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เมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ การเจริญเติบโตของสังคมเมืองและเทคโนโลยี ทําให้คนเรามี
ความสะดวกสบายในชีวิตประจํามากขึ้น พร้อมๆไปกับการต้องเผชิญกับความเครียดทัง้ จากการ
ทํางานอย่างเร่งรีบและแข่งขัน รวมทัง้ ความเสี่ยงที่จะได้รบั สารพิษหรือสารก่อโรคจากมลภาวะใน
สิง่ แวดล้อมและเครื่องอุปโภคบริโภค ทําให้ร่างกายต้องพยายามปรับตัวและรักษาสมดุลให้อยู่ใน
สภาวะทีด่ อี ยูเ่ สมอ การได้รบั สารทีส่ ง่ เสริมให้รา่ งกายมีสขุ ภาพดี จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งของผูค้ นในยุคนี้
เป็ นทีม่ าของคําว่า “สารปรับสมดุล” (adaptogens) ทีจ่ ะช่วยให้รา่ งกายปรับสภาพให้สามารถทนทาน
ความเครียดทัง้ ทางกายภาพ ชีวภาพ และอารมณ์
มีผใู้ ห้คาํ จํากัดความของสารปรับสมดุลไว้หลายประการเช่น หมายถึงสารทีเ่ พิม่ ความสามารถ
ของร่างกายในการปรับตัวให้เข้ากับความเครียดทีแ่ วดล้อมและภายในร่างกาย โดยการกระตุน้ ระบบ
ภูมคิ ุม้ กัน ระบบประสาทและการทํางานของต่อมต่างๆภายในร่างกาย เพิม่ ความทนทานของอวัยวะ
ต่างๆต่อความเครียด พยาธิสภาพและสิง่ แวดล้อม รวมถึงรักษาการทํางานของระบบเมตาบอไลท์ของ
ร่างกายให้ปกติและมีประสิทธิภาพ มีฤทธิ ์ในการนํ าสมดุลกลับคืนสู่ร่างกาย (balancing) และบํารุง
ร่างกาย (tonic) นอกจากนี้ยงั ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของคนเราโดยลดผลทีเ่ กิดจากการถูกกระตุน้
โดยปจั จัยต่างๆโดยเฉพาะความเครียด การอักเสบ และการเกิดออกซิเดชัน่ (oxidation)
พืชสมุนไพรทีม่ กี ารใช้อย่างแพร่หลายในการปรับสมดุลมีหลายชนิดโดยเฉพาะรากของพืชใน
วงศ์โสม (Araliaceae) ได้แก่ โสมเกาหลี (Panax ginseng) โสมอเมริกนั (Panax quinquefolius) และ
โสมไซบีเรีย (Acanthopanax senticosus) รวมทัง้ พืชสมุนไพรอื่นๆ เช่น ผลมะขามป้อม (Emblica
officinalis) ต้นปญั จขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum) เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) ราก
ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) ผลเก๋ากี้ (Lycium chinensis) และถังเช่
่ า (Cordyceps sinensis)
เป็ นต้น สารสําคัญในพืชที่แสดงฤทธิ ์ปรับสมดุลที่มรี ายงานนัน้ มีหลายกลุ่ม ได้แก่ สารกลุ่มฟี โนลิก
(phenolics) เช่น eleutheroside B ในรากของโสมไซบีเรีย และ ellagic acid ในผลมะขามป้อม สาร
กลุ่มเทอร์พนี อยด์ (terpenoids) เช่น zeaxanthin ในผลเก๋ากี้ และไตรเทอร์พนี อยด์ซาโปนิน
(triterpenoid saponin) เช่น ginsenosides ในรากโสมเกาหลีและโสมอเมริกนั และ glycyrrhizin ใน
รากชะเอมเทศ
การศึกษาสมุนไพรปรับสมดุลของไทยนัน้ ยังมีไม่มากนัก ฤทธิ ์ของสมุนไพรไทยตามตํารา
การแพทย์แผนไทยทีใ่ กล้เคียงกับการปรับสมดุลและต้านออกซิเดชันได้แก่ ถอนพิษ ฟอกโลหิต รักษา
ดีซ่าน รักษาโรคตับและบํารุงตับ บํารุงร่างกาย บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต ทําให้ธาตุสมบูรณ์ บํารุงความ
กําหนัด แก้ออ่ นเพลีย ทําให้รา่ งกายสมบูรณ์ และเป็ นยาอายุวฒ
ั นะ
ผักแปม (Acanthopanax trifoliatus) เป็ นหนึ่งในพืชสมุนไพรไทยทีอ่ ยูใ่ นวงศ์โสม มีลกั ษณะ
เป็ นไม้พมุ่ สูงประมาณ 1 – 2 เมตร กิง่ ก้านอ่อนจะเป็ นสีเขียว มีหนามกระจายอยูท่ ุกส่วนของลําต้น
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ก้านใบยาว 5 – 6 เซนติเมตร ใบยาวรี รูปไข่ ขอบใบหยักคล้ายฟนั เลื่อย ปลายใบแหลม แต่ละก้านใบ
แยกเป็ นใบย่อย 5 ใบ ทางภาคเหนือนิยมรับประทานใบอ่อนและยอดเป็ นผักสดแกล้มกับลาบ หรือทํา
เป็ นแกงอ่อม มีรสชาติฝาดขมเล็กน้ อย ทางการแพทย์พ้นื บ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้วณ
ั โรค บํารุง
ร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย รักษาเลือดคังในแผลฟกชํ
่
้า รากและเปลือกต้นใช้บํารุงร่างกาย แก้
ปวดหลังปวดกระดูก รักษาเบาหวาน รักษาอาการผอมแห้งแรงน้อย
มีรายงานการศึกษาวิจยั เบือ้ งต้นในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าส่วนต่างๆของผักแปมแสดง
ฤทธิ ์ในการต้านออกซิเดชันได้
่ ดี โดยเฉพาะรากและใบอ่อน แสดงฤทธิ ์ทีด่ มี ากในการต้านอนุ มลู อิสระ
DPPH ยับยัง้ การเกิดออกซิเดชันของเซลล์
่
สมองหนู และแสดงฤทธิ ์ยับยัง้ เอนไซม์อะเซทิลโคลีน
เอสเตอเรส (acetylcholine esterase) ซึง่ เกีย่ วข้องกับการเกิดอัลไซเมอร์ นอกจากนี้การศึกษาใน
สัตว์ทดลอง (in vivo) พบว่า สารสกัดนํ้าของใบผักแปม แสดงฤทธิ ์ต้านการวิตกกังวล ต้านอักเสบ และ
แสดงฤทธิ ์ในการส่งเสริมความจําและการเรียนรูใ้ นสัตว์ทดลอง และเมื่อศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลัน
(acute toxicity) ในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดนํ้าของใบผักแปมไม่แสดงความเป็ นพิษ (LD50 มากกว่า
2 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว)
ในใบผัก แปมมีส ารกลุ่ ม ฟี โ นลิก และฟลาโวนอยด์ใ นปริม าณสูง เมื่อ ศึก ษาเพิ่ม เติม พบว่า
สารสําคัญทีแ่ สดงฤทธิ ์ต้านออกซิเดชันได้
่ แก่ chlorogenic acid, caffeoylquinic acids, rutin,
isoqurcetin และ quercitrin ดังนัน้ ผักแปม ซึง่ เป็ นผักพืน้ บ้านของประเทศไทย จึงน่าจะเป็ นสมุนไพร
ทีม่ ศี กั ยภาพในการทีจ่ ะพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเภสัชกรรมโดยเฉพาะในด้านการ
ต้านออกซิเดชัน่ ส่งเสริมความจําและการเรียนรูต้ ่อไป อย่างไรก็ตาม การนําสมุนไพรซึ่งเป็ นสารจาก
ธรรมชาติไปประยุกต์ใช้นนั ้ จําเป็ นต้องมีการควบคุมคุณภาพ เริม่ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ สมุนไพร กระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โดยเฉพาะการกําหนดมาตรฐาน (standardization) และการทดสอบ
ความเป็ นพิษ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้
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