
 

 

ถั่งเชา 
เม่ือไมนานมานี้มีการยอมรับในแถบประเทศตะวันตกวา เห็ดถ่ัง
เชา เปนแหลงสําคัญของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพ
ในการปรับปรุงการทํางานทางชีวภาพและชวยใหผูคนมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้นและมีชีวติยืนยาว 

ยาแผนโบราณในเอเชียไดรับการยอมรับมานานแลววา เห็ดมี
คุณคาทางเภสัชกรรม เนื่องจากเห็ดถ่ังเชาเปนสารตานอนุมูล
อิสระ เบาหวาน  ภูมิคุมกัน ตานเนื้องอก ตานมะเร็ง ตานอาการ
แพ และตัวเติมตอตานจุลินทรีย การวิจัยของทางตะวนัตกเม่ือ
ไมกี่ทศวรรษท่ีผานมา เริ่มใหความสนใจเกี่ยวกับศักยภาพดาน
เภสัชกรรมของเห็ดถ่ังเชา อันเปนผลลัพธมาจากการศึกษา

ขอเท็จจริงของภูมิปญญาดั้งเดิมและช้ีใหเห็นถึงคุณคาของการวจิัยเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบสรรพคุณท่ีนาอัศจรรยของเห็ดถ่ังเชา 

ในป 1999 ยอดขายผลิตภัณฑอาหารเสริมเห็ดถ่ังเชาท่ัวโลกสูงถึง 6 พันลานเหรียญสหรัฐโดยมีเอเชียและยุโรปคิดเปน 99% 
และ N อเมริกาซ้ือนอยกวา 0.1% ของยอดรวมท้ังหมด นับตั้งแตนั้นมา มีความตองการเห็ดยาสมุนไพรและผลิตภณัฑใน
อเมริกาเหนือท่ีเพ่ิมขึ้นระหวาง 20-40% ตอป  

“ขาวลือ” ในตลาดเกีย่วกับเห็ดมหัศจรรยนีก้ําลังเปนท่ีพูดถึง ดวยช่ือเสียงของถ่ังเชา จึงทําใหผูประกอบการผลิตผลิตภณัฑ
คุณภาพต่ําออกมาสูตลาดมากมาย ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีไรประโยชนและอาจเปนอันตรายถึงชีวิต ดวยถ่ังเชาธรรมชาต ิ
(Ophiocordyceps sinensis) มีในปริมาณท่ีจํากัดมาก “ถ่ังเชา” กําลังถูกผลิตในประเทศจนีโดยการฉีดแปงเปยกและเจลาตินใน
ตัวออนท่ีมีชีวิต จากนัน้ เคลือบตัวออนดวยโคลนและปลอยใหแหง พวกมันอาจไมปลอดภัยสําหรับการบริโภค แตตอนนี้
หลายผลิตภัณฑในตลาดท่ีซ้ือถ่ังเชาคุณภาพสูงกําลังถูกทาทายจากการหาถ่ังเชาคุณภาพสูงท่ีแทจริง 

 

 



ประวัติถั่งเชา: 

ในหมูบานบนภูเขาท่ีหางไกลในเนปาลและทิเบต ชาวบานพาสัตวของพวกเขาไปยังทุงหญาบนภูเขาสูงเพ่ือใหสัตวแทะเล็ม
ทุงหญาในชวงฤดใูบไมผลิ ชาวบานสังเกตเห็นแพะและจามรีของพวกเขากนิหญาอยางขี้เกียจในทุงหญาและแทะเล็มตนหญา
สีน้ําตาลขนาดเล็ก หลังจากนั้นไมนาน สังเกตเห็นปศุสัตวกระโดดอยางมีชีวิตชีวา ผสมพันธุกับสัตวในฝูงและเต็มไปดวย
พลังงาน ชาวบานตางก็อยากรูวา พวกจามรกีินอะไร หลังจากนั้นไมนาน พวกเขาก็พบวาพวกมันกินส่ิงท่ีพวกเรารูจกักันในช่ือ
วา ถ่ังเชา ชาวบานเริ่มเก็บและกนิหญาหนอนท่ีมีลักษณะคลายกันและเรื่องราวกด็ําเนินตอไป 

อันท่ีจริงแลว หญาหนอนถูกใชมานานนับศตวรรษในหมูชาวชนบทบนท่ีราบสูงทิเบตเพ่ือเพ่ิมความอดทนทางกายภาพแก
จามรีและลาของพวกเขาในการขนสงสินคาขามภูเขา 

ถ่ังเชาไดถูกนํามาใชในการแพทยแผนจนี (TCM) เนื่องจากความหายากของมัน จึงมีราคาแพงมากและการใชงานจํากดัอยูท่ี
ราชสํานักและขุนนางจีน บันทึกท่ีเปนลายลักษณอักษรยอนหลังไปถึงราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) อธิบายวา ถ่ังเชาวาเปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีนาอัศจรรยจากสัตวสูพืช ผูท่ีไดรับทุนชาวทิเบตเขียนถึงสัตว / พืชท่ีมีความสามารถในรกัษาตามตํานานในชวง
ศตวรรษท่ีสิบหาถึงสิบแปดและคําอธิบายท่ีนาเช่ือถือทางวิทยาศาสตรเม่ือไมนานมานี้ของถ่ังเชา รวบรวมอยูใน "การรวบรวม
ใหมของเครื่องยาจากพืช" โดย อู ยีรั่ว ในป 1757 ถ่ังเชาไดรับความนยิมสูงในภูมิปญญาแพทยของจีน และตั้งแตป ค.ศ. 1964 
ถ่ังเชาไดรับการจดัประเภทเปนยาอยางเปนทางการในตํารบัยาจีน 

ถ่ังเชาหลุดพนจากช่ือเสียงไมดีจากประเทศตะวนัตกในป 1993 เม่ือรูวานักกีฬาผูหญิงชาวจีน ผูท่ีทําลายสถิติโลกเกาครั้งใน
กีฬากรีฑาในการแขงขันกีฬาแหงชาติท่ีจัดขึ้นในกรุงปกกิ่งรับประทานถ่ังเชาเปนประจํา บันทึกการวิ่งกรีฑาถูกทําลายสถิติ
อยางนาประหลาดใจ หลังจากท่ีพวกเขาผานการทดสอบอนาโบลิค สเตียรอยด โคชชาวจนีกลาวกับผูส่ือขาววา นกักฬีาของ
เขาใชถ่ังเชาเปนสวนหนึ่งของระบบการฝก การรับรูของประชาชนเกี่ยวกับหญาหนอนตัวนี้เติบโตอยางรวดเร็วและในวันนี้
มันเปนหนึ่งในเห็ดท่ีเปนท่ีตองการมากท่ีสุดในโลก 

ถั่งเชาคืออะไร? 

เช้ือราปรสิตนี้บุกรกุตัวหนอนผีเส้ือในระยะรังไหม (ตวัออน) ในชวงฤดูหนาว มันกลืนหนอนผีเส้ือจากภายในและจากนั้นใน
ฤดูใบไมผลิ มันโผลออกมาจากหัวหนอนผีเส้ือเปนเห็ดสีสมท่ีมีลักษณะเปนกาน ในทางเทคนคิ ถ่ังเชาเปนเช้ือราและไมใช
เห็ด แตเนื่องจากมันถูกเรียกวาเปนเห็ดสมุนไพรตลอดชวงเวลาประวัติศาสตร เราจึงจะใชใบอนญุาตในการอิงตาม
ประวัติศาสตร  

ถ่ังเชาไดรับการจดัประเภทเปนสายพันธุใกลสูญพันธุอยางเปนทางการโดยองคการจัดการของประเทศจีนและส่ังหามซ้ือขาย
ถ่ังเชาโดยไมไดรับอนุญาต  

แตมีสายพันธุท่ีใกลเคียงกับถ่ังเชา เรียกวา เห็ดถังเชาสีทอง ท่ีสามารถนําไปเพาะเล้ียงในหองทดลองโดยใชธัญพืชแทนท่ีจะ



เปนตัวออนภายในตวัออนของหนอนผีเส้ือ มันอุดมไปดวยสารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาและดวยความพยายามในการวจิัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร ตอนนี้มีการอางวา เห็ดถ่ังเชาสีทอง (หรือท่ีรูจักกันในประเทศไทยวา "Tang Chow") มีความสามารถ
ทางเคมีท่ีคลายคลึงกนัและมีประโยชนเหมือนกัน 

 

วิธีการเพาะปลูก: 

มีวิธีการเพาะปลูกพ้ืนฐานสําหรับถ่ังเชาสองวิธี วิธีการหลักใชในประเทศจีนและถ่ังเชาสวนใหญท่ีขายในตลาดโลกถูก
เพาะปลูกโดยการหมักเพาะเช้ือจุลินทรยีเหลว เนื้อเยื่อถ่ังเชาจํานวนเล็กนอยถูกฉดีเช้ือลงในตวัส่ือกลางของเหลวท่ีผานการฆา
เช้ือ มันจะเติบโตอยางรวดเร็วโดยใชเวลาประมาณหาวนัจนถึงการเก็บเกี่ยว ไมซีเลียมในถ่ังเชาจะถูกกรองออกจากน้าํซุปแลว
นําไปตากใหแหงและบดเปนผงละเอียด 

วิธีนี้ประหยัดสําหรับการผลิตขนาดใหญ อยางไรก็ตาม ยังมีขอเสียเปรียบหลักในแงของคุณภาพ 

เช้ือรากินอาหารโดยการวางตําแหนงตวัเองขางแหลงอาหารของพวกมันและพวกมันจะคายการลําเลียงโมเลกุลผานผนังเซลล
เพ่ือยอยอาหารของพวกมันและนําสารอาหารกลับเขาไปในเซลล ในระหวางกระบวนการนี้ ถ่ังเชาจะคายสารประกอบท่ีเปน
ยาตานจุลชีพเพ่ือปองกันส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ จากการแขงขันหาอาหารและคายสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีปรับคาความเปนกรดดางและ
ยอยอาหาร ประมาณ 90% ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีผลิตโดยถ่ังเชาอยูในของเหลวท่ีถูกท้ิงหลังจากท่ีมีการเก็บเกีย่วไมซี
เลียมในการหมักเพาะเช้ือจุลินทรียเหลว 

วิธีการปลูกถ่ังเชาท่ีเราใชนั้นเปนวิธีหมักแบบอาหารแข็งหรือชีวมวล โดยการฉดีเช้ือถ่ังเชาเขาสูแหลงอาหารท่ีเปนของแข็งซ่ึง
มันเติบโตชากวามาก เม่ือไมซีเลียมกินสารตัง้ตนสวนใหญหรือท้ังหมด มันก็พรอมสําหรับการเก็บเกีย่วและถ่ังเชาท้ังหมดใน
ภาชนะท่ีกําลังเติบโตจะถูกเก็บเกี่ยวและทําการอบแหง ซ่ึงรวมถึงไมซีเลียม สารตั้งตนท่ีเหลือและสารเสริมเซลลท้ังหมดท่ี
ผลิตตลอดกระบวนการเจริญเติบโต ใชเวลาประมาณ 45 วนั สารประกอบท้ังหมดรวมอยูในถ่ังเชา การเสริมฤทธ์ิรวมกันของ
สวนผสมท้ังหมดจะถูกสงมอบในรูปแบบท่ีมีความเสถียรพรอมประโยชนทางชีวภาพสูงโดยใชกระบวนการทําแหงแบบแช
เยือกแข็งไดนามิกท่ีอธิบายไวดานลาง 

เห็นไดชัดวาวิธีการเพาะปลูกชีวมวลนัน้ใชเวลานานกวา มีราคาแพงกวา และใหผลิตภณัฑท่ีมีคุณภาพสูงกวา ผลการทดสอบ
ในหองปฏิบัติการอาจบอกเรื่องราวไมไดท้ังหมด ในขณะท่ีการทดสอบแสดงระดับของสารออกฤทธ์ิท่ีตรงเปาหมาย 
ประสิทธิภาพของสารออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาเหลานี้ยังขึ้นอยูกับสารประกอบนอกเซลลท่ีไมไดพิเคราะหในการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ แตการเสริมฤทธ์ิรวมกันกับสวนผสมอ่ืน ๆ ท้ังหมดเพ่ือสรางผลตามรูปแบบท่ีธรรมชาติไดออกแบบไว ผูซ้ือ
ควรทราบวิธีการเพาะปลูกท่ีใช วิธีการผลิต และผลการทดสอบในหองปฏิบัติการเพ่ือรับประกันวาพวกเขากําลังซ้ือผลิตภัณฑ
ท่ีมีคุณภาพ 



ภายใตหองปฏิบัตกิารท่ีมีการควบคุม เราสามารถรักษาสภาพแวดลอมท่ีสมบูรณแบบ: 

 อุณหภูมิ 
 ความถ่ีแสง 
 ความช้ืน 
 การไหลเวียนของอากาศ 
 สภาวะสุขาภิบาล 

แตละสภาพแวดลอมถูกควบคุมอยางเครงครัด ตองใชวัตถุท่ีถูกตองเหมาะสม (การกอสราง) และอุปกรณการวดัท่ีมีความ
แมนยําสูงเพ่ือควบคุมตลอดเวลาภายใตขอจํากัดท่ีสําคัญ 

นอกเหนือจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม ดานชีววิทยาอ่ืน ๆ ของเช้ือรา ยังตองการความรูทางเทคนคิโดยละเอียด: 

 ชนิดของสัตวท่ีสามารถเจริญได 
 ระบบการผสมพันธุ 
 เซลลวิทยาและพันธุศาสตรเช้ือรา 
 การฉดีเช้ือลงไปในตวักลาง 
 ความตองการทางโภชนาการของสารตั้งตน 

ส่ิงเหลานี้จะตองถูกเพ่ิมเขาไปในรายการของการปฏิบัตกิารเพาะปลูกท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึงแตละขอตองการคําอธิบาย
อยางละเอียด เง่ือนไขท่ีมีผลตอการกอตวัของปากใบ (ฟรุตติง้ บอดี)้ ไดรับการศึกษาอยางกวางขวางและการกลายพันธุมี
ลักษณะเหนือกวาท่ีไดรับ ส่ิงนี้สงผลในระดับคอรไดซิปน อะดีโนซีน และพอลิแซ็กคาไรดในตวัอยางทดลองฟรุตติ้ง บอดีท่ี้
เพาะเล้ียงของเห็ดถ่ังเชาสีทอง ซ่ึงสังเกตเห็นไดวามีระดับท่ีสูงกวาฟรุตติง้ บอดีเ้พาะเล้ียงของถ่ังเชา 

สารตั้งตนอินทรียทางเลือกไดรับการพัฒนาเพ่ือการผลิตปากใบเห็ดถ่ังเชาสีทองท่ีมีความเส่ียงตอการปนเปอนของจุลินทรีย
นอยกวาแมลง บรษิัทของเราใชสูตรท่ีเปนกรรมสิทธ์ิสําหรับสารตั้งตนท่ีใช ทําใหสารอาหารมีคณุคาทางโภชนาการสูง 

จีโนมของเห็ดถ่ังเชาสีทองเพ่ิงไดรับการจัดลําดับและไมมีการตรวจพบยนีกําเนดิเดียวกันท่ีสืบมาจากการเกดิสปชีสของไซโท
ทอกซิน ซ่ึงทําใหปลอดภัยตอการบริโภคของมนุษย พวกมันไดรับการอนุมัติโดย องคการอาหารและยาใหเปนอาหารเพ่ือ
สุขภาพ ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนอาหารท่ีมีสรรพคุณทางยาและการเพาะปลูกในประเทศไทยไดกลายเปนอุตสาหกรรมท่ีประสบ
ความสําเร็จและเติบโตอยางรวดเร็ว 

การจัดตั้งและยึดม่ันอยางเครงครดักับขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนการทดสอบท่ีสําคัญภายใต GAP, GMP และ HACCP ซ่ึง
ถูกนํามาใชเพ่ือรับประกันคุณภาพและความปลอดภยัท่ีสอดคลองกัน การตรวจสอบและควบคุมท่ีเหมาะสมนั้นเปนส่ิงจําเปน
ในการรกัษาความพึงพอใจและความม่ันใจของลูกคาและเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลสูงสุด 



การเกบ็เกี่ยว: 

การเก็บเกี่ยวถ่ังเชาจะผสมผสานระหวางฟรุตติ้ง บอดี ้(ปากใบ) ท่ีมีความเขมขนสูงสุดของสารออกฤทธ์ิรวมกับตวักลางท่ี
กําลังเติบโต (สารตั้งตน) ท่ีมีความเขมขนของสารออกฤทธ์ิท่ีต่ํากวามาก ณ จุดวกิฤตินีใ้นกระบวนการมี “ดุลยพินิจเกี่ยวกับ
การจัดการ” หลากหลาย ท่ีจะสงผลกระทบตอคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑอยางมาก 

ทุกขั้นตอนในกระบวนการท่ีซับซอนนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอคณุภาพจนถึงจดุนี้ แตจดุนี้ถึงเวลาพิสูจนแลว ณ จุดนีผู้ผลิต
จะตองพิจารณาวาพวกเขาจะจัดลําดับความสําคัญดานปริมาณกอนหรือดานคุณภาพกอน ดวยเหตุนี ้ผูบริโภคจึงควรเช่ือ
บริษัทท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีความมุงม่ันในดานความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลโดยใชมาตรฐานท่ีผานการตรวจสอบจาก
การวิเคราะหในหองปฏิบัติการอิสระ 

มาตรฐานท่ีบริษัทของเราใชนั้นกําหนดใหเราปลูกฟรุตติง้ บอดีจ้นกระท่ังถึงชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากมีสารตั้งตนท่ีเหลืออยู
ไมเกิน 5% และสวนประกอบถ่ังเชาอยางนอย 95% เราจะไมแขงขันดานคณุภาพหรือราคากับถ่ังเชาท่ีผลิตโดยการหมัก และ
เราจะไมแขงขนักับผลิตภัณฑคุณภาพต่ํากวาท่ีเก็บเกี่ยวถ่ังเชากอนเวลาท่ีเหมาะสม เราตอบสนองการเรียกรองเหลานี้ดวยการ
วิเคราะหท่ีไดมาตรฐานและสงเสริมใหลูกคาทําเชนเดียวกนัโดยเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการประกันคุณภาพของพวกเขา 
ในทายท่ีสุด ผูใชจะรูสึกถึงความแตกตาง 

เทคโนโลยกีารถนอมเซลล  

สรรพคุณและคณุคาของอาหารของเราไมไดถูกกําหนดโดยผลการทดสอบในหองปฏิบัติการของพวกเขา แตอยูในการสลาย
พลังและการดูดซึมของผลิตภณัฑท่ีเกิดขึ้นภายในรางกายของคุณ วิธีการแปรรูปอาหารของคณุมีผลกระทบอยางมากตอ
ประสิทธิภาพและนี่คือสาเหตุท่ีผลิตภัณฑของเราแตกตางจากผลิตภัณฑอ่ืนท้ังหมดในตลาด แมวาคุณทํางานไดอยางยอดเยี่ยม
ในการผลิตผงถ่ังเชาจนถึงจุดนี้ และ ณ จุดนี้ คุณภาพของเราจะเกินกวาผลิตภัณฑอ่ืนในตลาด  

เทคโนโลยีการถนอมเซลล (CPT) เปนองคประกอบสําคัญในการสรางอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหารของเรา 
กระบวนการถนอมเซลลชวยใหเราสามารถเก็บรักษาอาหารท้ังหมดในรูปแบบสดใหม จึงสามารถรกัษาสรรพคุณทางยา
สมุนไพรท้ังหมดของพืชสดในขณะท่ีใหความปลอดภยัของสินคาท่ีมีเสถียรภาพ 

กระบวนการเก็บรกัษา ความเหมาะสม และการเปล่ียนแปลงนี้ทําใหบริษัทของเรามีความสามารถพิเศษในการจัดหา
ผลิตภัณฑท่ีเหนือกวา ถ่ังเชาถูกในขณะท่ียังคงแชแข็งในสุญญากาศ ดกีวาการอยูนิ่งบนถาด (เชนเดยีวกับในเครื่องทําแหงแช
แข็งแบบถาด) ผลิตภัณฑกําลังแชอยูในกระแสน้ําวน เม็ดน้าํแข็งแชแข็งลดขนาดลง เนื่องจากการระเหิดของโครงสรางน้ําแข็ง
ท่ีเช่ือมตอกันและแตกเปนอนภุาคขนาดเล็กมากขึน้ตามรอยแตกขององคประกอบตามธรรมชาต ิ 

ส่ิงนี้จะสรางอนุภาคขนาดเล็กและโครงสรางของอนุภาคท่ีมีรูพรุนโดยไมมีการคั่งของเซลลหรือสัมผัสกับความรอนท่ีเกิดจาก
การบดเชิงกล อนุภาคเหลานี้จะถูกดูดซึมและเผาผลาญไดงายขึ้น (มีชีวภาพมากขึน้) และละลายไดดกีวาเพ่ือใชเปนสวนผสม



ในสูตร 

 

ขนาด 10 ไมครอน 

 
                   (รูปภาพ 1)      (รูปภาพ 2) 

                             การแชแข็งในถาด / พ้ืนกล             เทคโนโลยีการถนอมเซลล (CPT) 

 

CPT มีความโดดเดนในเรื่องของการแตกของเนื้อเยื่อพืชระหวาง / รวมดวยช้ันของผนังเซลลโดย การรักษาความสมบรูณของ
เซลลและปรับปรุงการเก็บรักษาส่ิงที่อยูภายในเซลลทีอ่อกฤทธิ์ทางชีวภาพ นอกเหนือจากการออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสูงขึ้น 
กระบวนการนี้ยังสงผลใหอนุภาคมีโครงสรางของอนุภาคชีวภาพ การออกฤทธิท์างชีวภาพที่สูงขึน้ เม่ือรวมกับความพรอม
ทางชีวภาพที่สูงขึ้น ทําใหพืชที่กระตุนดวย CPT ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่ิงนี้มีความสําคัญอยางยิ่งในกรณขีองถ่ังเชา
ท่ีมีโครงสรางเซลลและโมเลกุลท่ีซับซอนเม่ือมันเติบโตตามธรรมชาต ิ

การวิเคราะหและการวัดทางเคมีของสารประกอบเปาหมายเฉพาะเปนเครื่องมือวิเคราะหท่ีถูกตอง แตไมไดอธิบายระบบการ
ปรับตัวของรางกายอยางเต็มท่ี เทคโนโลยกีารถนอมเซลล (CPT) นําคุณไปสูคณุภาพท่ีเหนือกวาเคมีตอ SE  CPT เกี่ยวของกับ
วิธีการแบบองครวมท่ีมีกลไกท่ีลึกซ้ึงของการทํางานตามธรรมชาติดวยสติปญญาผานรูปแบบการเช่ือมโยงและขอมูลท่ี
เขารหัส 

การรกัษาไมไดดําเนนิการโดยสวนผสมหนึ่งใดสวนผสมหนึ่งหรือหลายสวนผสมเพียงอยางเดียว สวนผสมถูกสงมอบอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เม่ือเรารักษาการเสริมฤทธ์ิของโครงสรางเซลลท่ีซับซอนภายนอกเซลลและโครงสรางโมเลกุลของสุด



ยอดสมุนไพรของเรา  

คุณภาพและประสิทธิภาพของผงถ่ังเชาของเราเปนผลมาจากขั้นตอนวิธีการและกระบวนการพิเศษท่ีเราใชตั้งแตภาคสนามไป
จนถึงผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

สารสกัดทีไ่ดมาตรฐาน: 

ไมจําเปนตองถกเถียงเกี่ยวกับรายละเอียดประสิทธิภาพของสารสกัดเดี่ยวใหยืดยาว เราใชวิธี “เช้ือราท้ังหมด” และผลิตภัณฑ
ของเราเปนผงแหงแชแข็งแบบไดนามิก สารเคมีท่ีใชในกระบวนการสกัดอาจทําใหเอนไซมผิดลักษณะเดิมและอาจสราง
ความเสียหายใหกับสวนผสม นอกเหนือจากนัน้ เม่ือคุณแยกเฉพาะสวนผสมเปาหมาย คุณจะไดรับสารประกอบเปาหมายท่ีมี
ความเขมขนสูงขึ้น แตส่ิงนี้อาจไมไดผลเชนกันเนื่องจากมีการกําจัดสวนผสมอ่ืน ๆ ท่ีทําหนาท่ีประสานกับสวนผสมเปาหมาย 
ผลลัพธท่ีไดอาจเปนสวนประกอบท่ีมีความเขมขนปานกลางท่ีไดมาตรฐาน ความซับซอนของผลิตภัณฑตามท่ีไดรับการ
ออกแบบโดยธรรมชาติและการเสริมฤทธ์ิรวมกันของสวนผสมจํานวนมากอาจหายไปในกระบวนการสกัด 

ดังท่ีกลาวมา หากมีการระบุวาสารสกดัท่ีไดมาตรฐานนั้นตรงกับความตองการของพวกเขา ผลลัพธท่ีดีท่ีสุดนั้นมาจากการ
สกัดผงท่ีใชการทําแหงแบบแชเยือกแข็งของไทย  

ประโยชนตอสุขภาพ 

การจัดการพลงังาน: 

พลังงานเปนแหลงพลังงานท่ีจําเปนตอรางกายและจติใจของคุณ เชนเดียวกับกระบวนการซอมแซมท้ังหมด เม่ือเราฟนฟู เพ่ิม
ประสิทธิภาพ และปกปองระบบการผลิตพลังงานของรางกายมนษุย เราลงทุนในสินทรัพยท่ีมีคาท่ีสุดของเรา 

เห็ดถ่ังเชาสีทองอาจรูจักกันดใีนฐานะตัวชวยฟนคืนความออนเยาว ซ่ึงชวยเพ่ิมระดับพลังงานใหคณุ บรรเทาความเหนือ่ยลา 
และเรงการฟนตวั ส่ิงนี้ทําใหถ่ังเชาเปนอาหารเสริมท่ีนาสนใจสําหรับนกักีฬาท่ีตองการเพ่ิมประสิทธิภาพและบรรดาผูสูงอาย ุ
แตทุกวัยก็สามารถรับประทานไดเชนกัน เนื่องจากทุกคนตองเผชิญกับวิถีชีวิตท่ีเรงรีบและวิถีชีวติทันสมัยท่ีเต็มไปดวย
ความเครยีดตลอดเวลา 

(1) งานวจิัยแสดงใหเห็นวาถ่ังเชาเพ่ิมการใชออกซิเจนและ (2) เพ่ิมระดับ ATP ของเซลล พลังงานในระดับเซลลถูกปลอย
ออกมาเม่ือ ATP (อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต) สูญเสียฟอสเฟตในกระบวนการของการแปลงเปน ADP (อะดีโนซีน ได
ฟอสเฟต) การทําลายพันธะฟอสเฟตนั้นจะปลดปลอยพลังงานท่ีเซลลของเราสามารถใชงานได นี่คือการเพ่ิมพลังงานท่ีใชงาน
ไดจริง เม่ือเทียบกับภาพลวงตาของพลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นอันเนือ่งมาจากการใชสารกระตุน (คาเฟอีน, น้ําตาล, แอมเฟตามีน และ
อ่ืน ๆ) ซ่ึงสงผลในการขดัขวางพลังงานอยางหลีกเล่ียงไมไดตามมาดวยการชน (การขาดพลังงาน) เนื่องจากความจริงท่ีวาไมมี
การใชพลังงานพิเศษจริง 



ผล ATP ท่ีเพ่ิมขึ้นสองเทาและการใชออกซิเจนท่ีดขีึ้น เนื่องจากการใชถ่ังเชาท่ีใหเช้ือเพลิงในการเผาผลาญเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้น  

ดวยส่ิงนี้ พลังงานท่ีเพ่ิมเขามาจะชวยเพ่ิมความแข็งแรงและนี่อาจเปนแหลงท่ีมาของคํากลาวอางท่ัวไปท่ี ถ่ังเชาชวยเพ่ิมความ
ตองการทางเพศและประสิทธิภาพทางเพศ (นกึถึงจามรีเม่ือตอนตนเรื่อง) 

มีความสนใจอยางมากจากผูคนท่ีอยากรูเกี่ยวกับคุณสมบัตกิารกระตุนทางเพศของเห็ด เม่ือใดก็ตามท่ีคณุมีผลิตภณัฑท่ีมี
ประโยชนตอสุขภาพอยางมาก ทุกสวนของรางกายจะไดรบัประโยชนไปดวย 

 

การเสริมสรางระบบภูมิคุมกัน: 

เห็ดถ่ังเชาสีทอง มีพอลิแซ็กคาไรดท่ีออกฤทธ์ิและชวยกระตุนระบบภูมิคุมกนั รางกายของคณุไมสามารถจําแนกเครื่องหมาย
ของสารเหลานี ้จึงกระตกุระบบภูมิคุมกันของคุณเพ่ือใหสนใจสารเหลานี้ นอกจากนี้ผลของพอลิแซ็กคาไรดท่ีบันทึกไวเปน
อยางด ีเชน เบตา กลูแคนในการกระตุนการตอบสนองของภูมิคุมกนัและมีกลไกอ่ืน ๆ ในการทํางานในระดับเซลล 

1. เจีย-ซี จู ปริญญาเอก แพทยศาสตรบัณฑิตและเจมส ริป แพทยศาสตรบัณฑิต (2004) นําเสนอในการประชุมทาง
วิทยาศาสตรประจําปของ สมาคมสรีรวิทยาอเมรกิัน (APS), หองทดลองชีววิทยาป 2003, จัดขึน้ในเดือนเมษายน 17021, 2004 
ในวอชิงตนัดีซี 

2. กั๋วเวย ไต, เทียนถง เปา, ชางฟู สู, เรยมอนด ดูเปอร และเจีย-ซี จ,ู Cordy Max TM Cs-3 ปรับปรุงสถานะพลังงานชีวภาพท่ี
ม่ันคงในตับหนู วารสารการแพทยทางเลือกและการแพทยเสริม เลม 7, หมายเลข 3, 2001, pp. 231-230 

 

การควบคุมแบบสองทิศทางของการทํางานของภูมิคุมกันเรียกวาการกระตุนภูมิคุมกนั(3) เม่ือผูปวยรับประทานถ่ังเชาในภาวะ
ภูมิคุมกนับกพรอง (โรคมะเร็งและโรคเอชไอว)ี เม็ดเลือดขาวจะเพ่ิมปริมาณและกิจกรรมมากขึ้น เม่ือใหถ่ังเชาตัวเดียวกันกับ
คนท่ีมีภูมิคุมกนัมากเกินไป (โรคเอสแอลอีและโรคขออักเสบรูมาตอยด) ปริมาณและกิจกรรมของเซลลเม็ดเลือดขาวจะลดลง
ในขณะท่ีเซลลเม็ดเลือดแดงจะเพ่ิมขึ้น ผลกระทบแบบสองทิศทางนี้เปนแบบอยางของอแดปโตเจนและยังไมเปนท่ีชัดเจนใน
รักษาดวยยาแผนปจจุบัน กลไกการปรับตวัอยูในขั้นตอนการแยกความแตกตางของการผลิตเซลลเม็ดเลือดในไขกระดกู ซ่ึง
เซลลยังไมถึงเวลาท่ีจะถูกนําไปสูการเจริญเติบโต สัญญาณจากรางกายสงผลกระทบตอการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพ่ือใหได
ภาวะธํารงดุล 

ประโยชนในการตานมะเร็ง: 

นอกเหนือจากการปรับภูมิคุมกันท่ีเกิดจากสารประกอบพอลิแซ็กคาไรดและการกระตุนภูมิคุมกนัท่ีอธิบายไวขางตน แตยังมี



กลไกตานมะเร็งอ่ืนท่ีมีอยูในโครงสรางของถ่ังเชา(4) สารคอรไดเซปนไมสามารถจําแนกออกไดจากอะดีโนซีน มันจะขาด
อะตอมออกซิเจนในตําแหนงท่ีตองการอะตอมออกซิเจนเพ่ือสรางพันธะ ซ่ึงจําเปนตอการสรางโครงสรางขั้นบันไดท่ียึดดีเอ็น
เอของคุณไวดวยกัน การจําลองแบบของดีเอ็นเอไมสามารถเกิดขึ้นไดหากไมมีอะตอมออกซิเจนนีแ้ละไมสามารถสรางเซลล
ใหม ยกเวนความจริงท่ีวาในเซลลปกติมีกลไกการซอมแซมดีเอ็นเอโดยธรรมชาต ิในกระบวนการซอมแซม สารคอรไดเซปน
จะถูกลบและสวนใหมของอะดีโนซีนจะถูกแทรกเขามา 

(5)อยางไรกต็าม เซลลมะเร็งสูญเสียกลไกการซอมแซมดีเอ็นเอนี้ หากความผิดพลาดของดีเอ็นเอสามารถแกไขได เซลลจะไม
กลายเปนเซลลมะเร็ง ดังนั้น ในขณะท่ีเซลลมะเร็งกําลังจําลองตัวมันในอัตราท่ีสูงกวาเนื้อเยื่อท่ีมีสุขภาพดีโดยรอบ สารคอร
ไดเซปนจะรบกวนการจําลองตวัเองของเซลลมะเร็ง ในขณะเดียวกนัพวกมันจะไมยุงกับการจําลองตัวเองของเซลลท่ีมี
สุขภาพด ี

นี่คือกลไกสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาในเห็ดถ่ังเชาสีทอง นําไปสูการตายของเซลล ในท่ีสุดกย็ับยั้งการเจริญเติบโต
และการแพรกระจายของเซลลมะเร็งท่ียังไมถูกตรวจสอบ การรวมกันของยาตานมะเร็งท่ีออกฤทธ์ิรวมกับถ่ังเชาโดยเปนยา
เสริมแสดงศักยภาพท่ีแข็งแกรงสําหรับการรักษาโรคะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรคมะเร็งท่ีดื้อยา 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือการรกัษาสุขภาพในเอเชียนั้นมีพ้ืนฐานมาจากการใชและการวจิัยถ่ังเชาท่ียาวนาน มันเปนเรื่องธรรมดาใน
เอเชียท่ีจะเพ่ิมการรักษาดวยสมุนไพรแบบดั้งเดิมท่ีแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการรักษาตามปกต ิผลลัพธจะถูกเปรียบเทียบ
กับการรักษาแบบเดิมโดยไมตองใชการรกัษาเสริม 

(3) “บนเสนทางของจามร ี/ ถ่ังเชาโบราณในโลกสมัยใหม” เจย.ฮอลิเดย, เอ็ม. ไคเวอร, มิถุนายน 2004, หนา 26 

(4) เห็ดถ่ังเชา: สารตานมะเร็งท่ีมีศักยภาพ กรรมการผูจัดการ เอ ขาน, ผูจัดการ ทาเนีย, ผูอํานวยการ จาง และ ฮัน-ชุน เฉิน, 
ภาควิชาชีวเคมี, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลเซาท, ฉางฉู, หูหนาน 410013 

(5) พัฒนาการลาสุดของเห็ดในการรกัษาโรคมะเร็ง: บทวิเคราะห นีมา พีเทล, อลัน โกเยล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, 
มหาวิทยาลัยโปรเฟสช่ันเนล เลิฟรี,่ จาลันดัร,ฺ อินเดีย และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สถาบันเทคโนโลยีแหงอินเดีย, กูวาฮาติ
, อินเดีย 

โปรดทราบวา 2/3 ของประชากรโลกไดรับการรักษาดวยยาธรรมชาต ิแมวาจะมีการรกัษาพยาบาลตามแบบแพทยแผน
โบราณท่ีทันสมัยท่ีสุดในเอเชีย มีวิธีผสมผสานมากขึน้ท่ีเกีย่วของกับการใชวิธีปฏิบัติแบบแพทยแผนโบราณเพ่ือการบําบัด
แบบเสริม ความรูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของถ่ังเชาไดรับการยอมรับอยางดีในเอเชีย ซ่ึงผูปวยจํานวนมากกําลังใชถ่ังเชาเปนตัว
สรางภูมิคุมกนัในขณะท่ีไดรับการรกัษาตามแบบแผน 

เคมีบําบัดและรังสีบําบัดเปนท่ีทราบกันดวีาจะทําลายระบบภูมิคุมกันของผูปวย การติดเช้ือฉวยโอกาสระหวางการทําเคมี
บําบัด ความหวังคือเคมีบําบัดจะฆาเซลลมะเร็ง แตกฆ็าเซลลท่ีแข็งแรงเชนกัน สงผลใหระบบภูมิคุมกันของรางกายไม



เพียงพอ หากเราสามารถทําไดโดยการใชถ่ังเชาทําใหระบบภูมิคุมกันแข็งแรงขึ้น ปริมาณยาและความถ่ีของเคมีบําบัดอาจ
สามารถเพ่ิมขึ้นได ประสิทธิผลของการรกัษาแบบเดิมสามารถเพ่ิมขึ้นได ความเสียหายจะลดลงและสามารถเรงการฟนฟูได 

ผลตานไวรัส: 

แบคทีเรียจํานวนมากและไวรัสท้ังหมด (รวมอยูในเอชไอว)ี ขาดกลไกการซอมแซมดีเอ็นเอท่ีกลาวถึงขางตนและส่ิงนีอ้าจ
ชวยอธิบายผลการตอตานไวรัสของถ่ังเชา 

สุขภาพของไต: 

สุขภาพของไตดูเหมือนจะเปนรากฐานท่ีสําคัญของสุขภาพรางกาย เม่ือไตลมเหลว จะสงผลใหรูสึกถึงภาวะลมเหลวในอวัยวะ
และระบบอ่ืน ๆ ในแงนี้ ผลในเชิงบวกของถ่ังเชาตอไตชวยเสริมสรางสุขภาพโดยรวมและภาวะธํารงดุลของสภาพรางกาย  

ความเม่ือยลา ความไรสมรรถภาพ โรคโลหิตจาง โรคความดันเลือดสูง อาการปวดขอ และปวดหลังเปนอาการท้ังหมดท่ีบง
บอกวาสุขภาพไตไมด ีไตวายเรื้อรังมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอผูสูงอาย ุเนื่องจากความสามารถในการรกัษาตาม
ธรรมชาติของเราลดลงตามอาย ุ

(6) ถ่ังเชาเปนสมุนไพรแพทยแผนโบราณของจนีและทิเบตท่ีใชเปนยาบํารุงไตและตอนนีก้ําลังถูกใชอยางกวางขวางใน
สหรัฐอเมริกาสําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังเพ่ือลดโรคโลหิตจาง ลดความดันโลหิต และปรับปรุงการทํางานของไตโดยไมมี
ผลขางเคียง แพทยไทยเนนคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของ “ถ่ังเชา” แนะนําใหใชในการรักษาโรคไตระยะรุนแรง ถ่ังเชาถูก
นํามาใชเพ่ือชวยทําหนาท่ีเปนสารยับยั้งแองจิโอเทนซินโดยการแปลงเปนเอนไซม (ACE) พวกมันสงเสริมการขยายหลอด
เลือด ลดความดันโลหิต และชวยรักษาการทํางานของไต ถ่ังเชาไดรับการศึกษาอยางกวางขวางวาเปนการรักษาแบบเสริมใน
ผูปวยท่ีไดรับการปลูกถายไตและเม่ือใชถ่ังเชารวมกับยาท่ัวไปพบวาใหผลท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาตัวกระทําเพียงอยางเดียว 

การทดสอบของมนษุยบงช้ีวาหลังจากหนึ่งเดือนของการใชถ่ังเชา แสดงใหเห็นวาความดันโลหิตลดลง 15% สังเกตไดจาก
โปรตีนในปสสาวะท่ีลดลงและซุปเปอรออกไซด ดิสมิวเทส (SOD) ท่ีเพ่ิมขึ้น  

(6) ยาสมุนไพรท่ีใชรกัษาโรคไตในสหรัฐอเมริกา อีรคิ ยาเนล บาสทรี ยูนีฟ, เคนมอร วา ตีพิมพในอิหรานวารสารโรคไต / 
ฉบับ 6 / หมายเลข 6, พฤศจิกายน 2012 

โรคเบาหวาน: 

โรคเบาหวานเปนหนึ่งในปญหาสุขภาพท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดท่ัวโลกโดยมีผูปวยโรคเบาหวานมากกวา 350 ลานคน 90% เปน
โรคเบาหวานประเภท 2 (เริ่มมีอาการในผูใหญ) ท่ีเกิดจากการดื้อตออินซูลินของเซลล สาเหตุของปญหามาจากการบรโิภค
น้ําตาลและคารโบไฮเดรตท่ีไดรับการกล่ันสูง (ขาวขาวในเอเชียและแปงขาวในตะวันตก) โรคเบาหวานอาจทําใหตาบอด ทํา
ใหเกิดโรคไตและเพ่ิมความเส่ียงของโรคหลอดเลือดสมอง ความดนัโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด โรคหัวใจและ



หลอดเลือดท่ีสูงขึ้น 

ถ่ังเชาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ (7) ควบคุมน้ําตาลในเลือด (8) ปรับปรุงการเผาผลาญกลูโคสในเลือดและเพ่ิม
ความไวของอินซูลิน การเพ่ิมขึ้นของการสังเคราะหกลูโคสในตับและการเพ่ิมการควบคุมเอนไซมท่ีมีความไวตออินซูลิน
ไดรับอิทธิพลจากการใชถ่ังเชา 

ปญหาท่ีเกี่ยวของคือโรคพิษสุราเรื้อรังซ่ึงเช่ือมโยงกับการเผาผลาญน้ําตาลในเลือด แอลกอฮอลอาจกลายเปนส่ิงเสพติดได
เพราะทําลายลงอยางรวดเร็วและงายดาย เชนเดียวกับน้ําตาลและอาหารจําพวกแปงท่ีใหพลังงานสูง แอลกอฮอลอยูในสถานะ
ท่ีไดรับการกล่ันและใหพลังงานท่ีกระตุนจากภายนอกซ่ึงจะสงผลใหเกิดอาการเหนื่อยลาหรือปวยหนกั ความอยากอาหารท่ี
ผานการกล่ันเปนส่ิงจําเปนทางชีวภาพ เม่ือรางกายไมสามารถผลิตพลังงานไดในระดับท่ีเพียงพอ พบวาถ่ังเชามีประสิทธิภาพ
เปนพิเศษในการลดความอยากแอลกอฮอล 

ตัวเสริมสรางทางเพศ:  

หนึ่งในผลขางเคียงท่ีพบบอยจากการรับประทานถ่ังเชา คือ คุณสมบัติของยาโปและตวัเสริมสรางทางเพศท้ังในผูชายและ
ผูหญิง ถ่ังเชาถูกใชมานับพันปโดยแพทยชาวเอเชียเพ่ือฟนฟูความแข็งแกรงทางกายภาพ (รวมถึงเรื่องเพศ) และประสิทธิภาพ
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มีหลายปจจัยท่ีมีผลตอถ่ังเชาผลโดยเปนตัวเสริมสรางทางเพศ 
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และอางอิงขางตน 
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