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กิจกรรมของศูนยฯ
(เปดบริการ 24 ชั่วโมง)
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พันตรีนายแพทยกิติศักดิ์  แสนประเสริฐ

กองอบุัตเิหตแุละเวชกรรมฉกุเฉนิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ

กอนเปดจดหมาย...สงัเกตสกันดิ

สารไรซิน (ricin) เปนสารชีวพิษชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยูในกลุมของ
toxalbumins1 โดยสารไรซินนั้นจะอยู ในเมล็ดของพืชในตระกูล
Ricinus communis ในประเทศไทยไดแกตนละหุง  สารไรซิน
ประกอบดวยโปรตนี 2 สาย คอื โปรตนี A และ B  ซึง่ทําใหสารไรซนิ
สามารถถูกทําลายไดดวยความรอน  โดยพบวาสารไรซินที่อยูในรูป
ของสารละลายหรือของเหลวสามารถถูกทําลายไดที่อุณหภูมิ 80oC
ที่ประมาณ 1 ชั่วโมง2  เนื่องจากสารไรซินสามารถถูกทําลายไดดวย
ความรอน จึ งทําใหน้ํามันละหุ งที่ เราใชกันอยู ในปจจุบันไมพบ
การปนเปอนของสารไรซนิถากระบวนการผลติไดมาตรฐาน  สารไรซนิ
ยงัถกูนํามาใชเปนอาวุธสงคราม  โดยจะอยูในรูปของสารไรซินบริสุทธิ์
ซึง่เปนผงสีขาว ไมมีกลิน่ และสามารถละลายน้ําได

กลไกการเกิดพิษ
เมื่อสารไรซินเขาสูรางกายแลว โปรตีนสาย B ของสารไรซิน

จะจับกับ galactose-containing glycoproteins และ glycolipids
บนผวิเซลล ทําใหสารไรซินสามารถเขาสูภายในเซลลได หลังจากเขาสู
เซลลแลวจะไปขดัขวางการสรางโปรตนีภายในเซลล  โดยสายโปรตนี A
จะไปยับยั้งการทํางานของ 28S subunit ของ 60S ribosome

และนอกจากนั้ นแลวยั งพบวา ไรซินยังสามารถกระตุนทําใหเกิด
apoptosis ของเซลล   และทําใหเกดิ cell membrane damage ได
โดยเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรางของ cell membrane  พบวาการกนิ
ไรซินปรมิาณ 1-20 มก./น้ําหนกัตัว (กก.) ทําใหเสียชีวติได

อาการและอาการแสดง
อาการของผูปวยขึ้นอยูกับชองทางในการไดรับสารเขาสูรางกาย

ผูปวยที่ไดรับไรซินโดยการกินจะมีอาการปวดทอง คล่ืนไสอาเจียน
หรือถายเหลวไดในชวงแรก ในผูปวยบางรายอาจจะพบวามีภาวะ
เลอืดออกในทางเดนิอาหารรวมดวย  อาการดงักลาวมกัจะเกดิขึน้ภายใน
4-6 ชัว่โมงหลังจากไดรับพษิ  หลงัจากน้ันผูปวยจะเริม่มภีาวะ vascular
leakage เกิดขึน้  ทําใหความดนัโลหติลดต่ําลง  มีภาวะ dehydration
หรอืม ีcardiovascular collapse เกดิขึน้ได   สวนผูปวยที่ไดรับสาร
ผานทางการหายใจนั้น  พบวาการเกิดพิษขึ้นอยูกับขนาดอนุภาค
ของสารเปนหลัก  โดยอนุภาคจะตองมีขนาดเล็กกวา 5 ไมครอน
จึงจะทําใหเกิดการเปนพิษกับผูปวยได ทําใหเกิดอาการของระบบ
ทางเดินหายใจเปนหลัก ผูปวยจะมีอาการหอบเหนื่อย และเกิดภาวะ
pulmonary edema และ alveolar necrosis ได3  เนือ่งจากไรซนินัน้เปน

                  ทีม่า: BBC news April 27, 2013
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รูปที ่ 1  กลไกการเกิดพษิจากไรซิน5

glycoprotein ชนดิหนึ่งซึง่สามารถทําใหเกิดอาการแพได  ทําใหผูปวย
บางรายมอีาการของการแพ เชน หอบได โดยจะใชเวลาประมาณ 8-24
ชั่วโมงกอนจะแสดงอาการได4

การรักษาและการปองกัน
ในปจจุบันยังไมมียาตานพิษจากสารไรซิน การรักษาจึงเปน

การรักษาตามอาการและการรักษาแบบประคับประคองตามอาการของ
ผูปวยเปนหลัก  และในขณะนีไ้ดมีการคิดคนวัคซีนทีใ่ชในการปองกนั
สารไรซนิ ซึ่งปจจุบันกําลังอยูในขัน้ตอนการศึกษาและพัฒนา6

สําหรับบุคลากรที่จําเปนตองเขาไปในสถานที่ที่มีการปนเปอน
ของสารไรซนิ  อปุกรณปองกนัสวนบคุคลนัน้อยางนอยควรจะเปน level
B ขึ้นไป  และการลางพิษที่ปนเปอนจากไรซินสามารถใชไดทั้งน้ํา
ธรรมดา หรอืสารละลาย 0.1% sodium hypochlorite ก็ได

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Suchard JR. Biological weapons. In: Nelson LS, Lewin NA,
Howland MA, Hoffman RS, Goldfrank LR, Flomenbaum NE,
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2. Parker DT, Parker AC, Ramachandran CK. Joint Technical
Data Source Book. Vol 6. Part 3. US Dugway Proving Ground.
Utah: Joint Contact Point Directorate; 1996. p. 1-38.
3. Griffiths GD, Rice P, Allenby AC, Bailey SC, Upshall DG.
Inhalation toxicology and histopathology of ricin and abrin toxins.
Inhal Toxicol 1995;7:269-88.
4. Wilhelmsen C and Pitt L. Lesions of acute inhaled lethal
ricin intoxication in rhesus monkeys.Vet Pathol. 1993;30 :482.
5. Audi J, Belson M, Patel M, Schier J, Osterloh J. Ricin
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6. Vitetta ES, Smallshaw JE, Schindler J. Pilot phase IB clinical
trial of an alhydrogel-adsorbed recombinant ricin vaccine. Clin
Vaccine Immunol 2012;19(10):1697-9.



page 5

แพทยหญงิวภิาดา  ครรชติกลุ, นายแพทยนภสัถ  รตันวงศา *
แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย  วนานกุลู

เห็ดพิษ (Poisonous mushrooms)

ประเทศไทยตัง้อยูในเขตรอนชืน้  ภมูิอากาศจงึเหมาะแกการเจรญิ
เติบโตของเห็ดชนิดตางๆ ซึ่ งมีทั้งชนิดที่กินไดและชนิดที่ เปนพิษ
ทุกๆปจะมีผูปวยหรือผู เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษปรากฏเปนขาว
เสมอ  จากรายงานของสํานกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบวาอบุตัิการณของการไดรับพษิจากกินเหด็ในรอบ 10
ป (พ.ศ. 2545-2554) มแีนวโนมเพ่ิมสูงขึน้อยางชดัเจนจาก 1.88 เปน
3.08 ตอประชากรแสนคน  มีผูปวยจํานวน 1,176-1,965 รายตอป  โดย
พบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เห็ดพิษในประเทศไทยมีหลายชนิด การจําแนกเห็ดที่มีพิษตอง
อาศัยความรูและประสบการณเปนสําคัญ  นอกจากพษิของเหด็เองแลว
เห็ดยังอาจดูดซึมพิษหรือสารเคมีที่ปนเปอนในบริเวณที่เจริญเติบโต
ดงันัน้ในการรักษาดแูลผูปวย  สิง่สําคญัทีส่ดุจงึไมใชการทราบชนดิเหด็
แตเปนการประเมินจากลักษณะอาการของผูปวยวาเขาไดกับกลุม
อาการของเห็ดพิษหรือไม เพื่อนําไปสูแนวทางการรักษาอยางถูกตอง
และทนัทวงท ี  โดยเหด็พษิสามารถจําแนกตามลกัษณะอาการตามระบบ
ตางๆไดดังนี้
1. พษิตอตับ (Liver)

เห็ดพิษในกลุมนี้ เปนสาเหตุการปวยและเสียชีวิตที่พบบอย
ในประเทศไทย โดยมีสารชวีพิษทีเ่ปน cyclopeptides  เห็ดทีม่ีสาร
ชวีพิษกลุมนีไ้ดแกเห็ดตระกูล Amanita, Lepiota, Conocybe และ
Galerina ซึง่ Amanita อันตรายที่สุด ชนดิที่พบในประเทศไทย
ทีส่ําคัญคือ Amanita verna, Amanita virosa และ Amanita
phalloides  มชีือ่เรยีกตามภาษาทองถิน่ อาท ิเหด็ระโงก  เหด็ไขตายซาก
(ฮาก) เห็ดระงากหรือสะงาก เห็ดไขหาน เห็ดไขเปด เห็ดโมงโกง
หรอืเห็ดไขหานตีนตัน เปนตน ซึง่มีสารชวีพิษไดแก amatoxins และ
phallotoxins

สารชีวพิษ phallotoxins ดูดซึมในทางเดินอาหารไดไมดีนัก
ผูปวยทีไ่ดรบัพษิจึงมกัมอีาการคล่ืนไสอาเจยีน   ถายเหลวทีไ่มรนุแรงนกั
สวนสารชวีพิษ amatoxins เปนอนัตรายมากกวาเนือ่งจากถูกดูดซึม
จากทางเดินอาหารไดดีและทนตอความรอนได โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง
ribonucleic acid (RNA) polymerase ทําใหเซลลไมสามารถสราง
DNA ได จงึทําใหเซลลตายในทีสุ่ด ซึง่พิษมฤีทธิต์อทางเดนิอาหาร  ตบั
และไตเปนหลัก  โดยลักษณะทางคลินิกแบงเปน 3 ระยะ คอื

ระยะแรก เกิดในชวง 5-24 ชัว่โมงหลังกินเหด็  ผูปวยจะมอีาการ
คลืน่ไสอาเจยีน ถายเหลว  ในรายทีเ่ปนรนุแรงอาจเกดิ volume depletion
และ electrolyte imbalance จนอาจถึงแกชวีติไดในชวงนี ้  หากไดรับ
สารนํ้าจนอาการดีขึ้นจะเขาสูระยะที่สอง

ระยะทีส่องในชวง 12-36 ชัว่โมง  ซึง่ผูปวยจะไมมีอาการ  แตพษิ
amatoxins จะเริ่มทําลายตับ ไต อาจรวมถึงตับออนรวมดวย
สิ่งสําคัญสําหรับระยะนี้คือแพทยที่ขาดประสบการณอาจใหผู ปวย
กลบับาน  โดยเขาใจวาการดําเนนิโรคไดสิน้สุดลงแลว  ซึง่เปนความเขาใจ
ทีผ่ดิ  ในระยะทีส่องหากตรวจเลอืดจะพบวาเอนไซมตบัเริม่สูงขึน้เรือ่ยๆ

ระยะทีส่ามในชวง 2-6 วนัหลังกินเห็ด โดยจะมอีาการของตบัวาย
ไตวาย อาจตามมาดวยภาวะหวัใจวาย ชัก และเสียชวีิตในทีส่ดุ

นอกจากนัน้พิษ amatoxins อาจสงผลตอการควบคุมฮอรโมน
อาจทาํใหเกดิภาวะ  hypoglycemia,  hypocalcemia  และ  hypothyroidism
ได

การรกัษาทีส่าํคญัคือการรกัษาแบบประคับประคอง   ใหสารน้าํอยาง
เพียงพอเพ่ือปองกันภาวะ volume depletion และ electrolyte
imbalance ลดการดูดซึมและเรงการขับสารพิษออกโดยการให
ผงถานกัมมันต (activated charcoal) ในขนาด 1 ก./กก.  อาจพิจารณา
ใหซ้ําไดทุก 2-4 ชัว่โมง  เนือ่งจากพษิ amatoxins ม ีenterohepatic
recirculation

สวนการรักษาจําเพาะ ในปจจุบันยังไมมีการรักษาใดยืนยันวา
ชวยไดแนนอน  แตมีการรกัษาทีเ่ชือ่วาอาจจะไดผลคอื

- Penicillin G เชื่อวาจะไปขัดขวางการดูดซึมเขาเซลลของ
amatoxins โดยพจิารณาใหในขนาด 300,000-1,000,000 ยนูติ/กก./วนั
ทางหลอดเลือดดํา

รปูที ่1  เหด็ไขหาน (ดอกตมู)
ทีม่า: http://www.boe.moph.go.th/files/news/20130708_74765196.pdf
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-  Silibinin  เปนสารสกดัจากพชืตระกูล milk thistle (Silybum
marianum) เชือ่วาชวยลดการดดูซมึพิษเขาสูเซลลเชนกนั  โดยพจิารณา
ใหในขนาด 20-50 มก./กก./วัน ทางหลอดเลอืดดํา

การรักษาอื่นๆ คือการปองกันภาวะแทรกซอนจากพิษและอาจ
พิจารณาให N-acetylcysteine รวมทั้งอาจทํา hemoperfusion/
hemodialysis รวมดวย   ผูปวยที่มตีบัวายขัน้รุนแรงอาจตองพจิารณา
เปลีย่นตบัเพือ่รักษาชีวติผูปวย

2. พษิตอระบบประสาทสวนกลาง (CNS)
2.1 สารชวีพษิ Gyromitrin

เหด็พษิในกลุมนีไ้ดแกเหด็พษิในตระกลู Gyromitra, Helvella,
Disciotis และ Sarcosphaera โดยทีพ่บบอยคอื Gyromitra esculenta
หรือเห็ดสมองวัว ลักษณะพิเศษคือหมวกเห็ดรูปรางคลายสมองและ
ไมมีครีบเห็ด

สารชวีพิษ gyromitrin (N-methyl-N-formyl hydrazone)
จะถูก hydrolysis เปน acetaldehyde และ N-methyl-N-formyl
hydrazine ซึง่จะถูก hydrolysis ตอไปเปน monomethylhydrazine

2.2 สารชวีพษิ Psilocybin และ Psilocin
เหด็ทีม่สีารชีวพิษในกลุมนีไ้ดแกเหด็ในตระกูล Conocybe,

Copelandia, Gymnopilus, Naematoloma, Panaeolina, Panaeolus,
Psilocybe และ Stropharia มีชือ่เรยีกอีกหลายชื่อ เชน magic
mushroom หรอืโอสถลวงจติ  สารชีวพิษในกลุมนีค้อื psilocybin
และ psilocin ซึง่ลักษณะโครงสรางทางเคมีคลาย serotonin และ
LSD ออกฤทธิห์ลอนประสาท  ลักษณะทางคลินิกคอืผูปวยจะมีอาการ
เหมือนสารออกฤทธิ์หลอนประสาทอื่นๆ คือมีอาการหัวใจเตนเร็ว
กระสบักระสาย กระวนกระวาย เกิดอาการหลอน (hallucination)
มานตาขยาย  โดยจะแสดงอาการใน 15-30 นาทหีลงัไดรบัพิษ  และ
อาการจะกลับสูปกตใินระยะเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง  ในรายทีไ่ดรับสาร
ชีวพิษชนิดน้ีทางหลอดเลือดดํา จะมีอาการหนาวสั่น กลามเนื้อเกร็ง
หายใจลําบาก ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อมาก อาเจียน ไมมีแรง

รปูที ่2  สูตรโครงสรางเคมขีอง Psilocybin, Serotonin และ Lysergic acid diethylamide1

โดยออกฤทธิ์ทําปฏกิริิยากบั pyridoxine ยับยั้งเอนไซมทีส่มัพันธกบั
ปฏกิริยิา pyridoxal phosphate ในกระบวนการสราง -aminobutyric
acid (GABA) ซึง่เปนสารสือ่ประสาทประเภทยบัยัง้ในสมอง   สารชวีพิษ
คอื gyromitrin (N-methyl-N-formyl hydrazone)  ซึง่สามารถทําลาย
ไดในกระบวนการประกอบอาหาร ผูปวยจะไดรับพิษทางการสูดดม
ละอองหรือกลิ่นในขณะประกอบอาหารน้ันเอง

ลักษณะทางคลินิก ผูปวยจะเริ่มมีอาการคลื่นไสอาเจียน
ถายเหลว ปวดทอง ในชวง 5-10 ชั่วโมงหลังไดรับพิษจากเห็ด
จากนั้นจะมอีาการทางระบบประสาทตามมา  เชน  ปวดศรีษะ  กลามเนือ้
ออนแรง เพอ ชกั และหมดสต ิบางรายอาจเกดิภาวะ methemoglo-
binemia ตบัวาย ไตวาย และถงึแกชวีิตได

การรักษา ประกอบดวยการรักษาแบบประคับประคอง
ลดการดดูซมึและเรงการขับสารพิษออก  โดยการใหผงถานกัมมันต
(activated charcoal 1 ก./กก.)  อาจพิจารณาใหซ้ําไดทกุ 4 ชัว่โมง
ผูปวยทีม่อีาการชกั อาจพิจารณาให pyridoxine (vitamin B6) ขนาด
70 มก./กก. โดยไมเกิน 5 กรัม เพือ่หยดุอาการชกัได

นอกจากนี้  อาจมีอาการอุณหภูมิรางกายสูงผิดปกติ มีภาวะขาด
ออกซเิจน และ methemoglobinemia ได

รูปที่ 3  Psilocybe semilanceata
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Psilocybe_semilanceata_6514.jpg
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ใหการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ และอาจ
พจิารณาให benzodiazepines ไดในบางราย

2.3 สารชวีพิษ Isoxazole derivatives
เหด็ทีม่สีารพิษชนดินีเ้ชน Amanita muscaria, เหด็เกลด็ดาว

(Amanita pantherina) และ เหด็ระโงกครีบ (Amanita gemmate)

เหด็กลุมนีส้รางสาร ibotenic acid  ซึง่มโีครงสรางทางเคมคีลาย gluta-
mate และถูกเปลีย่นเปนสาร muscimol โดยวธิี decarboxylation
ซึง่สารตวัน้ีลกัษณะโครงสรางทางเคมคีลาย GABA  หลงัจากกนิเหด็จงึ
มีอาการจากสารทั้งสองชนิดคลายคนดื่มสุรา จะเกิดเร็วใน 30 นาที
ถงึ 2 ชัว่โมง มอีาการเมา เดินโซเซ เคล้ิมฝน ราเริง กระปรีก้ระเปรา
การรับรูภาพเปลีย่นแปลง ประสาทหลอนและเอะอะโวยวาย ภายหลงั
จากเอะอะแลวผู ปวยจะหลับนาน เมื่อตื่นขึ้นมาอาการจะกลับคืน
สูสภาพปกติใน 1-2 วัน  ถากนิเหด็ชนิดนี้มากๆ จะเกดิอาการทางจติ
อยางชัดเจน อาจชักและหมดสติได มีบางคนที่ลองกินเห็ดกลุมนี้
เพื่อล้ิมลองอาการประสาทหลอน

การรักษา
-  รกัษาตามอาการ
- หากมีอาการเอะอะโวยวายหรือชกั สามารถใหยาในกลุม

benzodiazepines ได

3. พษิตอระบบประสาทอัตโนมัต ิ(Autonomic nervous system)
สารชวีพษิ Muscarine
เห็ดในตระกูล Inocybe, Clitocybe และ Omphalotus

เห็ดกลุมนี้มีสารชีวพิษที่เรียกวา muscarine ซึ่งมีโครงสรางคลาย
acethylcholine ที่จบัที ่ muscarinic receptor ออกฤทธิก์ระตุน
parasympathetic gangion  สวนใน Amanita muscaria นัน้
มสีารชีวพษิชนิดนีเ้พียงเลก็นอยเทาน้ัน  เนือ่งจากสารชนิดนีไ้มสามารถ
ผาน blood-brain barrier ได  จงึแสดงอาการเฉพาะระบบประสาท
สวนปลาย  หลงัจากผูปวยกนิเห็ดที่มสีารชวีพิษชนดินีป้ระมาณ 30 นาที
ถงึ 2 ชัว่โมง จะเกดิอาการเรยีกวา “cholinergic crisis” ซึง่ประกอบ
ดวยหัวใจเตนชา หลอดลมหดเกร็ง เสมหะมาก มานตาหดเล็ก
น้ําลายฟูมปาก น้ําตาไหล ปสสาวะอุจจาระราด และอาเจียน
อยางไรก็ตาม อาการดังกลาวน้ีนอยกวาที่เกิดจากสารเคมีกําจัดแมลง
กลุม organophosphates มาก   เนือ่งจากสารชวีพษิชนิดนีถ้กูดดูซมึผาน
ทางระบบทางเดินอาหารไดนอย และถูกทําลายไดดวยความรอน
จากการปรงุอาหาร จึงสามารถทําลายสารชวีพิษชนิดนีไ้ด

การรักษา
- รักษาตามอาการ
-ให atropine 1-2 มก. เขาหลอดเลอืดดําชาๆ สามารถใหซ้ําได

จนกระทั่งเสมหะแหง

4. พษิรวมกบัการดืม่สรุา (Toxic with alcohol)
สารชวีพษิ Coprine
เห็ดที่ มีสารพิษนี้ เชน เห็ดหิ่ งหอย เห็ดน้ําหมึกหรือเห็ดถั่ ว

(Coprinus atramentrarius) สารชีวพษิทีม่ฤีทธิ์คลาย disulfiram
สารนีจ้ะไมมพีษิถาไมกนิรวมกบัการดืม่สุรา   ออกฤทธิโ์ดยยบัยัง้เอนไซม
acetaldehyde dehydrogenase ทําให acetaldehyde จากการ
เผาผลาญ alcohol ไมถูกเปลีย่นเปน acetate ทําให acetaldehyde
คั่ งอยู ในเลือดเปนจํานวนมาก อาการของสารพิษจะแสดงอาการ
ภายใน 30 นาท ีถงึ 2 ชัว่โมง หลังจากดืม่สุรา และอาจเกดิขึน้เมือ่ดืม่

ตารางที่ 1  การจําแนกทางเภสัชจลนศาสตรของสาร Hallucinogens2

รูปที่ 4  เห็ดเกล็ดดาว6

Classification Xenobiotic   Onset  Peak effect     Duration of effect

Ultrashort acting  DMT IV    1 min    5 min      30 min

Short acting  DMT IM    5-15 min    15-60 min      1-2 hr

Intermediate acting  Psilocybin    15-30 min    1-3 hr      6 hr

Long acting  LSD; Mescaline    30-90 min    3-5 hr      8-12 hr

Ultralong acting  Ibogaine    2-4 hr    4-8 hr      18-24 hr
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สรุาหลังจากกนิเห็ดแลวถึง 1 สัปดาหก็ได  แตมกัไมเกดิในคนทีก่นิเหด็
พรอมสุรา ผูปวยจะมีอาการหนาแดง ตัวแดง ใจสั่น หายใจหอบ
เหงือ่แตก เจบ็หนาอก ชาตามตวั มานตาขยาย และความดนัโลหติสงู
อาจพบความดันโลหิตต่ําไดเนื่องจากหลอดเลือดขยายตัว แตมักจะ
หายเปนปกตภิายในเวลา 3-4 ชัว่โมง

การรักษา
-   รกัษาตามอาการ
- ในรายที่ความดันโลหิตต่ําตองใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา

ถาไมไดผลอาจตองให norepinephrine

5. พษิระคายเคืองตอทางเดนิอาหาร (Gastrointestinal irritants)
เหด็ทีม่สีารพษิชนิดนีเ้ชน เหด็หัวกรวดครีบเขยีว (Chlorophyllum

molybdites), เหด็แดงนํ้าหมาก (Russula emetica), เหด็ไขหงส
(Scleroderma citrinum Pers.), เหด็กรวยเทา (Clitocybe nebularis)

อาการเกดิภายใน 30 นาท ีถงึ 3 ชัว่โมง  มอีาการจกุเสยีดยอดอก  ออนเพลยี
คล่ืนไสอาเจยีน ทองเสยี และไมทําใหมอีาการทางระบบอืน่ๆภายใน 24
ชัว่โมง   เหด็บางชนิดพิษถกูทําลายโดยความรอน เชน เหด็แดงนํ้าหมาก
ชาวบานจึงนํามากินไดโดยไมมีอาการพิษ ขอควรระวังที่สําคัญคือ
อาการทางระบบทางเดินอาหารอาจเปนอาการแสดงแรกของเห็ดพิษ
กลุมอื่นได ฉะนั้นจะตองใหแนใจวาไมใชเหด็พิษกลุมอื่นที่รนุแรงกวา

เสมอ การรกัษาผูปวยที่ไดรับพิษจากเห็ดซึง่ไมสามารถพิสูจนทราบได
วาเปนเห็ดชนิดใด หรอืไดรบัพษิจากสารชีวพิษกลุมใด จงึตองตดิตาม
ดแูลอาการ  และตรวจหนาทีข่องตบัและไตเปนระยะๆ  จนแนใจวาผูปวย
พนขีดอันตรายแลวเสมอ

6. พษิตอไต (Renal)
สารชวีพษิ Orellanine และ Orellinine
เหด็กลุมนีไ้ดแก เหด็ตระกลู Cortinarius พบแถบยโุรปและอเมรกิา

ไมพบในเมอืงไทย สารชีวพิษจากเหด็ซึง่มพีิษตอไตเปนอาการเดน คอื
สารพิษกลุม bipyridyl ไดแก orelline และ orellanine ซึ่งทนตอ
ความรอน มีลักษณะทางเคมีคลายกบัสารเคมีกําจัดวัชพืช paraquat
และ diquat ซึง่มีฤทธิท์ําใหระคายเคอืงทางเดินอาหารและมพีิษเฉพาะ
ตอไต ทําใหเนื้อไตอักเสบ หลอดไตถูกทําลาย (tubulo-interstial
nephritis & fibrosis) แตโกลเมอรูลัสคอนขางปกต ิ อาการเริม่ตน
เกิดขึน้ที่ประมาณ 24-36 ชั่วโมงหลังกิน ผูปวยจะมีอาการปวดทอง
เบือ่อาหาร คลืน่ไส ปวดศรีษะ หนาวสัน่ และปวดกลามเนือ้ ภายหลงั
จากมีอาการดังกลาวแลวหลายวันจนถึงสัปดาห ผูปวยจะมีอาการ
ปสสาวะบอย ไตวายอยางชาๆ และเรือ้รงั

การรักษา
-  รกัษาตามอาการ
- ถาจําเปนอาจตองทํา hemoperfusion, hemodialysis

จนถงึอาจตองทําการเปลี่ยนไตถาเกิดภาวะไตวายถาวร
มเีหด็พิษอีกกลุมทีม่ฤีทธิต์อไต คอื กลุม Allenic norleucine

พบในเห็ดเกยีกานยาว (Amanita smithiana)  ซึง่อาการคลายกบักลุม
orellanine, orellinine แตมอีาการทางระบบทางเดินอาหารใน 30 นาที
ถงึ 12 ชัว่โมง เกดิเรว็กวา และมีอาการทางไตตามมาไดใน 4-6 วนั
การรักษาเหมอืนกนั

7. พษิอ่ืนๆ (Others)
7.1  Rhabdomyolysis: พบในเห็ดเหลอืงนกขมิน้ (Tricholoma

equestre)
7.2 Encephalopathy: สารชวีพิษ polyporic acid พบในเหด็

พดักํามะหยีส่นิมอบเชย (Hapalopilus rutilans) และ Pleurocybella
porrigens

7.3 Immune-mediated hemolytic anemia: พบในเห็ด
หาดไมมียาง (Paxillus involutus) และ เห็ดตอไผตีนกระบอง
(Clitocybe claviceps)

7.4  Respiratory: เกดิจากสดูดมสปอรเหด็กลุม  Lycoperdonosis
7.5 Peripheral neuropathy: สารชวีพิษ acromelic acid

พบในเห็ด Clitocybe acromelalga ไมมใีนไทย

รูปที่ 5  เห็ดหัวกรวดครีบเขยีว6

รูปที่ 6  เห็ดแดงน้ําหมาก6

มตีอหนา 12
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ToxCase Conference
พษิจากน้าํสมนุไพร

ชายไทย  อาย ุ51 ป ภูมลิําเนานครราชสมีา
อาการสําคัญ: ทองเสยีมากขึน้ 6 วนั
ประวตัิปจจบุัน:  6 วนักอนมาโรงพยาบาล  ผูปวยดื่มน้ําสมุนไพรตมสองแกว  จากนัน้มีทองเสียเปนน้ําปรมิาณมากหลายคร้ัง ไมมีมกูเลอืดปน
มปีวดเกรง็ทองทัว่ๆ อาเจยีนเปนน้ํา คล่ืนไส ไมมีไข ไมมอีาการไอ ไมมนี้ํามกู  ญาตนิําสงโรงพยาบาลเอกชน  ไดนอนโรงพยาบาลใหน้ําเกลอื
ยาฆาเชือ้เปน ceftriaxone และ metronidazole สองวัน ไมดขีึน้ ผูปวยยงัคงมถีายเหลวเปนน้ําอยูตลอด ไมมไีข ปรบัยาฆาเชือ้เปน
sulperazone อีกสองวัน และใหยา loperamide และใหน้ําเกลอืตอ

2 วันกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยยังมีอาการปวดทองและถายอจุจาระเหลวอยู เริม่หายใจแรงและเหนือ่ยมากขึน้ ปวดเมือ่ยตามตัว ไมมีไข
chest x-ray พบ small amount of bilateral pleural effusion และ cardiomegaly จึงลดปริมาณสารนํ้าทีใ่ห และสงตัว
มารักษาตอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ยาสมุนไพรเปนเปลือกไมบดทีไ่ดรับมาจากพระธุดงค โดยเอามาตมในน้ํารอนแลวเอาน้ํามาดืม่ โดยเชื่อวาชวยขบัถายของเสยีออกจากรางกาย
มเีพือ่นบานอกีสองคนทีด่ืม่น้ําสมุนไพรนีแ้ตดืม่เพียงคร่ึงแกว แลวมีถายอจุจาระเหลวเปนน้ําอยูประมาณสองวัน ไมมไีข จากนัน้อาการดีขึน้เอง

ตรวจรางกาย: GA: A Thai male, alert co-operative, well oriented to time, place and person
Vital signs: BP 144/87 mmHg, HR 79/min, RR 24 /min, BT 36.9oC
HEENT: mild pale, no jaundice, neck vein 5 cm above sterna angle
Lungs: decrease breath sound at both lower lungs
Heart: normal S1 S2, no murmur
Abdomen: distended, soft, hypoactive bowel sound, no guarding, generalized mild tenderness, no rebound tenderness
Extremities: no edema
Neurological examination: no facial palsy, motor grade V all, normal pinprick sensation

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
CBC: WBC 7,100 cell/mcL, N 67%, L 22%, Hct 41.9%, platelet 57,000/mcL
Hemoculture (จาก ร.พ. แรก): no growth after 3 days for 2 specimens
PT 12.4 sec, INR 1.03, aPTT 21.6 sec, TT 20.2 sec
Electrolyte: Na 130mEq/L, K 4.63 mEq/L, Cl 96 mEq/L, HCO3 23 mEq/L, BUN 19 md/dL, Creatinine 0.8 mg/dL,
CPK 760u/L (normal <450)
Stool exam: no parasite, no WBC, no RBC
UA: spgr 1.015, blood trace, protein trace, WBC 0-1, RBC 0-1, no cast

นายแพทยศภุกร  มะลขิาว*
แพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
อาจารยนายแพทยสหภูมิ  ศรีสุมะ
ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย  วนานกุลู
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การตรวจอืน่ๆ

Chest x-rays: cardiomegaly and small amount of bilateral pleural effusion

Abdominal x-rays: generalized bowel dilation without air fluid level

U/S: no ascitis, no mass, gall bladder, liver and kidneys normal

Troponin I  1.025 ng/mL (<0.1), Pro BNP 4242 pg/mL (<900)

Echocardiogram: LVEF 33%, global hypokinesia, no significant valvular lesion

ไดรบัการตรวจ coronary angiogram ผลปกติ

Problem lists

1. Acute watery diarrhea

2. Congestive heart failure

3. Thrombocytopenia

4. Myalgia

5. History of herbal medicine drinking

อภปิราย

ผูปวยรายนีม้าดวยทองเสยีรนุแรง ไมมไีข ไดรบัยาฆาเชือ้แบคทเีรยี

และสารนํ้าแลวอาการไมดขีึน้  ตอมาเริม่ม ีcongestive heart failure

ซึ่ งตรวจไมพบความผิดปกติของเสนเลือดหัวใจ และตรวจพบมี

thrombocytopenia  ประวัตมิีคนทีม่อีาการคลายกนั  และเปนหลงัจาก

ที่มีการด่ืมน้ําสมุนไพรทันที ในผูปวยรายนี้นึกถึงสาเหตุที่กอใหเกิด

อาการไดหลายระบบ โดยระบบที่เกี่ยวของคือ ระบบทางเดินอาหาร

ระบบหวัใจ และระบบโลหติ กลุมโรคทีเ่ปนไปไดคอื

1. กลุมสารพิษ นึกถึงเนื่องจากมีอาการหลังจากการดื่มน้ําสมุนไพร

ชดัเจน และมีกลุมคนทีม่ีอาการคลายกันอีกสองคน สารพษิทีอ่าจเปน

สาเหต ุไดแก

A) Colchicine toxicity พษิจาก colchicine  สามารถกอใหเกดิ

อาการทองเสียรุนแรง มีอาการคลื่นไสอาเจียน เชนเดียวกับผูปวย

รายนี ้ ตอมากอใหเกิดการบาดเจ็บตออวยัวะหลายระบบ เชน ไตวาย

การบาดเจ็บตอระบบกลามเนื้ออาจนําไปสูภาวะกลามเนื้อออนแรงได

รวมถงึกลามเนือ้หวัใจดวย  และยังกดการทํางานของไขกระดกูนําไปสู

ภาวะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลอืดต่ําได  เขาไดกับอาการ

ของผูปวย ซึง่ในประเทศไทยพชืทีม่สีาร colchicines มากคือดองดงึ

โดยเฉพาะสวนรากหรือหัว การดูแลรักษาผู ปวยที่ ไดรับพิษจาก

colchicine เนนการรักษาตามอาการและการรักษาประคับประคอง

ไมมียาตานพิษ

B) Arsenic toxicity ในภาวะพิษเฉยีบพลันจากสารหนูจะเกดิ

อาการทองเสียรุนแรงมากและอาจมีเลือดออกจากทางเดินอาหารได
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มอีาการปวดทอง คลืน่ไสอาเจยีน  อาจมภีาวะชอ็กจากการขาดน้าํ  มภีาวะ

เลอืดเปนกรด หวัใจเตนผิดจังหวะ หัวใจวาย ปอดอกัเสบ เม็ดเลอืด

แดงแตก  นําไปสูภาวะ hemoglobinuria  และไตวายได   อาจมีอาการ

ซึม ชัก หรือสับสนรวมดวยได มีรายงานพบภาวะเกล็ดเลือดต่ําได

แตไมบอยเทากับภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําหรือภาวะซีด อีกทั้งในรายนี้

มีอาการคอนขางนานและไมไดมีความรุนแรงมาก จึงนึกถึงนอยกวา

colchicine toxicity  สารหนูนีอ้าจจะปนเปอนมากับสวนประกอบ

ของสมนุไพรได ความเปนพษิจากสารหนเูฉยีบพลนั เปนภาวะทีอ่นัตราย

แตสามารถรักษาไดดวยยาตานพษิ dimercaprol จงึตองทําการตรวจ

ใหแนชัดวามีภาวะนี้ เปนสาเหตุหรือไม โดยการตรวจหาสารหนูใน

ปสสาวะ

สําหรับสารพิษอื่นๆที่อาจปนเปอนกับสมุนไพรที่ เปนพืช เชน

กลุมสารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลง และสารกําจัดหนู ไมสามารถ

อธิบายอาการทั้งสามระบบที่เกิดขึ้นพรอมๆกันได

2. กลุมโรคตดิเชือ้ทีเ่ปน systemic infection เชน leptospirosis,

scrub typhus นกึถงึนอยกวา  เนือ่งจากตลอดการเจบ็ปวย ผูปวยไมมไีข

ไมมผีื่นขึ้น และไมมีผลตรวจการทํางานของตับหรอืผลตรวจปสสาวะ

ที่ผิดปกติ

3. โรคอื่นๆ ไดแก โรคในกลุม autoimmune disease กลุม

endocrinopathy และกลุม degenerative changes นกึถงึนอย

เนื่องจากประวัติผูปวยเปนทันทีหลังมีการดื่มน้ําสมุนไพร และมี

ผูมอีาการเหมือนผูปวยอีกสองคน

ในรายนี้จงึไดรับการรกัษาตามอาการ  และทําการสงตรวจ urine drug screening, urine arsenic, leptospirosis titer และ scrub typhus

titer

ผลตรวจ urine common drug screening พบ

- Tramadol

- Clopidogrel

- Metoclopramide

- Omeprazole

- Colchicine

ซึ่งยาสี่ตัวแรกเปนยาที่ทางโรงพยาบาลแรกไดใหแกผูปวย สวน colchicine นั้นทางโรงพยาบาลไมไดจัดให และผูปวยไมไดกินยาอื่น

นอกจากดื่มน้ําสมุนไพรเทาน้ัน

ผลตรวจ urine arsenic พบ

AS 9.82 microgram/gr.Cr  (normal < 50 microgram/gr.Cr)

นั่นคือไมพบสารหนูในปริมาณที่ผิดปกติ

ผล  leptospirosis titer, scrub typhus titer, dengue NS one ทัง้หมด negative

ดงันัน้ การวนิจิฉยัในผูปวยรายนีค้ือ colchicine toxicity จากสมุนไพร

หลงัจากนอนโรงพยาบาลไปประมาณสีว่นั  ผูปวยปวดทองลดลง  และหายจากอาการถายเหลว  แตเร่ิมมผีมรวงและเม็ดเลอืดขาวเริ่มต่ําลง

ไดรบั G-CSF อยูประมาณสามวัน  จากนัน้เมด็เลอืดกลบัมาเปนปกต ิ สําหรับ congestive heart failure นัน้  ผูปวยมีอาการเหนื่อยลดลง

ติดตามทํา echocardiogram ประมาณสามสัปดาห พบวาการบีบตัวของหัวใจดีขึ้น LVEF 58% และในที่สุดผู ปวยสามารถ

ออกจากโรงพยาบาลไดโดยแข็งแรงเปนปกติ จากนั้นไดติดตามสอบถามจากพระธุดงค ไดขอมูลเพิ่มเตมิวาสมุนไพรเปนรากไมดองดึง
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ดองดึง เปนพืชสมุนไพรไทย มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gloriosa
superba L. อยูในวงศ Colchicaceae  ตําราไทยใชหวัดองดึงรักษา
อาการปวดตามขอ สามารถนําหัวมาฝนน้ําทาแกพิษแมลงสัตวกดัตอย
หรือตําพอกแกปวดขอ

หัวและเหงาของดองดึงมีสารสําคัญหลายชนิด แตที่รูจักกันดคีือ
colchicine ซึง่มีคณุสมบัตยิบัยัง้การแบงตวัแบบ mitosis ของเซลล
ตางๆ โดยยบัยัง้การเกดิโพลีเมอร (polymerization) ของ microtubule
ที่สําคัญในการแบงเซลล เซลลจึงขยายตัวและเจริญเติบโตไมได
นอกจากนัน้ colchicine ยังมีผลตอการทํางานของเม็ดเลอืดขาวชนดิ
neutophil จึงมีผลลดกระบวนการอักเสบ (anti-inflammatory)
ยาชนดินีจ้งึใชในการรักษาโรคขออกัเสบเฉยีบพลันจากเกาท   และภาวะ
อกัเสบใน Behcet’s disease

อาการเปนพิษจากการไดรับ colchicine  เกนิขนาด คลายกบัภาวะ
เปนพิษจากสารหนูมาก กลาวคือ เริ่มจากมีอาการคลื่นไสอาเจียน

ปวดทอง ถายเหลว หลังกิน 2-5 ชัว่โมง  ในรายทีร่นุแรงจะมีภาวะไตวาย
(acute renal failure) ในเวลา 24-72 ชัว่โมงตอมาจะมภีาวะทีเ่กดิจาก
การลมเหลวของหลายระบบที่สําคัญไดแก หัวใจและหลอดเลือด
ทําใหช็อก กลามเนือ้ออนแรง เมด็เลอืดขาว และเกลด็เลือดต่ํา เปนตน
ในรายที่รนุแรง ผูปวยจะเสียชีวติจากอวยัวะของหลายระบบลมเหลว

ดองดึงจึงเปนสมุนไพรที่อันตราย และจะตองมีคําแนะนําถึง
ขนาดที่เหมาะสมเทานั้น มิฉะนั้นอาจจะเปนอันตรายเหมือนผูปวย
รายนี้ได
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