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พิษจากเห็ด Amanita spp.
ในผูปวยเด็ก

ga

ภาวะตับวายเฉียบพลันจากเห็ดพิษในกลุม Amanita spp. เปนปญหาที่พบไดในทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งเห็ดดังกลาว
มักเติบโตในชวงฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พิษจากเห็ดบางชนิด เชน เห็ดระโงกหิน ระงาก หรือ ตายซาก
ทำใหเกิดความรุนแรงของอาการในหลายระดับตั้งแตรุนแรงเพียงเล็กนอย จนรุนแรงถึงแกชีวิตจากภาวะตับวายเฉียบพลัน (acute
liver failure) โดยเฉพาะเด็กและผูสูงอายุมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่รุนแรงมากกวาผูปวยวัยอื่น

เห็ดระโงกหิน

เห็ดระงากขาว

เห็ดไขตายซาก

เมื่อพบผูปวยสงสัยมีอาการจากเห็ดพิษ ควรทำอยางไร?

พิษจากเห็ดมีหลายชนิด บางชนิดทำใหมีอาการในระบบทางเดินอาหารเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะในชวง 5-24 ชั่วโมงแรกหลังกิน
ในขณะที่บางชนิด เชน amanita toxin สามารถทำใหเกิดอาการของภาวะตับวายเฉียบพลันได ดังนั้น ถาพบผูปวยมีอาการ เชน คลื่นไส
อาเจียน ทองรวง และปวดทอง ควรถามประวัติการกินอาหารใน 2-3 วันกอนหนานี้ โดยเฉพาะประวัติกินเห็ดพิษ นอกจากการซักประวัติ
และการตรวจรางกายพื้นฐานแลว ควรถามถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม เวลาการหลับตื่น และซึมลง
ระยะ
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อาการ

1
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ภายใน 6 ชั่วโมง
ไมมีอาการ

ภายใน 24 ชั่วโมง
มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร

24-72 ชั่วโมง
อาการสงบ

4-7 วัน
ตับวาย

ไมมี

คลื่นไส อาเจียน
ทองรวง ปวดทอง

อาการทางคลินิกดีขึ้น
พบคาการทำงานของตับ
หรือไตผิดปกติ

ตับและไตวาย
ตัวเหลือง ตาเหลือง
ปสสาวะลดลง
อวัยวะตางๆ ไมทำงาน
เสียชีวิต

ใหสารน้ำอยางเพียงพอ
สังเกตอาการใกลชิดตอไปอีก
2-3 วัน พิจารณาตรวจ
Liver function test (LFT)

ติดตาม LFT, prothrombin
time, INR และการทำงานของไต
โดยการตรวจ BUN และ
creatinine

ใหการรักษามาตรฐาน
ตามภาวะตับวายเฉียบพลัน

การรักษา ภายใน 1 ชั่วโมง พิจารณาทำ
gastric lavarge และให
activated charcoal

*อาการทางคลินิกและผลเลือดที่บงชี้ภาวะตับวายเฉียบพลัน ไดแก INR ≥ 2.0 (โดยไมจำเปนตองมี ภาวะ hepatic encephalopathy)
หรือ INR ≥ 1.5 รวมกับมีภาวะ hepatic encephalopathy รวมกับพบคาเอนไซมของตับสูงขึ้นมากที่บงชี้ถึงการทำลายของตับ
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การรักษาและการพิจารณาสงตอผูปวยในผูปวยเด็ก
ที่มีภาวะตับวายเฉียบพลันจากเห็ดพิษ

ถาผูปวยมีผลตรวจ INR ≥ 2.0 หรือมีอาการเลวลง เชน มีพฤติกรรมหรือเวลาการหลับตื่นเปลี่ยนแปลง ซึม อาจบงถึงภาวะ
hepatic encephalopathy จากตับวายซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 50 ดังนั้นควรรักษาผูปวยแบบประคับประคองอยางเต็มที่ตาม
ศักยภาพของโรงพยาบาล และพิจารณาสงตอผูปวยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการปลูกถายตับโดยเร็ว หรืออยูในขั้นตอนดำเนินการ
แพทยผูดูแลเบื้องตนอาจพิจารณาใหยาตาน Amanita toxin ตั้งแตเริ่มวินิจฉัยภาวะตับวายเฉียบพลัน เชน benzylpenicillin G
0.5-1 million units/kg/day ทางหลอดเลือดดำตอเนื่อง หรือ silymarin 20–50 mg/kg/day ทางหลอดเลือดดำ แบงใหทุก 6 ชั่วโมง
ถาผูปวยมีอาการดีขึ้น ควรให benzylpenicillin G ตอเนื่อง 2-4 วัน
ในกรณีตองการปรึกษาการรักษาผูปวย สามารถติดตอศูนยพิษวิทยารามาธิบดี Hotline 1367 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำคนในชุมชนไมนำเห็ดที่ไมทราบชนิดและมีความปลอดภัยแนชัดมาปรุงอาหาร

ใหความรูเกี่ยวกับเห็ดพิษ แกไขความเชื่อที่ผิด และใหความรูที่ถูกตองวาการผานความรอน การใชชอนเงินคนขณะปรุงเห็ด
การตมเห็ดรวมกับหัวหอม หรือการใชปูนกินหมากปายไมสามารถทำใหพิษจากเห็ดหมดไปได

ภาพประกอบเห็ดพิษชนิดตางๆ

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เรียบเรียงโดย

นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ
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การปองกัน

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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