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บทคัดยอ 

บันทึกการใชประโยชนจากเห็ดเพ่ือเปนอาหาร ยารักษาโรคและผลิตภณัฑเสรมิสขุภาพมีมานานกวาสองพันปในหลายประเทศ 

เชน จีน ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีเนปาล อินเดีย ทิเบต ไซบีเรีย แคนาดา รัสเซีย รวมทั้งประเทศไทย ปจจุบันสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลาย

ชนิดสกัดไดจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาและมีคุณสมบัติเปนสารปรับปรุงภูมิคุมกัน (immunomo-dulators) โดยมีการนาไปใชเก่ียวกับ

ภูมิคุมกันบําบัด (immunotherapy) สารปรับปรุงภูมิคุมกันจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก เลคติน (lectin) เทอรพี-

นอยด (terpenoid) โปรตีน (protein) และพอลิแซ็กคาไรด (polysaccharide) มีการเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือนใหผลติสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพเหลานี้เพื่อลดการใชทรัพยากรจากธรรมชาติโดยตรง แตไดปริมาณสารนอยกวาเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีการพัฒนา

วิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพดังกลาวจากเห็ดเพาะเลี้ยงเพ่ือการผลิตสารในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงมีตนทุนการผลิตสูง 
 

ABSTRACT 

For more than two thousand years, mushrooms have been used for food, medicine or health promotion 

in many countries such as China, Taiwan, Japan, Korea, Nepal, India, Tibet, Siberia, Canada, Russia and Thailand. 

Recently, many immunomodulators have been extracted from diverse medicinal mushrooms, which are bioactive 

compounds used for immunotherapy. Medicinal mushroom immunomodulators are classified into four categories 

including lectins, terpenoids, proteins and polysaccharides. These bioactive compounds are produced by mush-

rooms cultivated in greenhouse conditions to reduce the utilization of natural resources. However, the yield is 

low compared to mushrooms in the wild. Extraction methods have been developed for the industrial production 

of the bioactive compounds but the cost is still high. 
 

คําสําคัญ: สารปรับปรุงภูมิคุมกัน  เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา  เลคติน  เทอรพีนอยด  พอลิแซ็กคาไรด 
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บทนํา 

เห็ดจัดเปนราขนาดใหญที่อยู ในอาณาจักรเห็ดรา 

(Kingdom Fungi) อาณาจักรยอยไดคารีเอ (Subkingdom 

Dikarya) ซึ่งประกอบดวย 2 ไฟลัม (Phylum) ไดแก ไฟลัมบาสิดิ

โอไมโคตา (Phylum Basidiomycota) และไฟลัมแอสโคไม-โค

ตา (Phylum Ascomycota) จัดจําแนกโดยอาศัยความสัมพันธ

ทางวิวัฒนาการ (phylogeny) (Hibbett et al., 2007) จํานวน

ชนิดของเห็ดที่พบรายงานและมีการตั้งชื่อตามหลักอนุกรมวิธาน

แลวท่ัวโลกประมาณ 15,000 ชนิดในจํานวนนี้พบวาเปนเห็ดชนิด

ที่มีฤทธิ์ทางยาเพียง 650 ชนิด (Minato, 2010) เห็ดที่มีฤทธิ์ทาง

ยาเห็ดเปนยาหรือเห็ดทางการแพทย (medicinal mushroom) 

เขามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคบางชนิดกับคน

ทั่วไปจึงทําใหอุตสาหรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทาง

ยาเติบโตอยางมากจากรายงานของ Global Bussines Intelli-

gence (GBI) เมื่อป ค.ศ. 2012 เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของธุรกิจผลิตภัณฑดูแลสุขภาพจากสารพอลิแซ็กคาไรดท่ีสกัดได

จากเห็ดมีมูลคามากถึง 145.9 ลานเหรียญสหรัฐและคาดวาจะมี

การเติบโตมากขึ้นรอยละ 8.6 มีมูลคามากถึง 259.3 ลานเหรียญ

สหรัฐในป ค.ศ. 2017 (El Enshasy and Hatti-Kaul, 2013) แต

อยางไรก็ตามการทดสอบฤทธิ์ของสารปรับปรุงภูมิคุมกันในทาง

คลินิกตองมีการศึกษา 3 แบบไดแก 1) ศึกษาการใชเปนยาลด

การกระตุนระบบภูมิคุมกันหรือลดประสิทธิภาพของระบบ

ภูมิคุมกัน (immunosuppressant) บางครั้งแพทยรักษาโดยวิธี

ลดประสิทธิภาพของระบบภูมิคุมกันรางกายเพ่ือปองกันไมให

ผูปวยสรางปฏิกิริยาปฏิเสธอวัยวะปลูกถายเพ่ือรักษาภาวะสเต็ม

เซลลใหมตานรางกายผูปวยหรือเพ่ือรักษาโรคภูมิตานตนเอง 2) 

ศึกษาการใชเปนยากระตุนระบบภูมคิุมกัน (immunostimulant) 

เพื่อสงเสริมการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันที่มีมาแตกําเนิด

และ 3) ศึกษาการใชเปนสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนเพ่ือกระตุน

ภูมิคุมกัน (immunoadjuvant) และยังสามารถกระตุนรางกาย

ในการสรางภูมิคุมกันที่มีความจําเพาะตอตําแหนงที่รางกายถูก

กระตุน (El Enshasy and Hatti-Kaul, 2013) ดังนั้นเห็ดจึงเปน

หนึ่งในผลผลิตจากธรรมชาติที่ไดรับความนิยมในการนํามา

ประยุกตใชดานเปนยารักษาโรคสวนสารปรับปรุงภูมิคุมกัน 

(immunomodulator) คือสารชีวภาพ (biological com-

pound) และไมใชสารชีวภาพที่มีผลโดยตรงตอระบบภูมิคุมกัน

แบบจําเพาะหรือมีผลเปลี่ยนแปลงองคประกอบของเครือขาย

ระบบภูมิคุมกันทําใหมีผลทางออมตอระบบภูมิคุมกันอีกตอหน่ึง

ปจจุบันความนิยมการใชสารสกัดพอลิแซ็กคาไรดจากเห็ด เชน 

เลนทิแนน ชิโซไฟลแลน เครสทินและพอลิแซ็กคาไรดเปปไทด

เพ่ือกระตุนประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุมกันของ

รางกายรักษาโรคตางๆ เชนโรคมะเร็งมีจําหนายท่ัวไปใน

ทองตลาดแตขอแนะนําทางการแพทยยังคงตองใหรักษาควบคูกับ

การฉายแสงและการรักษาทางเคมีรวมดวย (Lindequist et al., 

2005) 
 

การใชเห็ดเปนอาหารและเปนยารักษาโรค 

เห็ดมีศักยภาพเปนอาหารและเปนยารักษาโรคจาก

บันทึกภูมิปญญาทองถิ่นในหลายประเทศมากกวา 2,000 ป

มาแลวโดยเฉพาะในประเทศจีนและญี่ปุนปจจุบันพบวาเห็ดมี

คุณคาทางโภชนาการสูงและพบสารทุติยภูมิท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่

มีประสิทธิภาพใชเปนยารักษาโรค เชน เลคติน พอลิแซ็กคาไรด 

ฟนอลิกและพอลิฟนอลิก เทอรพีนอยด เออรโกสเตอรอล (er-

gosterol) และสารประกอบอินทรียระเหย (volatile organic 

compound) (Kalac, 2013) สารสกัดเห็ดสวนใหญไดจากสวน

ของดอกเห็ดและเสนใยเห็ดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงและมีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ ไดแก เปนสารปรับปรุงภูมิคุมกัน ยับยั้งเนื้องอก ยับยั้ง

เซลลมะเร็ง ยับยั้งการเจริญแบคทีเรียและไวรัส เปนสารตาน

อนุมูลอิสระ ลดระดับน้ําตาล เปนสารปองกันการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดเปนตน (Zong et al., 2012; Mu et al., 2012) 
 

การใชเห็ดเปนสารปรับปรุงภูมิคุมกัน 

ปจจุบันมีเห็ดมากกวา 50 ชนิด ท่ีมีรายงานวาพบสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

ภูมิคุมกันรางกายรวมทั้งมีขนาดน้ําหนักโมเลกุลและโครงสรางที่

หลากหลายเห็ดที่มีศักยภาพและความตองการใชประโยชนมาก

ที่สุด 10 ชนิด ท่ีมีจําหนายในทองตลาดในรูปแบบอาหารเสริม

สุขภาพและยา ไดแก เห็ดกระดุม เห็ดหลินจือ เห็ดไมตาเกะ เห็ด

หัวลิง เห็ดชากา เห็ดหอม เห็ดถังเชา เห็ดนางฟา เห็ดหางไกงวง

และเห็ดฟูหลิน (ตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยา 10 ชนิดที่ไดรับความนิยมและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ ชื่อไทย สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

Agaricus subrufescens Almond portobello, Royal 

sun agaricus, Princess 

matsutake 

เห็ดกระดุม ß-1, 3-D-glucans, glucomannan,  

proteoglycans 

Ganoderma lucidum Reishi, Ligzhi, spirit plant เห็ดหลินจือ 50 types of polysaccharide, peptide-

polysaccharides complex, triterpene and 120 

bioactive compounds, ganodermic acids, 

applanoxidic acid, ganoderals, lucidone, 

ganodermanondiol, ganodermanontriol 

Grifola frondosa Maitake เห็ดไมตาเกะ ß-glucan, which activates macrophages, NK 

cells,  

lymphokines, ergosterol 

peroxide,lippolysaccharide, grifolan  

Hericium erinaceus Lion's mane, Bearded 

tooth, Monkey head 

เห็ดหัวลิง ß-1, 3-branched-ß-1, 2-manan 

Inonotus obliquus Chaga เห็ดชากา ß-glucan 

Lentinula edodes Shitake เห็ดหอม lentinan (ß-1, 3-D-glucans with  

1-6-ß-D-glucopyranoside  

branches 

Ophiocordyceps sinensis 

(Synonym: Cordyceps sinen-

sis) 

YartsaGunbu,  

Thung-Chao 

เห็ดถังเชา polysaccharide,  

cordycepin 

Pleurotus ostreatus Oyster mushroom เห็ดนางฟา ß-glucan, heteroglycan,  

proteoglycan, Pleuran ß-(1-3/1-6)-D-glucans 

Trametes versicolor Turkey tail เห็ดขอนหลากส ีหรือเห็ด

หางไกงวง 

Polysaccharide Krestin (PSK), FIPs 

Wolfiporia cocos 

(Synonym:Poria cocos) 

Fu Ling, Tuckahoe เห็ดฟูหลิน special type of FIPs,  

Poria cocos protein 

(ที่มา: El Enshasy and Hatti-Kaul, 2013) 
 

เลคติน (lectin) 

เลคตินเปนโปรตีนหรือไกลโคโปรตีนที่สามารถจับกับ

คารโบไฮเดรตไดอยางนอย 2 บริเวณเลคตินสามารถพบไดใน

สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยางไรก็ตามเลคตินที่สกัดไดจากเห็ดมี

ลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก มีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลภูมิคุมกัน

แบบเฉพาะเจาะจงมีฤทธิ์ในการยับยั้งหรือตอตานเนื้องอก เชน  

เลคตินที่สกัดไดจากเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) พบวา

เปนเลคตินที่มีฤทธิ์เสริมภูมิคุมกันในการยับยั้งดีกวาเลคตินชนิด

อ่ืน คือ คอนคานาวาลินเอ (Concanavalin A) (Sze et al., 

2004) นอกจากนี้ยังสามารถ สกัดเลคตินจากเห็ดตีนแรด 

(Tricholoma mongolicum) ได 2 ชนิดช่ือทีเอ็มเอลหนึ่ง 

(TML-1) และทีเอ็มเอลสอง (TML-2) ซึ่งพบวามีฤทธิ์เสริม

ภูมิคุมกันและฤทธิ์ในการยับยั้งเนื้องอกไดดีในรางกาย (in vivo) 

แตไมยับยั้งในหลอดทดลอง (in vitro) เนื่องจากเลคตินดังกลาว

อาจกระตุนไดดีในระบบภูมิคุมกันมากกวาการใหเลคตินตอเซลล

โดยตรง (Wang et al., 1997) เลคตินมีฤทธิ์ในการสงเสริมการ

ผลิตไนไทรต (nitrite) และสงเสริมทีเอ็นเอฟแอลฟา (tumor 

necrosis factor, TNF-α) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลเนื้อ

งอก (mastocytoma cell) ในหนูทดลองโดยการเพิ่ม

ประสิทธภิาพของแมโครฟาจรวมทั้งอินเตอรฟรอนแกมมา (inter-
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feron, IFN-γ) และไซโตไคน (cytokine) มีบทบาทในการกระตุน

การสรางไนทริกออกไซด (nitric oxide synthase, NOS) 

กระตุนอินเตอรลิวคินหนึ่งบีตา (interleukin, IL-1ß) (Liu et al., 

2005) สวนเลคตินที่สกัดไดจากเห็ดไมตาเกะ (Grifola fron-

dosa) พบวามีฤทธิ์มีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งชนิดเฮลาเซลล 

(HeLa cell) แมใชความเขมขมเพียงเล็กนอยนอกจากนี้ยังพบเล

คตินที่สกัดไดจากเห็ดหลินจือชนิด G. capense เปน 

เลคตินท่ีทนความรอนไดดีและมีน้ําหนักโมเลกุล 18 กิโลดาลตัน 

(18-kilodalton)พบวามีฤทธิ์ในการเพ่ิมจํานวนเซลลของมามใน

หนูทดลองไดดีกวาสารเลคตินชนิดคอนคานาวาลินเอและพบวามี

ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลลิวคีเมีย (leukemia) และ

เซลลมะเร็งตับ (Patrick et al., 2004) เลคตินสามารถสงเสริม

การเจริญของเซลลเดนไดรทิก (dendritic cell) และสงเสริม 

ไซโตไคนที่กระตุนใหเกิดการอักเสบ (proinflammatory cyto-

kine) เพ่ือชวยลดการติดเช้ือไดแกอินเตอรลิวคินหก (IL-6) 

อินเตอรลิวคนิแปด (IL-8) และทีเอ็นเอฟแอลฟา (TNF-α) (Sava-

jger et al., 2011) เลคตินอีกชนิดที่สกัดไดจากเห็ดชนิด Clito-

cybe nebularis เรียกวาซีเอ็นเอล (CNL) มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ

เจริญของลิวคีเมียในเซลลมนุษยและเลคตินชนิดนี้ยังสามารถเพ่ิม

ปริมาณไดในเซลลแบคทีเรีย Escherichia coli (Pohleven et 

al., 2009; 2012) เห็ดพิมานชนิด Phellinus linteus และ P. 

igniarius พบเลคตินที่มีฤทธิ์ในการเพ่ิมภูมิคุมกันและฤทธิ์ยับยั้ง

การเจริญของเซลลมะเร็งเชนกัน (Zhu et al., 2008; Sona-

wane et al., 2014) นอกจากน้ียังพบเห็ดอีกหลายชนิดที่

สามารถนํามาสกัดเลคตินได  เชน Agaricus bisporus, 

Amanita pantherina, Boletus satanas, Coprinus 

cinereus, G. lucidum, Flammulina velutipes, 

Ischnoderma resinosum, Lactarius deterrimus, 

Laetiporus sulphureus (Sonawane et al., 2014) 
 

เทอรพีนและเทอรพีนอยด (Terpene and 

terpenoid) 

เทอรพีนเปนสารประกอบอินทรียท่ีประกอบขึ้นจากไอ

โซพรีน (isoprene) ซึ่งมีคารบอน 5 อะตอม มีโครงสราง คือ 

(C5H6)n ชื่อของสารประกอบเทอรพีนเรียกตามจํานวนซ้ําของ

เทอร พีน ท่ี เ ก าะ กัน เ ช นมอ โน เทอร พี น  (monoterpene) 

ประกอบดวยคารบอน 10 อะตอม เซสไกเทอรพีน (sesquiter-

pene) ประกอบดวยคารบอน 15 อะตอม ไดเทอรพีน (diter-

pene) ประกอบดวยคารบอน 20 อะตอม เซสเทอรเรอรพีน 

(sestererpene) ประกอบดวยคารบอน 25 อะตอม ไทรเทอรพีน 

(triterpene) ประกอบดวยคารบอน 30 อะตอมและเททระเทอร

พีน (tetraterpene) ประกอบดวยคารบอน 40 อะตอม เปนตน

สารประกอบ เทอรพีนพบไดในพืชท่ัวไปสวนใหญอยูในรูปเรซิน 

(resin) และนํ้ามันหอมระเหย (essential oil) สวนสารเทอรพีน

ที่ พ บ ใ น เ ห็ ด ข น า ด ใ ห ญ ใ น รู ป เ ท อ ร พี น อ ย ด ห รื อ 

ไอโซพรีนอยด (isoprenoid) และพบวาสารเหลานี้มีฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ เชนพบในเห็ดหลินจือหลายชนิด ไดแก G. lucidum 

และ G. applanatum พบวามีปริมาณสารไทรเทอรพีนอยด

คอนขางสูง เชน ลาโนสแทน (lanostane) มีฤทธิ์เพ่ิมภูมิคุมกัน

และยับยั้งการติดเชื้อ (Jeong et al., 2008) จากการสกัดดอก

เห็ดดวยสารละลายพบเทอรพีนและสารอนุพันธของเทอรพีน

หลายชนิด ไดแก กรดกาโนเดอรมิก (ganodermic acid) กรด 

กาโนเดริก (ganoderic acid) กาโนเดอรอล (ganoderal) กาโน-

เดอรแมนนอนไทรออล (ganodermanontriol) ลูซิโดน (lu-

cidone) และกาโนเดอรแมนโนไดออล (ganodermanodiol) 

(รูปที่ 1) เปนตน ซึ่งสารออกฤทธิ์เหลานี้ใชปองกันและรักษา

โรคมะเร็งหลายชนิด (Sonawane et al., 2014) และพบวาไทร

เทอรพีนอยดหลายชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลลมะเร็งและไมมี

ความเปนพิษตอเซลลปกติ ปจจุบันไทรเทอรพีนอยดที่ไดรับความ

นิยมมากที่สุด คือ กรดกาโนเดริก (Sonawane et al., 2014) ซึ่ง

มีจําหนายทั่วไปในหางสรรพสินคา 
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รูปที ่1 โครงสรางทางเคมีของเทอรพีน ก. กรดกาโนเดอริก (Ganoderic acid) ข. กาโนเดอรมานอนไทรออล 

(Ganodermanontriol) (ที่มา: ดัดแปลงจาก El Enshasy & Hatti-Kaul, 2013) 
 

พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide) 

เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาเปนแหลงสําคัญที่พบสารพอลิ

แซ็กคาไรดหลายชนิดที่มีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลที่เกี่ยวกับ

การสรางภูมิคุมกัน (El Enshasy, 2010) สวนใหญพอลิแซ็กคา

ไรดที่พบเปนโฮโมไกลแคน (homoglycan) คือพอลิแซ็กคาไรดท่ี

ประกอบดวยมอโนแซ็กคาไรด (monosaccharide) ชนิดเดียว

หรือเปนเฮเทอรโรไกลแคน (heteroglycan) คือพอลิแซ็กคาไรด

ที่ประกอบดวยมอโนแซ็กกคาไรด 2 ชนิดหรือมากกวาและ

สามารถรวมกับโปรตีนเพ่ือสรางเปปทิโดไกลแคน (peptidogly-

can) หรือสรางพอลิแซ็กคาไรดโปรตีนเชิงซอน (polysaccharide 

protein complex) จากรายงานท่ีพบพอลิแซ็กคาไรดครั้งแรกที่

มีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลในภูมิคุมกันเพ่ือยับยั้งเซลลมะเร็ง 

ไดแก เลนทิแนน (lentinan) บีตาหนึ่งสามดีกลูแคนตอดวยกิ่ง

บีตาหนึ่งหก (ß-1,3-D-glucan with ß-1,6 branched) ที่ไดจาก

การสกัดจากดอกเห็ดหอมในประเทศญี่ปุนปค.ศ. 1969 (Ikeka-

wa, 1969) (รูปท่ี 2) ตอมามีการรายงานการคนพบพอลิแซ็กคา

ไรดชนิดใหมเพ่ิมข้ึนเรื่อยมาที่มีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลใน

ภูมิคุมกันที่สกัดไดจากดอกเห็ดชนิดตางๆจนถึงปลายปค.ศ. 1980 

พบพอลิแซ็กคาไรดชนิดบีตากลูแคน 2 ชนิด คือ ชิโซไฟลแลน 

(schizophyllan) ที่สกัดไดจากดอกเห็ดตีนตุกแกหรือเห็ดแครง 

(Schizophyllum commune) และพอลิแซ็กคาไรดเครสทิน

หรือพีเอสเค (Polysaccharide Krestin, PSK) สกัดจากดอกเห็ด

ขอนหลากสีหรือเห็ดหางไกงวง (Trametes versicolor) (รูปท่ี 

3) ซึ่งพบวาเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีมากอีกชนิดหนึ่ง (El 

Enshasy, 2010) สารพอลิแซ็กคาไรดท่ีกลาวมาขางตนปจจุบันใน

มาใชประโยชนในดานนิวทราซูติคอลหรือดานโภชนเภสัช 

(nutraceutical) และประโยชนดานฟารมาซูติคอลหรือดานยา 

(pharmaceutical) ที่จําหนายทั่วไปโดยตองผานการตรวจสอบ

ฤทธิ์และการตอบสนองของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (biological 

response modifier, BRM) สําหรับยาดวยการตรวจสอบ

ความสามารถในการสงเสริมการทํางานของระบบภูมิคุมกันท้ังใน

หลอดทดลอง (in vitro) และในรางกาย (in vivo) นอกจากนี้ยัง

พบเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาอีกหลายชนิดที่สามารถสกัดสารพอลิ

แซ็กคาไรดท่ีมีประโยชนอีกหลายชนิดโดยสามารถสกัดไดจาก

ดอกเห็ด (fruiting bodies) เสนใยเห็ด (mycelium) เสนใยเห็ด

ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (culture broth) และเสนใยเห็ดที่

เพาะเลี้ยงในถังหมัก (submerged mycelium) (ตารางท่ี 2) 

อยางไรก็ตามเราจําเปนตองศึกษาถึงโครงสรางของสารประกอบ
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ชนิดตางใหเขาใจถึงการเขาไปทํางานรวมกับเซลลของภูมิคุมกัน

และระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
 

โปรตีนภูมิคุมกันจากเห็ดราหรือเอฟไอพีเอส (Fungal 

immunomodulatory protein, FIPs) 

โปรตีนภูมิคุมกันจากเห็ดราหรือเรียกวา "เอฟไอพีเอส" 

เปนโปรตีนใหมที่พบในเห็ดรับประทานไดหลายชนิดและเห็ดที่มี

ฤทธิ์ทางยาซึ่งมีความสําคัญในดานการเปนสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพที่สามารถยับยั้งเซลลเนื้องอก (antitumor) ปองกันโรค

ภูมิแพ (anti-allery) และมีความสามารถในการเสริมการทํางาน

ของระบบภูมิคุมกันครั้งแรกที่คนพบสารเอฟไอพีเอสในป ค.ศ. 

1989 คือ Ling-Zhi-8 ซึ่งสกัดไดจากเห็ดหลินจือ (G. lucidum) 

(Tanaka et al., 1989) และพบสารเอฟไอพีเอสในเห็ดหลินจือ

อ่ืนๆ อีกหลายชนิด ไดแก FIP-gts จากเห็ด G. tsugae FIP-gsi 

จากเห็ด G. sinensis FIP-gja จากเห็ด G. japonicum FIP-gmi 

จากเห็ด G. microsporum เปนตน (Li et al., 2010a; 2010b; 

Hsiao et al., 2008; Sheu et al., 2009; Lin et al., 2010) 

นอกจากนี้ยังพบในเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาชนิดอื่นไดอีกเชน FIP-fve 

พบในเห็ดเข็มทอง (Flammulina velutipes) FIP-pcp พบใน

เห็ดฟูหลิน (Poria cocos) FIP-vvo และ FIP-vvl พบในเห็ดฟาง 

(Volvariella volvacea) และ FIP-tvc พบในเห็ดหางไกงวง 

(Trametes versicolor) (Wang et al., 2004; Chang and 

Sheu, 2007; Fend et al., 2011) จากรายงานการศึกษาของ Li 

et al. (2010a) พบวาโปรตีน FIP-LZ-8 เปนสวนประกอบของ

กรดอะมิโนถึง 110 สวนและโปรตีน FIP-LZ-8 มีผลตอการเพิ่ม

ภูมิคุมกันในสัตวทดลองที่เปนโรคเบาหวาน (Van der Hem et 

al., 1996) แตการสกัดสารเอฟไอพีเอสจากดอกเห็ดไดปริมาณ

นอยมากจึงมีการศึกษาเพ่ือเพิ่มผลิตใหมากขึ้นโดยการนําเอายีนที่

ควบคุมการสรางสารเหลานั้นไปใสในจุลชีพที่เจริญไดอยาง

รวดเร็วเชนยีสตชนิด Pichia pastoris และแบคทีเรีย E. coli (El 

Enshasy and Hatti-Kaul, 2013)  
 

การประยุกตใชทางการแพทย 

จากการศึกษาเห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยาและความสามารถของ

ฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอการทํางานของเซลลในภูมิคุมกันท้ังใน

หลอดทดลองและในรางกายมานานกวา 50 ปสารสกัดจากเห็ดใน

ดานการใชประโยชนเพื่อเสริมภูมิคุมกันที่มีขอมูลเก่ียวกับการ

ทดลองทางคลีนิคมีเพียงสารพอลิแซ็กคาไรด 3 ชนิด ไดแก  

เลนทิแนน ชิโซไฟลแลนและกริฟอแลน เลนทิแนนเปนสารสกัด

พอลิแซ็กคาไรดจากเห็ดชนิดแรกที่ไดรับการยอมรับและใช

ทดลองทางคลีนิคเพื่อปรับสมดุลภูมิคุมกันในผูปวยมะเร็ง

กระเพาะอาหารที่รักษาดวยวิธีเคมีบําบัดในประเทศญี่ปุนตั้งแต  

ป ค.ศ. 1985 (Higashi et al., 2012) ปจจุบันผลิตภัณฑสาร 

พอลิแซ็กคาไรดมีจําหนายทั่วไปในรูปแบบอาหารเสริมภายใต

เครื่องหมายการคาที่หลากหลาย 
 

บทสรุป 

การดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันการเกิดโรคตางๆ หรือการ

รักษาโรคปจจุบันมีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่อลดผลขางเคียงในการใชยาแผน

ปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะ ในระยะยาวซึ่งเห็ดเปนผลผลิตท่ีไดจาก

ธรรมชาติที่สรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพข้ึนเองตามธรรมชาติ

รวมทั้งมีหลักฐานจากบันทึกภูมิปญญาทองถิ่นในหลายประเทศ

ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุนท่ีใชประโยชนจากเห็ดที่มี

ฤทธิ์ทางยามายาวนานกวา 2,000 ปเพ่ือใชเปนยาบํารุงรางกาย

หรือเปนยาอายุวัฒนะเห็ดบางชนิดจึงถูกขนานนามวา "เห็ดหมื่น

ป" ตอมาเริ่มมีการศึกษาเก่ียวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เห็ด

สรางขึ้นมาพบวามีสารหลายชนิดที่มีบทบาทตอการทํางานของ

เซลลในระบบภูมิคุมกัน เชน เลคติน เทอรพีน พอลิแซ็กคาไรด 

เปนตน สวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพพบวาสวนใหญสกัด

จากสวนของดอกเห็ดที่ไดจากธรรมชาติจึงมีการพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงเสนใยเห็ดและชักนําใหเกิดดอกเห็ดเพาะปลูกใน

โรงเรือน แตอยางไรก็ตามเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาบางชนิดไมสามารถ

พัฒนาใหเกิดดอกไดหรืออาจทําไดแตใชเวลาคอนขางนาน

เนื่องจากมีขอจํากัดในดานฤดูกาลและสภาพอากาศนอกจากนี้

ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยังขึ้นอยูกับชวงเวลาในการเก็บ

ตัวอยางเห็ดวิธีการเก็บฤดูกาลและสภาพแวดลอมเห็ดที่ไดจาก

การเพาะเลี้ยงในโรงเรือนยังไมไดรับการตรวจสอบและรับรอง

วิธีการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานจีเอ็มพี (Good Manufacturing 

Practice, GMP) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ

พัฒนาขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเสนใยเห็ดและวิธีการสกัดสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพทุติยภูมิสําหรับการประยุกตใชในดานการใชเปน

ยาแตอยางไรก็ตามพบวาปริมาณของสารออกฤทธิ์ท่ีสกัดไดจาก

การเพาะเลี้ยงเสนใยมีปริมาณคอนขางนอยจึงมีการศึกษา
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เกี่ยวกับการสงถายยีนที่สรางสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ตองการ

ไปใสในจุลชีพที่มีการเติบโตคอนขางรวดเร็วไดแก E. coli,  

P. pastoris และ Aspergillus niger รายงานการวิจัยเกี่ยวกับ

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดในการใชเปนสารปรับปรุง

ภูมิคุมกันสวนใหญไดจากสารสกัดหยาบจากดอกเห็ดจึงพบวาได

สารทุติยภูมิหลายชนิดรวมกัน ดังนั้นมีความจําเปนมากตอการ

วิจัยของสารทุติยภูมิแตละชนิด เพ่ือเขาใจกลไกการออกฤทธิ์ตอ

เซลลภูมิคุมกันรวมท้ังการทดลองภายในหลอดทดลองการทดลอง

ในรางกายและการทดลองทางคลินิก แตในบางกรณีการใชยา

เดี่ยวหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดเดียวก็อาจกอใหเกิดการ

ดื้อยาหรือมีผลขางเคียงเกิดข้ึนหากใชระยะยาวหรือสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพบางชนิดมีประสิทธิภาพดีขึ้นหากมีสารอื่นออกฤทธิ์

เสริมกัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ปจจุบัน

การใชสารสกัดจากเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาในการดูแลสุขภาพและ

รักษาโรคในรูปแบบอาหารเสริมและเปนยามีแนวโนมวาจะมี

ความตองการเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นไดจากการขยายตัวของ

ธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 สารพอลิแซ็กคาไรดที่พบในเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ก. สารพลิวแรน (Pleuran) สกัดจากเห็ดนางฟา (P. ostreatus) 

ข. สารเลนทิแนน (Lentinan) สกัดไดจากเห็ดหอม (L. edodes) 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก El Enshasy and Hatti-Kaul, 2013) 
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รูปที ่3 เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยาที่พบสารพอลิแซ็กคาไรด ก. เห็ดขอนหลากสีหรือเห็ดหางไกงวง (Trametes versicolor)  

ข. เห็ดตีนตุกแกหรือเห็ดแครง (Schizophyllum commune) 

 

ตารางที ่2 เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยาที่พบสารพอลิแซ็กคารไรดท่ีมีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลในภูมิคุมกัน 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ ชื่อไทย สวนของเห็ด 
สารออกฤทธิ ์

ทางชีวภาพ 

ฤทธิ์ตอการทํางานของเซลล 

ในภูมิคุมกัน 
อางอิง 

Agaricus subrufescens Almond portobel-

lo, Royal sun agari-

cus, Princess 

matsutake 

เห็ด

กระดุม 

ดอกเห็ดและเสน

ใยเห็ดที่เพาะเลี้ยง

ในอาหารเหลว 

Glycoprotein, ß-1, 3-

D-glucan, with ß-1, 6-

D-glucan branch 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของที

เอ็นเอฟแอลฟา (TNF-α) และ

อินเตอรลิวคนิแปด (IL-8) 

Firenzuoli et 

al., 2007 

Cryptoporusvolvatus Grey-Brown Sap 

Rot 

เห็ด

กระเปา 

ดอกเห็ด ß-1, 3-D-glucan ทําใหทีแอลอารสอง (Toll-like 

receptor) ลดลงและกระตุนเอน็

เอฟเคบีตา (NF-kß) 

Yao et al., 

2011 

Flammulinavetutipes Golden needle 

mushroom 

เห็ดเข็ม

ทอง 

ดอกเห็ดเสนใย

เห็ดที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารเหลวและ

เสนใยเห็ดที่

เพาะเลี้ยงในถัง

หมัก 

Glycoprotein, 

peptidoglycan, (FVP) 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของ

ไนโตรเจนออกไซด (NO) อินเตอร

ลิวคนิหนึ่ง (IL-1) และทเีอน็เอฟ

แอลฟา (TNF-α) 

Yin et al., 

2010 

Ganoderma lucidum Reishi, Ligzhi, spirit 

plant 

เห็ด

หลินจือ 

ดอกเห็ดและเสน

ใยเห็ดที่เพาะเลี้ยง

ในอาหารเหลว 

Ganoderan, 

Heteroglycan, 

manoglucan, 

glycopeptide 

กระตุนการทํางานของทีเอ็นเอฟ

แอลฟา (TNF-α) อินเตอรลิวคนิ

หนึ่ง (IL-1) อินเตอรฟรอนแกมมา 

(IFN-γ) และเอ็นเอฟเคบีตา (NF-

kß) 

Zhu et al., 

2007 

Grifola frondosa Hen of the woods, 

Maitake 

เห็ดไมตา

เกะ 

ดอกเห็ดเสนใย

เห็ดที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารเหลวและ

เสนใยเห็ดที่

เพาะเลี้ยงในถัง

หมัก 

Grifolan (1-6-

monoglucosyl-

branched ß-1, 3-D-

glucan), 

proteoglycan, 

heteroglycan, 

galactomannan 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของ

แมโครฟาจอินเตอรลิวคินหนึ่งและ

อินเตอรลิวคนิหก (IL-1, IL-6) 

และทเีอน็เอฟแอลฟา (TNF-α) 

Yang et al., 

2007 

 

ก ข 
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ตารางที ่2 เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยาที่พบสารพอลิแซ็กคารไรดท่ีมีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลในภูมิคุมกัน (ตอ) 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ ชื่อไทย สวนของเห็ด 
สารออกฤทธิ ์

ทางชีวภาพ 

ฤทธิ์ตอการทํางานของเซลล 

ในภูมิคุมกัน 
อางอิง 

Hericiumerinaceus Lion's Mane mush-

room, Bearded 

Tooth mushroom, 

Monkey head 

mushroom 

เห็ดหัวลิง ดอกเห็ดและเสน

ใยเห็ดที่เพาะเลี้ยง

ในอาหารเหลว 

Heteroglycan, 

hetetoglycanpeptide, 

ß-1, 3 branched-ß-1, 

2-mannan 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของที

เอ็นเอฟแอลฟา (TNF-α) อินเตอร

ลิวคนิหนึ่งบีตาและอินเตอรลิวคิน

หก (IL-1ß, IL-6) 

Lee et al., 

2009 

Inonotusobliquus Clinker polypore, 

birch conk, Chaga 

เห็ดชากา ดอกเห็ดและเสน

ใยเห็ดที่เพาะเลี้ยง

ในถังหมกั 

ß-D-glucan สงเสริมการทํางานของอนิเตอร

ลิวคนิหนึ่งบีตาและอินเตอรลิวคิน

หก (IL-1ß, IL-6) ทีเอน็เอฟ

แอลฟา (TNF-α) และแมโครฟาจ 

Won et al., 

2011 

Lentinus edodes Shitake, black 

forest mushroom, 

golden oak mush-

room 

เห็ดหอม ดอกเห็ดและเสน

ใยเห็ดที่เพาะเลี้ยง

ในอาหารเหลว 

Lentinan, glucan, 

mannoglucan, 

proteoglycan 

สงเสริมการสรางไซโตไคนและเพิม่

ประสิทธภิาพการทํางานของ

แมโครฟาจ 

Bisen et al., 

2010 

Ophiocordyceps 

sinensis 

(Synonym: Cordyceps 

sinensis) 

YartsaGunbu, 

Thung-Chao, Cater-

pillar fungus 

เห็ดถังเชา ดอกเห็ดเสนใย

เห็ดที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารเหลวและ

เสนใยเห็ดที่

เพาะเลี้ยงในถัง

หมัก 

ß-D-glucan, 

heteroglycan, 

cordyglucan, 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของ 

อินเตอรลิวคนิหา (IL-5) โดยลด

อินเตอรลิวคนิสีแ่ละอินเตอรลิวคนิ

สิบเจ็ด (IL-4, 17) 

Chen et al., 

2013 

Morchellaesculenta Morel mushroom, 

sponge morel 

เห็ด

มอเรล 

ดอกเห็ด Galactomannan, ß-1, 

3-D-glucan 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของ

แมโครฟาจและเอ็นเอฟเคบีตา 

(NF-kß) 

Cui et al., 

2011 

Morchella conica Sponge mushroom เห็ด

มอเรล 

ดอกเห็ดและเสน

ใยเห็ดที่เพาะเลี้ยง

ในอาหารเหลว 

Galactomannan เพิ่มประสทิธิภาพการทํางานของ

ไนโตรเจนออกไซด (NO) อินเตอร

ลิวคนิหนึ่งบีตา  (IL-1ß) และ

อินเตอรลิวคนิหก (IL-6) 

Su et al., 2013 

Naemateliaaurantial-

ba (Synonym: 

Tremella 

aurantialba) 

The golden 

Tremella 

เห็ดหูหนู

ขาว 

ดอกเห็ด Heteroglycan สงเสริมการทํางานและเพิ่มจํานวน

ของเม็ดเลอืดขาวในมามหนู

ทดลอง 

Du et al., 

2010 

Pleurotusostreatus Oyster mushroom เห็ด

นางฟา 

ดอกเห็ดเสนใย

เห็ดที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารเหลวและ

เสนใยเห็ดที่

เพาะเลี้ยงในถัง

หมัก 

Pleuran, heteroglac-

tan, proteoglycan 

เพ่ิมประสทิธิภาพการทํางานของ 

อินเตอรลิวคนิสี ่(IL-4) และ 

อินเตอรฟรอนแกมมา (IFN-γ) 

El Enshasy et 

al., 2012 

Podosordarianigripes 

(Synonym: Xylaria 

nigripes) 

Dead moll's fingers รานิ้วมือ

คนตาย 

ทุกสวนของเห็ด ß-glucan ยบัยั้งการผลิตไนโตรเจนออกไซด 

(NO) 

อินเตอรลิวคนิหนึ่งบีตา (IL-1ß) 

และอนิเตอรลวิคินหก (IL-6) ที

เอ็นเอฟแอลฟา (TNF-α) และ

อินเตอรฟรอนแกมมา (IFN-γ) 

Ko et al., 

2011 
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ตารางที ่2 เห็ดท่ีมีฤทธิ์ทางยาที่พบสารพอลิแซ็กคารไรดที่มีฤทธิ์ตอการทํางานของเซลลในภูมิคุมกัน (ตอ) 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ ชื่อไทย สวนของเห็ด 
สารออกฤทธิ ์

ทางชีวภาพ 

ฤทธิ์ตอการทํางานของเซลล 

ในภูมิคุมกัน 
อางอิง 

Polyporus umbellatus Umbrella polypore ไมปรากฏ

ชื่อไทย 

ดอกเห็ดและสวน

ของน้ําที่ไดจาก

การเพาะเลี้ยงเสน

ใยเห็ด 

Polysaccharide สงเสริมการผลิตทเีอน็เอฟแอลฟา 

(TNF-α) อินเตอรลิวคินหนึ่งบีตา  

(IL-1ß) และไนโตรเจนออกไซด 

(NO) 

Li and Xu, 

2011 

Sarcodon imbricatus 

(Synonym: Sarcodon 

aspratus) 

Black tiger paw ไมปรากฏ

ชื่อไทย 

ดอกเห็ด Fucogalactan, 1,6-

alfa-D-glucopyransyl 

residue 

เพ่ิมประสทิธิภาพการปลอยทีเอ็น

เอฟแอลฟา (TNF-α) และ

ไนโตรเจนออกไซด (NO) ใน

แมโครฟาจ 

Han et al., 

2011 

Schizophyllum com-

mune 

Split gill เห็ด

ตีนตุกแก

หรือเห็ด

แครง 

ดอกเห็ดและทกุ

สวนของเห็ด 

Schizophyllan, 1,6-

monoglucosyl 

branched ß-1, 3-D-

glucan 

กระตุนการทํางานของทีเซลล (T-

cell) เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน

ของอนิเตอรลิวคินและทีเอ็นเอฟ

แอลฟา (TNF-α) 

Hobbs, 2005 

Sclerotinia 

sclerotiorum 

White mold ไมปรากฏ

ชื่อไทย 

ดอกเห็ด Scleroglucan (1,6-

monoglucosyl 

branched ß-1, 3-D-

glucan 

กระตุนการเพ่ิมจํานวนของเม็ด

เลือดขาวเพิม่ประสทิธิภาพการ

ปลอยทีเอน็เอฟแอลฟา (TNF-α) 

Bimezok et 

al., 2009 

Sparassis crispa Rooting cauliflower 

mushroom 

ไมปรากฏ

ชื่อไทย 

ดอกเห็ด ß-glucan ชวยเพิ่มการผลิตทีเอ็นเอฟแอลฟา 

(TNF-α) อินเตอรลิวคินหก (IL-6) 

และอนิเตอรฟรอนแกมมา (IFN-

γ) 

Ohno et al., 

2002 

Trametes versicolor Turkey tail เห็ดขอน

หลากสี

หรือเห็ด

หางไกงวง 

ดอกเห็ดเสนใย

เห็ดที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารเหลวและ

เสนใยเห็ดที่

เพาะเลี้ยงในถัง

หมัก 

Krestin, heterogly-

can, glycopeptide, 

polysaccharide K 

(PSK), polysaccharide 

peptide (PSP) 

กระตุนการทํางานของทีเซลล (T-

cell) ชวยเพ่ิมการผลิตอนิเตอรฟ

รอนแกมมา (IFN-γ) และอินเตอร

ลิวคนิสอง (IL-2) เหนี่ยวนําให

กระตุนไซโตไคน (ทีเอน็เอฟ

แอลฟา (TNF-α) อินเตอรลิวคนิ

หนึ่ง อนิเตอรลวิคินหกและ

อินเตอรลิวคนิแปด (IL-1, IL-6, 

IL-8) 

Cui and Chisti, 

2003 

Tropicoporus linteus 

(Synonym: 

Phellinus linteus) 

Mesima, Black hoof 

fungus 

เห็ดพิมาน ดอกเห็ด Acidic 

polysaccharide 

กระตุนการทํางานของบีเซลลใน

สุนัขเพิม่การผลิตอินเตอรลิวคนิ

สิบสอง (IL-12) และอนิเตอร 

ฟรอนแกมมา (IFN-γ) 

Wu et al., 

2013 
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