

 ๑๐ 

ชนิดเห็ดที่มีรายงานความเปHนพิษ กลุKมสารพิษที่พบ ที่มา 

A. gloeocystidiosa Boonprat. & Parnmen  

A. pseudoporphyria Hongo  

A. pyriformis Boonprat. & Parnmen  

A. verna Bull. ex Lam.  

A. virosa (Fr.) Bertillon  

Amanita spp. 

Cantharocybe virosa (Manim. & K.B. Vrinda) 

T.K.A. Kumar 

Cantharocybe spp. 

Class VI,  

Class VIII 

ธิติยา และคณะ (๒๕๕๕), ธิติยา (๒๕๖๓), 

Kumla et al. (2018), Parnmen et al. 

(2020) 

Chlorophyllum globosum (Mossebo) Vellinga  

C. molybdites (G. Mey.) Massee 

Class VIII ธ ิ ต ิ ย า  (๒ ๕ ๖ ๓ ), Chandrasrikul et al. 

(2008, 2011), Leudang et al. (2016), 

Tawatsin et al. (2018) 

Coprinus spp., Coprinopsis spp. Class VI Chandrasrikul et al. (2008, 2011) 

Entoloma cf. omiense (Hongo) E. Horak 

E. cf. strictius (Peck) Sacc. 

Entoloma spp. 

Class VI, 

Class VIII 

ธิติยา และคณะ (๒๕๕๕), ธิติยา (๒๕๖๓), 

Chandrasrikul et al. (2008, 2011) 

Gymnopilus aeruginosus (Peck) Singer Class VII Chandrasrikul et al. (2011) 

Inocybe strickeriana Bandini, Anja Schneid. & 

M. Scholler 

I. caesariata (Fr.) P. Karst. 

I. virosa K.B. Vrinda, C.K. Pradeep, A.V. Joseph 

& T.K. Abraham 

Inocybe spp. 

Class IV, 

Class VIII 

ธิติยา และคณะ (๒๕๕๕), ธิติยา (๒๕๖๓), 

Chandrasrikul et al. (2008, 2011) 

Lactarius cf. fumosibrunneus A.H. Sm. & 

Hesler 

L. cf. scrobiculatus (Scop.) Fr. 

Class VIII ธิติยา (๒๕๖๓) 

Omphalotus olearius (DC.) Singer Class IV Chandrasrikul et al. (2008) 

Panaeolus cyanescens Sacc. Class VII Chandrasrikul et al. (2011) 

Russula spp. Class VIII ธิติยา และคณะ (๒๕๕๕), Trakulsrichai 

et al. (2020), Tawatsin et al. (2018) 

Trogia venenata Zhu L. Yang, Y.C. Li & L.P. 

Tang 

ไมXระบุ ธิติยา (๒๕๖๓) 

Russula spp. Class VIII ธิติยา และคณะ (๒๕๕๕), Trakulsrichai et 

al. (2020), Tawatsin et al. (2018) 

 



 

 ๑๑ 

 
ภาพท่ี ๑ : ตัวอยXางเห็ดพิษท่ีมีรายงานในประเทศไทย A: Amanita brunneitoxicaria, B: Amanita digitosa, C: 

Amanita exitialis, D: Amanita fuliginea, E: Amanita fuligineoides, F: Amanita gloeocystidiosa, G: Amanita 

pyriformis, H: Amanita virosa, I: Cantharocybe virosa, J: Chlorophyllum molybdites, K: Entoloma cf. 

omiense, L: Inocybe virosa, M: Lactarius cf. fumosibrunneus, N: Omphalotus olearius, O: Trogia 

venenata (ท่ีมาภาพดัดแปลงจาก ธิติยา ๒๕๖๓, Yang et al. 2012, Cai et al. 2016, Latha & Manimohan 2017, 

Thongbai et al. 2017, Kumla et al. 2018, Sun et al. 2018, 

https://www.mushroomexpert.com/images/kuo3/chlorophyllum_molybdites_01.jpg, และ 

https://www.mushroomexpert.com/images/kuo/omphalotusolearius03.jpg)  
 

บทสรุป 

ในประเทศไทยมีรายงานการพบเห็ดประมาณ ๒,๐๐๐ ชนิด เปpนเห็ดท่ีบริโภคไดe (มีทั้งที่เปpนไมคอร:ไรซา

และแซบโพบ) เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา และเห็ดพิษท่ีบริโภคไมXไดe  ความหลากหลายทางชีวภาพทำใหeเห็ดพิษมีสัณฐานท่ี

แตกตXางกันไปมากมายหลายแบบ และมีเห็ดพิษหลายชนิดคลeายคลึงกับเห็ดชนิดท่ีบริโภคไดe ซึ่งกXอความสับสนและ

เขeาใจผิดวXาเปpนเห็ดท่ีบริโภคไดe จึงยังไมXสามารถกำหนดลักษณะตายตัวท่ีจะนำมาใชeระบุความเปpนพิษของเห็ดพิษทุก

ชนิดไดe ยังตeองอาศัยการระบุลักษณะเปpนรายชนิดท่ีตeองอาศัยความเช่ียวชาญและประสบการณ:เปpนอยXางมาก  ดังน้ัน 

เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น หากไมXแนXใจวXาเปpนเห็ดพิษหรือไมX ควรหลีกเลี่ยงโดยไมXนำมาบริโภคอยXาง

เด็ดขาด  อยXางไรก็ตาม หากมีการบริโภคเห็ดแลeวมีการผิดปกติ ใหeรีบไปพบแพทย:เพ่ือวินิจฉัยและรักษาทันที  

การศึกษาเห็ดพิษในประเทศไทยยังมีอยู Xนeอยมาก  ขeอมูลที ่รวบรวมมานี ้ยังคงตeองมีการศึกษาใน

รายละเอียด ทั้งการระบุชนิดของเห็ดพิษและชนิดของพิษที่เห็ดสรeางขึ้นจริง รวมทั้งวิธีการที่จะตรวจสอบพิษท่ี

รวดเร็วเพื่อชXวยชีวิตของผูeปsวยไดeทัน  ดังนั้น การมีขeอมูลพื้นฐานทางอนุกรมวิธานที่มีทั้งลักษณะสัณฐานและขeอมูล

ทางชีวโมเลกุลจะทำใหeสามารถยืนยันชนิดของเห็ดไดeอยXางแนXนอน และการวิเคราะห:ทางเคมีอยXางละเอียดควบคูXกันก็

จะสามารถระบุชนิดของสารพิษไดe  ขeอมูลดังกลXาวจะสามารถนำไปทำคูXมือเพื่อใหeความรูeแกXประชาชนเพื่อชXวยลด

ปuญหาการบริโภคเห็ดพิษไดeดีข้ึน 



 

 ๑๒ 

เอกสารอNางอิง 

กองโรคติดตXอท่ัวไป สำนักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. กรมควบคุมโรค เตือน

ประชาชนระมัดระวังการซ้ือหรือเก็บเห็ดปsามาปรุงอาหารรับประทาน อาจเปpน “เห็ดพิษ” เส่ียงเสียชีวิตไดe. 

สืบคeนเม่ือ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ท่ีมา:https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=18481&deptcode=brc 

กองโรคติดตXอท่ัวไป สำนักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. กรมควบคุมโรค เตือน

ประชาชนระมัดระวังการซ้ือหรือเก็บเห็ดปsามาปรุงอาหารในชXวงหนeาฝนน้ี อาจเปpนเห็ดพิษ เส่ียงเสียชีวิตไดe. 

สืบคeนเม่ือ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่ีมา: https://ddc.moph.go.th /brc/news.php?news=18895& 

deptcode=brc 

กองโรคติดตXอท่ัวไป สำนักส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. กรมควบคุมโรค กรม

ควบคุมโรค เตือนระวังการนำเห็ดปsามาปรุงอาหาร อาจเปpน “เห็ดพิษ” เส่ียงเสียชีวิตไดe. ๒๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๕ ท่ีมาhttps://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25266&deptcode=brc 

ธิติยา บุญประเทือง. เห็ดพิษ การตรวจวัดสารพิษจากเห็ด และการใชeประโยชน:จากเห็ดพิษ. การอบรมเชิงวิชาการ 

การผลิตนักอนุกรมวิธานดeานเห็ดและรา รุXนท่ี ๒, ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓, คณะวิทยาศาสตร: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมX. ๒๕๖๓; ๑–๕๕. 

ธิติยา บุญประเทือง, รัตเขตร: เชยกล่ิน, พัชราภรณ: พรมเคียมอXอน, พรรณทิพย: ตียพันธ: เห็ดไทย ๒๕๕๕๕: การจัด

จำแนกเห็ดพิษในประเทศไทยชXวงป� ๒๕๕๑-๑๕๕๕. กรุงเทพ. ๒๕๕๕; ๖–๑๓. 

Cai Q, Cui YY, Yang ZL Lethal Amanita species in China. Mycologia 2016;108(5): 993–1009.  

Jo WS, Hossain MA, Park SC. Toxicological profiles of poisonous, edible, and medicinal mushrooms. 

Mycobiology 2014;42(3): 215–220. 

Kumla J, Suwannarach N, Lumyong S. Cantharocybe virosa, first record of the genus in Thailand. 

Mycotaxon 2018;133: 481–485. 

Latha KPD, Manimohan P. Inobybes of Kerala. Spore Print Books, Calicut. 2017;1–181. 

Leudang S, Sikaphan S, Parnmen S, Nantachaiphong N, Polputpisatkul D, Ramchiun S, Teeyapant P. 

DNA-based identification of gastrointestinal irritant mushrooms in the genus Chlorophyllum: a 

food poisoning case in Thailand. Journal of Health Research 2017;31(1): 41–9 

Parnmen S, Nooron N, Leudang S, Sikaphan S, Polputpisatkul D, Rangsiruji A. Phylogenetic evidence 

revealed Cantharocybe virosa (Agaricales, Hygrophoraceae) as a new clinical record for 

gastrointestinal mushroom poisoning in Thailand. Toxicological Research 2020;36: 239–248. 

Ramchiun S, Sikaphan S, Leudang S, Polputpisatkul D, Nantachaiphong N, Khaentaw T, Nooron N, 

Uttawichai C, Parnmen S. Molecular characterization and liquid chromatography-mass 

spectrometric multiple reaction monitoring-based detection in case of suspected phalloides 

syndrome poisoning. Journal of Associated Medical Sciences 2019;52(1): 47–54. 



 

 ๑๓ 

Sun J, Li HJ, Zhang HS, Zhang YZ, Xie JW, Ma PB, Guo C, Sun CY. Investigating and analyzing three 

cohorts of mushroom poisoning caused by Amanita exitialis in Yunnan, China. Human and 

Experimental Toxicology 2018;37(7): 665–678. 

Tawatsin A, Parnmen S, Thavara U, Siriyasatien P, Kongtip P. Mushroom poisoning in Thailand: 

incidence and intoxication to human health. Medical Research Archives 2018;6(9): 1–12. 

Thongbai B, Miller SL, Stadler M, Wittstein K, Hyde KD, Lumyong S, Raspe O. Study of three 

interesting Amanita species from Thailand: Morphology, multiple-gene phylogeny and toxin 

analysis. PLoS One 2017;12(8); e0182131. 

Trakulsrichai S, Jeeratheepatanont P, Sriapha C, Tongpoo A, Wananukul W. Myotoxic mushroom 

poisoning in Thailand: Clinical characteristics and outcomes. International Journal of General 

Medicine 2020;13: 1139–1146. 

Yang ZL, Li YC, Tang LP, Shi GQ, Zeng G. Trogia venenata (Agaricales), a novel poisonous species 

which has caused hundreds of deaths in southwestern China. Mycological Progress 2012;11: 

937–945. 

 


