“ถั่งเช่ า” ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ จริงหรือ?
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และ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ณ วันนี้ คงไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยิน คําว่า “ถั่งเช่ า” หรื อ “ถั่งเฉ้ า” สมุนไพรที่อา้ งกันว่าช่วยเสริ ม
สมรรถภาพทางเพศ จริ ง ๆ แล้ว “ถั่งเช่ า” คืออะไร มีสรรพคุณตามคํากล่าวอ้างเหล่านั้นหรื อไม่? บทความนี้
มีคาํ ตอบ
“ถั่งเช่ า” หรื อที่รู้จกั กันว่า “ไวอากร้ าแห่ งเทือกเขาหิมาลัย” หรื อ ตังถัง่ เช่า หรื อ ตังถัง่ แห่ เช่า แปล
เป็ นไทยว่า “ฤดูหนาวเป็ นหนอน ฤดูร้อนเป็ นหญ้า” หรื อที่เรี ยกกันว่า “หญ้าหนอน” ทั้งนี้ เพราะว่า ยา
สมุนไพรชนิดนี้ ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นตัวหนอน คือ ตัวหนอนของผีเสื้ อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตัวหนอนมีเห็ดชนิ ดหนึ่ งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis
(Berk.) Saec. หนอนชนิดนี้ในฤดูหนาวจะฝังตัวจําศีลอยูใ่ ต้ดินภูเขาหิ มะ เมื่อนํ้าแข็งเริ่ มละลาย สปอร์เห็ดจะ
พัดไปกับนํ้าแข็งที่ละลาย แล้วไปตกที่พ้ืนดิน จากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอร์ และเมื่อฤดูร้อนสปอร์ก็
เริ่ มเจริ ญเติบโตเป็ นเส้นใยโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ ธาตุจากตัวหนอนนั้น เส้นใยงอกออกจากท้อง
ของตัวหนอน และงอกออกจากปากของมัน เห็ ดเหล่ านี้ ตอ้ งการแสงอาทิ ตย์มนั จึ งงอกขึ้น สู่ พ้ืนดิ น
รู ปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอก ส่ วนตัวหนอนเองก็จะค่อย ๆ ตายไป อยูใ่ นลักษณะของหนอนตาย
ซาก ฉะนั้น “ถั่งเช่ า” ที่ใช้ทาํ เป็ นยาก็คือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนัน่ เอง
ถัง่ เช่าพบได้ในแถบทุ่งหญ้าบนภูเขาประเทศจีน (ธิ เบต) เนปาล และภูฏาน ระดับความสู ง 10,00012,000 ฟุต จากระดับนํ้าทะเล ปั จจุบนั มีการเพาะเลี้ยง ซึ่ งส่ วนใหญ่เพาะในบริ เวณภาคใต้ในมณฑลชิงไห่
เขตซางโตวในธิเบต มณฑลเสฉวน ยูนนาน และกุย้ โจว การเก็บถัง่ เช่าจะเก็บในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เมื่อขุด
ตัวหนอนขึ้นจากดินแล้ว ล้างนํ้าให้สะอาด แล้วตากแห้ง การเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในที่แห้ง
“ถั่งเช่ า” ถื อได้ว่าเป็ นยาสมุ นไพรที่ มีการใช้อย่างแพร่ หลายในประเทศจี นนานนับศตวรรษ มี
สรรพคุณทางยาแผนโบราณที่ใช้กนั แพร่ หลายในประเทศจีนในเรื่ องของกระตุน้ สมรรถภาพทางเพศ และใช้
เป็ นยาบํารุ งร่ างกาย บํารุ งอวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ และไต เป็ นต้น
องค์ ประกอบทางเคมีของถัง่ เช่า
ถัง่ เช่ าอุดมไปด้วยสารต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ได้แก่ โพลีแซคคาไรด์ (galactomannan), นิ วคลีโอ
ไทด์ (adenosine, cordycepin), cordycepic acid, กรดอะมิโน และสเตอรอล (ergosterol, beta-sitosterol)
นอกจากนี้ยงั ประกอบด้วยสารอาหารสําคัญอื่น ๆ เช่น โปรตีน วิตามินต่างๆ ( Vit E, K, B1, B2 และ B12)
และแร่ ธาตุต่าง ๆ (โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และซิลิเนียม) เป็ นต้น

รายงานการวิจัยในคน
ถึงแม้ว่า “ถั่งเช่ า” มีการใช้อย่างแพร่ หลายและมีราคาสู ง แต่ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาในคน
อย่างเป็ นระบบมีนอ้ ยมาก ส่ วนใหญ่เป็ นกรณี ศึกษาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
- กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ พบว่าการวิจยั ในผูช้ าย 22 คน ใช้ถงั่ เช่าเป็ น
อาหารเสริ ม พบว่าช่วยเพิ่มจํานวนของสเปิ ร์ มในอสุ จิได้ 33% และมีผลลดปริ มาณของสเปิ ร์ มที่ผิดปกติลง
29% และมีอีกกรณี ศึกษาในผูป้ ่ วยทั้งชายและหญิง 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง พบว่าถัง่ เช่ า
สามารถช่วยทําให้อาการและความต้องการทางเพศสู งขึ้น 66% นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั สนับสนุ นว่าการ
รับประทานถัง่ เช่ าจะช่วยปกป้ องและช่ วยให้การทํางานของต่อมหมวกไต ฮอร์ โมนจากต่อมไทมัส และ
จํานวนของสเปิ ร์ มที่สามารถปฏิสนธิ ได้เพิ่มขึ้น 300 % และช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศของผูห้ ญิงได้
86%
- กรณีศึกษาฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่ างกาย โดยทําการศึกษาในผูช้ าย 5 คน (อายุเฉลี่ย 35
ปี ) ที่ถุงลมถูกกระตุน้ ให้อกั เสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าถัง่ เช่ามีฤทธิ์ ลดการสร้างสารที่ทาํ ให้
เกิดการอักเสบ เช่น interlukin-1beta (IL-1beta), interlukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10
(IL-10) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) ได้ จึงส่ งผลให้ระบบภูมิคุม้ กันทํางานดีข้ ึน
- กรณีศึกษาฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด โดยการให้ผปู ้ ่ วยเบาหวานรับประทานถัง่ เช่าปริ มาณ 3
กรัม/วัน พบว่าสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ถึง 95% ในขณะที่กลุ่มที่รักษาด้วยยาแผนปั จจุบนั
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได้เพียง 54%
- กรณีศึกษาฤทธิ์ต่อการฟื้ นฟูระบบการทํางานของไต โดยให้ผปู ้ ่ วยภาวะไตวายเรื้ อรังรับประทาน
ถัง่ เช่าปริ มาณ 3-5 กรัม/วัน พบว่าถัง่ เช่าทําให้การทํางานของไตมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน และพบว่าหลังจากให้
ผูป้ ่ วยรับประทานถัง่ เช่าต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานาน 1 เดือน สามารถช่ วยลดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิด
จากภาวะไตวาย ได้แก่ ลดความดันโลหิ ต ลดระดับโปรตีนในปั สสาวะ ลดการเกิดภาวะโลหิ ตจาง และช่วย
เพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase (SOD) ซึ่ งป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ และมีรายงานว่าการให้ผปู ้ ่ วยที่การ
ทํางานของไตบกพร่ องจากการใช้ยา gentamicin รับประทานถัง่ เช่า 4.5 กรัม/วัน มีผลทําให้ระบบการทํางาน
ของไตดีข้ ึนเป็ นปกติ 89 % เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมหลังจากรับประทานถัง่ เช่าภายใน 6 วัน
การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสั ชวิทยา
เป็ นการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าถัง่ เช่ามีฤทธิ์ปรับสมดุลของร่ างกาย กระตุน้
ระบบภูมิคุม้ กัน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ ง ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ต้านการอักเสบ และกระตุน้
สมรรถภาพทางเพศ เป็ นต้น
ข้ อควรระวัง
1. ควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วยเบาหวาน เนื่องจากถัง่ เช่ามีฤทธิ์ลดนํ้าตาลในเลือดได้ จะไปเสริ มฤทธิ์ กับ
ยาลดนํ้าตาลในเลือด

2. ควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยากลุ่มป้ องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เนื่ องจากถัง่ เช่ามีฤทธิ์
ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
3. ควรระวังการใช้ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยากดภูมิคุม้ กัน (immunosuppressive) ทั้งนี้ เพราะว่าถัง่ เช่ามีฤทธิ์
กระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กัน
“ถั่งเช่ า” ถือได้ว่าเป็ นสมุนไพรสุ ดฮิตในปั จจุบนั เป็ นการใช้ตามสรรพคุณของภูมิปัญญาที่มีมานาน
กว่าศตวรรษ แต่ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาทางคลินิกยังมีนอ้ ย ฉะนั้นการใช้ถงั่ เช่าจะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบ เพราะ ถัง่ เช่ามีราคาสู งมาก ทั้งนี้ ยงั พบว่าในท้องตลาดมีถงั่ เช่าหลายระดับคุณภาพมาก
ตามภูมิปัญญาของจีนมีการจัดคุณภาพของถัง่ เช่าเป็ น 3 ระ ดับ ระดับที่ดีที่สุด ความยาวของตัวเห็ดจะเท่ากับ
ความยาวของตัวหนอน (ประมาณ 3-4 เซนติเมตร) ปั จจุบนั มีการเพาะเลี้ยงเห็ดถัง่ เช่าสี ทองซึ่ งเป็ นเห็ดสกุล
เดียวกับตังถัง่ เช่า (Cordyceps) แต่คนละชนิ ด (species) และมีการกล่าวอ้างว่ามีคุณภาพดีกว่าตังถัง่ เช่า ซึ่ ง
จะต้องมีการศึกษาพิสูจน์ต่อไป นอกจากนี้ ขนาดบริ โภคของผูใ้ หญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี ) ในแต่ละวัน
ประมาณ 3-9 กรัม ชงกับนํ้าร้อน หรื อประกอบอาหาร ขนาดการใช้ที่มากเกินไปอาจจะก่อเกิดผลเสี ยได้ การ
ใช้ในหญิงมีครรภ์ หญิงในนมบุตร และในเด็ก ยังมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ และห้ามใช้ในคนที่แพ้เห็ด Cordyceps
ผูป้ ่ วยที่มีอาการหลอดลมอักเสบเรื้ อรัง และผูป้ ่ วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังใน
การใช้และควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้ถงั่ เช่าในการรักษาโรคเพื่อความปลอดภัยและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูบ้ ริ โภค
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