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การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย 
บุญใจ  ลิ่มศิลา๑, ลักขณา  อังอธิภัทธ๑, วลียพัญช  ชูชาติชัยกุลการ๑, ภาวนา คุมตระกูล ๑, ลือชา  วนรัตน๒, 

เย็นจิตร  เตชะดํารงสิน๑ 
๑ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   กระทรวงสาธารณสุข 
๒ ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 
 

หลักการและเหตุผล  ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือเปนการคามานานกวา ๒๐ 
ปแลว โดยจัดจําหนายผลผลิต เพื่อบริโภคบํารุงรางกาย แตสวนใหญยังไมมีการเก็บ

สปอรเห็ดหลินจือมาใชประโยชน ดังนั้น เพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนาการใช
ประโยชนจากเห็ดหลินจือที่ปลูกไดอยางคุมคา รวมทั้งเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงไดจัดทําชุดโครงการวิจยั

“การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย” ปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๑ - 
๒๕๕๔ ขึ้นซึ่งประกอบดวย ๑) การผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทาง
เกษตรดีที่เหมาะสม ๒)  การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับพรคีลนิกิ ๓)  

การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับคลินิก ๔)  การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ด
หลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน โดยเปนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ มี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนแกนจัดทําโครงการดังกลาว 

รวมกับหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๒ หนวยงาน  

วัตถุประสงค ๑)เพื่อคัดเลือกพันธุเห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารสําคัญและใหผลผลิตสงูคุมคา

ตอการลงทุนเชิงพาณิชย ๒) เพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตาม
แนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมใหไดวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพดีทดแทนการนําเขา ๓) เพื่อ
ศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิกและคลินิก ๔)เพื่อพัฒนา

ผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชนอยางกวางขวาง  
 วิธีการดําเนินการ 

๑) ศึกษาชนิดพันธุเห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารสําคัญและใหผลผลิตสูง คุมคาตอ
การลงทุนเชิงพาณิชย  
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โดยการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม   และ
ทําการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีโดยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญในดอกเห็ดและ

สปอรเห็ดหลินจือสายพันธุ MG-๑, MG-๒ และ MG-๕ ที่อายุเก็บเกี่ยว ๙๐ , ๑๐๐ 
และ ๑๑๐ วัน  
 ๒) ศึกษาวิธีการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรที่

เหมาะสมโดยการทดลองใชวิธีการเพาะเลี้ยงแบบตางๆ  ในพื้นที่ของโครงการพิเศษสวน
เกษตรเมืองงายฯ  ในจังหวัดเชียงใหม เปนเวลา 3 ป  
 ๓) ศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิกโดยการ

วิเคราะหคุณภาพทางเคมีและศึกษาฤทธิ์ทางยาของสปอรเห็ดหลินจือสายพันธุ MG-๑, 
MG-๒ และ MG-๕  ในเซลลเม็ดเลือดขาว และเซลลมะเร็งชนิดตาง ๆ ในหลอดทดลอง 

๔) ศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับคลินิก ในกลุมผูปวย

โรคมะเร็งและภูมิคุมกันบกพรอง  
 ๕) พัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน โดย
ทําการเผยแพรในรูปแบบตางๆลงสูกลุมเปาหมาย   

 
ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเบื้องตนในปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒   

๑) ผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือและสปอรเหด็หลนิจอืฯ  พบวาชนดิพนัธุ
เห็ดหลินจือที่มี 

ปริมาณสารสําคัญและใหผลผลิตสูง คุมคาตอการลงทุนเชิงพาณิชย คือ สายพันธุ MG-๒  

โดยมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ ๑๑๐ วัน วิธีการเพาะเลี้ยงที่ดีที่สุด(ใหผลผลิต
สูง) คือการเพาะเลี้ยงแบบเอเฟรม (A- Frame)  และพบวาวิธีเก็บสปอรที่ดีที่สุด คือ การ
ใชพูกัน  สวนพันธุไมที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ คือ ไมลําไยและไมสะเดา   

๓) ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดพบวามี
สารสําคัญคือกลุมพอลิแซ็กคาไรดและสารกลุมไทรเทอรปน ซึ่งพบมากในสวนสปอร และ
สปอรที่กะเทาะผนังหุมมีสารสําคัญและฤทธิ์ทางยาดีกวาสปอรที่ไมกะเทาะผนังหุมหลาย

เทา  
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๔) ผลการศึกษาฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันและฤทธิ์ตานมะเร็งในดอกเห็ดและสปอร
เห็ดหลินจือ พบวาสารสกัดดอกเห็ดและสปอรมีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกัน และไมเปนพิษตอ

เซลลที่มีนิวเคลียสเดียวของคนปกติ  
๕) ไดพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน

โดยการ เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ  และเว็บไซด  รวมทั้งนาํเสนอผลงานวจิยั

ในการประชุมวิชาการประจําป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทย
ทางเลือกแหงชาติ  การจัดนิทรรศการ และจัดอบรมและจัดทําแผนพับเพื่อเผยแพร
ความรูแกประชาชนในเวทีวิชาการตาง ๆ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๑ เปนตนมา 
  และขณะนี้อยูระหวางการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับ

คลินิก โดยเนนกลุมผูปวยโรคมะเร็ง และภูมิคุมกันบกพรอง  
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การศึกษาการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทาง

เกษตรดีที่เหมาะสม 
อํานาจ  เดชะ๑, ธีระยุทธ  อินตะเสน๒, นิมิตร  รอดภัย๓, จารุณี  เขื่อนเพชร๒, ปริญญา  อินตะเสน
๒, คีญาภัทร  สมเสน๒, ธัญลักษณ  พิลา๒                                                                                                                             
๑พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  จ.เชียงใหม                                                                                                                    
๒โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ  จ.เชียงใหม         
๓ฟารมเห็ดรุจิรา  จ.กาฬสินธุ                                                                                                                                    
 

หลักการและเหตุผล การเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในประเทศไทย ไดมกีารรวมตวัจากหนวยงาน

ตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา  จนกระทั่งสามารถผลิตยาบํารุง

รางกายและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ แตยังไมมีการนําสปอรมาใชประโยชน  ดังนั้นจึงได

ดําเนินการศึกษาการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือ ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม

(GAP)เพื่อใหไดผลผลิตทั้งดอกและสปอรเห็ดหลินจือในปริมาณสูง  ทดแทนการนําเขาและ

เปนพืชทางเลือกใหมสําหรับเกษตรกร   

วัตถุประสงค ศึกษาวิธีการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่

เหมาะสม  (GAP) 

วิธีดําเนินการ ทําการศึกษากระบวนการผลิตเห็ดหลินจือสายพันธุ MG2  ตามแนวทาง

เกษตรดีที่เหมาะสมโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกระบวนการผลิตเห็ดหลินจือทุกขั้นตอน 

ไดแกการผลิตอาหารวุนพีดีเอ  การผลิตเมล็ดขาวฟาง  การผลิตกอนอาหารเลี้ยงเชือ้  การ

บมกอนเชื้อเห็ดและการดูแลรักษา  

ผลการศึกษา พบวา  ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือสายพันธุ MG2  สูตรอาหารที่ใช

ทําอาหารวุน(PDA)มีสวนผสมของ มันฝรั่ง  ผงวุน น้ําตาลกลูโคส และน้ํา ในอัตราสวน 

๑ : ๗๕ : ๓๕ : ๒  สําหรับเพาะชิ้นสวนดอกเห็ด จะเห็นเสนใยเติบโตบนอาหารใน ๑๕ วนั 

จึงถายเชื้อเห็ดลงในขวดเมล็ดขาวฟาง จะเห็นเสนใยเติบโตใน ๑๓ วัน  กอนอาหารเลี้ยง

เห็ดที่ใชมี ๒ สูตร  สูตรที่๑ ใชข้ีเลื่อยยางพารา ผสมกับ ปลายขาว รําละเอียด ดีเกลอื ปนู

ขาว ภูไมท ยิปซั่ม และขี้เลื่อยยางพารา ในอัตราสวน ๑๐๐ : ๑ : ๐.๕ : ๑ : ๐.๒ : ๑ : ๗  
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เสนใยเจริญเต็มกอนอาหารในเวลา ๔๐วัน สูตรที่ ๒  เปนสูตรอาหารหมักทีม่สีวนผสมของ 

รําละเอียด ปูนขาว  ดีเกลือ ภูไมท  ยิปซั่ม  และจุลินทรีย EM  ในอัตราสวน ๑๒๕ : ๙ : 

๒ : ๑๘ : ๒.๕ : ๑๐  เสนใยเจริญเต็มกอนอาหารในเวลา ๔๐ วัน อาหารเลี้ยงเห็ดหลนิจอื

ตองนําไปนึ่งในหมอนึ่งความดันที่อุณหภูมิ  ๙๕ – ๑๐๐ องศาเซลเซียส  นาน ๖ ชั่วโมง 

ทิ้งใหเย็น จึงนํามาหยอดเชื้อแลวนําไปบมในโรงบม โดยจัดเรียงกอนเชื้อเห็ด สูง ๑๓ แถว 

เรียงแบบสลับฟนปลา ประมาณ ๓๕ - ๔๕ วัน จึงนําไปเปดดอกในโรงเรือนใหเสร็จภายใน ๒ 

วัน ดูแลรักษาโดยการใหความชื้นแบบพนฝอยภายในโรงเรือนอยางนอยวันละ ๒  ครั้ง  

ควบคุมอุณหภูมิที่ ๒๕- ๓๐ องศาเซลเซียส  และความชื้นสัมพัทธในอากาศที่ ๗๐- ๙๐ 

เปอรเซ็นต  หลังจากเปดดอก ๑๐ วัน จะเริ่มเห็นตุมดอกเทาเหรียญบาท  ๓๐ วันตอมา

ดอกเห็ดจะเจริญเต็มรูปและเริ่มปลอยสปอร สามารถทําการเก็บเกี่ยวใน ๓๐ วันหลังจาก

นั้น ไดดอกเห็ดหลินจือและสปอรที่มีอายุไมนอยกวา  ๑๑๐ วัน  ดอกเห็ดมีลักษณะ

สมบูรณ สีนํ้าตาลถึงน้ําตาลแดง รูปรางคลายหมวกไต กานดอกอยูกลาง ใตหมวกดอก

เปนรูพรุนเรียงเปนระเบียบ และมีสปอรจํานวนมากอยูบนดอกเห็ด  

ขอสรุป การผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 

(GAP) นั้นมีกระบวนการที่สําคัญดังน้ี  

1. กระบวนการผลิต  การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิต จะตองเครงครัดในเรื่อง

ความสะอาด และเทคนิคการทําใหปลอดเชื้อจุลินทรีย และสารปนเปอนตางๆ จากน้ํา ดิน 

อากาศ  ฯลฯ  

2. สภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น  แสงสวาง  และโรงเรือนฯลฯ  ตามขอกําหนด

ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม   

3. ระยะเวลาการผลิตใหไดปริมาณสารสําคัญมากที่สุด ทั้งในสวนของสปอร และดอกเห็ด

อยูที่ประมาณ ๑๐๐  - ๑๑๐  วัน   
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การวิเคราะหตนทุนการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในโครงการ

พิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ป 

๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
รัตนา  โพธิสุวรรณ๑,  ลือชา   วนรัตน๒,  อํานาจ  เดชะ๓, ธีระยุทธ  อินตะเสน๔, นิมิตร  รอดภัย๕ 

 ๑คณะเศรษฐสาตร มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 
๒ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   ๓พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน  

   จ.เชียงใหม 

 ๔โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ฯ จ.เชียงใหม                ๕ฟารมเห็ดรุจิรา จ.กาฬสินธุ 

 

หลักการและเหตุผล  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดจัดทํา

โครงการวิจัยเห็ดและสปอรเห็ดหลินจือใน ประเทศไทยปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

โดยใหมีการศึกษาตนทุนการผลิตเพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลตอบแทนตอการลงทนุ

ในเชิงพาณิชยในอนาคตดวย   

วัตถุประสงค  เพื่อวิเคราะหตนทุนการผลิตเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสายพันธุ 

MG2 ในปการผลิต ๒๕๕๒ และ๒๕๕๓ 

วิธีดําเนินการ  เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการผลิตเห็ดและสปอรเห็ดหลินจือสายพันธุ 

MG2 ที่ผลิตในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในองคสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๖ โรงเรือนๆ ละ ๔๘ 

ตารางเมตรโดยใน ปการผลิต ๒๕๕๒ ผลิต ๓ รุน จํานวน ๙๖,๙๘๗   กอน    และป

การผลิต ๒๕๕๓ ผลิตรุนแรกจํานวน ๓๘,๗๓๖ กอน 

วิธีวิเคราะหขอมูล ตนทุนการผลิตคํานวณจากสูตร TC =TFC +TVC โดยที่ TC คือ

ตนทุนรวมทั้งหมด   TFC คือ ตนทุนคงที่ทั้งหมด    TVC  คือ ตนทุนผันแปรทั้งหมด 

หลังจากนั้นคํานวณหาตนทุนตอหนวยพื้นที่ ตอโรงเรือน และตอกอนโดยใชสูตรดังน้ี 

ตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ / โรงเรือน / กอน  =           ตนทุนการผลิตทั้งหมด 
พื้นที่โรงเรอืน/จํานวนโรงเรือน/จํานวนกอน 
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ผลการศึกษา  พบวาปการผลิต ๒๕๕๒ มีตนทุนการผลิต  ๑,๐๒๗.๙๕ บาท/ตาราง

เมตร หรือ ๔๙,๓๔๑.๖๖ บาท / โรงเรือน หรือ ๙.๑๖ บาท / กอน หรือ ๑,๕๒๖.๒๗ 

บาท / กิโลกรัม (อบแหง - รวมทั้งดอกเห็ดและสปอร)   

สวนปการผลิต ๒๕๕๓ รุนที่ ๑ มีตนทุนการผลิต  ๑,๖๑๘.๒๓ บาท/ตารางเมตร หรือ 

๗๗,๖๗๔.๙๘ บาท / โรงเรือน หรือ ๑๒.๐๓บาท / กอน หรือ หรือ ๑,๐๓๙.๘๓ บาท / 

กิโลกรัม (อบแหง - รวมทั้งดอกเห็ดและสปอร)   

 สาเหตุที่ตนทุนการผลิตป ๒๕๕๓ สูงกวาป ๒๕๕๒ เนื่องจากมีตนทุนคงที่

เพิ่มขึ้นจากการสรางโรงบมกอนเชื้อเห็ด ซื้อเครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดและรถเข็น ๒ ลอ  

รวมทั้งซ้ือวัสดุการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น  เพื่อใหการผลิตเปนไปตามแนวทาง

เกษตรดีที่เหมาะสม  แตตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมลดลงเพราะมีการบริหารจัดการดีขึ้น  

และหากผลิตจนครบอายุของโรงเรือนและครุภัณฑที่ลงทุนไป (3 ป  5 ป หรือ

มากกวา) ตนทุนการผลิตตอหนวยจะลดลง  

ขอสรุป  ปจจุบันการซื้อขายเห็ดหลินจือในประเทศสวนใหญเปนการซื้อขายผลติภณัฑทีม่ี

สวนผสมของเห็ดหลินจือ การซื้อขายสปอรเห็ดหลินจือมีนอยมาก ( ยังตองนําเขาจาก

ตางประเทศซึ่งราคาจะสูงกวากิโลกรัมละ ๒,๐๐๐ บาท )   ราคาซื้อขายเห็ดหลินจืออ

บแหงในตลาดผันแปรคอนขางมาก อยูระหวางกิโลกรัมละ ๘๕๐ – ๓,๐๐๐ บาท   ดงันัน้

หากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ฯเปนผูผลิต นาจะมีความเปนไปไดในเชิง

พาณิชย  ถาจะสงเสริมใหเกษตรกรผลิต ควรเสริมสรางความรูและความชํานาญในการ

ผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP : Good  Agricultural Practices) ให

เกษตรกรกอน  
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การระบุ species ของเห็ดหลินจือดวยการวิเคราะหลําดับเบส 
ribosomal DNA 
เรือนแกว  ประพฤต๑ิ, ดนุวัต  เพ็งอน๑ 
๑ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพและสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ  

มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
 

หลักการและเหตุผล  เนื่องจากเห็ดหลินจือมีความหลากหลายของสายพันธุคอนขางมาก 

บางสายพันธุมีสัณฐานวิทยาที่คลายคลึงกันมาก ทําใหการจําแนกสายพันธุดวยวิธีการทาง

สัณฐานวิทยาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจผิดพลาดได หากไมสามารถระบุสาย

พันธุไดอยางถูกตองชัดเจนและเมื่อจํานวนสายพันธุเห็ดชนิดนี้มีมากขึ้น อาจทําใหเกิด

ความสับสนไดงายทําใหไมมีการนํามาใชประโยชนแพรหลายเทาที่ควร ดังนั้นเพื่อใหการ

ระบุชนิดของสายพันธุมีความถูกตองยิ่งขึ้นจึงนําวิธีวิเคราะหลําดับ    นิวคลีโอไทดของ  

ribosomal DNA (rDNA) มาใชระบุชนิดของสายพันธุ  

วัตถุประสงคของโครงการ  เพื่อจะศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดของ ribosomal DNA           

(rDNA) บริเวณ ITS และนํามาใชระบุ species ของเห็ดหลินจือ 

วิธีการดําเนินการ  สกัดดีเอ็นเอจากเสนใยเห็ดที่เลี้ยงในอาหารเหลว เพิ่มปริมาณดีเอน็เอ

ดวยเทคนิคพีซีอาร โดยใชไพรเมอร ITS 4 และ ITS 5 แยกแถบดีเอ็นเอที่ไดดวย

เทคนิคเจลอิเลคโตรโฟรีซีสและแยกผลผลิตจากปฏิกิริยาพีซีอารมาทําใหบริสุทธิ์ดวย

วิธีการสกัดดวย Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol ผลผลิตที่ผานการทําใหบริสทุธิ์

แลวไปหาลําดับเบสดวยการทํา DNA sequencing นําผลลําดับเบสของแตละสายพันธุ

ไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลใน Gene Bank ดวยการทํา BLAST  analysis  

ผลการศึกษา  ผลวิเคราะห BLAST analysis พบวาสายพันธุ MG2 คือ Ganoderma 

lucidum, สายพันธุ MG3 คือ G. japonicum และ MG8 คือ G.lucidum 

ขอสรุป  G.lucidum มี ๒ สายพันธุ ไดแก MG2 และ MG8 สวน MG3 เปน                   

G. japonicum 



 9 

การศึกษาความคงสภาพของสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุมที่สภาวะปกติ

และสภาวะเรง 
สุนีย จันทรสกาว๑, ปราโมทย ทิพยดวงตา๑, นพมาศ สุนทรเจริญนนท๒ 

๑ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๒ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หลักการและเหตุผล  เห็ดหลินจือ (Ling zhi)  หรือที่รูจักอีกชื่อหนึ่งวาเห็ดหมื่นป เปน

สมุนไพรที่หายากและมีถิ่นกําเนิดด้ังเดิมอยูในปาเขาของประเทศจีน  แตปจจุบันสามารถ

เพาะเลี้ยงไดในหลายประเทศ มีประโยชนทางยามากมาย  สารสําคัญหลัก ไดแก สาร

กลุม polysaccharides, triterpenoids, และ sterols สวนของเห็ดที่มีการนํามาใชทาง

ยาคือ สวนดอก (fruity body) และสปอร (spore) สปอร มีขนาดประมาณ ๕-๙ x ๗-

๑๓ ไมครอน รูปรางกลม รี ปลายดานหนึ่งตัด (tunicate) ผนังหุมหนาและแข็ง มี ๒ 

ชั้น ผนังหุมมีความทนตอสภาวะกรดและดางในกระเพาะอาหารและลําไส ฉะนั้นการนํา

สปอรมาใชจะตองกะเทาะผนังหุมกอน ซึ่งยังไมมีงานวิจัยที่พิสูจนวาสปอรที่กะเทาะผนัง

หุมแลวจะมีความคงสภาพไดนานเทาไร งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาความคงสภาพของ

สปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุมที่สภาวะปกติและสภาวะเรง 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความคงสภาพของสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุมออกแลวใน

สภาวะปกติและสภาวะเรง 

วิธีการดําเนินการ  ตัวอยางที่ทําการศึกษาคือ สปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุมแลว

มากกวารอยละ ๙๕ โดยใชเครื่องกะเทาะแบบแรงกระแทก (จากประเทศจีน) ปริมาณ 

๑๒๐ กรัม แบงบรรจุใน ๒๔ ขวด ขวดละ ๕ กรัม แบงเก็บใน ๒ สภาวะ ไดแก สภาวะที่

อุณหภูมิ ๓๐0C ความชื้นสัมพัทธ ๖๕% และสภาวะเรงที่อุณหภูมิ ๔๐0C ความชื้น

สัมพัทธ ๗๕% ตรวจวิเคราะหปริมาณสาระสําคัญ total polysaccharide ใน ๔ ชวง

ระยะเวลาเก็บ  ๐, ๑, ๓, ๖ เดือน แตละการทดลองทําซ้ํา ๒ ครั้ง โดยใชวิธี Phenol-

sulfuric acid assay เปรียบเทียบกับ glucose (Dubois et al, ๑๙๕๖) วิเคราะห

ปริมาณ total uronic acid ดวยวิธี meta-hydroxydiphenyl method เปรียบเทียบ
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กับวิธี glucuronic acid (Blumenkrantz et al, ๑๙๗๓) และวิเคราะห total 

triterpenoids ดวยวิธี colorimetry เปรียบเทียบกับวิธี ursolic acid โดยทําปฏิกิริยา

กับ ๕% vanillin-glacial acetic acid วัดการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น ๕๔๘ nm 

ผลการศึกษา   ไมพบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารสําคัญ ในทั้งสองสภาวะ ใน

ระยะเวลา ๖ เดือน ปริมาณสาร total polysaccharide, total uronic acid และ total 

triterpenoids โดยเฉลี่ยรอยละ ๔.๑๕, ๐.๐๕ และ ๐.๒ ตามลําดับ 

ขอสรุป  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสารสําคัญในสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะผนังหุมมี

ความคงสภาพดีแมในสภาวะเรง ที่อุณหภูมิ ๔๐0C ความชื้นสัมพัทธ ๗๕% ในระยะเวลา 

๖ เดือน คาดคะเนวาจะมีความคงสภาพในสภาวะปกติไดนานมากกวา   ๑ ป 
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การศึกษาฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอร

เห็ดหลินจือในหลอดทดลอง 
กษมา สุขาภิรมย๑, นพมาศ สุนทรเจริญนนท๒, โกวิท พัฒนาปญญาสัตย๑ 
๑หนวยเครื่องมือพิเศษเพื่อการวิจัย สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หลักการและเหตุผล เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.) หรือเหด็หมืน่ป 

เปนสมุนไพรจีนที่มีการใชในการปองกันและรักษาโรคมานานนับพันป มีรายงาน

การศึกษามากมายที่เกี่ยวของกับฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดหลินจือ พบวาสารสกัดหยาบ

จากเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ทั้งตานการอักเสบ, hepatoprotective, ตานแบคทีเรีย   แกรม

บวก,ตานไวรัสฯลฯ และมีฤทธิ์สําคัญในการตานมะเร็ง (anti-cancer) และกระตุน

ภูมิคุมกัน (immunomodulatory) การศึกษาฤทธิ์ตานมะเร็งของสารสกัดจากเห็ด

หลินจือพบวา สามารถยั้บยั้งการเจริญของทั้งเซลลมะเร็งทางโลหิตวิทยาและเซลลมะเร็ง

ชนิด solid tumor ได คณะผูวิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาวิจัยการทดสอบฤทธิ์กระตุน

ภูมิคุมกันและตานมะเร็งของเห็ดหลินจือสายพันธุที่นําเขามาปลูกในประเทศไทย เพื่อ

พัฒนานําไปใชประโยชนตอไป 

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งของสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอรเห็ด

หลินจือสายพันธุตางๆ ที่นําเขามาปลูกในประเทศ 

วิธีการดําเนินการ นําสารสกัดน้ําของเห็ดหลินจือ (ดอกเห็ดและสปอรของสายพันธุ 

MG1, MG2, MG5, MG6) จํานวน ๑๗ ตัวอยางและสารสกัดเอทานอล (สปอรที่

กะเทาะของสายพันธุ MG1, MG2, MG5) จํานวน ๓ ตัวอยาง มาเลี้ยงรวมกับ

เซลลมะเร็งโลหิต K562 (Human erythromyeloblastoid leukemia) และเซลลมะเร็ง

ชนิด solid tumor SKBR3 (มะเร็งเตานม) และตรวจสอบการเกิดการตายของเซลลแบบ 

apoptosis โดยการยอมดวยสารเรืองแสงและวิเคราะหดวยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร 
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ผลการศึกษา เมื่อทดสอบฤทธิ์ตานมะเร็งของสารสกัดจากเห็ดหลินจือในเซลลมะเร็ง

โลหิต K562 เปรียบเทียบกับเซลลที่ไมไดเลี้ยงรวมกับสารสกัด พบวาสารสกัดน้ําของเห็ด

หลินจือและสารสกัดเอทานอล ไมมีฤทธิ์ทําใหเกิดการตายแบบ apoptosis ในขณะที่สาร

สกัดน้ําและเอทานอลทําใหเซลลมะเร็งชนิด solid tumor SKBR3 ตายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

กับเซลลมะเร็งที่ไมไดเลี้ยงรวมกับสารสกัด 

ขอสรุป สารสกัดน้ําและเอทานอลของเห็ดหลินจือ ไมมีฤทธิ์ทําลายเซลลมะเร็งโลหิต 

K562 แบบ apoptosis ไดแตทําใหเซลลมะเร็งชนิด solid tumor SKBR3 ตายแบบ 

apoptosis ได 
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การพัฒนาวิธีประเมินการแตกของสปอรเห็ดหลินจือภายหลังการ

กะเทาะ 
สุนีย  จันทรสกาว๑, เอกลักษณ  อินทรักษา๑, ปราโมทย  ทิพยดวงตา๑, พาณี  ศิริสะอาด๑,  

สุวรรณา  เวชอภิกุล๑ 
๑ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  
 

หลักการและเหตุผล  สปอรเห็ดหลินจือ พบวามีรายงานถึงฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย 

เชน immunomodulator, anticancer โดยองคประกอบทางเคมีเปนสารในกลุม 

polysaccharides และ triterpenoids จากโครงสรางของสปอรเห็ดหลินจือโดยทั่วไปจะ

มีขนาดอนุภาคประมาณ ๖.๖-๘.๐ x ๙.๖-๑๒.๖ ไมโครเมตร ซึ่งกอนการนํามาใชจะตอง

มีการกะเทาะผนังหุมสปอร เพื่อใหสารสําคัญออกมาไดดีขึ้น สปอรเห็ดหลินจือที่มี

คุณภาพจะตองมีเปอรเซ็นตของการแตกไมนอยกวา ๙๕ % การประเมินการแตกของ

สปอรเห็ดหลินจือ จึงมีความสําคัญตอประสิทธิผลทางชีวภาพของเห็ดหลินจือ 

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาวิธีประเมินการแตกของผนังหุมสปอรเห็ดหลินจือภายหลังการ

กะเทาะ 

วิธีดําเนินการ นําสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะโดยเครื่องมือชนิดตาง ๆ และตัวอยาง

ผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดมาเตรียมเปนสารแขวนลอยในน้ําที่มีสารชวยแขวน

ตะกอน ในความเขมขนตาง ๆ เพื่อเปนตัวอยางเตรียมสไลด สําหรับตรวจประเมินการ

แตกของสปอรดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย ๔๐๐ เทาที่ตอดวย Dino-Eye 

Microscope Eye-Piece Camera รุน AM423X วิธีประเมินใชการสุมพื้นที่นับจํานวน

สปอรที่ไมแตกในจุดตางๆ แลวนําคาที่ไดมาประเมินผลโดยใชสถิติ และแปรผลการแตก

ของสปอรเปนรอยละ และยืนยันผลการประเมินดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิด

สองกราด  

ผลการศึกษา  การประเมินการแตกของสปอรเห็ดหลินจือโดยใชกลองจุลทรรศนที่

พัฒนาขึ้น พบวา ความเขมขนของสปอรเห็ดหลินจือที่เหมาะสมสําหรับการเตรียมสไลด 
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คือ ๐.๐๐๓๗๕ % ในน้ํายาที่มีสารชวยแขวนตะกอนอยู ๐.๓ % กลองจุลทรรศนที่ใชมี

กําลังขยาย ๔๐๐ เทาเชื่อมตอกับ Dino-Eye Microscope Eye-Piece Camera รุน 

AM423X พื้นที่ของการตรวจสอบภายใตกลอง ๖๙๑.๔๓ ตารางไมโครเมตร ประเมิน

การแตกของสปอรโดยสุมตรวจพื้นที่ ๒๕ จุด ตอสไลดรวม ๖ สไลด สามารถประเมิน

การแตกของสปอรเห็ดหลินจือได อยางถูกตอง เชื่อถือได เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ

ตรวจดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด 

ขอสรุป  การประเมินการแตกของสปอรโดยใชกลองจุลทรรศนที่ตอดวย Dino-Eye 

Microscope Eye-Piece Camera รุน AM423X เปนวิธีการที่ทําไดงายใน

หองปฏิบัติการทั่วไป และใหผลที่ถูกตองเทียบเทากับการใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

ชนิดสองกราด  
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกะเทาะสปอรเห็ดหลินจือดวยเครื่อง 

Ball Mill และเครื่องกะเทาะสปอรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน 
เอกลักษณ  อินทรักษา๑, ปราโมทย  ทิพยดวงตา๑, สุนีย  จันทรสกาว๑ , พาณี  ศิริสะอาด๑,   

สุวรรณา  เวชอภิกุล๑ 
๑ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  
 

หลักการและเหตุผล  กวา ๒,๐๐๐ ปมาแลวที่หลายประเทศมีการนําเห็ดหลินจือ 

(Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst.: Lingzhi) มาใชประโยชน ดังเห็นได

จากตําราแพทยแผนโบราณหรือแพทยแผนจีนไดนําเห็ดหลินจือมาใชบํารุงรางกายและ

รักษาโรคตางๆ องคประกอบสําคัญเปนสารในกลุม polysaccharides และ 

triterpenoids และมีรายงานถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เชน immuno-modulatory, 

antitumor, anticancer และ cytotoxic เปนตน ซึ่งสารสําคัญดังกลาวพบไดทั้งในดอก

เห็ดและสปอรของเห็ดหลินจือ แตฤทธิ์ของสปอรจะมีความแรงมากกวาดอกเห็ด 

เนื่องจากสปอรของเห็ดหลินจือจะประกอบดวยเปลือกที่หนาและแข็ง ๒ ชั้น ในการ

นํามาใชประโยชนจึงตองหาวิธีการที่เหมาะสมในการกะเทาะสปอร เพื่อใหสารสําคัญถูก

สกัดออกมาจากสปอรกอน และดูดซึมเขารางกายได 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการทําใหสปอรเห็ดหลินจือแตก โดย

ใชเครื่อง Ball Mill และเครื่องกะเทาะสปอรจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

วิธีการดําเนินการ นําสปอรเห็ดหลินจือบรรจุในเครื่อง Ball Mill ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สภาวะสัดสวนของตัวบด (grinding media) ที่มีน้ําหนักและขนาดตางๆ กัน แลวทําการ

บดในระยะเวลาตาง ๆ คือ ๖, ๑๒, ๑๘, ๒๔, ๓๐ และ ๓๖ ชั่วโมง และนําสปอรเห็ด

หลินจือน้ําหนัก ๒๐๐ กรัม บรรจุลงในเครื่องกะเทาะสปอรจากประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน แลวทําการบดที่เวลาตางๆ คือ ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๓๕ และ ๔๐ นาที 

จากนั้นสุมตัวอยางของสปอรเห็ดหลินจือจากเครื่องมือทั้งสองชนิดในแตละชวงเวลาไป
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ตรวจสอบการแตกของสปอรดวยกลองจุลทรรศน และนับจํานวนของสปอรที่ยังไมแตก 

คํานวณคาเฉลี่ยเปนรอยละตอหนึ่งหนวยพื้นที่ เพื่อประเมินปริมาณการแตกของสปอร 

ผลการศึกษา  พบวาสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรของเครื่องมือทั้งสองชนิดที่ทําใหได

สปอรที่ยังไมแตกนอยกวารอยละ ๕  ไดผลตามลําดับ ดังนี้ เครื่อง Ball Mill ใชตัวบด

ขนาดใหญจํานวน ๔๗ ลูก น้ําหนักรวม ๖๐๐ กรัม น้ําหนักสปอรที่นํามาบดครั้งละ ๕๐ 

กรัม ใชระยะเวลาบดมากกวา ๒๔ ชั่วโมง เครื่องกะเทาะสปอรจากสาธารณรัฐประชาชน

จีนใชน้ําหนักสปอรที่นํามากะเทาะครั้งละ ๒๐๐ กรัม ระยะเวลากะเทาะมากกวา ๒๐ นาที 

ขอสรุป สปอรเห็ดหลินจือสามารถกะเทาะใหไดเหลือสปอรที่ยังไมแตกนอยกวารอยละ ๕  

ได ดวยเครื่อง Ball Mill และเครื่องกะเทาะสปอรเห็ดหลินจือจากสาธารณรัฐประชาชน

จีน โดยเครื่องกะเทาะสปอรเห็ดหลินจือจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประสิทธิภาพสูง

กวา 
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การพัฒนาตํารับยาแกรนูลฟองฟูสปอรเห็ดหลินจือ 
ปราโมทย  ทิพยดวงตา๑, สุนีย  จันทรสกาว๑,  เอกลักษณ  อินทรักษา๑, กันยารัตน  ชลสิทธิ์๒,  

พัชรินทร  จันทรานิมิต๒, พาณี  ศิริสะอาด๑,  สุวรรณา  เวชอภิกุล๑ 
๑ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  
๒ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

หลักการและเหตุผล  เห็ดหลินจือเปนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทั้งกระตุนภูมิคุมกันในผูปวย

โรคมะเร็ง ตานอาการปวด ปองกันการเสื่อมของเสนประสาท ลดน้ําตาลในเลือด ลด

ไขมันในเลือด ตานการอักเสบ และตานออกซิเดชัน สารสําคัญที่พบ คือ สารกลุมพอ

ลีแซ็กคาไรดและสารกลุมไทรเทอรปน ซึ่งพบไดมากในสวนของสปอร โดยจะตองมีการ

กะเทาะผนังหุมกอน เพื่อใหสารสําคัญถูกสกัดออกจากสปอร และดูดซึมเขารางกายได 

สปอรของเห็ดหลินจือโดยทั่วไปมีขนาดอนุภาคประมาณ ๖.๕-๘.๐ x ๙.๖-๑๒.๖ 

ไมโครเมตร เมื่อกะเทาะผนังหุมออกขนาดอนุภาคของสปอรลดลงเหลือ ๕ไมโครเมตร 

ขอมูลการวิจัยในสัตวทดลอง พบวาถาตองการผลดานการรักษาโรคเรื้อรังบางชนิด 

จะตองใชสปอรเห็ดหลินจือในปริมาณที่คอนขางสูง รูปแบบยาเตรียมที่เหมาะสมกับตัวยา 

คือ ยาผง และยาแกรนูล แตรูปแบบยาผงอาจเกิดปญหาความสม่ําเสมอของปริมาณตัว

ยา เนื่องจากสปอรที่กะเทาะมีขนาดอนุภาคเล็กมาก ทําใหผงสปอรเกาะกันเปนกลุมเพื่อ

ลดพลังงานอิสระที่ผิวของอนุภาค เปนผลใหมีสมบัติการลื่นไหลไมดี ดังนั้น รูปแบบ

แกรนูลมีขอดีกวารูปแบบยาผงหลายประการ ไดแก ความฟูของตัวยาลดลง การไหล 

การละลาย  และความคงตัวของตัวยาดีขึ้น นอกจากนี้ ยังทําใหการจัดการดาน

กระบวนการผลิตงายขึ้น 

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาตํารับยาแกรนูลฟองฟูจากสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะแลว 

วิธีดําเนินการ  นําสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะโดยเครื่องกะเทาะสปอรจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และผานการประเมินผลการแตกของสปอรที่มากกวา ๙๕ % มา

พัฒนาเปนยาแกรนูลฟองฟูใหมีปริมาณสปอรเห็ดหลินจือซองละ ๑ กรัม โดยใชวธิกีารทาํ
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แกรนูลเปยกแบบไมใชน้ํา จากนั้นนําแกรนูลที่ไดมาประเมินคุณสมบัติทางเคมีและทาง

กายภาพ 

ผลการศึกษา  ตํารับยาแกรนูลฟองฟูสปอรเห็ดหลินจือที่ดี ประกอบดวยสปอรกะเทาะ 

๔๘.๐๘ % citric acid ๘.๑๗ % tartaric acid ๑๖.๓๕ % และ sodium 

bicarbonate ๒๗.๔๐ % บรรจุในซองฟอยลหนา ๘๐ ไมครอน แกรนูลที่ไดมีขนาด

อนุภาค ๑๒-๑๖ mesh มีสมบัติการไหลดี ความแข็งเหมาะสม มีการแตกกระจายของ

อนุภาคภายใน ๕ นาที ผานเกณฑการปนเปอนจุลินทรียในยาสมุนไพร และผล TLC ไม

พบความแตกตางในปริมาณสารสําคัญกอนและหลังการเตรียมในรูปแบบยาแกรนูล 

ขอสรุป  การเตรียมสปอรเห็ดหลินจือกะเทาะในรูปแบบของยาแกรนูลฟองฟู เปนอีก

ทางเลือกหนึ่งในการนําสปอรเห็ดหลินจือมาใชประโยชนทางยา กรณีที่ตองใหในปริมาณ

มาก 
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การพัฒนาตํารับยาแคปซูลสปอรเห็ดหลินจือ 
เอกลักษณ  อินทรักษา๑, ปราโมทย  ทิพยดวงตา๑, สุนีย  จันทรสกาว๑, กันยารัตน ชลสิทธิ์๒, พัชรินทร 

จันทรานิมิต๒, พาณี  ศิริสะอาด๑, สุวรรณา  เวชอภิกุล๑ 
๑ภาควิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  
๒ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

หลักการและเหตุผล  เห็ดหลินจือเปนสมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันในผูปวย

โรคมะเร็ง ตานอาการปวด ปองกันการเสื่อมของเสนประสาท ลดน้ําตาลในเลือด ลด

ไขมันในเลือด ตานการอักเสบ และตานออกซิเดชัน สารสําคัญที่พบ คือ สารกลุม 

polysaccharides และ triterpenoids ซึ่งพบมากในสวนของสปอร โดยจะตองมีการ

กะเทาะผนังหุมกอน เพื่อใหสารสําคัญถูกสกัดออกจากสปอร และดูดซึมเขารางกาย 

สปอรของเห็ดหลินจือโดยทั่วไปมีขนาดอนุภาคประมาณ ๖.๕-๘.๐ x ๙.๖-๑๒.๖ หรือ

๖๒.๔ - ๑๐๐.๘ ตารางไมโครเมตร เมื่อผานการกะเทาะขนาดอนุภาคของสปอรจะลดลง

เหลือนอยกวา ๕ไมโครเมตร การนําสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะมาใชประโยชนสามารถ

เตรียมไดหลายรูปแบบ เชน ยาผง ยาแกรนูล และยาแคปซูล รูปแบบแคปซูลจะเหมาะ

สําหรับการใหยาขนาดนอย และมีขอดี คือ สามารถกลบรสและกลิ่นของตัวยาไดสมบูรณ 

ปองกันตัวยาที่บรรจุจากสภาวะแวดลอมได มีความถูกตองของขนาดการให นอกจากนี้ 

เมื่อเปยกน้ําแคปซูลจะลื่นทําใหกลืนยาไดงาย 

วัตถุประสงค   เพื่อพัฒนาตํารับยาแคปซูลจากสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะแลว 

วิธีการดําเนินการ  นําสปอรเห็ดหลินจือที่กะเทาะโดยเครื่องกะเทาะสปอรจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน และผานการประเมินผลการแตกของสปอรที่มากกวา ๙๕ % มา

พัฒนาเปนยาแคปซูลใหมีปริมาณสปอรเห็ดหลินจือกะเทาะหนัก ๒๕๐มิลลิกรัมตอแคปซูล 

โดยเตรียมสปอรเห็ดหลินจือให อยูในรูปแบบยาแกรนูลกอนที่จะนํามาบรรจุลงแคปซูล

เบอร ๐ แลวควบคุมคุณภาพของยาแคปซูลที่ผลิตไดโดยการประเมินคุณสมบัติทางเคมี

และทางกายภาพ 
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ผลการศึกษา  ตํารับยาแคปซูลสปอรเห็ดหลินจือที่เหมาะสม ประกอบดวยสปอรเห็ด

หลินจือกะเทาะหนัก ๒๕๐ มิลลิกรัม สารเพิ่มปริมาณ และสารยึดเกาะรวมน้ําหนักตอ

แคปซูลเทากับ ๓๐๐ มิลลิกรัม แคปซูลที่ผลิตไดผานเกณฑมาตรฐานของการผลิตยา

แคปซูลจากสมุนไพร ในการตรวจสอบความแปรปรวนของน้ําหนัก ระยะเวลาของการ

แตกตัว และผลการประเมินคุณสมบัติทางเคมีโดยอาศัยรูปแบบที่ปรากฏบนโครมาโทกราฟ

ผิวบาง  

ขอสรุป การเตรียมสปอรเห็ดหลินจือกะเทาะในรูปแบบยาแคปซูลเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน

การนําสปอรเห็ดหลินจือมาใชประโยชนเพื่อเสริมสุขภาพ ซึ่งมีขนาดการใหยาในปริมาณที่

ไมสูง 
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การศึกษาปริมาณสาร ganoderic acids A และ F ในผลิตภัณฑจากเห็ดหลินจือ

ที่จําหนายในประเทศไทย 
ศุภนิมิต  ทีฆชุณหเถียร๑, ศศินันท สัจจา๑, ชัยชาญ แสงดี๑, มาลียา มโนรถ๑, นพมาศ โรจนเสถียร๑, 

ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ๑,   บุญเย่ียม คําสอน๑ 
๑ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

หลักการและเหตุผล   Ganoderic acids A และ F เปนสารสําคัญในกลุมไตรเทอรพีน 

(triterpenes) ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย โดยเฉพาะฤทธิ์ตานมะเร็ง ไดมีการนาํ

เห็ดหลินจือมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยรูปแบบตางๆ อยางแพรหลาย แตยังไมมี

การศึกษาที่ระบุถึงปริมาณ ganoderic acids A และ F ในผลิตภัณฑน้ันๆ 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณ ganoderic acids A และ F ใน

ผลิตภัณฑจากเห็ดหลินจือ รูปแบบตางๆ ที่จําหนายในประเทศ 

วิธีดําเนินการศึกษา  ตั้งรหัสเพื่อใชเรียกแทนชื่อยี่หอผลิตภัณฑเห็ดหลินจือที่จําหนายใน

ประเทศไทยจํานวน ๑๗ ตัวอยาง ตัวอยางผลิตภัณฑมีทั้งรูปแบบดอกเห็ดอบแหงและ

สารสกัดน้ําจากดอกเห็ดหลินจือสายพันธุ MG2 ของโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย

ฯ รวมอยูดวย ตรวจวัดปริมาณ ganoderic acids A และ F โดยวิธี High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC) ขีดจํากัดของการวิเคราะหปริมาณ 

(Limit of quantitation, LOQ) ของ ganoderic acids A และ F เทากับ ๒.๗๔ และ 

๒.๒๓ ug/ml ตามลําดับ  

ผลการศึกษา พบ ganoderic acids A และ F ใน ๑๔ จาก ๑๗ ผลิตภัณฑ โดย

ผลิตภัณฑเห็ดหลินจือรูปแบบแคปซูลรหัส NPN มีปริมาณรวมของ ganoderic acids 

A และ F สูงที่สุด (๑.๒๐%) ในขณะที่ผลิตภัณฑในรูปแบบชาผสมเห็ดหลินจือรหัส GN 

มีปริมาณรวมของ ganoderic acids A และ F ต่ําที่สุด (๐.๐๒%) สวนอีก ๓ 

ผลิตภัณฑที่เหลือ ไดแก แคปซูลเห็ดหลินจือรหัส GE, DXN-GL และเครื่องดื่มเห็ด

หลินจือผงสําเร็จรูปรหัส BR มีปริมาณของ ganoderic acids A และ F ต่ํากวาคา 

LOQ สําหรับเห็ดหลินจือสายพันธุ MG2 ในรูปแบบดอกเห็ดอบแหงและสารสกัดน้ําจาก
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ดอกเห็ดมีปริมาณรวมของ ganoderic acids A และ F เทากับ ๐.๑๖% และ ๐.๕๓% 

ตามลําดับ อนึ่ ง คณะผู วิจัยไดวางแผนที่จะศึกษาหาคาทางเภสัชจลศาสตร 

(pharmacokinetics) ของ ganoderic acids A และ F หลังรับประทานผลิตภัณฑเหด็

หลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดีจํานวน ๑๒ รายตอไป 

ขอสรุป  ผลิตภัณฑจากเห็ดหลินจือที่จําหนายในประเทศมีปริมาณ ganoderic acids A 

และ F มากนอยแตกตางกันมาก ตั้งแตรอยละ ๐.๐๒ - ๑.๒๐ บางผลิตภัณฑ(รอยละ 

๑๘ ของ ๑๗ ตัวอยางที่ตรวจ) ที่เปนแคปซูลเห็ดหลินจือตรวจไมพบสารสําคัญดังกลาว

หรือถามีก็มีนอยมาก ต่ํากวา LOQ ของการตรวจวัดดวยวิธี HPLC 
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สําเนาคูฉบับ 
คําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ที่ 284/2552 

เรื่อง แตงตั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการ  

โครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
____________________________________________________________ 

 

 ตามที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโดยสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออก              

เฉียงใต ไดจัดทําโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทยปงบประมาณ พ.ศ 2551-2554 ขึ้น   โดย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดนํารองศึกษาการเพาะปลูกเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิต

ทั้งดอกเห็ดและสปอรที่มีคุณภาพดี และศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมในการเก็บสปอรเห็ดหลินจือ โดยดําเนินการในพื้นที่โครงการ

พิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

นอกจากนี้ยังไดนํารองศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและพัฒนาวิธีวิเคราะหเพื่อใชเปนวิธีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบท่ีผลิตได โดยคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการดําเนินการ

โครงการวิจัยนํารองดังกลาว ไดผลเปนที่นาพอใจ จึงมีการขยายผลอยางเต็มรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2554  

โดยดําเนินการศึกษาวิจัยในดานตางๆไดแก 1) การผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่

เหมาะสม  2) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก 3) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือ

ในระดับคลินิก  4) การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน และพบวาในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงานในแตละดานไดมีความกาวหนาในการดําเนินงานเปนอยางมาก 
 

 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554 มีการดําเนินการอยางตอเนื่องบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ ท่ีตั้งไว จึง

ขอแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการ ชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลนิจอื 

ในประเทศไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังตอไปนี้ 

1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการ 

1.1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.3. นายสหัส  บุญญาวิวัฒน ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง 

1.4. นายแพทยสุรพล  รักปทุม ที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 

1.5. นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษยและ 

  ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.6. นายแพทยลือชา  วนรัตน ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

  2/....อํานาจหนาที่ 
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อํานาจหนาที่ 
 ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการอํานวยการในการดําเนินงานโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือ 
ในประเทศไทยปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

2. คณะกรรมการอํานวยการ 

2.1. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประธานกรรมการ 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.2. นายแพทยประพจน  เภตรากาศ                   รองประธานกรรมการ 
นายแพทยทรงคุณวุฒิ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.3. นายแพทยปราโมทย  เสถียรรัตน  กรรมการ 
ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.4. นางภาวนา  คุมตระกูล  กรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.5. นางสาวบุษบา  สมราง  กรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.6. นางมาลี  วัชโรทัย  กรรมการ 
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย 

2.7. นายอํานาจ  เดชะ  กรรมการ 
ผูดูแลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

2.8. นายธีระยุทธ  อินตะเสน  กรรมการ 
ผูจัดการโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองคสมเดจ็พระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

2.9. นางนพมาศ  สุนทรเจริญนนท  กรรมการ 
รองศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.10. นายโกวิท  พัฒนาปญญาสัตย  กรรมการ 
ศาสตราจารย คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

2.11. นายแพทยนิเวศน        นันทจิต  กรรมการ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.12. นายแพทยพงษรักษ  ศรีบัณฑิตมงคล  กรรมการ 
รองคณบดีฝายวิจัยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม/ผูแทน กรรมการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.14. นายปราโมทย  ทิพยดวงตา กรรมการ 
รองศาสตราจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.15. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม/ผูแทน กรรมการ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
  3/...2.16.ผูอํานวยการกองควบคุม 
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2.16. ผูอํานวยการกองควบคุมยา/ผูแทน กรรมการ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.17. ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม/ผูแทน กรรมการ 

องคการเภสัชกรรม 

2.18. นางเย็นจิตร เตชะดํารงสิน กรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย - จีนฯ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.19. นางบุญใจ ลิ่มศิลา กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.20. นางสาววลียพัชญ ชูชาติชัยกุลการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.21. นางลักขณา อังอธิภัทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.22. นายไชยะนันท ธาราสุข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

อํานาจหนาที่ 

1. กําหนดกรอบแนวทางและแผนดําเนินการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย                       

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

2. อํานวยการ สนับสนุนการดําเนินงาน แกคณะทํางานในโครงการยอย และประสานงานกับหนวบงานตางๆ

ที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัยฯ 

3. สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลโครงการวิจัยฯ 

     ท้ังนี้ นับแตบัดนี้เปนตนไป 
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คําสั่งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ที่       /2552 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน ชุดโครงการวิจยัเห็ดหลินจอืและสปอรเห็ดหลินจอืในประเทศไทย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

_____________________________________________________  
 
 ตามที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโดยสถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออก

เฉียงใต ไดจัดทําโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทยปงบประมาณ พ.ศ.2551 - 2554 ขึ้น โดย ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ไดนํารองศึกษาการเพาะปลูกเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิต

ทั้งดอกเห็ดและสปอรที่มีคุณภาพดี และศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการเก็บสปอรเห็ดหลินจือ โดยดําเนินการในพื้นที่โครงการ             

พิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม           

นอกจากนี้ยังไดนํารองศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพัฒนาวิธีวิเคราะหเพื่อใชเปนวิธีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบที่ผลิตได โดยคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการ    ดาํเนนิการ

โครงการวิจัยนํารองดังกลาวไดผลเปนที่นาพอใจ จึงมีการขยายผลอยางเต็มรูปแบบในปงบประมาณ    พ.ศ.2551 – 2554  

โดยดํ าเนินการศึกษาวิจัยในด านตาง ๆ ไดแก  1) การผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร เห็ดหลินจือตาม                

แนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 2) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก 3) การวิจัยเห็ดลหลินจือ                 

และสปอรเห็ดหลินจือในระดับคลินิก 4) การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน             

และพบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ผลการดําเนินงานในแตละดานไดมีความกาวหนาในการดําเนินงานเปนอยางมาก 

 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย   

ปงบประมาณ พ.ศ.2551-2554 มีการดําเนินการอยางตอเนื่องบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ ที่ตั้งไว                 

จึงขอแตงตั้ง คณะทํางานชุดโครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในประเทศไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ดังตอไปนี้ 

1. คณะทํางานการผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 

1.1. นายแพทยลือชา  วนรัตน  ประธานคณะทํางาน 

ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.2. นายอํานาจ  เดชะ  รองประธานคณะทํางาน 

ผูดูแลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

  

  2/...1.3นางเย็นจิตร 
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1.3. นางเย็นจิตร  เตชะดํารงสิน คณะทํางาน 

ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

1.4. นางนพมาศ สุนทรเจริญนนท คณะทํางาน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.5. นางภาวนา คุมตระกูล คณะทํางาน 

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.6. นางบุญใจ ลิ่มศิลา คณะทํางาน 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.7. นางสาววลียพัชญ  ชูชาติชัยกุลการ คณะทํางาน 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.8. นายสมศักดิ์ กรีชัย คณะทํางาน 

กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.9. นางสาวรัตนา โพธิสุวรรณ คณะทํางาน 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

1.10. หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค/ผูแทน คณะทํางาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

1.11. นายนิมิตร  รอดภัย คณะทํางาน 

ที่ปรึกษาดานเห็ดโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

1.12. นายธีระยุทธ อินตะเสน คณะทํางานและเลขานุการ 

ผูจัดการโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

1.13. นางจารุณี เขื่อนเพชร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

1.14. นายปริญญา อินตะเสน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

1.15. นางสาวคีญาภัทร  สมแสน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

1.16. นางลักขณา อังอธิภัทร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1.17. นายไชยะนันท  ธาราสุข คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
 3/...ใหคณะทํางาน 
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ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการและแผนดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร

เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 

2. จัดประชุมคณะทํางาน 

3. ดําเนินการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไว 

4. ติดตามผลการศึกษาวิจัย 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษาโครงการวิจัยฯ 

6. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิจัยฯ 
 

2. คณะทํางานการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก 

2.1. นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะทํางาน 

ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.2. นายเย็นจิตร เตชะดํารงสิน รองประธานคณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2.3. นางนพมาศ สุนทรเจริญนนท คณะทํางาน 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.4. นายโกวิท พัฒนาปญญาสัตย คณะทํางาน 

 คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.5. นายดนุวัต เพ็งอน คณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสถานบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

2.6. นายแพทยศุภนิมิต  ทีฆชุณหเถียร คณะทํางาน 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.7. ดร.ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ คณะทํางาน 

 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.8. นายปราโมทย ทิพยดวงตา คณะทํางาน 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.9. นางพาณี            ศิริสะอาด    คณะทํางาน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.10. นางสุนีย             จันทรสกาว คณะทํางาน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.11. นางสุวรรณา         เวชอภิกุล คณะทํางาน 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.12. นางภาวนา  คุมตระกูล คณะทํางาน 

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4/....2.13.นางบุญใจ 
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2.13. นางบุญใจ ลิ่มศิลา คณะทํางานและเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.14. นางลักขณา อังอธิภัทร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2.15. นางสาววลียพัชญ ชูชาติชัยกุลการ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก   

2.16. นายไชยะนันท ธาราสุข คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการ และแผนดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือใน 

ระดับพรีคลินิก 

2. จัดประชุมคณะทํางาน 

3. ดําเนินการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไว 

4. ติดตามผลการศึกษาวิจัย 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษาโครงการวิจัยฯ 

6. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการวิจัยฯ 
 

3. คณะทํางานการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือในผูปวยโรคมะเร็งและผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง 
3.1. นายแพทยนิเวศน นันทจิต ประธานคณะทํางาน 

คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.2. นายแพทยพงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล รองประธานคณะทํางาน 

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.3. ดร.ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.4. ดร.อําไพ ปนทอง คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.5. ดร.ดวงตา กาญจนโพธิ์ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.6. นายแพทยศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.7. แพทยหญิงประภาพร สูประเสริฐ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.8. นายแพทยฉลอง ชีวเกรียงไกร คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5/...3.9.นายแพทยชํานาญ 
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3.9. นายแพทยชํานาญ เกียรติพีรกุล คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.10. แพทยหญิงบุษยมาส  ชีวสกุลยง คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.11. แพทยหญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.12. นายแพทยชัยยุทธ เจริญธรรม คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.13. ดร.ชัชวาลย อภิชาตปยกุล คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.14. นายแพทยชุมพล สกลวสันต คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.15. แพทยหญิงอภิญญา ลีรพันธ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.16. นายแพทยศตวรรษ ทองสวัสดิ์  คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.17. นายแพทยองอาจ ไพรสณฑรางกูร คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.18. นายแพทยธเนศ ชิตาพนารักษ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.19. นายแพทยพิเศษ พิเศษพงษา คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.20. นายแพทยอนุชาติ มาธนะสารวุฒิ คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.21. นางรจนา เผือกจันทึก คณะทํางาน 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.22. นางเย็นจิตร เตชะดํารงสิน คณะทํางาน 

ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

3.23. นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน คณะทํางาน 

ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

3.24. นางสาวกิตติกา กาญจนรัตนากร คณะทํางานและเลขานุการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.25. นายปราโมทย ทิพยดวงตา คณะทํางานและเลขานุการรวม 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6/...3.26.นางบุญใจ 
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3.26. นางบุญใจ ลิ่มศิลา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

3.27. นางสาวพิมลพรรณ เสรีวัฒนาชัย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการ และแผนการดําเน ินงานโครงการศึกษาวิจ ัย เห็ดหลินจือและสปอรเห็ด

หลินจือในระดับคลินิก 

2. จัดประชุมคณะทํางาน 

3. ดําเนินการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไว 

4. ติดตามผลการศึกษาวิจัย 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษาโครงการวิจัยฯ 

6. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
 

4. คณะทํางานการพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน 

4.1. นายแพทยลือชา  วนรัตน ประธานคณะทํางาน 

 ที่ปรึกษากรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4.2. นางเย็นจิตร     เตชะดํารงสิน รองประธานคณะทํางาน 

 ผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.3. นางนพมาศ     สุนทรเจริญนนท คณะทํางาน 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

4.4. นางปราณี       ชวลิตธํารง คณะทํางาน 

 ผูทรงคุณวุฒิ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

4.5. ผูอํานวยการกองควบคุมยา/ผูแทน คณะทํางาน 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4.6. ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม/ผูแทน คณะทํางาน 

 องคการเภสัชกรรม 

4.7. นายปราโมทย ทิพยดวงตา คณะทํางาน 

 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4.8. นางวิชยา ใจดี คณะทํางาน 

 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4.9. นางบุญใจ ลิ่มศิลา คณะทํางาน 

 สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4.10. นางสาววลียพัชญ  ชูชาติชัยกุลการ คณะทํางาน 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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4.11. นางภาวนา         คุมตระกูล คณะทํางานและเลขานุการ 

ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4.12. นายอํานาจ         เดชะ คณะทํางานและเลขานุการรวม 

ผูดูแลพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 

4.13. นายธีระยุทธ       อินตะเสน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ผูจัดการโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองคสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

4.14. นางลักขณา        อังอธิภัทร คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันการแพทยไทย - จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงานโครงการการพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและ

สปอรเห็ดหลินจือสูการใชประโยชน 

2. จัดประชุมคณะทํางาน 

3. ดําเนินการศึกษาวิจัยตามแผนปฏิบัติการที่ไดวางไว 

4. ติดตามผลการศึกษาวิจัย 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษาโครงการวิจัยฯ 

6. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 
          ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

 

 


