ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ...มีความปลอดภัยมากน้ อยเพียงใด??
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เห็ดหลินจือ จัดเป็ นราชาแห่งสมุนไพรจีนทีม่ กี ารใช้มานานกว่า 4,000 ปี ทัง้ ในประเทศจีน ญีป่ นุ่
ไต้หวัน รวมทัง้ ประเทศไทย เป็ นยาอายุวฒ
ั นะและรักษาโรคต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ ปจั จุบนั มีผลิตภัณฑ์เห็ด
หลินจือในท้องตลาดมากมาย แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ มีความปลอดภัยมากน้อย
เพียงใด??
ผลิ ตภัณฑ์เห็ดหลิ นจือในท้องตลาด
เห็ดหลินจือเป็ นเห็ดทีพ่ บได้ในปา่ แถบทวีปเอเซีย
ปจั จุบนั มีการเพาะเห็ดหลินจือในหลาย
ประเทศ การเพาะเลีย้ งเห็ดหลินจือจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 เดือน จึงจะได้ดอกเห็ด ในขณะทีค่ วาม
ต้องการเห็ดหลินจือมีมากทําให้มกี ารพัฒนาการเพาะเลีย้ งเห็ดในถังหมักจะได้เส้นใย (mycelia) ซึง่ จะใช้
เวลาน้อยกว่ามาก และสามารถควบคุมสภาวะการณ์ได้ ซึง่ จะทําให้ได้ปริมาณสารสําคัญมากขึน้ ซึง่
สภาวะการณ์ทเ่ี หมาะสมคือ อุณหภูมิ 30-35°C และ pH 4-4.5 และการเติมสารอาหารกรดไขมันจําเป็ น
ฉะนัน้ เราจะพบผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในท้องตลาดทีจ่ ะได้จากส่วนต่าง ๆ ของเห็ดคือ ส่วนทีเ่ ป็ นร่มหรือ
ดอกเห็ด (fruity body) สปอร์ และส่วนทีเ่ ป็ นเส้นใย ผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ พบได้ทงั ้ ในรูปแบบทีไ่ ม่ได้สกัด
และทีเ่ ป็ นสารสกัด ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือทีไ่ ม่ได้สกัด เช่น ส่วนทีเ่ ป็ นร่มหรือดอกเห็ด (fruity body) ฝาน
เป็ นชิน้ หรือยังคงเป็ นดอกเห็ดทัง้ ดอก แล้วนําไปต้มกับนํ้า หรือเป็ นดอกเห็ดทีบ่ ดเป็ นผงบรรจุแคปซูล
หรือตอกเป็ นเม็ด หรือทําเป็ นชาชง ส่วนสปอร์กจ็ ะเป็ นสปอร์ทก่ี ระเทาะเปลือกแล้วบรรจุแคปซูล หรือ
เป็ นผงชงกับนํ้า ส่วนทีเ่ ป็นเส้นใยจะนํามาตากแห้งแล้วนําไปปรุงเป็ นอาหาร ทําเป็ นซุป หรือทําเป็ นผง
บรรจุแคปซูลหรือตอกเป็ นเม็ด ส่วนผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นรูปสารสกัด จะเป็ นการสกัดจากส่วนดอกเห็ดหรือ
เส้นใยด้วยนํ้าร้อน หรือแอลกอฮอล์ แล้วทําให้แห้งบรรจุแคปซูลหรือตอกเป็ นเม็ด ปจั จุบนั มีการ
พัฒนาการสกัดโดยใช้วธิ ี supercritical fluid CO2 extraction ซึง่ เป็ นวิธที ใ่ี ช้อุณหภูมทิ ต่ี ่าํ ไม่ตอ้ งใช้ตวั ทํา
ละลาย (solvent) เป็ นวิธที เ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตามทีท่ ราบกันดีวา่ สารสําคัญในเห็ดหลินจือจะเป็ นสารกลุ่ม polysaccharides, terpenes, และ
สารกลุ่ม glycoproteins (อ่านรายละเอียดในบทความ “เห็ดหลินจือ…จากงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์”)
สารเหล่านี้จะพบได้ในปริมาณทีต่ ่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ มีงานวิจยั สํารวจผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือทีข่ าย
ในฮ่องกงพบว่า ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสารสกัดจากดอกเห็ดจะมีปริมาณสาร polysaccharides 1.1-15.8 %
และสาร terpenes ปริมาณ 0.44-7.58% ซึง่ เป็ นข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นว่าปริมาณสารสําคัญจะขึน้ กับ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษทั
การศึกษาความปลอดภัย
มีรายงานวิจยั เกีย่ วกับความปลอดภัยของเห็ดหลินจือทัง้ การทดลองในสัตว์และในคน งานวิจยั ที่
ทดสอบความเป็ นพิษในหนูพบว่าสารสกัดเห็ดหลินจือทีฉ่ ีดเข้าช่องท้องมีคา่
LD50 สูงถึง 38 กรัม/

กิโลกรัม สารสกัดนํ้า มีคา่
LD50 มากกว่า 5 กรัม/กิโลกรัม ไม่ก่อเกิดพิษต่อระบบเลือด ตับและไต
การให้สารสกัดแอลกอฮอล์แก่หนูในขนาด 1.2 และ 12 กรัม/กิโลกรัม ทุกวัน เป็ นเวลา 30 วัน ไม่พบพิษ
ต่อตับและการเจริญเติบโต การให้สารสกัดแอลกอฮอล์แก่สนุ ขั ในขนาด 12 กรัม/กิโลกรัม ทุกวัน เป็ น
เวลา 15 วัน และขนาด 24 กรัม/กิโลกรัม ทุกวัน เป็ นเวลา 13 วัน ไม่พบพิษ การศึกษาในผูป้ ว่ ยชายโรค
ทางเดินปสั สาวะจํานวน 88 คน รับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 6 มิลลิกรัม ทุกวัน เป็ นเวลา 12
สัปดาห์ พบว่าผูป้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ กว่ากลุ่มควบคุม และไม่พบผลข้างเคียงและความเป็ นพิษต่อระบบ
เลือด ตับและไต แสดงว่าสารสกัดเห็ดหลินจือ (ส่วนดอก) มีความปลอดภัยในการรับประทานเป็ นระยะ
ยาว ส่วนการศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลันของสปอร์เห็ดหลินจือพบว่าค่า LD50 มากกว่า 10 กรัม/
กิโลกรัม และไม่พบความเป็ นพิษต่อยีน (พันธุกรรม) และอสุจิ การศึกษาในหนูพบว่าการป้อนสปอร์เห็ด
หลินจือขนาด 4.5 กรัม/กิโลกรัม เป็ นเวลา 30 วัน ไม่ก่อเกิดพิษ
การก่อการแพ้
การรับประทานเห็ดหลินจือไม่พบการก่อการแพ้
แต่สปอร์ของเห็ดอาจจะทําให้แพ้ได้
เช่นเดียวกับสปอร์ของเห็ด ราในอากาศ มีรายงานพบว่าผูท้ เ่ี ป็ นโรคภูมแิ พ้จะแพ้สปอร์มากกว่าดอกเห็ด
ผลข้างเคียง
การรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 1.5-9 กรัม/วัน ไม่พบผลข้างเคียงอย่างรุนแรง แต่
อาจจะพบว่า มีอาการง่วงนอน กระหายนํ้า ปสั สาวะบ่อย เหงือ่ ออก อุจจาระเหลว หรือมีผน่ื แพ้
ข้อควรระวัง
- การรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 2-10 กรัม/วัน ร่วมกับวิตามินซี ขนาด 6-12 กรัม/
วัน จะทําให้ถ่ายอุจจาระเหลว
- ควรระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยากดภูมติ า้ นทาน
ทัง้ นี้เพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ ์เพิม่ ภูมิ
ต้านทาน
- ควรระวังการใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ประทานยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุม่ ของเกร็ดเลือด เช่น ยา
aspirin หรือยา warfarin ทัง้ นี้เพราะเห็ดหลินจือมีฤทธิ ์เสริมยาดังกล่าว
- สารสกัดนํ้าเห็ดหลินจือมีฤทธิ ์เสริมยาต้านจุลชีพ cefazolin ต่อเชือ้ Klebsiella oxytoca
ATCC 8724, Bacillus subtilis ATCC 6603, Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Escherichia coli ATCC 25933 และ Salmonella typhi ATCC 6509
สรุป จะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือทีไ่ ม่ได้สกัดทัง้ ทีไ่ ด้จากส่วนดอก สปอร์ และเส้นใยมีความ
ปลอดภัยในการรับประทาน ในขนาด 1.87 กรัม/นํ้าหนักตัวเป็ นกิโลกรัม/วัน เป็ นเวลา 26 สัปดาห์ หรือ
เทียบเท่ากับขนาดการรับประทาน 112.2 กรัม ต่อวัน ของผูใ้ หญ่น้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม เป็ นเวลา 4
เดือน แต่การรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือจะต้องระวังในผูป้ ว่ ยเบาหวาน ผูป้ ว่ ยทีเ่ ปลีย่ นถ่ายอวัยวะ
ทีต่ อ้ งรับประทานยากดภูมติ า้ นทาน และผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยาป้องกันการเกาะตัวของเกร็ดเลือด ส่วนผู้
ทีเ่ ป็ นโรคภูมแิ พ้จะต้องระวังการแพ้สปอร์ของเห็ด
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