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ผกัแปม สมนุไพรปรบัสมดลุ  
       อาจารย ์ปองทิพย ์สิทธิสาร 

ภาควิชาเภสชัวินิจฉัย คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

เมื่อโลกเขา้สู่ยุคโลกาภวิฒัน์ การเจรญิเตบิโตของสงัคมเมอืงและเทคโนโลย ีทําใหค้นเรามี
ความสะดวกสบายในชวีิตประจํามากขึ้น พร้อมๆไปกบัการต้องเผชญิกบัความเครยีดทัง้จากการ
ทํางานอย่างเร่งรบีและแข่งขนั รวมทัง้ความเสี่ยงที่จะได้รบัสารพษิหรอืสารก่อโรคจากมลภาวะใน
สิง่แวดล้อมและเครื่องอุปโภคบรโิภค ทําให้ร่างกายต้องพยายามปรบัตวัและรกัษาสมดุลให้อยู่ใน
สภาวะทีด่อียูเ่สมอ การไดร้บัสารทีส่ง่เสรมิใหร้า่งกายมสีขุภาพด ีจงึเป็นทางเลอืกหน่ึงของผูค้นในยุคน้ี 
เป็นทีม่าของคาํว่า “สารปรบัสมดุล” (adaptogens) ทีจ่ะช่วยใหร้า่งกายปรบัสภาพใหส้ามารถทนทาน
ความเครยีดทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ และอารมณ์  

มผีูใ้หค้าํจาํกดัความของสารปรบัสมดุลไวห้ลายประการเช่น หมายถงึสารทีเ่พิม่ความสามารถ
ของร่างกายในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความเครยีดทีแ่วดลอ้มและภายในร่างกาย โดยการกระตุน้ระบบ
ภูมคิุม้กนั ระบบประสาทและการทํางานของต่อมต่างๆภายในร่างกาย เพิม่ความทนทานของอวยัวะ
ต่างๆต่อความเครยีด พยาธสิภาพและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึรกัษาการทาํงานของระบบเมตาบอไลทข์อง
ร่างกายใหป้กตแิละมปีระสทิธภิาพ มฤีทธิใ์นการนําสมดุลกลบัคนืสู่ร่างกาย (balancing) และบํารุง
รา่งกาย  (tonic) นอกจากน้ียงัช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของคนเราโดยลดผลทีเ่กดิจากการถูกกระตุน้
โดยปจัจยัต่างๆโดยเฉพาะความเครยีด การอกัเสบ และการเกดิออกซเิดชัน่ (oxidation) 
 พชืสมุนไพรทีม่กีารใชอ้ยา่งแพรห่ลายในการปรบัสมดุลมหีลายชนิดโดยเฉพาะรากของพชืใน
วงศโ์สม (Araliaceae) ไดแ้ก่ โสมเกาหล ี(Panax ginseng) โสมอเมรกินั (Panax quinquefolius) และ
โสมไซบเีรยี (Acanthopanax senticosus) รวมทัง้พชืสมุนไพรอื่นๆ เช่น ผลมะขามป้อม (Emblica 
officinalis) ต้นปญัจขนัธ ์(Gynostemma pentaphyllum) เหด็หลนิจอื (Ganoderma lucidum) ราก
ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ผลเก๋ากี ้(Lycium chinensis) และถัง่เช่า (Cordyceps sinensis) 
เป็นต้น สารสําคญัในพชืที่แสดงฤทธิป์รบัสมดุลที่มรีายงานนัน้มหีลายกลุ่ม ได้แก่ สารกลุ่มฟีโนลิก 
(phenolics) เช่น eleutheroside B ในรากของโสมไซบเีรยี และ ellagic acid ในผลมะขามป้อม สาร
กลุ่มเทอร์พนีอยด์ (terpenoids) เช่น zeaxanthin ในผลเก๋ากี้ และไตรเทอรพ์นีอยด์ซาโปนิน 
(triterpenoid saponin) เช่น  ginsenosides ในรากโสมเกาหลแีละโสมอเมรกินั และ glycyrrhizin ใน
รากชะเอมเทศ  

การศึกษาสมุนไพรปรบัสมดุลของไทยนัน้ยงัมไีม่มากนัก ฤทธิข์องสมุนไพรไทยตามตํารา
การแพทยแ์ผนไทยทีใ่กลเ้คยีงกบัการปรบัสมดุลและตา้นออกซเิดชนัไดแ้ก่ ถอนพษิ ฟอกโลหติ รกัษา
ดซ่ีาน รกัษาโรคตบัและบํารุงตบั บํารุงร่างกาย บํารุงกําลงั บํารุงโลหติ ทาํใหธ้าตุสมบูรณ์ บํารุงความ
กาํหนดั แกอ้อ่นเพลยี ทาํใหร้า่งกายสมบรูณ์ และเป็นยาอายวุฒันะ  

ผกัแปม (Acanthopanax trifoliatus)  เป็นหน่ึงในพชืสมุนไพรไทยทีอ่ยูใ่นวงศโ์สม มลีกัษณะ
เป็นไมพุ้ม่สงูประมาณ 1 – 2  เมตร กิง่กา้นอ่อนจะเป็นสเีขยีว มหีนามกระจายอยูทุ่กสว่นของลําตน้ 
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กา้นใบยาว  5 – 6 เซนตเิมตร ใบยาวร ีรปูไข ่ขอบใบหยกัคลา้ยฟนัเลื่อย ปลายใบแหลม แต่ละกา้นใบ
แยกเป็นใบยอ่ย 5 ใบ ทางภาคเหนือนิยมรบัประทานใบอ่อนและยอดเป็นผกัสดแกลม้กบัลาบ หรอืทาํ
เป็นแกงอ่อม มรีสชาติฝาดขมเล็กน้อย ทางการแพทย์พื้นบ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้วณัโรค บํารุง
รา่งกาย รกัษาอาการอ่อนเพลยี รกัษาเลอืดคัง่ในแผลฟกชํ้า  รากและเปลอืกตน้ใชบ้ํารุงรา่งกาย  แก้
ปวดหลงัปวดกระดกู รกัษาเบาหวาน รกัษาอาการผอมแหง้แรงน้อย  

มรีายงานการศกึษาวจิยัเบือ้งตน้ในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสว่นต่างๆของผกัแปมแสดง
ฤทธิใ์นการตา้นออกซเิดชัน่ไดด้ ีโดยเฉพาะรากและใบอ่อน แสดงฤทธิท์ีด่มีากในการตา้นอนุมลูอสิระ 
DPPH  ยบัยัง้การเกดิออกซเิดชัน่ของเซลล์สมองหนู และแสดงฤทธิย์บัยัง้เอนไซมอ์ะเซทลิโคลนี
เอสเตอเรส (acetylcholine esterase) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเกดิอลัไซเมอร ์นอกจากน้ีการศกึษาใน
สตัวท์ดลอง (in vivo) พบวา่ สารสกดัน้ําของใบผกัแปม แสดงฤทธิต์า้นการวติกกงัวล ตา้นอกัเสบ และ
แสดงฤทธิใ์นการสง่เสรมิความจาํและการเรยีนรูใ้นสตัวท์ดลอง และเมื่อศกึษาความเป็นพษิเฉียบพลนั 
(acute toxicity) ในสตัวท์ดลองพบว่าสารสกดัน้ําของใบผกัแปมไมแ่สดงความเป็นพษิ (LD50  มากกว่า 
2 กรมั/กโิลกรมั น้ําหนกัตวั)  

ในใบผกัแปมมีสารกลุ่มฟีโนลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูง เมื่อศึกษาเพิ่มเติมพบว่า 
สารสาํคญัทีแ่สดงฤทธิต์า้นออกซเิดชัน่ไดแ้ก่ chlorogenic acid, caffeoylquinic acids, rutin, 
isoqurcetin และ quercitrin ดงันัน้ ผกัแปม ซึง่เป็นผกัพืน้บา้นของประเทศไทย จงึน่าจะเป็นสมุนไพร
ทีม่ศีกัยภาพในการทีจ่ะพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ในทางการแพทยแ์ละเภสชักรรมโดยเฉพาะในดา้นการ
ตา้นออกซเิดชัน่ ส่งเสรมิความจําและการเรยีนรูต่้อไป อย่างไรกต็าม การนําสมุนไพรซึ่งเป็นสารจาก
ธรรมชาตไิปประยกุตใ์ชน้ัน้ จาํเป็นตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพ เริม่ตัง้แต่วตัถุดบิสมุนไพร กระบวนการ
ผลติ และผลติภณัฑส์ําเรจ็รูป โดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐาน (standardization) และการทดสอบ
ความเป็นพษิ เพือ่ใหผ้ลติภณัฑส์มนุไพรนัน้มปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัในการใช ้ 
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