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สาํนกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ณ วนัน้ีคงไม่มีใครท่ีไม่เคยไดย้ิน คาํว่า “ถ่ังเช่า” หรือ “ถ่ังเฉ้า” สมุนไพรท่ีอา้งกนัว่าช่วยเสริม
สมรรถภาพทางเพศ  จริง ๆ แลว้ “ถ่ังเช่า” คืออะไร มีสรรพคุณตามคาํกล่าวอา้งเหล่านั้นหรือไม่? บทความน้ี
มีคาํตอบ 

“ถ่ังเช่า” หรือท่ีรู้จกักนัว่า “ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลยั” หรือ ตงัถัง่เช่า หรือ ตงัถัง่แห่เช่า แปล
เป็นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญา้” หรือท่ีเรียกกนัว่า “หญา้หนอน” ทั้งน้ีเพราะว่า ยา
สมุนไพรชนิดน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นตวัหนอน คือ ตวัหนอนของผเีส้ือ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตวัหนอนมีเห็ดชนิดหน่ึงมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis 
(Berk.) Saec.  หนอนชนิดน้ีในฤดูหนาวจะฝังตวัจาํศีลอยูใ่ตดิ้นภูเขาหิมะ เม่ือนํ้ าแขง็เร่ิมละลาย สปอร์เห็ดจะ
พดัไปกบันํ้าแขง็ท่ีละลาย แลว้ไปตกท่ีพื้นดิน จากนั้นตวัหนอนเหล่าน้ีก็จะกินสปอร์ และเม่ือฤดูร้อนสปอร์ก็
เร่ิมเจริญเติบโตเป็นเส้นใยโดยอาศยัการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตวัหนอนนั้น เส้นใยงอกออกจากทอ้ง
ของตวัหนอน และงอกออกจากปากของมนั เห็ดเหล่าน้ีตอ้งการแสงอาทิตยม์นัจึงงอกข้ึนสู่พื้นดิน 
รูปลกัษณะภายนอกคลา้ยไมก้ระบอก ส่วนตวัหนอนเองก็จะค่อย ๆ ตายไป อยูใ่นลกัษณะของหนอนตาย
ซาก ฉะนั้น “ถ่ังเช่า” ท่ีใชท้าํเป็นยากคื็อ ตวัหนอนและเห็ดท่ีแหง้แลว้นัน่เอง  

ถัง่เช่าพบไดใ้นแถบทุ่งหญา้บนภูเขาประเทศจีน (ธิเบต) เนปาล และภูฏาน ระดบัความสูง 10,000-
12,000 ฟุต จากระดบันํ้ าทะเล ปัจจุบนัมีการเพาะเล้ียง ซ่ึงส่วนใหญ่เพาะในบริเวณภาคใตใ้นมณฑลชิงไห่ 
เขตซางโตวในธิเบต มณฑลเสฉวน ยนูนาน และกุย้โจว การเก็บถัง่เช่าจะเก็บในช่วงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ เม่ือขดุ
ตวัหนอนข้ึนจากดินแลว้ ลา้งนํ้าใหส้ะอาด แลว้ตากแหง้ การเกบ็รักษา ควรเกบ็ไวใ้นท่ีแหง้  

“ถ่ังเช่า” ถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนนานนับศตวรรษ  มี
สรรพคุณทางยาแผนโบราณท่ีใชก้นัแพร่หลายในประเทศจีนในเร่ืองของกระตุน้สมรรถภาพทางเพศ  และใช้
เป็นยาบาํรุงร่างกาย  บาํรุงอวยัวะภายใน  เช่น  ปอด ตบั และไต  เป็นตน้    

องค์ประกอบทางเคมีของถัง่เช่า 
ถัง่เช่าอุดมไปดว้ยสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ โพลีแซคคาไรด์ (galactomannan), นิวคลีโอ

ไทด ์(adenosine, cordycepin), cordycepic acid, กรดอะมิโน และสเตอรอล (ergosterol, beta-sitosterol) 
นอกจากน้ียงัประกอบดว้ยสารอาหารสาํคญัอ่ืน ๆ เช่น โปรตีน วิตามินต่างๆ ( Vit E, K, B1, B2 และ B12) 
และแร่ธาตุต่าง ๆ (โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหลก็ สงักะสี และซิลิเนียม) เป็นตน้  

 



รายงานการวจัิยในคน  
ถึงแมว้่า “ถ่ังเช่า” มีการใชอ้ย่างแพร่หลายและมีราคาสูง แต่ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาในคน

อยา่งเป็นระบบมีนอ้ยมาก ส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น  
- กรณีศึกษาฤทธ์ิต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ พบว่าการวิจยัในผูช้าย 22 คน ใชถ้ัง่เช่าเป็น

อาหารเสริม พบว่าช่วยเพิ่มจาํนวนของสเปิร์มในอสุจิได ้33% และมีผลลดปริมาณของสเปิร์มท่ีผิดปกติลง 
29% และมีอีกกรณีศึกษาในผูป่้วยทั้งชายและหญิง 189 คน ท่ีมีความตอ้งการทางเพศลดลง  พบว่าถัง่เช่า
สามารถช่วยทาํให้อาการและความตอ้งการทางเพศสูงข้ึน  66% นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัสนบัสนุนว่าการ
รับประทานถัง่เช่าจะช่วยปกป้องและช่วยให้การทาํงานของต่อมหมวกไต  ฮอร์โมนจากต่อมไทมสั และ
จาํนวนของสเปิร์มท่ีสามารถปฏิสนธิไดเ้พิ่มข้ึน 300 %  และช่วยเพิ่มความตอ้งการทางเพศของผูห้ญิงได ้
86% 

- กรณศึีกษาฤทธ์ิกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกนัของร่างกาย โดยทาํการศึกษาในผูช้าย 5 คน (อายเุฉล่ีย 35 
ปี) ท่ีถุงลมถูกกระตุน้ให้อกัเสบดว้ย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าถัง่เช่ามีฤทธ์ิลดการสร้างสารท่ีทาํให้
เกิดการอกัเสบ เช่น interlukin-1beta (IL-1beta), interlukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 
(IL-10) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) ได ้ จึงส่งผลใหร้ะบบภูมิคุม้กนัทาํงานดีข้ึน 

- กรณีศึกษาฤทธ์ิลดระดับนํ้าตาลในเลือด โดยการให้ผูป่้วยเบาหวานรับประทานถัง่เช่าปริมาณ 3 
กรัม/วนั พบว่าสามารถควบคุมระดบันํ้ าตาลในเลือดไดถึ้ง 95% ในขณะท่ีกลุ่มท่ีรักษาดว้ยยาแผนปัจจุบนั
สามารถควบคุมระดบันํ้าตาลไดเ้พียง 54%  

- กรณศึีกษาฤทธ์ิต่อการฟ้ืนฟูระบบการทํางานของไต โดยใหผู้ป่้วยภาวะไตวายเร้ือรังรับประทาน
ถัง่เช่าปริมาณ 3-5 กรัม/วนั พบว่าถัง่เช่าทาํให้การทาํงานของไตมีประสิทธิภาพดีข้ึน  และพบว่าหลงัจากให้
ผูป่้วยรับประทานถัง่เช่าต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่วยลดอาการแทรกซอ้นต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากภาวะไตวาย ไดแ้ก่ ลดความดนัโลหิต ลดระดบัโปรตีนในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิตจาง และช่วย
เพิ่มเอนไซม ์superoxide dismutase (SOD) ซ่ึงป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผูป่้วยท่ีการ
ทาํงานของไตบกพร่องจากการใชย้า gentamicin รับประทานถัง่เช่า 4.5 กรัม/วนั มีผลทาํใหร้ะบบการทาํงาน
ของไตดีข้ึนเป็นปกติ 89 % เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมหลงัจากรับประทานถัง่เช่าภายใน 6 วนั   

การศึกษาวจัิยฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา 
เป็นการทดลองในหลอดทดลองและสัตวท์ดลอง พบวา่ถัง่เช่ามีฤทธ์ิปรับสมดุลของร่างกาย  กระตุน้

ระบบภูมิคุม้กนั ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง ลดระดบันํ้ าตาลในเลือด ตา้นการอกัเสบ และกระตุน้
สมรรถภาพทางเพศ  เป็นตน้  

ข้อควรระวงั 
1. ควรระวงัการใชใ้นผูป่้วยเบาหวาน เน่ืองจากถัง่เช่ามีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดได ้ จะไปเสริมฤทธ์ิกับ

ยาลดนํ้าตาลในเลือด 



2. ควรระวงัการใชใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บยากลุ่มป้องกนัการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เน่ืองจากถัง่เช่ามีฤทธ์ิ
ตา้นการเกาะกลุ่มของเกลด็เลือด 

3. ควรระวงัการใชใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บยากดภูมิคุม้กนั (immunosuppressive) ทั้งน้ีเพราะว่าถัง่เช่ามีฤทธ์ิ
กระตุน้ระบบภูมิคุม้กนั 

“ถ่ังเช่า” ถือไดว้่าเป็นสมุนไพรสุดฮิตในปัจจุบนั เป็นการใชต้ามสรรพคุณของภูมิปัญญาท่ีมีมานาน
กว่าศตวรรษ แต่ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาทางคลินิกยงัมีนอ้ย ฉะนั้นการใชถ้ัง่เช่าจะตอ้ง
พิจารณาใหร้อบคอบ เพราะ ถัง่เช่ามีราคาสูงมาก ทั้งน้ียงัพบว่าในทอ้งตลาดมีถัง่เช่าหลายระดบัคุณภาพมาก 
ตามภูมิปัญญาของจีนมีการจดัคุณภาพของถัง่เช่าเป็น 3 ระ ดบั ระดบัท่ีดีท่ีสุด ความยาวของตวัเห็ดจะเท่ากบั
ความยาวของตวัหนอน (ประมาณ 3-4 เซนติเมตร) ปัจจุบนัมีการเพาะเล้ียงเห็ดถัง่เช่าสีทองซ่ึงเป็นเห็ดสกุล
เดียวกบัตงัถัง่เช่า (Cordyceps) แต่คนละชนิด (species) และมีการกล่าวอา้งว่ามีคุณภาพดีกว่าตงัถัง่เช่า ซ่ึง
จะตอ้งมีการศึกษาพิสูจน์ต่อไป  นอกจากน้ีขนาดบริโภคของผูใ้หญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี) ในแต่ละวนั 
ประมาณ 3-9 กรัม ชงกบันํ้ าร้อน หรือประกอบอาหาร ขนาดการใชท่ี้มากเกินไปอาจจะก่อเกิดผลเสียได ้การ
ใชใ้นหญิงมีครรภ ์หญิงในนมบุตร และในเด็ก ยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพอ และหา้มใชใ้นคนท่ีแพเ้ห็ด Cordyceps 
ผูป่้วยท่ีมีอาการหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง และผูป่้วยท่ีมีการเตน้ของหัวใจผิดปกติ ฉะนั้นจึงควรระมดัระวงัใน
การใชแ้ละควรมีการศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อสนบัสนุนการใชถ้ัง่เช่าในการรักษาโรคเพ่ือความปลอดภยัและ
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูบ้ริโภค 
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