Red fly agaric / brown fly agaric / panther
agaric (Amanita muscaria var. muscaria /var.
regalis /pantherina)
(ภาษานอร์เวย์: Rød / Brun / Panter fluesopp)
เห็ดประเภทนี้มีครี บออกขาวและก้านเป็ นวงแหวน ฐานก้านมีลกั ษณะเป็ น
กระเปาะ หมวกเป็ นสี ออกแดงหรื อน้ าตาลแต้มสี ขาวที่บริ เวณส่วนนูนของผิว
ซึ่งอาจหลุดร่ อนออกมาได้

เห็ดพิษในนอร์ เวย์

ควำมเป็ นพิษ
เห็ด Amanita ทั้งสามชนิดเป็ นพิษต่อระบบประสาท อาการที่พบมักแสดงออกภายใน 30 นาทีถึง 3 ชัว่ โมงหลังรับประทาน
แม้เพียงปริ มาณเล็กน้อยก็อาจทาให้เกิดอาการสับสน วิงเวียน ใจสัน่ และท้องเสี ย พบอาการเป็ นพิษรุ นแรงน้อยแต่หากรับประทาน
เป็ นปริ มาณมากก็อาจทาให้เกิดอาการรุ นแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

Orange birch bolete (Leccinum versipelle)
(ภาษานอร์เวย์: Rødskrubb)
เห็ดรู น้ ีมีหมวกสี น้ าตาลออกแดงและก้านสี ขาวปิ ดคลุมด้วยเกล็ดสี ดา เนื้อจะ
คล้ าลงเมื่อตัดเปลือย เห็ดชนิดนี้พบได้ทวั่ ไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของนอร์เวย์

ป่ าของนอร์เวย์เป็ นแหล่งกาเนิดของเห็ดทั้งที่รับประทานได้และไม่ได้ และยังมีเห็ดที่มีพิษอีกด้วย
เห็ดที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในนอร์เวย์มีลกั ษณะคล้ายกับเห็ดป่ าที่รับประทานได้ ซึ่งบางประเทศมีการเก็บบริ โภคกันทัว่ ไป

คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์ ในกำรเก็บเห็ดป่ ำ:
ควำมเป็ นพิษ
เห็ดหมวกส้มนี้สามารถรับประทานได้โดยจะต้องปรุ งสุ กเป็ นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ทั้งนี้เห็ดชนิดนี้ที่ได้รับความร้อนไม่เพียงพอ
ในขณะปรุ งอาจทาให้เกิดอาการท้องเสี ยซึ่งพบได้บ่อยครั้งในนอร์เวย์มากกว่าเห็ดชนิดอื่น ๆ อาจเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสี ย ปวดเกร็ งท้องภายในสองถึงสามชัว่ โมงหลังรับประทาน อาการมักหายไปเองภายใน 1-2 วัน การรับประทานเป็ นจานวน
มากอาจทาให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

Brown roll-rim (Paxillus involutus)
(ภาษานอร์เวย์: Pluggsopp)
เห็ดชนิดนี้มีหมวกสี น้ าตาลขอบม้วนเข้า ก้านสี น้ าตาล โดยครี บจะมีสีคล้ าลง
หากช้ า
เห็ดขอบม้วนสี น้ าตาลนี้พบได้ทวั่ ไปในนอร์เวย์.
ควำมเป็ นพิษ
เห็ดขอบม้วนสี น้ าตาลมีสารพิษหลายตัวที่ทาให้เกิดอาการแตกต่างกันไป อาจเกิดอาการอาเจียน ท้องเสี ย และปวดเกร็ งท้องขึ้น
ภายใน 30 นาทีถึง 3 ชัว่ โมงหลังบริ โภคเห็ดสด การรับประทานเห็ดขอบม้วนปรุ งสุ กซ้ าอาจทาให้เกิดพิษรุ นแรง ซึ่งจะไปทาลาย
เซลล์เม็ดเลือดแดงและไต
ภาพ : Per Marstad

• คุณจะต้องจาแนกเห็ดได้อย่างถูกต้องก่อนเก็บมาเพื่อบริ โภค
• อย่าชิมเห็ดที่ไม่รู้จกั โดยเด็ดขาด เห็ดที่มีพิษร้ายแรงหลายชนิดมีรสชาติอ่อน ๆ
• เข้ารับการฝึ กอบรม เกี่ยวกับวิธีการจาแนกเห็ด
• ในกรณี ที่สงสัยว่าได้รับพิษ กรุ ณาติดต่อศูนย์ขอ้ มูลพิษวิทยาของนอร์เวย์

Norwegian Poison Information Centre
โทร: 22 59 13 00 (บริ การฉุ กเฉิ น 24 ชัว่ โมง)
www.giftinfo.no

เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึ้นโดยศูนย์ขอ้ มูลพิษวิทยาของนอร์ เวย์ (Norwegian Poison Information Centre) (www.giftinfo.no).
สามารถสัง่ คู่มือจัดพิมพ์ฉบับเต็มในภาษานอร์ เวย์หรื อดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
Norges sopp- og nyttevekstforbund สมาคมผูศ้ ึกษาด้านเชื้อรา เห็ดและพืชที่เป็ นประโยชน์
(www.soppognyttevekster.no) ได้จดั ทาหลักสูตรเกี่ยวกับ
การจาแนกเห็ด และชุดข้อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไปเพื่อช่วยในการตรวจสอบผลผลิตที่เก็บได้

2015

Destroying angel
(Amanita virosa)
(ภาษานอร์เวย์: Hvit fluesopp)
เห็ดมีลกั ษณะเป็ นสี ขาวทั้งหมด (หมวก ก้าน ครี บ และ
เนื้อเห็ด) ก้านเห็ดจะมีลกั ษณะเป็ นแหวนซึ่งอาจแยกตัว
ออกมาได้ ด้านล่างสุ ดของก้านจะหุ ม้ อยูด่ ว้ ยถุงหุ ม้ เห็ด
ชนิดนี้มกั พบได้ทวั่ ไปในป่ าของนอร์เวย์

Destroying angel

Deadly webcap
(Cortinarius rubellus)
(ภาษานอร์เวย์: Spiss giftslørsopp)
เห็ดมีลกั ษณะเป็ นสี น้ าตาลออกแดงทั้งหมด (หมวก ก้าน
ครี บและเนื้อเห็ด) เห็ดชนิดนี้พบได้ทวั่ ไปในป่ าของ
นอร์เวย์

Deadly webcap

Death cap
(Amanita phalloides)
(ภาษานอร์เวย์: Grønn fluesopp)
สี ของหมวกมีท้ งั สี เขียวไปจนถึงน้ าตาล และเหลือง ครี บ
และก้านเป็ นสี ขาว ก้านเห็ดจะมีลกั ษณะเป็ นแหวนซึ่ง
อาจแยกตัวออกมาได้ ด้านล่างสุ ดของก้านจะหุ ม้ อยูด่ ว้ ย
ถุงหุ ม้ เห็ดชนิดนี้พบได้ยากในนอร์เวย์

Death cap

Fool’s webcap
(Cortinarius orellanus)
(ภาษานอร์เวย์: Butt giftslørsopp)
มีลกั ษณะคล้ายกับ Deadly Webcap
แต่หมวกเห็ดจะมีลกั ษณะเว้า เป็ นเห็ดที่พบได้นอ้ ยใน
นอร์เวย์แต่สามารถพบได้ในป่ าผลัดใบ

Fool’s webcap

Funeral bell
(Galerina marginata)
(ภาษานอร์เวย์: Flatklokkehatt)
เห็ดมีลักษณะเป็นสีน้าตาลทัง้ หมด
(ครีบ ก้านและเนือ
้ เห็ด) ตัวอย่างมักมี
ขนาดเล็ก เห็ดชนิดนี้พบได้ทั่วไปใน
นอร์เวย์ โดยมากมักโตรวมกันเป็น
กระจุกตามเปลือกไม้หรือตอไม้

ควำมเสี่ ยงจำกกำรจำแนกผิดพลำด
Deadly Webcap มักโตในบริ เวณเดียวกันกับเห็ด
Funnel Chanterelle (Craterellus
tubaeformis) ที่รับประทานได้ อีกทั้งเห็ดทั้งสอง
ชนิดนี้ยงั มีสีที่ใกล้เคียงกัน (ดูจากภาพ) จาเป็ นอย่างยิ่งใน
การตรวจจาแนกเห็ดก่อนเก็บเพื่อให้แน่ใจว่า Deadly
Webcap ไม่ปะปนอยูก่ บั เห็ด Chanterelles
ที่รับประทานได้

Funural bell

Deadly webcap และ Chanterelles

ควำมเป็ นพิษ
การบริ โภคเห็ดสามชนิดเหล่านี้แม้เพียงปริ มาณเล็กน้อยก็อาจทาให้เกิดพิษรุ นแรงได้ หลังเวลาผ่านไปอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง อาจเกิด
อาการ เช่น ท้องเสี ย ถ่ายเหลว ปวดเกร็ งที่ทอ้ ง และอาเจียน อาจส่งผลต่อตับอย่างรุ นแรงและเป็ นอันตรายต่อชีวิตภายใน 2-3 วัน
หากสงสัยว่าได้รับพิษ
กรุ ณาติดต่อศูนย์ขอ้ มูลพิษวิทยาของนอร์เวย์ผา่ นสายด่วนให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด
24 ชัว่ โมง

ควำมเป็ นพิษ
Webcap ทั้งสองชนิดแม้เพียงปริ มาณเล็กน้อยก็มีพิษเพียงพอที่จะทาให้ไตเสี ยหายอย่างรุ นแรง อาการเป็ นพิษจะ
ไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าจะผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 วันหลังการบริ โภค ซึ่งจะมีลกั ษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ เช่น เป็ นไข้ หรื อปริ มาณ
ปัสสาวะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง มีโอกาสเสี่ ยงสูงที่จะทาให้ไตวายภายใน 3-10 วัน หากสงสัยว่ารับประทาน
เข้าไปโดยไม่ได้ต้ งั ใจ กรุ ณาติดต่อศูนย์ขอ้ มูลพิษวิทยาของนอร์เวย์ผา่ นสายด่วนให้บริ การฉุ กเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมงเพื่อ
ขอคาแนะนาในการติดตามอาการเพิ่มเติม

