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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาและโครงสร้างของสารบีตากลูแคน 
2. เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์และอาการไม่พึงประสงค์ของสารบีตากลูแคนในเห็ด  

 

บทคัดยอ่ 

เห็ดเป็นส่ิงมีชีวิตที่จัดอยู่ในอาณาจักรเห็ดรา ในประเทศไทยมีการน าเห็ดมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลายชนิด 
รวมทั้งปัจจุบันมีการบริโภคเห็ดเป็นจ านวนมาก เห็ดจึงถูกน ามาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้รับประทานได้สะดวก
ขึ้น เช่น แคปซูล ผงชง หรือ กาแฟเห็ด เป็นต้น  ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาวิจัย พบว่า เห็ดประกอบด้วยสารชีวโมเลกุล
มากมายหลายชนิดที่มีคุณค่าทั้งทางด้านโภชนาการและทางด้านการแพทย์ ซึ่งสารบีตากลูแคน เป็นหนึ่งในสารประกอบที่
พบมากในเห็ด  

สารบีตากลูแคน  เป็นสารประเภทพอลิแซ็กคาไรด์ ประกอบด้วยน้ าตาลกลูโคส ที่เรียงต่อกันเป็นสายเชื่อมด้วย
พันธะบีตาไกลโคซิดิก  สารบีตากลูแคนพบได้ทั้งใน ยีสต์ รา  ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และเห็ด บทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสารบีตากลูแคนที่พบในเห็ดชนิดต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของสารบีตากลูแคน  รวมทั้งฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ  เช่น ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน  ฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการเกิดเน้ืองอก ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด ฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลใน
เลือด ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เป็นต้น  รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พงึประสงค์และปริมาณที่แนะน า
บริโภค เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเห็ดต่อไป 

 

ค าส าคัญ : สารบตีากลูแคน, ฤทธิ์ทางชีวภาพ   

Abstract 
Mushroom is a living organism which belong to Kingdom fungi. In Thailand, mushrooms are widely 

consumed as various types of food as well as commonly used in traditional medicine.  At present, mushrooms 
have been increasingly consumed at a higher rate. Due to a highly demand of consumer, mushrooms have been 
processed as several types of products including capsules and powders for tea and coffee, respectively. Up to 
date, according to scientific studies, mushrooms contain a large variety of biomolecules with well recognized 
nutritional and medicinal properties. Interestingly, β-glucan is one such a bioactive compound found mostly in 
mushrooms. 

β-glucans are polysaccharide which are composed of D-glucose monomer linked by β-glycosidic bond. 
Apart from mushrooms, this compound is also found in yeasts, fungi, oats and barleys. However, this article 
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reviews the structural characterization and biological properties of mushroom β-glucan. These include their 
immunomodulating, anti-tumor, anti-lipidemia, anti-diabetes, anti-inflammation, and anti-bacterial activities. β-
glucan adverse effects and its recommend daily dose are also summarized to give information to mushroom’s 
consumer. 

 

Keyword : β-glucan, Biological activity  
 

บทน า 
เห็ด (Mushroom) (รูปที่ 1) เป็นส่ิงมีชีวิตที่จัดอยู่ใน อาณาจักรเห็ดรา (Kingdom fungi) และอยู่ในไฟลัมเบสิดิโอ

ไมโคตา (Phylum Basidiomycota) ซึ่งเป็นไฟลัมเดียวกันกับ รา และยีสต์  จากรายงานการวิจัยพบคุณประโยชน์จากการ
บริโภคเห็ด เป็นจ านวนมาก มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า เห็ดมีคุณสมบัติป้องกันโรคได้ โดยในเห็ดมีสารบางอย่างที่ช่วย
กระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน และลดความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ และช่วยในการต้านมะเร็งหลายๆชนิด1,2  
เน่ืองจากเห็ดอุดมไปด้วยแร่ธาตุ เช่น ฟอสฟอรัส แคลเซียม เหล็ก เป็นต้น และ สารอาหารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย เช่น 
กรดอะมิโน วิตามินบีหรือซี3 เป็นต้น   

อีกทั้งยังพบรายงานวิจัยหลายชนิด ที่ค้นพบสารบีตากลูแคน (β-glucan) ในเห็ด ซึ่งการทดสอบคุณสมบัติของสาร
ดังกล่าว พบว่าสารบีตากลูแคนมีคุณประโยชน์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ได้ด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 รูปที่ 1  เห็ดชนิดต่างๆ 

 
โครงสร้างของสารบีตากลูแคน (β-glucan structure)   
 สารบีตากลูแคน (β-glucan)  คือ สารประกอบประเภทน้ าตาลหลายโมเลกุล ที่ เรียกว่า พอลิแซ็กคาไรด์ 
(Polysaccharide) ซึ่งประกอบด้วย น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว คือ น้ าตาลกลูโคส (D-glucose) (รูปที่2) เชื่อมโยงกันด้วยพันธะ
บีตาไกลโคซิดิก  (β-glycosidic)  
 สารบีตากลูแคน จะมี  1,3-β-glucan เป็นโครงสร้างหลักบริเวณแกนกลาง (backbone) และมีสายกิ่งที่แตกแขนง
ออกมา (branch) โดยสายกิ่งอาจเป็นชนิด  1,4-β-glucan หรือ 1,6-β-glucan  สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า 1,3/1,4-β-
glucan (รูปที่3)  หรือ 1,3/1,6-β-glucan (รูปที่4)4  ตามล าดับ 
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                                                        รูปที่ 2  โครงสร้างของน้ าตาลกลูโคส (D-glucose) 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    รูปที่ 3  โครงสร้างของสารบีตากลูแคน  ชนิด 1,3/1,4-β-glucan  
 
 

                                  
 

 
 
 
 
 
 

 
    รูปที่ 4  โครงสร้างของสารบีตากลูแคน  ชนิด 1,3/1,6-β-glucan          
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สารบีตากลูแคน พบได้ทั้งในแบคทีเรีย รา ยีสต์ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์และเห็ด แต่โครงสร้างที่พบจากแหล่งต่างๆ 
จะมีความแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยสารบีตากลูแคนที่พบในผนังเซลล์ของยีสต์ ราและเห็ด จะมีโครงสร้าง
แกนกลางเป็น 1,3-β-glucan  และมีโครงสร้างกิ่งที่เป็น 1,6-β-glucan  ประเภทโครงสร้างแกนกลางเป็น 1,3-β-glucan แต่
ที่ กิ่ งมี โครงสร้ า ง เป็น  1 , 4 -β-glucan  พบในข้ าวโอ๊ตและข้ าวบาร์ เลย์  ส่วนในแบคที เ รี ยมี โครงสร้ า งแบบ 
1,3-β-glucan เรียงต่อกันเป็นเส้นตรง5, 6 

 
ชนิดของสารบีตากลูแคน     

(Type of β-glucan)              
โครงสร้าง 
(Structure) 

ค าอธบิายโครงสร้าง 
(Description) 

แบคทีเรีย (Bacteria)  
 

1,3-β-glucan เรียงเป็นเส้นตรง 

รา (Fungi) 
และเห็ด (Mushroom) 

 1,3-β-glucan เป็นโครงสร้างแกนกลาง
และมี  1,6-β-glucan สายสั้นเป็น
โครงสร้างกิ่ง 

ยีสต์ (Yeast)  1,3-β-glucan เป็นโครงสร้างแกนกลาง
และมี 1,6-β-glucan สายยาวเปน็
โครงสร้างกิ่ง 

ข้าวโอ๊ต (Oat) และ 
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) 

 
 

1,3/1,4-β-glucan เรียงเป็นเส้นตรง 

   
                                ตารางที่ 1  โครงสร้างและพันธะเชื่อมต่อของสารบีตากลูแคนแต่ละชนิด1 
   
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบตีากลูแคน (Biological activity of β-glucan) 
1. ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกัน (Immunomodulating activity)                
     สารบีตากลูแคน ที่สกัดได้จากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) พบว่ามีฤทธิ์กระตุ้นการท างานของ 
macrophage, interleukin-1 และ tumor necrosis factor ในหนูทดลอง7  นอกจากนี้ยัง พบว่าหลังจากให้สารบีตากลูแคน 
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในหนูทดลอง พบว่า ตับ ม้ามและล าไส้เล็ก ของหนูทดลอง มีเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน คือ 
macrophage , natural killer cell (NK – cell) และ mononuclear cell  เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจ านวน8    
       อีกทั้งยังพบ ฤทธิ์ของสารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากเห็ดนางฟ้า (Pleurotus florida)  ซึ่งเป็นการทดลองในหลอด
ทดลอง (In Vitro) ในเซลล์เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ   เมื่อให้สารบีตากลูแคนพบว่า เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานในระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ทั้ง macrophage, splenocyte และ thymocyte มีการเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจ านวน9   
      การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันจากสารสกัดบีตากลูแคนที่ได้จากเห็ดชิตาเกะ (Grifola frondosa) ที่ท า
การทดสอบฤทธิ์ในผู้ป่วยมะเร็งในระยะที่ 2-4  และมีอายุระหว่าง 22 – 57 ปี พบว่าหลังรับประทานสารบีตากลูแคน
ต่อเนื่องกัน 50 วัน อาการทางคลินิกของผู้ป่วยดีขึ้น คิดเป็น 58.3% ในผู้ป่วยมะเร็งตับ  68.8% ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และ 
62.5% ในผู้ป่วยมะเร็งปอด10 
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2. ฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการเกิดเน้ืองอก (Anti-tumor activity)   
     สารบีตากลูแคน ที่สกัดได้จากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) มีฤทธิ์กระตุ้นปริมาณของ interleukin-2, 
interleukin-6 และ interferon gamma (IFN–GAMMA)  ในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับสารบีตากลูแคนติดต่อกันอย่าง
น้อย 12 สัปดาห์11, 12 
     อีกทั้งพบฤทธิ์ยับยั้ง Sacroma 180 solid cancer และ Ehrlish solid cancer  จากสารบีตากลูแคนที่สกัดได้จาก
เห็ดในกลุ่ม Basidiomycetes  และยังพบคุณสมบัติในการยับยั้งกระบวนการเกิดเนื้องอก อื่นๆ เช่น ป้องกันกระบวนการ
เจริญเติบโตของเนื้องอก  กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมบี าบัดและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเน้ือ
งอก เป็นต้น13 

3. ฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือด (Anti-lipidemia activity)                   
 ผลการศึกษาของเห็ดชิตาเกะ (Lentinus edodes) เกี่ยวกับฤทธิ์ป้องกันการเปล่ียนแปลงระดับไขมันในเลือด (lipid 
profile) การสะสมของไขมัน และ body fat index ของหนูทดลอง ซึ่งถูกเหนี่ยวน าให้อ้วนด้วยอาหารไขมันสูง (high fat diet 
induced) โดยท าการศึกษาในหนูจ านวน 40 ตัว เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และในการศึกษาใช้ shiitake mushroom 
powder ที่ประกอบด้วย 30% β-glucan (w/w) ผลการทดลองพบว่าหนูในกลุ่มที่ได้รับผงเห็ดในขนาดสูง มีมวลไขมันลดลง
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับผงเห็ดและกลุ่มที่ได้รับผงเห็ดในขนาดต่ า นอกจากนี้หนูในกลุ่มที่ได้รับ
ผงเห็ดในขนาดสูงยังสามารถลด body fat index มากกว่าหนูในกลุ่มที่ไม่ได้รับผงเห็ด14   
 อีกทั้งยังพบฤทธิ์ของสารบีตากลูแคน ที่สกัดได้จากเห็ดนางรมหลวง (Pleurotus eryngii) เมื่อให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 
7 สัปดาห์ในหนูทดลอง ที่ถูกระตุ้นให้เป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูง พบว่าสารบีตากลูแคนมีฤทธิ์ลดระดับ  total 
cholesterol triglyceride and  เพิ่มระดับ high density lipoprotein (HDL)-cholesterol อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม15 

 สารสกัดบีตากลูแคนจากเห็ดชิตากะ (Lentinus edodes) เมื่อท าการทดลองในประชากรเพศหญงิอายุ 25 -60 ปี 
ในประเทศญีปุ่่น พบว่าระดบั คอเลสเตอรอล (cholesterol) ลดลงอย่างมีนัยส าคญั16  และพบรายงานการวจิัย ยืนยันฤทธิ์
ของสารบีตากลูแคนในเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatu) ว่ามีฤทธิ์ลดระดับไขมันในเลือดและสนับสนุนการบริโภคเห็ด
ดังกล่าวในมนษุย์ด้วย17 
4. ฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือด (Anti-diabetes activity)   
     สารบีตากลูแคน ที่สกัดได้จากเห็ด Agaricus blazei  มีฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือดหนูสายพันธ์ Sprague 
Dawley ซึ่งถูกเหนี่ยวน าให้เป็นเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ด้วย streptozotocin เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์  ผลการ
ทดลองพบว่ากลุ่มหนูที่ได้รับสารบีตากลูแคน มีน้ าหนักลดลงเมื่อเทียบกับเริ่มต้น นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มหนูที่ได้รับสารบี
ตากลูแคน มีระดับ น้ าตาลกลูโคส (glucose), ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride), คอเลสเตอรอล (total cholesterol) และ 
อินซูลิน (insulin) ในเลือดลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และมี HDL cholesterol เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม18 
      สอดคล้องกับการวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดบีตากลูแคน จากเห็ด Grifola frondosa19 และ Agrocyb cylindracea20   

พบว่า มีฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือด ในหนูทดลองซึ่งถูกเหนี่ยวน าให้เป็นเบาหวาน ด้วย streptozotocin เช่นเดียวกัน  
       การทดลองในมนุษย์พบ สารสกัดบีตากลูแคนจากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) ในผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 of diabetes) จ านวน 71 ราย หลังจากได้รับสารบีตากลูแคนต่อเนื่องกันเป็น
เวลา 12 สัปดาห์ พบระดับน้ าตาลกลูโคสในกระแสเลือดภายหลังรับประทานอาหาร   (Post-prandial glucose) ลดลงเฉล่ีย 
11.8 mmol.21 
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5. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammation activity)   
 สารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากเห็ด  Lactarius rufus  มีฤทธิ์ระงับอาการปวดที่เกิดจากระบบประสาท (Neurogenic 
pain) ในหนู Swiss  mice  ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ ด้วย 2.5% formalin22   

 อีกทั้งฤทธิ์ของสารสกัดบีตากลูแคนจากเห็ดนางฟ้าภูฏาน (Pleurotus pulmonarius) ยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนู
ทดลอง ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วย formalin เมื่อเปรียบเทียบกับยา diclofenac23 

 นอกจากนั้น การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารบีตากลูแคน ที่สกัดได้จากเห็ดดาวดินกลม (Geastrum 
saccatum)  ในหนู BALBc  และ Wistar rats ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ พบว่าสารบีตากลูแคนมีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการ
อักเสบ โดยผ่านกลไก ยับยั้ง nitric oxide  และ  cyclooxygenase (COX) อีกด้วย24  
6. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (Anti-bacterial activity)   
        สารบีตากลูแคน ที่สกัดได้จากเห็ด Agaricus blazei พบว่ามีฤทธิ์ยับยัง้กระบวนการสร้าง Biofilm จากเชื้อ 
Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยในสถานพยาบาล25   อีกทั้งยังพบว่าฤทธิ์ของสารสกัดบีตากลูแคน
ที่สกัดได้จากเห็ดหหูนู (Auricularia auricular-judae) สามารถยบัยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อ Escherichia 
coli และ Staphylococcus aureus เมื่อพิจารณาจาก Inhibition zone ของเชื้อทัง้สองชนิด26  

         สารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatu) เมื่อให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน ในอาสาสมัครที่
เป็นนักกีฬาเพศชาย จ านวน 50 ราย ผลการทดสอบพบว่า อุบัติการณ์การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (upper 
respiratory tract infection) และอุบัติการณ์จากการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ของอาสาสมัครลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม27 

 

ปริมาณที่แนะน าบริโภคต่อวัน (Recommend daily dose)  
        ปัจจุบันข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นพิษหรือความปลอดภัยในการใช้สารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากเห็ดยังมี
จ านวนน้อยและยังเป็นข้อมูลที่ทดสอบในสัตว์ทดลอง โดยพบว่า การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง (subchronic toxicity) ใน
หนู Sprague dawley ที่ได้รับสารบีตากลูแคนจากเห็ด ขนาดสูงสุดถึง 2,000 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ไม่แสดง
ความผิดปกติต่ออวัยวะและการท างานของร่างกาย และ ไม่พบการก่อกลายพันธุ์หรือผ่าเหล่าของเซลล์ (mutagenicity) ใน 
Salmonella typhimurium28 
 แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้
ท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคสารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากยีสต์ด า (Aureobasidium pullulans) ซึ่งมี
โครงสร้างคล้ายคลึงกับสารบีตากลูแคนจากเห็ด โดยส ารวจประชากรที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ในช่วงปี ค.ศ.1994 – 1996  ซึ่ง
ปริมาณที่แนะน าแสดงในตารางที่ 2 
 

กลุ่มผู้บริโภค ช่วงอาย ุ ปริมาณสารบีตากลูแคนต่อวนั (มิลลิกรัม/วัน) 
เด็ก 3 – 11 ปี 713.9 มิลลิกรัม/วัน 
วัยรุ่นเพศหญิง 12 – 19 ปี  726.6 มิลลิกรัม/วัน 
วัยรุ่นเพศชาย 12 – 19 ปี 972.9 มิลลิกรัม/วัน 
ผู้ใหญ่เพศหญิง 20 ปี ขึ้นไป 551.9 มิลลิกรัม/วัน 
ผู้ใหญ่เพศชาย 20 ปี ขึ้นไป 743.7 มิลลิกรัม/วัน 

               
                              ตารางที่ 2   ปริมาณสารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากยีสต์ด า ในการบริโภคต่อวัน29 
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      ดังนั้น ปริมาณที่แนะน าเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ของสารบีตากลูแคนที่สกัดได้
จากยีสต์ด า  เฉล่ียอยู่ที่  400  มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 60 กิโลกรัม/วัน29, 30   และสามารถรับประทานในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ช่วง
เช้าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหารยังไม่ท างานหนัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการดูดซึม
สารอาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
           

อาการไม่พึงประสงค์ (Adverse effect) 
       ยงัไม่พบรายงานโดยตรง เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทานสารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากเห็ด  แต่
พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับผลจากการรับประทานสารบีตากลูแคนที่สกัดได้จากข้าวบาร์เลย์ พบว่า หลังจากให้สารบีตากลู
แคนต่อเนื่องกัน 12 สัปดาห์ ในอาสาสมัครสุขภาพดีและผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นเบาหวาน (diabetes mellitus) ส่วน
ใหญ่จะพบอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องเสีย (diarrhea)  ท้องอืด (bloating) และ ท้องเฟ้อ 
(flatulence) เป็นต้น31 
       ซึ่งอาการข้างเคียงข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาสารสกัดบีตากลูแคนจากยีสต์ ซึ่งพบว่าหลังจากให้ในผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วน (obesity) และมีภาวะไขมันในเลือดสูง (hypercholesterolemia) เป็นเวลา ต่อเนื่องกัน 8 
สัปดาห์ พบ อาการท้องเสีย(diarrhea)  ท้องอืด (bloating)  และคล่ืนไส้ (nausea) แต่อาการดังกล่าวไม่จัดว่ามีความรุนแรง 
จนท าให้เสียชีวิต32  
       ดังนั้นการรับประทานสารบีตากลูแคน อาจท าเกิด ภาวะท้องเสีย (diarrhea)  ท้องอืด (bloating)   และ ท้องเฟ้อ 
(flatulence) เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นอาการที่ไม่รุนแรง แต่มีข้อควรระวังส าหรับการฉีดสารบีตากลูแคนเข้าทางเส้นเลือดด า 
(intravenous route) ซึ่งอาจจะท าให้เกิด ไข้หนาวส่ัน (chills)  ปวดบริเวณต าแหน่งที่ฉีด (pain)  ปวดศีรษะ (headache)  
ปวดหลังและข้อต่อ (back and joint pain) คล่ืนไส้ อาเจียน (nausea and vomit) และ ท้องเสีย (diarrhea) อย่างรุนแรง  
เป็นต้น30 
 

สรุป 
สารบีตากลูแคน (β-glucan) เป็นสารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น  

ฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน  ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเนื้องอก  ฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลและไขมันในหลอดเลือด ฤทธิ์ต้าน
กระบวนการอักเสบ และ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น  และสารดังกล่าวพบในเห็ด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่คนไทยนิยม
บริโภค หากน าเห็ดมาพัฒนาหรือแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวฐานสนับสนุนการเพาะเล้ียงหรืออุตสาหกรรม
การแปรรูปเห็ด ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคเห็ด เพื่อให้เกิดภาวะการมีสุขภาพที่ดี (Healthy’s life) แก่
ผู้บริโภคต่อไป  
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