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แจ้งเตือนภัยร้าย “เห็ดพิษ” เผลอกิน
ถึงขั�นเสียชีวิต

ข้อแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที�

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย
โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื�อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื�นที�ชายแดน
สํานักงานความร่วมมืออระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ประจําสัปดาห์ 12 - 18 พฤษภาคม 2565

เหตุการณ์อื�น ๆ
ที�สําคัญประจําสัปดาห์

วันที� 12 พฤษภาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ 
จังหวัดน่าน แจ้งว่าที�ประชุมคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดน่าน เตรียมผลักดันให้ 
เป�ดด่านชายแดนห้วยโก๋น วันที� 1 มิถุนายน 
2565 ขณะเดียวกัน สถานศึกษา 574 แห่ง 
เตรียมพร้อมเป�ดการเรียนการสอนใน              
วันที� 17 พฤษภาคม 2565
วันที� 16 พฤษภาคม 2565 สํานักข่าว The 
Laotian Times รายงานว่า จากมาตรการ 
การเป�ดประเทศของ สปป.ลาว ทําให้นักเรียน 
นักศึกษา เข้าสู่การเรียนตามระบบปกติ    
จากการสํารวจเพื�อนร่วมชั�นอย่างไม่เป�น 
ทางการ ที�จัดทําโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ท้องถิ�น พบว่า ร้อยละ 69.6 ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม ไม่เห็นด้วย กับการกลับมา 
เรียนตามปกติ และมีเพียงร้อยละ 23.9      
ที�เห็นด้วย เนื�องจากป�ญหาเศรษฐกิจ 
วิกฤติด้านนํ�ามันเชื�อเพลิงซึ�งมีราคาสูงและ 
เริ�มขาดแคลน มีผลกระทบต่อค่าครองชีพ   
ที�ต้องใช้จ่ายเพิ�มขึ�นในแต่ละวัน
วันที� 18 พฤษภาคม 2565                    
จังหวัดเชียงราย เป�ดจุดผ่านแดนถาวร 
ไทย-ลาว ให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก 4 จุด  
ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร (ท่าเรือบั�ก)               
ต.เวียง อ.เชียงของ จุดผ่านแดนถาวร 
สะพาน มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที� 4        
ต. เวียง อ.เชียงของ จุดผ่านแดนถาวร 
เยื�องหน้าที�ว่าการอําเภอเชียงแสน ต. เวียง 
อ.เชียงแสน และจุดผ่านแดนถาวร 
สามเหลี�ยมทองคํา บ้านสบรวก ต. เวียง   
อ. เชียงแสน 
วันที� 28-29 พฤษภาคม 2565  เครือข่าย 
แก้ป�ญหาคืนสัญชาติคนไทย จังหวัดพังงา 
ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียม 
จัดกิจกรรมเวที ในหัวข้อ “เล่าขานตํานาน 
20 ป� คนเครือข่าย  10 ป� กฎหมายกับ   
เส้นทางสู่ความเป�นพลเมืองไทย” ณ โรงยิม 
อบจ. ระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
เพื�อสรุปบทเรียนการขับเคลื�อนการแก้
ป�ญหาในระดับพื�นที� รวมทั�งนําเสนอนโยบาย 
ของเครือข่ายและป�ญหาอุปสรรค

     

     12 พฤษภาคม 2565 กรมควบคุมโรค แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังการนําเห็ดป�า 
มาปรุงอาหาร เพราะอาจเป�น “เห็ดพิษ” ได้ เนื�องจากช่วงนี�เข้าสู่ฤดูฝนและเป�นช่วงที� 
เห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป�าในธรรมชาติ ซึ�งมีทั�งเห็ดที�สามารถ
รับประทานได้ และรับประทานไม่ได้ แยกออกจากกันยากหากไม่มีความเชี�ยวชาญพอ   
เมื�อเก็บหรือซื�อมารับประทาน จึงเสี�ยงต่อการเสียชีวิต ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา
ตั�งแต่วันที� 1 ม.ค. - 7 พ.ค.2565 พบผู้ป�วยจากการบริโภคเห็ดพิษจํานวน 81 ราย    
ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต
     สําหรับเห็ดพิษที�เป�นสาเหตุทําให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เห็ดระโงกพิษ บางแห่ง 
เรียกว่า เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร 
และกล้ามเนื�อ ทําให้ตับไตวายซึ�งเป�นสาเหตุการเสียชีวิต ตามข้อมูลที�ได้รับการบอกต่อ 
กันมาในการทดสอบความเป�นพิษของเห็ด เช่น ต้มเห็ดพิษกับข้าวหรือหอมแดงแล้ว 
จะทําให้ข้าวหรือหอมแดงเปลี�ยนสี  แม้แต่การจุ่มช้อนหรือตะเกียบเงินขณะต้ม แล้ว 
เปลี�ยนเป�นสีดําจึงจะแสดงว่ามีพิษ หลักการนี�ไม่สามารถใช้ทดสอบกับเห็ดเหล่านี�ได้ 
เนื�องจากมีสารพิษที�ทนต่อความร้อน แม้จะปรุงให้สุกแล้ว ก็ไม่สามารถทําลายสารพิษ 
นั�นได้ ฉะนั�นหากไม่แน่ใจว่า เป�นเห็ดชนิดใด มีพิษหรือไม่ ไม่ควรบริโภคเด็ดขาด

รายงานโรคและภัยสุขภาพที� น่ าสนใจ 
ตามแนวชายแดน

    เจ้าหน้าที�แจ้ง อสต. ประสานกับเจ้าหน้าที�สาธารณสุข  เพื� อให้ความรู้แก่ลูกบ้าน
เกี�ยวกับ อันตรายจากการบริโภคเห็ดพิษ อาการและการช่วยเหลือเบื�องต้น โดยให้
รู้จักสังเกตความแตกต่างระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดที�รับประทานได้ หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก 
หรือสงสัยว่าจะเป�นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บหรือซื�อมาปรุงอาหาร รวมถึงหลีกเลี�ยงการ 
รับประทานเห็ดร่วมกับการดื�มสุรา เพราะฤทธิ�จากแอลกอฮอล์จะทําให้พิษเห็ดแพร่ 
กระจายในร่างกายอย่างรวดเร็ว สําหรับผู้ป�วยที�กินเห็ดพิษและมีอาการคลื�นไส้ 
อาเจียน ถ่ายเหลว ภายหลังจากการรับประทานเห็ด ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อม 
ทั�งนําตัวอย่างเห็ดที�รับประทานไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยด้วย เพื� อง่ายต่อ   
การให้การรักษาต่อไป



https://transbordernews.in.th/home/?p=31491
https://laotiantimes.com/2022/05/16/students-in-laos-see-a-difficult-future-in-the-new-normal/ 
https://m.facebook.com/story.php? 
story_fbid=pfbid027WbSzqXntZZYCFMrsv9VwmjECF3rnr5fuMrD8nAxDKt7Aa6xfyyybcBUZKtyRhuKl&id=10 
0064878752286 https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25266&deptcode=brc&news_views=1690
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190610112345482
https://region3.prd.go.th/region3_ci/chiangrai/news/48446
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=19111&deptcode=brc
ขอบคุณภาพจาก : https://www.brighttv.co.th/news/social/department-of-disease-control-poisonous- 
mushrooms
โครงการ ASEAN Biodiaspora Virtual Center (ABVC) in collaboration with Bluedot Inc.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://covidnow.moh.gov.my/
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศกัมพูชา สปป ลาว เมียนมา เวียดนาม กองเอเซียตะวันออก 2 กรมเอเซียตะวันออก กระทรวง 
การต่างประเทศ 11 พฤษภาคม 2565

อ้างอิง

สถานการณ์โรคโควิด 19 และข้อมูลอื�น ๆ ที�น่าสนใจของประเทศเพื� อนบ้าน
ข้อมูล ณ วันที� 18 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลโควิด 19 / ประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ไทย

รายใหม่
สะสม

จํานวนผู้ติดเชื�อ (ราย)  
-

136,262

 
51

209,553

 
2,017

4,483,295

 
14

613,182

 
5,633

4,388,610

อัตราป�วยรายวัน ต่อ 1 แสนประชากร
(เฉลี�ย 7 วัน) 0 1.303 7.842 0.03 9.317

การตรวจพบเชื�อ (%)
(14 วันย้อนหลัง) 0.7 46.8 4.6 0.2 40.64

รายใหม่
สะสม

รักษาหาย (ราย)  
-

133,198

 
-

208,527

 
2,548

4,417,694

 
10

557,903

 
8,042

4,298,132

รายใหม่
สะสม

เสียชีวิต (ราย)  
-

3,056

 
-

754

 
7

35,630

 
-

19,434

 
45

29,595

ประชากรที�ได้รับวัคซีนครบโดส (%) 90 73.7 82.7 46 75.2

ประชากรกลุ่มเสี�ยงสูงที�ได้รับวัคซีน
ครบโดส (%) 90 90 90 90 90
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