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บทคัดย่อ

สมุนไพรโสมมีประวัตกิ ารใช้ทางการแพทย์เพือ่ จุดประสงค์ในการบ�ำรุงสุขภาพมาอย่างยาวนานมากกว่า 2,000 ปี
ในโสมประกอบด้วยสารธรรมชาติทมี่ ฤี ทธิท์ างเภสัชวิทยาชือ่ ว่า จินเซ็นโนไซด์ (Ginsenoside) ซึง่ ในปัจจุบนั มีการตรวจแยก
วิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกมาได้แล้วกว่า 150 ชนิด โสมอเมริกา (Panax quinquifolium) เป็นโสม
มีต้นก�ำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ และจากรายงานการศึกษาบางฉบับพบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูก
ส่งผลต่อปริมาณจินเซ็นโนไซด์ที่พบได้ในรากอย่างมีนัยส�ำคัญอีกด้วย และเนื่องด้วยสารสกัดจินเซ็นโนไซด์มีโครงสร้างที่
หลากหลายจึงส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจท�ำการศึกษาค้นคว้าถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีความแตกต่างเหล่านี้
เพื่อการน�ำมาพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ซึ่งบทความฉบับนี้มีจุดประสงค์
เพื่อรวบรวมและสรุปผลข้อมูลของโสมอเมริกาตลอดจนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของจินเซ็นโนไซด์ที่มีผลต่อร่างกายในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ผลต่อระบบสมองและระบบประสาทส่วนกลาง เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : โสมอเมริกา, จินเซ็นโนไซด์

Abstract

Ginseng is the herb which has been used in Traditional Chinese Medicine (TCM) more than 2,000
years. American ginseng (Panax quinquifolium) is the plant which in the family of ginseng herb.  This kind
of ginseng was originated found in North America areas.  According to scientific exploration, there are
the major ingredients of from ginseng, namely “ginsenosides” that provide many health benefits.
This kind of natural compound, recently, is categorized more than 150 types.  However, from some
studies indicated that the appropriate environment seems to have an impact on the ingredient content
and proportion significantly.  With the variation of these ginsenosides, the current scientist interested to
investigate more about this compound in term of pharmacological activities which may lead to the
progression and development of future scientific and medical knowledge.  Thus, this review is aimed to
summarize and conclude the evidence-based data of ginsenosides’ benefits to human body system
such as Central Nervous System (CNS) and etc.
Keywords: American Ginseng, Ginsenosides
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บทน�ำ

“โสม” จัดเป็นสมุนไพรทีม่ ปี ระวัตทิ างการใช้เป็น
ยาบ�ำรุงเพือ่ เสริมสมรรถภาพร่างกายในด้านต่าง ๆ มาอย่าง
ยาวนานมากกว่า 2,000 ปี (Attele, Wu & Yuan, 1999)
ซึ่งโดยทั่วไปผู้บริโภคที่คุ้นเคยกับยาแผนโบราณหรือยา
สมุ น ไพรมั ก นึ ก ถึ ง โสมเกาหลี ห รื อ โสมจากเมื อ งจี น เป็ น
ส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงนั้น ตามธรรมชาติยังมีโสม
อีกหลายชนิด เช่น โสมไซบีเรีย โสมญี่ปุ่น และโสมอเมริกา
เป็นต้น
ส� ำ หรั บ โสมอเมริ ก านั้ น มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด จากทวี ป
อเมริกาเหนือ โดยถูกค้นพบและมีการน�ำมาใช้ประโยชน์ทาง
ยามาตั้งแต่ราชวงศ์ชิงของจีนในคริสต์ศักราชที่ 1694 หรือ
ประมาณ 300 ปีก่อน (Chen, Chiou & Zhang, 2008)
แล้วจึงค่อย ๆ แพร่หลายเป็นทีน่ ยิ มบริโภคเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ใน
แถบทวีปเอเชียและอเมริกา โดยมีการประมาณการกันว่า
ประชากรชาวอเมริกนั กว่า 6 ล้านคน นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์
จากโสมเป็นประจ�ำ (Radad, Gille & Rausch, 2004)
ส�ำหรับสรรพคุณทางยาในทางการแพทย์แผน
โบราณของโสมอเมริกานั้นนับว่ามีความแตกต่างจากโสม
เอเชีย (Panax ginseng) โดยที่โสมเอเชียนั้นถูกจัดเป็น
ยาร้อนหรือยาที่เสริมธาตุ “หยาง” ให้ร่างกาย ในขณะที่
โสมอเมริกา จะถูกจัดให้เป็นยาเย็นหรือยาที่ช่วยเสริมธาตุ
“หยิน” ให้กับร่างกาย ซึ่งส่งผลให้ร่างกายอยู่ในภาวะสงบ
และมีสมาธิ อีกทั้งยังบ�ำรุงร่างกายด้วย (Chen, Chiou &
Zhang, 2008)
การทีโ่ สมสามารถให้ประโยชน์ตอ่ ร่างกายในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ร้อนหรือเย็นตามความเชื่อของ
แนวคิดการแพทย์แผนโบราณจีนนั้น สืบเนื่องมาจากโสม
ประกอบด้วยสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาชื่อว่า
จิ น เซ็ น โนไซด์ (Ginsenosides) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจแยกออกมาได้แล้วกว่า
150 ชนิด (Christensen, 2009) โดยที่สามารถแบ่งได้ตาม
กลุ่มโครงสร้างออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
โครงสร้างที่มีปริมาณสูงและพบได้บ่อย 2 กลุ่ม และกลุ่มที่
พบได้น้อยและมีปริมาณไม่สูงอีก 2 กลุ่ม
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โครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างของสารประกอบจินเซ็น
โนไซด์

จิ น เซ็ น โนไซด์ เ ป็ น สารประกอบธรรมชาติ ที่ มี
โครงสร้างทางเคมีเป็น ไตรเทอร์ปีนซาโปนิน (Triterpene
Saponins) โดยที่ส่วนใหญ่มีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นมา
จากวงแหวนอะตอมของคาร์บอน 4 วง และมีโมเลกุลของ
น�้ำตาล เช่น แรมโนส (Rhamnose) ไซโลส (Xylose) หรือ
อาราบิโนส (Arabinose) มาจับเกาะกับคอร์บอนอะตอมที่
ต�ำแหน่งที่ 3 และ 20 (Leung & Wong, 2010)
สารประกอบกลุ ่ ม จิ น เซ็ น โนไซด์ ถู ก เรี ย กด้ ว ย
ชื่อย่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Rx” ซึ่ง “R” หมายถึงราก
(Root) ในขณะที่ “x” ใช้อธิบายถึงคุณสมบัติทางเคมีที่
เกีย่ วข้องกับ Chromatographic Polarity โดยเรียงตามตัว
อักษร เช่น สารประกอบจินเซ็นโนไซด์ Rb มีค่า Polarity
(คุณสมบัติการมีขั้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะด้วยพันธะ
ทางเคมีของโมเลกุล) ที่สูงกว่า Ra เป็นต้น
จากการจ�ำแนกตามคุณสมบัติทางเคมีเบื้องต้น
ท�ำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจ�ำแนกสารประกอบกลุ่ม
จินเซ็นโนไซด์ (Leung & Wong, 2010) ซึ่งพบได้บ่อย
และมีปริมาณสูงเป็น 2 กลุ่ม (รูปที่ 1) ได้แก่    
1. กลุ่มโครงสร้าง Protopanaxadiol (PPD)
เช่น Ra1, Ra2, Ra3, Rb1, Rh2, Rb2 และ Rb3 เป็นต้น
2. กลุ่มโครงสร้าง Protopanaxatriol (PPT)
เช่น Re, Rf, Rg1, Rg2 และ Rh1 เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสารประกอบกลุ่มจินเซ็นโนไซด์
อื่น ๆ ที่มักพบได้ไม่บ่อยและมีปริมาณน้อยด้วย ได้แก่
3. กลุ่มโครงสร้าง Pentacyclic Oleanane
saponin เช่น Ro เป็นต้น
4. กลุ่มโครงสร้าง Ocotillol saponin เช่น
F11 และ R15 เป็นต้น  
จากโครงสร้ า งที่ มี ค วามหลากหลายของ
สารประกอบกลุม่ จินเซ็นโนไซด์ทแี่ ตกต่างกันเหล่านีจ้ งึ ท�ำให้
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและท�ำการศึกษา
ทดลองค้นคว้าทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและระดับคลินิก
เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตลอดจนความปลอดภัยใน
การน�ำมาบริโภคเป็นยาและอาหารฟังก์ชันเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณสารส�ำคัญที่มีอยู่ในโสมเอเชีย (Panax ginseng) และโสมอเมริกา
(Panax quinquefolium)
องค์ประกอบทางเคมีที่พบ

โสมอเมริกา

โสมเอเชีย

จินเซ็นโนไซด์ทั้งหมด (ต่อ 1 โสมกิโลกรัม)

40 - 60 กรัม

20 - 40 กรัม

จินเซ็นโนไซด์หลัก

Rb1, Re, Rd

Rb1, Rg, Rb2

จินเซ็นโนไซด์ชนิด Rf (ต่อ 1 โสมกิโลกรัม)

0

1 - 2 กรัม

อัตราส่วนระหว่าง Rb1/Rg1

>5.0

< 5.0

Source: Qi L.W., Wang C.Z., and Yuan C.S., Ginsenosides from American ginseng: Chemical and
pharmacological diversity (2011), Phytochemistry. June; 72 (8): 689-699
อย่ า งไรก็ ดี คุ ณ ภาพของโสมและปริ ม าณของ
สารประกอบส�ำคัญที่อยู่ภายในล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญต่อการออกฤทธิท์ างเภสัชวิทยาทัง้ สิน้ ซึง่ มีบางประการ
ศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกส่ง
ผลต่อปริมาณจินเซ็นโนไซด์ที่พบได้อย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้ง
ยั ง พบว่ า สารส� ำ คั ญ ของโสมอเมริ ก าจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่าหากปลูกในพื้นดินที่อเมริกาเมื่อเทียบกับการปลูก
ในประเทศจีนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับ
การเพาะปลูกโสมอเมริกาคือ อุณหภูมิประมาณ 10 องศา
เซลเซียส หรือ 50 องศาฟาเรนไฮต์ โดยมีรม่ เงาที่ 70 - 90%
และดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 5.5
(Harrison และคณะ, 1992) ด้วยปัจจัยเหล่านี้ผู้ผลิต
โสมที่มีคุณภาพในปัจจุบันจึงมีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า HPTLC (High Performance Thin
Layer Chromatography) ซึ่งเปรียบได้กับการตรวจลาย
นิ้วมือ (Fingerprint) หรือเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อตรวจวัด
ค่ามาตรฐานของปริมาณสารส�ำคัญของโสมที่เป็นวัตถุดิบ
เพื่อน�ำมาใช้ในการผลิตต่อไป

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของจินเซ็นโนไซด์

ส�ำหรับสรรพคุณของโสมทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่า
เป็นยาสารพัดนึกนั้นก็อาจเป็นเพราะชาวเอเชียโดยเฉพาะ
ชาวจีนยกให้โสมเป็นยาอายุวัฒนะมาเป็นเวลาช้านานนับ
เป็นพัน ๆ ปีแล้ว โดยในต�ำราแพทย์แผนโบราณได้ใช้โสมใน
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การรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย อาทิ รูมาติซึม ท้องผูก ระบบ
ทางเดินอาหารท�ำงานผิดปกติ ความดันโลหิตสูง แก้เครียด
ที่น่าสนใจคือ สามารถช่วยบ�ำบัดอาการหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศได้ (Leung & Wong, 2010)
ปั จ จุ บั น มี ก ารวิ จั ย ของสารจิ น เซ็ น โนไซด์ ว ่ า มี
ผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร ทัง้ นีพ้ บว่ามีผลต่อการท�ำงาน
ของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ผลต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การอักเสบและ
ภูมิแพ้ ผลการลดระดับน�้ำตาลในกระแสเลือด และผลการ
ต่อต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น
(1) ผลต่อสมองและระบบประสาทส่วนกลาง
		 จากรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสมอง
ที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองประกอบด้วยเซลล์ประสาท
ถึงกว่า 1 แสนล้านเซลล์ (Jeromin และคณะ, 2009) และ
มีแนวโน้มที่จะถูกท�ำลายได้จากสารพิษประเภทโลหะหนัก
จากมลภาวะต่าง ๆ ตลอดจนการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันที่ได้
รับสารอาหารอย่างไม่เพียงพอ ซึ่งมีบางรายงานการศึกษา
แสดงผลว่าสมองของคนเราในปัจจุบันเริ่มเกิดความเสื่อม
จากวัย (Age related cognitive decline) โดยเริ่มตั้งแต่
อายุเพียง 20 - 30 ปีเท่านั้น (Timothy, 2009) จึงท�ำให้มี
รายงานการศึกษาของการใช้อาหารทางเลือกหรืออาหาร
ฟังก์ชันออกมามากมายเพื่อเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของสมอง ซึ่ ง จิ น เซ็ น โนไซด์ ห รื อ สารสกั ด จากโสมก็ จั ด
เป็นหนึ่งในนั้น เนื่องจากมีรายงานการศึกษาที่ค้นพบถึง
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ประสิทธิภาพของสารชนิดนี้ต่อผลการท� ำงานของสมอง
หลายการศึกษา
นักวิจัยพบว่า จินเซ็นโนไซด์ Rb1 ออกฤทธิ์
โดยการส่งเสริมการท�ำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
และระบบประสาทส่ ว นกลางที่ มี ชื่ อ ว่ า อะเซทิ ล โคลี น
(Acetylcholine) ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาท Cholinergic
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรู้ และจดจ�ำ (Attele, Wu & Yuan,
1999) นอกจากนี้ จินเซ็นโนไซด์ Rg1 ส่งผลต่อสารสื่อ
ประสาทซีโรโทนิน (Serotonin) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดภาวะ
ความเครียดเรื้อรังในสมองลดลง ส่งผลให้สมองท�ำงานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Zhang และคณะ, 1990) มีงาน
วิจัยพบว่าจินเซ็นโนไซด์ชนิด Rg1 ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่
ผนั ง หลอดเลื อ ด ยั บ ยั้ ง การแข็ ง ตั ว ของผนั ง หลอดเลื อ ด
ส่ ง ผลให้ เ ลื อ ดไหลเวี ย นไปเลี้ ย งสมองได้ ดี ขึ้ น (Kang,
Schini-Kerth & Kim, 1995)
มีการศึกษาพบว่า จินเซ็นโนไซด์ชนิด Rb1
และ Rg1 ร่วมกันออกฤทธิ์ต่อสมองและสารสื่อประสาท
กลูตาเมท (Glutamate) ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และจดจ�ำโดยท�ำให้เกิดการเชือ่ มโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่าง
เซลล์ประสาทในสมองอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้จินเซ็น
โนไซด์ชนิด Rb1, Rg1 และสาร Saponin อืน่ ๆ ในสารสกัด
จากโสมอเมริกามีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะมาท�ำลาย
เซลล์สมองให้เสื่อมโทรม ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้เกิดจาก
ความเครียดและกระบวนการเผาผลาญพลังงานที่สมอง
ต้องใช้ในแต่ละวันจึงยากทีจ่ ะหลีกเลีย่ งได้ นอกจากนีย้ งั พบ
ว่า Rb1 มีส่วนช่วยในการป้องกันเซลล์ประสาทของสมอง
ส่วน hippocampus จากภาวะการขาดเลือด (Ischemic)
ได้อีกด้วย (Aburaya และคณะ, 1997; Chen, Chiou &
Zhang, 2008)
จินเซ็นโนไซด์ ชนิด Rd และ Re ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของสารสื่อประสาท GABA ใน
สมองที่มีความเกี่ยวข้องต่อสมองให้คลายความวิตกกังวล
เกิดสมาธิตลอดจนกระบวนการคิดและประมวลผลข้อมูล
(Tsang และคณะ, 1985)
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(2) ผลต่อระบบร่างกายโดยรวม
สารสกัดจากโสมมีฤทธิช์ ว่ ยปรับสมดุลต่าง ๆ
ของร่างกายหรืออะแดปโตเจน (Adaptogen) ช่วยเสริม
สมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดีอย่าง
ยืนยาว อีกทั้งช่วยลดความเครียด และชะลอวัยอีกด้วย
ซึ่งทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเกิดจากการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดจากโสมที่มีผลต่อการท�ำงานต่อมใต้สมองชื่อว่า
พิทูอิตารี และการช่วยให้เซลล์ในร่างกายน�ำออกซิเจนและ
น�้ำตาลกลูโคสไปใช้ได้มากขึ้น (Chen, Chiou & Zhang,
2008)
พบว่าจินเซ็นโนไซด์ในโสมส่งผลต่อการปรับ
สมดุลของของเหลวรวมทัง้ ความดันโลหิต (Chen, Chiou &
Zhang, 2008) ซึง่ พบว่า จินเซ็นโนไซด์ ชนิด Rg1 และ Rg3
มี ส ่ ว นช่ ว ยในการคลายการบี บ ตั ว ของผนั ง หลอดเลื อ ด
ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง อีกทั้งยังช่วยลดการแข็งตัว
ของหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดเสื่อม
ขณะที่ Rb1 และ Re ช่วยฟื้นฟูการท�ำงานของสมองและ
หัวใจที่เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้อีกด้วย (Scott และ
คณะ, 2001)
ในระบบการท�ำงานของภูมิคุ้มกัน กระบวน
การอักเสบ และกลไกการเกิดภูมิแพ้นั้นจ�ำเป็นต่อร่างกาย
ในการก�ำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่ร่างกาย ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์พบว่า จินเซ็นโนไซด์ในกลุ่มโครงสร้าง
Protopanaxatriol (PPT) มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการ
ท� ำ งานของเม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด แม็ ค โครฟาจ เนเชอรั ล
คิลเลอร์เซลล์ ตลอดจน B และ T เซลล์ (Sun และคณะ,
2007) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า จินเซ็นโนไซด์ชนิด Rg1
สามารถช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของฮอร์ โ มน
อินซูลินได้ (Cho และคณะ, 2006)

บทสรุป

สมุนไพรโสมเป็นที่รู้จักและมีประวัติทางการใช้
เป็นยาบ�ำรุงร่างกายในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน ผูบ้ ริโภค
ส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับโสมเกาหลีหรือโสมจีน แต่ใน
ธรรมชาติยังมีโสมอีกหลายชนิด เช่น โสมไซบีเรีย โสมญี่ปุ่น
และโสมอเมริกา เป็นต้น ส�ำหรับโสมอเมริกามีการน�ำมาใช้
ประโยชน์ทางยามาประมาณ 300 ปีแล้ว โดยให้ผลต่อ
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สุขภาพแตกต่างจากโสมของเอเชีย โสมที่มีสารออกฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาชื่อว่า จินเซ็นโนไซด์ เป็นสารประกอบ
ธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางเคมีเป็น ไตรเทอร์ปีนซาโปนิน
พบว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกส่งผล
ต่อปริมาณจินเซ็นโนไซด์ทพี่ บได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ปัจจุบนั มี
การศึกษาวิจัยของสารจินเซ็นโนไซด์ว่ามีผลต่อการท�ำงาน
ของสมองและระบบประสาทส่วนกลาง ผลต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การอักเสบและ
ภูมิแพ้ และผลการลดระดับน�้ำตาลในกระแสเลือด เป็นต้น
จากการทบทวนผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ของ
จินเซ็นโนไซด์ที่พบได้ในโสมนั้นแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของจินเซ็นโนไซด์หากน�ำมาใช้อย่างถูกวิธีตามหลักการ
ทางการแพทย์และมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้ว สารสกัด
จินเซ็ น โนไซด์ อ าจมีบทบาทเพิ่มขึ้นในวงการสุขภาพใน
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