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 เหด็หลนิจอื จดัเป็นราชาแหง่สมนุไพรจนีทีม่กีารใชม้านานกวา่ 4,000 ปี ทัง้ในประเทศจนี ญีปุ่น่ 
ไตห้วนั รวมทัง้ประเทศไทย เป็นยาอายวุฒันะและรกัษาโรคต่าง ๆ จะเหน็ไดว้า่ปจัจุบนัมผีลติภณัฑเ์หด็
หลนิจอืในทอ้งตลาดมากมาย แลว้เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ผลติภณัฑเ์หล่านัน้มคีวามปลอดภยัมากน้อย
เพยีงใด??  

ผลิตภณัฑเ์หด็หลินจือในท้องตลาด 
 เหด็หลนิจอืเป็นเหด็ทีพ่บไดใ้นปา่แถบทวปีเอเซยี ปจัจุบนัมกีารเพาะเหด็หลนิจอืในหลาย
ประเทศ การเพาะเลีย้งเหด็หลนิจอืจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 5-7 เดอืน จงึจะไดด้อกเหด็ ในขณะทีค่วาม
ตอ้งการเหด็หลนิจอืมมีากทาํใหม้กีารพฒันาการเพาะเลีย้งเหด็ในถงัหมกัจะไดเ้สน้ใย (mycelia) ซึง่จะใช้
เวลาน้อยกวา่มาก และสามารถควบคุมสภาวะการณ์ได ้ ซึง่จะทาํใหไ้ดป้รมิาณสารสาํคญัมากขึน้ ซึง่
สภาวะการณ์ทีเ่หมาะสมคอื อุณหภูม ิ 30-35°C และ pH 4-4.5 และการเตมิสารอาหารกรดไขมนัจาํเป็น 
ฉะนัน้เราจะพบผลติภณัฑเ์หด็หลนิจอืในทอ้งตลาดทีจ่ะไดจ้ากสว่นต่าง ๆ ของเหด็คอื สว่นทีเ่ป็นรม่หรอื
ดอกเหด็ (fruity body) สปอร ์ และสว่นทีเ่ป็นเสน้ใย ผลติภณัฑเ์หล่านัน้พบไดท้ัง้ในรปูแบบทีไ่มไ่ดส้กดั 
และทีเ่ป็นสารสกดั ผลติภณัฑเ์หด็หลนิจอืทีไ่มไ่ดส้กดั เชน่ สว่นทีเ่ป็นรม่หรอืดอกเหด็ (fruity body) ฝาน
เป็นชิน้ หรอืยงัคงเป็นดอกเหด็ทัง้ดอก แลว้นําไปตม้กบัน้ํา หรอืเป็นดอกเหด็ทีบ่ดเป็นผงบรรจุแคปซลู
หรอืตอกเป็นเมด็ หรอืทาํเป็นชาชง สว่นสปอรก์จ็ะเป็นสปอรท์ีก่ระเทาะเปลอืกแลว้บรรจุแคปซลู หรอื
เป็นผงชงกบัน้ํา สว่นทีเ่ป็นเสน้ใยจะนํามาตากแหง้แลว้นําไปปรงุเป็นอาหาร ทาํเป็นซุป หรอืทาํเป็นผง
บรรจุแคปซลูหรอืตอกเป็นเมด็ สว่นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นรปูสารสกดั จะเป็นการสกดัจากสว่นดอกเหด็หรอื
เสน้ใยดว้ยน้ํารอ้น หรอืแอลกอฮอล ์ แลว้ทาํใหแ้หง้บรรจุแคปซลูหรอืตอกเป็นเมด็ ปจัจุบนัมกีาร
พฒันาการสกดัโดยใชว้ธิ ีsupercritical fluid CO2 extraction ซึง่เป็นวธิทีีใ่ชอุ้ณหภมูทิีต่ํ่า ไมต่อ้งใชต้วัทาํ
ละลาย (solvent) เป็นวธิทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ตามทีท่ราบกนัดวีา่สารสาํคญัในเหด็หลนิจอืจะเป็นสารกลุ่ม polysaccharides, terpenes, และ
สารกลุ่ม glycoproteins (อา่นรายละเอยีดในบทความ “เหด็หลนิจอื…จากงานวจิยัสูก่ารใชป้ระโยชน์”) 
สารเหล่าน้ีจะพบไดใ้นปรมิาณทีต่่างกนัในแต่ละผลติภณัฑ ์ มงีานวจิยัสาํรวจผลติภณัฑเ์หด็หลนิจอืทีข่าย
ในฮอ่งกงพบวา่ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นสารสกดัจากดอกเหด็จะมปีรมิาณสาร polysaccharides 1.1-15.8 % 
และสาร terpenes ปรมิาณ 0.44-7.58%  ซึง่เป็นขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ปรมิาณสารสาํคญัจะขึน้กบั
ผลติภณัฑข์องแต่ละบรษิทั 

การศึกษาความปลอดภยั 
มรีายงานวจิยัเกีย่วกบัความปลอดภยัของเหด็หลนิจอืทัง้การทดลองในสตัวแ์ละในคน งานวจิยัที่

ทดสอบความเป็นพษิในหนูพบวา่สารสกดัเหด็หลนิจอืทีฉ่ีดเขา้ชอ่งทอ้งมคีา่  LD50 สงูถงึ 38 กรมั/



กโิลกรมั  สารสกดัน้ํา มคีา่  LD50 มากกวา่ 5 กรมั/กโิลกรมั ไมก่่อเกดิพษิต่อระบบเลอืด ตบัและไต 
การใหส้ารสกดัแอลกอฮอลแ์ก่หนูในขนาด 1.2 และ 12 กรมั/กโิลกรมั ทุกวนั เป็นเวลา 30 วนั ไมพ่บพษิ
ต่อตบัและการเจรญิเตบิโต การใหส้ารสกดัแอลกอฮอลแ์ก่สนุขัในขนาด 12 กรมั/กโิลกรมั ทุกวนั เป็น
เวลา 15 วนั และขนาด 24 กรมั/กโิลกรมั ทุกวนั เป็นเวลา 13 วนั ไมพ่บพษิ การศกึษาในผูป้ว่ยชายโรค
ทางเดนิปสัสาวะจาํนวน 88 คน รบัประทานสารสกดัเหด็หลนิจอืขนาด 6 มลิลกิรมั ทุกวนั เป็นเวลา 12 
สปัดาห ์ พบวา่ผูป้ว่ยมอีาการดขีึน้กวา่กลุ่มควบคุม และไมพ่บผลขา้งเคยีงและความเป็นพษิต่อระบบ
เลอืด ตบัและไต  แสดงวา่สารสกดัเหด็หลนิจอื (สว่นดอก) มคีวามปลอดภยัในการรบัประทานเป็นระยะ
ยาว สว่นการศกึษาความเป็นพษิเฉียบพลนัของสปอรเ์หด็หลนิจอืพบวา่คา่ LD50 มากกวา่ 10 กรมั/
กโิลกรมั  และไมพ่บความเป็นพษิต่อยนี (พนัธุกรรม) และอสจุ ิการศกึษาในหนูพบวา่การป้อนสปอรเ์หด็
หลนิจอืขนาด 4.5 กรมั/กโิลกรมั  เป็นเวลา 30 วนั ไมก่่อเกดิพษิ 

การก่อการแพ้ 
 การรบัประทานเหด็หลนิจอืไมพ่บการก่อการแพ ้ แต่สปอรข์องเหด็อาจจะทาํใหแ้พไ้ด้
เชน่เดยีวกบัสปอรข์องเหด็ ราในอากาศ มรีายงานพบวา่ผูท้ีเ่ป็นโรคภมูแิพจ้ะแพส้ปอรม์ากกวา่ดอกเหด็ 

ผลข้างเคียง 
 การรบัประทานสารสกดัเหด็หลนิจอืขนาด 1.5-9 กรมั/วนั ไมพ่บผลขา้งเคยีงอยา่งรนุแรง แต่
อาจจะพบวา่ มอีาการงว่งนอน กระหายน้ํา ปสัสาวะบ่อย เหงือ่ออก อุจจาระเหลว หรอืมผีืน่แพ ้
ข้อควรระวงั 

- การรบัประทานสารสกดัเหด็หลนิจอืขนาด 2-10 กรมั/วนั รว่มกบัวติามนิซ ีขนาด 6-12 กรมั/
วนั จะทาํใหถ่้ายอุจจาระเหลว  

- ควรระวงัการใชใ้นผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยากดภมูติา้นทาน ทัง้น้ีเพราะเหด็หลนิจอืมฤีทธิเ์พิม่ภมูิ
ตา้นทาน 

- ควรระวงัการใชใ้นผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัประทานยากลุ่มป้องกนัการเกาะกลุม่ของเกรด็เลอืด เชน่ ยา 
aspirin หรอืยา warfarin ทัง้น้ีเพราะเหด็หลนิจอืมฤีทธิเ์สรมิยาดงักล่าว 

- สารสกดัน้ําเหด็หลนิจอืมฤีทธิเ์สรมิยาตา้นจุลชพี cefazolin ต่อเชือ้ Klebsiella oxytoca 
ATCC 8724, Bacillus subtilis ATCC 6603, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Escherichia coli ATCC 25933 และ Salmonella typhi ATCC 6509 

สรปุ  จะเหน็ไดว้า่ผลติภณัฑเ์หด็หลนิจอืทีไ่มไ่ดส้กดัทัง้ทีไ่ดจ้ากสว่นดอก สปอร ์ และเสน้ใยมคีวาม
ปลอดภยัในการรบัประทาน ในขนาด 1.87 กรมั/น้ําหนกัตวัเป็นกโิลกรมั/วนั เป็นเวลา 26 สปัดาห ์หรอื
เทยีบเทา่กบัขนาดการรบัประทาน 112.2 กรมั ต่อวนั ของผูใ้หญ่น้ําหนกัตวั 60 กโิลกรมั เป็นเวลา 4 
เดอืน แต่การรบัประทานผลติภณัฑเ์หด็หลนิจอืจะตอ้งระวงัในผูป้ว่ยเบาหวาน ผูป้ว่ยทีเ่ปลีย่นถ่ายอวยัวะ
ทีต่อ้งรบัประทานยากดภมูติา้นทาน และผูป้ว่ยทีร่บัประทานยาป้องกนัการเกาะตวัของเกรด็เลอืด สว่นผู้
ทีเ่ป็นโรคภมูแิพจ้ะตอ้งระวงัการแพส้ปอรข์องเหด็ 
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