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สปอร์เห็ดหลินจือ

ท�ำความรู้จักกับ

เพราะเหตุใดจึงต้องกะเทาะผนังหุ้มสปอร์

ก่อนน�ำมาใช้ประโยชน์ทางยา

ปัณรส ศิริกนกวิไล
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หากพูดถึงเห็ดหลินจือ (Linzhi หรือ Reishi) ท่านผูอ้ า่ นทุกท่านคงจะคุน้ เคยและรูจ้ กั กันเป็นอย่างดีอยูแ่ ล้ว
เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย เห็ดหลินจือ
มีสรรพคุณทางยามากมาย ได้แก่ มีฤทธิ์ปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง
ระงับอาการปวด ป้องกันเส้นประสาทเสือ่ ม ลดน�ำ้ ตาลและไขมันในเลือด ต้านอักเสบ และต้านอนุมลู อิสระ
เป็นต้น1-4 ในส่วนรายละเอียดข้อมูลทางวิชาการและสรรพคุณของเห็ดหลินจือนัน้ ท่านผูอ้ า่ นสามารถติดตาม
อ่านได้ที่ R&D Newsletter ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2554 เรือ่ ง เห็ดหลินจือกับฤทธิท์ างยา
เขียนโดย กันยา หว่านณรงค์ และ R&D Newsletter ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557
เรื่อง เรียนรู้เห็ดหลินจือจากต�ำรายาจีน เขียนโดย ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ

ในส่วนของวันนี้ ผูเ้ ขียนขอเพิม่ เติมข้อมูลให้ผอู้ า่ นทุกท่าน
ทราบถึงรายละเอียดของสปอร์เห็ดหลินจือว่าคืออะไร น่าสนใจ
อย่างไร มีความส�ำคัญและสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เช่นไร
สปอร์เห็ดหลินจือ ถูกสร้างออกมาจากผนังของรูที่อยู่ใต้
หมวกเห็ ด โดยมี ข นาดประมาณ 8.5-11.5 x 5-7 ไมครอน             
มีลักษณะเป็นรูปไข่สีน�้ำตาล มีผนังหนา 2 ชั้น ผนังชั้นนอกมี
ลักษณะเรียบ ส่วนผนังชัน้ ในจะยืน่ คล้ายหนามไปชนผนังชัน้ นอก
เมื่อดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถใช้ลักษณะ
ของผนังและจ�ำนวนหนามในการจ�ำแนกสกุลของเห็ด Ganoderma ได้
เห็ดหลินจือสามารถสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ   
ในส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้สปอร์ สปอร์จะหลุด
ออกจากรูใต้หมวกซึ่งเป็นบริเวณสร้างสปอร์ แล้วปลิวไปเกาะบน
ผิวดอก ส่งผลให้เรามองเห็นดอกเห็ดมีลกั ษณะเป็นมันเงาสีนำ�้ ตาล
อ่อนคล้ายฝุ่นเกาะ เมื่อสปอร์กระจายออกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่     
เหมาะสมจึงจะเจริญเติบโตเป็นเห็ดดอกใหม่3

ผงสปอร์
ปลิวเกาะ
บนผิวดอก

สปอร์
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รูปที่ 1 ลักษณะและส่วนประกอบของเห็ดหลินจือ
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ความแตกต่างของสปอร์เห็ดหลินจือ-ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และกะเทาะผนังหุ้ม4

สปอร์เห็ดหลินจือไม่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์

สปอร์เห็ดหลินจือกะเทาะผนังหุ้มสปอร์ (ตีแตก)

ภาพถ่ายสปอร์เห็ดหลินจือที่ยังไม่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์
จากกล้องจุลทรรศน์ (กำ�ลังขยาย 100 เท่า)

ภาพถ่ายสปอร์เห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์
จากกล้องจุลทรรศน์ (กำ�ลังขยาย 100 เท่า)

ภาพถ่ายสปอร์เห็ดหลินจือที่ยังไม่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (กำ�ลังขยาย 2,000 เท่า)

ภาพถ่ายสปอร์เห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (กำ�ลังขยาย 2,000 เท่า)

รูปที่ 2 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและกะเทาะผนังหุ้มสปอร์

สารส�ำคั ญ ที่ พ บในเห็ ด หลื น จื อ มี ห ลายชนิ ด              
โดยมีองค์ประกอบหลักคือ สารในกลุ่ม triterpenes และ
polysaccharides สารส�ำคัญออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือนั้น
สามารถพบได้ทั้งในดอกเห็ด (Fruiting body) และสปอร์
โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า พบมากในส่วนสปอร์ และ        
สปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มจะมีสารส�ำคัญและฤทธิ์ทางยา        
ดี ก ว่ า สปอร์ ท่ี ไ ม่ ก ะเทาะผนั ง หุ ้ ม จากการศึ ก ษาวิ จั ย              
มีรายละเอียด ดังนี้
1. จากการศึกษาพบว่าสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้ม       
จะมี ป ริ ม าณสารกลุ ่ ม พอลิ แซ็ ก คาไรด์ แ ละสารกลุ ่ ม               
ไทรเทอร์ ป ี น มากกว่ า สปอร์ ที่ ไ ม่ ก ะเทาะผนั ง หุ ้ ม ทั้ ง นี้
เนื่ อ งจากลั ก ษณะของสปอร์ เ ห็ ด หลิ น จื อ จะมี ผ นั ง หนา          
2 ชั้นหุ้ม ส่งผลให้เมื่อมีการกะเทาะผนังหุ้ม สารส�ำคัญ      
ต่าง ๆ สามารถออกมาได้ดีกว่า (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารส�ำคัญในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์

ลักษณะสปอร์

% พอลิแซ็กคาไรด์รวม

% ไทรเทอร์ปนี รวม

G5

ไม่กะเทาะผนังหุ้ม

2.55

0.01

G5

กะเทาะผนังหุ้ม

2.92

0.56

G9

ไม่กะเทาะผนังหุ้ม

2.45

0.06

G9

กะเทาะผนังหุ้ม

3.57

0.36

2.  การศึกษาตัวท�ำละลาย ได้แก่ แอลกอฮอล์ หรือ
ไดคลอโรมีเทน พบว่า สามารถสกัดสารส�ำคัญกลุม่ ไทรเทอร์ปนี
ออกจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มได้เพียง    
เล็กน้อย โดยสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีปริมาณสารสกัด
แอลกอฮอล์มากกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้ม และมีชนิด
ของสารกลุ่มไทรเทอร์ปีนมากกว่า (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2		 ปริมาณสารสกัดแอลกอฮอล์ในสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะและที่กะเทาะผนังหุ้ม

สายพันธุ์

ลักษณะสปอร์

% yield ของสารสกัดแอลกอฮอล์

G5

ไม่กะเทาะผนังหุ้ม

1.78

G5

กะเทาะผนังหุ้ม

28.28

G9

ไม่กะเทาะผนังหุ้ม

2.04

G9

กะเทาะผนังหุ้ม

11.63

3.  เมือ่ ท�ำการจ�ำลองสภาวะกรดหรือด่างเพือ่ เลียนแบบสภาวะของกระเพาะและล�ำไส้มนุษย์ พบว่าสปอร์เห็ดหลิน
จือทีไ่ ม่ได้กะเทาะผนังหุม้ เมือ่ ผ่านภาวะกรดและด่างเลียนแบบกระเพาะและล�ำไส้แล้ว เกิดการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย โดย
มีการกร่อนและแตกบางส่วนเมื่อเทียบกับสปอร์เห็ดในภาวะปกติ เมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (รูปที่ 3) และ       
เมือ่ วิเคราะห์ TLC chromatogram พบว่าสารสกัดแอลกอฮอลล์ของสปอร์เห็ดหลินจือทีไ่ ม่กะเทาะผนังหุม้ ในภาวะกรด
และด่าง มีแถบสารไม่แตกต่างจากสปอร์เห็ดหลินจือทีไ่ ม่กะเทาะผนังในภาวะปกติ และมีปริมาณน้อยกว่าสปอร์ทกี่ ะเทาะ
ผนังหุ้ม

วารสาร เพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม
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สภาวะเลียนแบบในกระเพาะอาหาร

สภาวะเลียนแบบในลำ�ไส้เล็ก

ภาพถ่ายสปอร์เห็ดหลินจือที่ยังไม่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์
ในสภาวะเลียนแบบในกระเพาะอาหาร
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (กำ�ลังขยาย 2,000 เท่า)

ภาพถ่ายสปอร์เห็ดหลินจือที่ยังไม่กะเทาะผนังหุ้มสปอร์
ในสภาวะเลียนแบบในลำ�ไส้เล็ก
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (กำ�ลังขยาย 2,000 เท่า)

รูปที่ 3 ลักษณะสปอร์เห็ดหลินจือหลังผ่านการจ�ำลองสภาวะกรด-ด่าง เลียนแบบกระเพาะอาหาร-ล�ำไส้เล็ก

4.  การต้มสปอร์เห็ดหลินจือที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มด้วยน�้ำ สามารถสกัดสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาได้เล็กน้อย
ดังนั้น การรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณค่าทางยา จึงควรท�ำการกะเทาะผนังหุ้ม     
สปอร์ออกก่อน เพื่อให้สารส�ำคัญถูกสกัดออกจากสปอร์และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงสุด
เอกสารอ้างอิง
1. เห็ดหลินจือกับการดูและสุขภาพ. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2555.
2. บทคัดย่อผลงานวิจัยชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
3. เห็ดหลินจือจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2553.
4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์. สปอร์เห็ดหลินเจือท�ำไมต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อนน�ำไปใช้ทางยา. วารสารการแพทย์และการแพทย์ทางเลือก. 2551;
6(3): 313 – 320.
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