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เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.) เปน
สมุนไพรไดรับความนิยม และมีการนำมาใชอยางแพรหลาย ทั้ง
เพื่อบำรุงรางกาย หรือการใชเพื่อรักษาอาการบางอยาง และใน
บางครั ้งผู ใชอาจมีโรคประจำตัวที ่ตองใชยาแผนปจจุบันเปน
ประจำ จึงทำใหมีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหวางยากับเห็ดหลินจือ
ได เนื่องจากเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย ดังนั้น
หากมีความจำเปนตองใชยา ควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใช
รวมกับเห็ดหลินจือ 

ผลตอยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด/ยาตานการแข็งตัวของเลือด 

มีการศึกษาจำนวนมากระบุวาเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด และทำใหเวลาที่
เลือดเริ่มแข็งตัว (prothrombin time) ยาวนานขึ้น และหากมีการใชเห็ดหลินจือรวมกับยาในกลุมนี้ อาจทำ
ใหเกิดภาวะเลือดออกหรือภาวะเลือดหยุดไหลยากได จึงมีคำเตือนออกมาอยางชัดเจนวา ไมควรใชเห็ด
หลินจือรวมกับยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด/ยาตานการแข็งตัวของเลือด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ
เลือดออกหรือภาวะเลือดหยุดไหลยาก ตัวอยางยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด/ยาตานการแข็งตัวของ
เลือด เชน heparin, warfarin, aspirin, clopidogrel, dalteparin, และ enoxaparin เปนตน 

ผลตอยาตานมะเร็ง 

การทดสอบการเกิดอันตรกิริยาของสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดหลินจือ  (Ling Zhi polysaccharide 

fraction 3 (LZP-F3) กับยาตานมะเร็ง arsenic trioxide และ cisplatin ตอเซลลมะเร็งกระเพาะปสสาวะ 
(human urothelial carcinoma; UC) พบวาทำใหเกิดการเสริมฤทธิ ์ตานมะเร็ง  โดยสามารถยับยั ้งการ
เจริญเติบโตของเซลลมะเร็งได  

การทดสอบการเกิดอันตรกิริยาของสารกลุมไตรเทอปนจากเห็ดหลินจือ (Ganoderma triterpenes; 

GTS) ในเซลลมะเร็งปากมดลูกชนิด HeLa และเซลลมะเร็งปอดชนิด A549 โดยการใช GTS รวมกับยาตาน
มะเร็ง cisplatin พบวาการเกิดอันตรกิริยาจากการใช GTS รวมกับ cisplatin เมื่อทดสอบกับเซลลทั้ง 2 ชนิด
นี้ ผลจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ตอเซลลมะเร็ง โดย  GTS จะเสริมการออกฤทธิ์ของ cisplatin 

เมื่อความเขมขนของ GTS และ cisplatin ที่ใช สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งดวยประสิทธิภาพเทากัน 

แต GTS จะตานการออกฤทธิ์ของ cisplatin หากความเขมขนของ GTS หรือ cisplatin ที่ใช เพียงตัวใดตัว
หนึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งดวยประสิทธิภาพที่มากกวา  



การทดสอบการเกิดอันตรกิร ิยาของสาร ganoderic acid A ซึ ่งแยกไดจากเห็ดหลินจือ กับยา 
cisplatin ในเซลลมะเร็งตับ HepG2 พบวา ganoderic acid A ทำใหประสิทธิในการยับยั้งเซลลมะเร็งของ 
cisplatin เพิ่มขึ้น โดยทำใหการตอบสนองของ HepG2 ตอ cisplatin เพิ่มขึ้น 

การทดสอบฤทธ ิ ์ต านการกดภูม ิค ุ มก ันซ ึ ่งเป นอาการข างเค ียงท ี ่สำค ัญของยาต านมะเร็ง 
cyclophosphamide ในหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนำใหเปนมะเร็งเตานมและมะเร็งปอด โดยใหหนูกินอาหารที่มี
สวนผสมของผงเห็ดหลินจือ 2.5% รวมกับการไดรับ cyclophosphamide พบวาเห็ดหลินจือสามารถยับยั้ง
การลดลงของน้ำหนักตัว การเพิ่มการทำงานของ natural killer cell, การสราง interferon (IFN)- , และการ
ทำงานของ cytotoxic T lymphocyte นอกจากนี้ยังยับยั้งการเพิ่มขึ้นและการลดลงอยางผิดปกติของระดับ  

interleukin- 4 จ า ก ก า ร ไ ด ร ั บ  cyclophosphamide ด ว ย  แ ล ะ ก า ร ใ ช เ ห ็ ด ห ล ิ น จ ื อ ร ว ม กั บ 

cyclophosphamide ทำใหการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเตานมลดลงอยางชัดเจน รวมทั้งทำใหการ
กระจายตัวของเซลลมะเร็งปอดลดลงดวย  

การทดสอบการเกิดอันตรกิริยาของสาร GTS ในเซลลมะเร็งปากมดลูกของมนุษย ชนิด HeLa และ
เซลลมะเร็งปอดของมนุษย ชนิด A549 โดยการใช GTS รวมกับยาตานมะเร็ง docetaxel พบวา GTS 

สามารถเสริมการออกฤทธิ์ของ docetaxel แบบ synergistic interaction เมื่อทำการทดสอบกับเซลล HeLa 

และเสริมการออกฤทธิ์แบบ additive interaction เมื่อทำการทดสอบกับเซลล A549  

การทดสอบการเกิดอันตรกิริยาของสาร GTS และสาร lucidenic acid N (LCN) จากเห็ดหลินจือ ใน
เซลลมะเร็งปากมดลูกชนิด HeLa โดยการใช GTS และ LCN รวมกับยาตานมะเร็ง doxorubicin พบวาสาร
ทั้ง 2 ชนิด สามารถเสริมการออกฤทธิ์ของ doxorubicin แบบ synergistic interaction  

การทดสอบการเกิดอันตรกิริยาของสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum 

polysaccharides; Gl-PS) ในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดดื้อยา พบวา Gl-PS ทำใหเซลลมะเร็งตอบสนอง
ตอยาตานมะเร็งเพิ่มขึ้น  

การทดสอบการเกิดอันตรกิริยาของสารสกัดน้ำรอนจากเห็ดหลินจื อ กับยา doxorubicin และ
etoposide ในเซลลมะเร็งมะเร็งปอด พบวาสารสกัดดังกลาวมีผลเพิ่มฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของยาโดยทำใหคา 
IC50 ของยาตานมะเร็งทั้ง 2 ชนิดลดลง  

การทดสอบในหลอดทดลองและสัตวทดลองพบวาสวนสกัดที่มีน้ำตาลฟวโคส (fucose) ของเห็ด
หลินจือ (fucose-containing fraction of Ling Zhi; FFLZ) มีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งเตานม และการทดสอบ
ผลของการใช FFLZ รวมกับยาตานมะเร็ง trastuzumab ในเซลลมะเร็งเตานมชนิด BT474 และ SKBR3 

(ชนิดด้ือตอยา trastuzumab) พบวาออกฤทธ์ิเสริมกัน 

แมสวนใหญจะเปนงานวิจัยที่ระบุวาเห็ดหลินจือเพิ่มการออกฤทธิ์หรือชวยลดอาการขางเคียงจากการ
ใชยาตานมะเร็ง แตในบางกรณีเห็ดหลินจือก็อาจตานฤทธิ์ของยาตานมะเร็งได หากยาตานมะเร็งดังกลาวมี
กลไกในการกำจัดเซลลมะเร็งดวยการกระตุนการสรางอนุมูลอิสระ หรือวิธีการรักษามะเร็งดวยวิธีการฉายรังสี 
เนื่องจากเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ จึงควรหลีกเลี่ยงการใชเห็ดหลินจือในกรณีดังกลาว เพราะอาจทำ
ใหการรักษาไมไดผล และสงผลเสียตอรางกายของผูปวยได  

 



ผลตอยาตานเบาหวาน  

การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำใหเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง พบวาการใหยา glibenclamide 

รวมกับเห็ดหลินจือ ทำใหระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอยางชัดเจน และใหผลดีกวาการใหยา glibenclamide 

เพียงอยางเดียว  

การทดสอบฤทธิ์ปองกันการเกิดพังผืดที่กลามเนื้อหัวใจของการใหสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดหลินจือ 

รวมกับยาตานเบาหวาน metformin ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำใหเปนเบาหวานชนิดที่ 2 พบวาหนูมีระดับ
น้ำตาลในเลือดลดลงอยางชัดเจน การทำงานของ catalase (CAT) และ glutathione peroxidase (GSH-Px) 

ในกลามเนื้อหัวใจดีขึ้น ระดับ hydroxyproline ในกลามเนื้อหัวใจลดลง การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวของ
กับการสรางพังผืดในกลามเนื้อหัวใจ (myocardial tissue connective tissue growth factor; CTGF) ลดลง 
การเกิดพังผืดที่กลามเนื้อหัวใจลดลง แสดงใหเห็นวาการใชสารโพลีแซคคาไรดจากเห็ดหลินจือรวมกับยา 
metformin สามารถปองกันการเกิดพังผืดที่กลามเนื้อหัวใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลตอยาตานไวรัส  

การใหสาร acidic-protein-bound polysaccharide (APBP) ซึ ่งแยกไดจากสารสกัดน้ำของเห็ด
หลินจือรวมกับยาตานไวรัส interferon (IFN)  และยา acyclovir พบวา APBP มีฤทธิ์ตานไวรัส herpes 

simplex  ชนิดที่ 1 (HSV-1) และ 2 (HSV-2) ในเซลล Vero และชวยเสริมการออกฤทธิ์ใหกับยาทั้ง 2 ชนิด  

แตพบวาการให APBP รวมกับยาตานไวรัส vidarabine (ara-A) จะทำใหเกิดการตานฤทธิ์ของยา  

ผลตอยากดภูมิคุมกัน 

เห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุนภูมิคุนกันจึงตองระมัดระวังการรับประทานสำหรับผูปวยที่ใชยากดภูมิคุมกัน
เชน cyclosporin หรือ tacrolimus 

ผลตอยาลดไขมันในเลือด 

เห็ดหลินจือมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม 

HMG-CoA reductase ซึ่งเปนเอนไซมที่เกี่ยวของกับการสรางคอเลสเตอรอล ดังนั้นเห็ดหลินจืออาจเสริมฤทธิ์
ของยาลดไขมันในเลือดได 

ผลตอยาลดความดันโลหิต 

เห็ดหลินจือมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตเมื่อทำการศึกษาในสัตวทดลอง และแสดงฤทธิ์ยับยั้งการทำงาน
ของ angiotensin-converting enzyme เมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง ดังนั้นเห็ดหลินจืออาจเสริมฤทธิ์
ของยาลดความดันโลหิตได 

จะเห็นไดวาเห็ดหลินจือสามารถเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปจจุบันไดหลายชนิด เนื่องจากเห็ดหลินจือ
เปนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมาย แมมีการศึกษาเปนจำนวนมากที่ระบุวาเห็ดหลินจือเพิ่มการออก
ฤทธิ์ของยาตางๆ แตบางครั้งการออกฤทธิ์ที่มากเกินไป ก็อาจสงผลเสียตอรางกายได เชน การใชรวมกับยาตาน
การแข็งตัวของเลือด อาจทำใหเกิดภาวะเลือดออกหรือภาวะเลือดหยุดไหลยากได การใชรวมกับยาลดความดัน
โลหิต อาจทำใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำเกินไป หรือการใชรวมกับยาตานเบาหวาน ก็อาจทำใหเกิดภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป และที่สำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงการใชรวมกับยาที่ออกฤทธิ์ตานกันอย างชัดเจน เชน 



การใชรวมกับยากดภูมิคุมกัน เนื่องจากเห็ดหลินจือมีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน จึงมีผลในการตานฤทธิ์ของยา ทำ
ใหการรักษาไมไดผล รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใชรวมกับยาตานมะเร็งที่มีกลไกในการกำจัดเซลลมะเร็งดวยการ
กระตุนการสรางอนุมูลอิสระ เนื่องจากเหด็หลินจือมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ อาจทำใหการรักษาไมไดผล  

 

            
 

บรรณานุกรม 

- กฤติยา ไชยนอก. เห็ดหลินจือ...ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดอันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน . จุล
สารขอมูลสมุนไพร 2562;36(2):3-15. 

- Ulbricht C, Seamon E. Natural Standard Herbal Pharmacotherapy: An Evidence-based 

Approach. 1st ed. St. Louis Missouri: Mosby/Elsevier, 2010.  
 

 


