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	 นโยบาย	 “ไทยแลนด์	 4.0”	 เป็นนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบนัทีต้่องการให้ประเทศไทยเปลีย่นจากเศรษฐกจิแบบเดมิ

ไปสูเ่ศรษฐกจิแบบใหม่ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม	โดย	1	ใน	10	

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและเป็นปัจจัยในการ 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	(New	-	growth	engine)	ของประเทศไทย	

คืออตุสาหกรรมการแปรรปูอาหาร	(Food	for	the	future)	ซึง่

จะมุง่เน้นการเพิม่มลูค่าอาหารแปรรูป	ท�าให้เกดิกลุม่อตุสาหกรรม 

วจิยั	และผลติโภชนาการเพือ่สขุภาพ	เช่น	การพฒันาผลติภัณฑ์

อาหารที่มีการเติมสารอาหาร	 (Fortified	Foods)	 (ส�านักงาน

เศรษฐกิจอตุสาหกรรม,	2560)	หรืออาหารฟังก์ชัน	(Functional	

food)	 โดยอาจน�าวัตถุดิบที่มีคุณค่าสูงมาเติมลงในผลิตภัณฑ์

เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์		

	 โสมจัดเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีสรรพคุณด้านการ

บ�ารุงสุขภาพ	รักษาความสมดุลของร่างกาย	และเพิม่ระบบไหล

เวียนโลหิต	 โดยสมบัติดังกล่าวเป็นที่ยอมรับมาอย่างช้านาน	

และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพทั้งในเอเชียและ

อเมริกา	 ผู ้ผลิตตั้งแต ่ระดับชุมชน	 SMEs	 จนถึงระดับ

อุตสาหกรรมจึงนิยมน�าโสมมาใช้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	

 

	 ดงัจะเหน็ได้จากผลติภณัฑ์มากมายในท้องตลาดท่ีมีการ

เตมิโสมหรอืสารสกดัจากโสม	เช่น	เครือ่งดืม่	รงันกผสมโสม	ซปุ

ไก่สกัดผสมโสม	เครือ่งดืม่ชูก�าลงัผสมโสม	กาแฟผสมโสม	เคร่ืองดืม่

สมนุไพรและชาผสมโสม	เป็นต้น	ซึง่โสมท่ีน�ามาใช้ในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์นั้นมีหลายชนิด	 โดยแต่ละชนิดก็มีสมบัติต่างกันขึ้น

อยู่กับชนิดและปริมาณของสารออกฤทธ์ิท่ีมีอยู่ในโสมแต่ละ 

สายพันธุ์	โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ส�าคัญที่มีชื่อว่า	จินเซโนไซด์	

(ginsenoside)

	 ปัจจบัุนโสมท่ีเป็นท่ีรูจ้กัมหีลายสายพันธุ	์เช่น	โสมเกาหล	ี

(Panax	 ginseng)	 หรือโสมเอเชีย	 (Asian	 ginseng)	 โสม 

อเมรกิา	(P.	quinquefolius)	โสมญีปุ่่น	(P.	japonicus)	โสมจีน	

(P.	notoginseng)	โสมเนปาลหรอืโสมหมิาลายา	(P.	pseudo-

ginseng)		โสมเวียดนาม	(P.	vietnamensis)	และโสมไซบีเรีย	

(Eleutherococcus	senticosus)	เป็นต้น	(Smith,	2016)	โสม

เป็นสมุนไพรที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน	 โดยทั่วไปทาง

แพทย์แผนจีนจะน�าโสมมาใช้ในสรรพคุณด้านการรักษาความ

สมดลุของร่างกาย	ฟ้ืนฟูพลงัชีวติ	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัผูส้งูอายุ	

และผูท้ีอ่่อนแอจากความเจบ็ป่วย	ท�าให้มสีขุภาพดขีึน้	มข้ีอบ่งใช้

หลากหลายและจัดว่า	มีความปลอดภัย	มีงานวิจัยมากมายที่มี

การน�าโสมมาใช้รกัษาความผดิปกตขิองร่างกาย	เช่น	เสรมิสร้าง

ภูมิคุ้มกัน	และลดการอักเสบ	ช่วยปกป้องตับ	เสริมการท�างาน

ของระบบประสาท	ป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด	โรคมะเรง็	

โรคเบาหวาน	 ลดความเม่ือยล้า	 ภาวะในวัยหมดประจ�าเดือน	

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ	และลดความเครียด	เป็นต้น	

จินเซโนไซด์ 
เสริมแกร่ง สร้างสุขภาพ
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รูปที่ 1 โครงสร้างของจินเซโนไซด์กลุ่ม protopanaxadiol (PPD)

รูปที่ 2 โครงสร้างของจินเซโนไซด์กลุ่ม protopanaxatriol 
(PPT) : ที่มา : Mackova, 2014

	 จากการวเิคราะห์โสมพบว่า	โสมประกอบด้วสารประกอบ

หลายชนิด	อาทิ	กรดอินทรีย์		วิตามิน	เช่น	วิตามินเอ	วิตามินบี

หนึ่ง	 วิตามินบีสอง	วิตามินบีสิบสอง	วิตามินซี	 และกรดโฟลิก	

น�้าตาล	 เช่น	 กลูโคส	 ฟรุกโทส	 แร่ธาตุ	 เช่น	 โพแทสเซียม	

ฟอสฟอรัส	แคลเซียม	แมกนีเซียม	ซีลีเนียม	โซเดียม	และวานา

เดียม	เป็นต้น	รวมถึงสารประกอบเชิงซ้อน	เช่น	สเตอรอล	โอลิ

โกเปปไทด์	 โอลิโกแซคคาไรด์	พอลิแซคคาไรด์	พอลิอะเซทิลีน	

กรดอะมิโนมากกว่า	21	ชนิด		และซาโปนิน	(saponin)	ซึ่งถือ

เป็นสารประกอบหลกัทปีระโยชน์ต่อสขุภาพ	(Mackova,	2014;	

So	และคณะ,	2018)		 	

	 ซาโปนนิของโสมแตกต่างจากซาโปนนิชนดิอืน่	ๆ 	ตรงท่ีเป็น

ไตรเทอพนีซาโปนนิ	(triterpene	saponin)	ทีเ่รยีกว่า	จนิเซโนไซด์	

ซ่ึงพบเฉพาะในโสมสกลุ	Panax	เท่านัน้	ซาโปนนิของโสมมีพิษต�่า	

มฤีทธิท์�าให้เมด็เลอืดแดงแตก	(hemolysis)	น้อยโครงสร้างหลกั

ของจินเซโนไซด์เป็นสเตอรอยด์	 (steroid)	 ที่ประกอบด้วย	

คาร์บอน	17	อะตอม	จดัเรยีงตวัเป็นวง	4	วง	และความแตกต่าง

ของชนิด	 ต�าแหน่ง	 จ�านวนของโมเลกุลของน�้าตาลที่มาสร้าง

พันธะไกลโคซดิกิ	(glycosidic	bond)	ทีต่�าแหน่ง	C-3	และ	C-6	

มีผลให้จินเซโนไซด์แต่ละชนิดออกฤทธิ์แตกต่างกันซึ่งชนิดและ

ปริมาณของจินเซโนไซด์จะแตกต่างกันขึ้นกับสปีชีส์	 อายุ	 ส่วน

ของพืช	ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว	กรรมวิธีการผลิต	และวิธีการสกัด	

เป็นต้น	(เพ็ญพรรณ,	2555)		

	 ปัจจุบันสามารถจ�าแนกจินเซโนไซด์ในโสมได้มากกว่า	

150	ชนิด	 โดยจะแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็น	2	กลุ่ม

หลัก	คือ	20(S)-protopanaxadiol	(PPD)	เช่น	Rb1	Rb2	Rb3	

Rg3	Rh2	Rc	Rd	Rs1	(รปูที	่1)	และ	20	(S)-protopanaxatriol	

(PPT)	เช่น	Rg1	Rg2	Rh1	Re	Rf	(รูปที่	2)		โดยทั้ง	2	กลุ่มต่าง

กันท่ีหมูค่าร์บอกซิลท่ีมาเกาะต�าแหน่ง	C-6	ของ	PPT	(Mackova,	

2014;	So	และคณะ,	2018)	

 

	 จากรายงานการพบสารจนิเซโนไซด์	สามารถจ�าแนกจนิ

เซโนไซด์ทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกัในโสมได้	6	ชนดิ	คอื	Rb1	Rb2	

Rc	Rd	Re	และ	Rg1	ซ่ึงคดิเป็นปรมิาณร้อยละ	70-90	ของปรมิาณ

จินเซโนไซด์ทั้งหมดในโสม	 ในขณะที่จินเซโนไซด์ที่พบปริมาณ

เพียงเล็กน้อย	ได้แก่	Rg2	Rg3	Rg5	Rf	และ	Rh1	(Mohanan	

และคณะ,	2018)	ทั้งนี้มีการน�าจินเซโนไซด์เหล่านี้มาศึกษาผล

ด้านการออกฤทธิ์ต่อร่างกาย	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง	
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เสริมการท�างานของระบบประสาทส่วนกลาง	(CNS)1),	2),	3),	4) ü ü ü ü ü ü ü ü

ช่วยป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ1),	3) ü ü ü ü ü ü

ช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน2),	3) ü ü ü

ช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง2),	3) ü ü ü ü ü

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบ1),	2) ü ü ü ü ü ü ü

เพิ่มการไหลเวียนของเลือด5) ü ü ü ü

ลดความเมื่อยล้า	และช่วยในการนอนหลับ5) ü

เสริมการท�างานของระบบต่อมไร้ท่อ5) ü ü ü ü

การออกฤทธิ์ต่อร่างกาย
ชนิดของจินเซโนไซด์

 Rb1 Rb2 Rc Re Rd Rg1 Rg2 Rg3 Rg5 Rf Rh1

	 ถงึแม้โสมจะมีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยามากมาย	

แต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม	 โดยมีปริมาณที่แนะน�าใน 

การบริโภคอย่างปลอดภัย	คือ	โสม	2.7-4.5	กรัมต่อวัน	หรือโสม

สกัดไม่เกนิ	80	มลิลกิรมัต่อวนั	และรบัประทานต่อเนือ่งเป็นเวลา

น้อยกว่า	12	สัปดาห์	(So	และคณะ,	2018)	ซึ่งควรบริโภคตาม

ค�าแนะน�าของแพทย์		

	 กองผลติภณัฑ์อาหารและวสัดุสมัผสัอาหาร	กรมวทิยาศาสตร์

บริการ	เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	

และพัฒนางานด้านวทิยาศาสตร์ปฏบิตักิารด้านอาหารและเครือ่งดืม่	

ตลอดจนการประยุกต์หลักวิชาการและเทคโนโลย	ีมาใช้เพือ่เสรมิ

ความแกร่งให้กบัภาคชมุชนและอตุสาหกรรมของประเทศ	โดยเฉพาะ 

การพฒันาวธิทีดสอบทีเ่กีย่วข้องกบัด้านคณุภาพอาหารและความ

ปลอดภยัของผูบ้รโิภค	และในอนาคตจะเปิดให้บรกิารทดสอบสาร

ฟังก์ช่ันในอาหาร	เช่น	สารจนิเซโนไซด์	รวมท้ังสารส�าคญัอ่ืน	ๆ 	เพือ่

เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของ 

ผูบ้รโิภคที่สนใจทางด้านสุขภาพ	และเพื่อรองรับการระบุปริมาณ

ของสารฟังก์ชันในการกล่าวอ้างการเตมิสารหรอืมสีารท่ีมคีณุสมบตัิ

ดงักล่าวจากการพฒันาผลติภัณฑ์ของภาคเอกชน	เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค	 ให้มีความปลอดภัย	 มีประโยชน์ต่อ

สขุภาพ	และเพือ่สนบัสนนุการมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองผูบ้รโิภคต่อไป

หมายเหตุ	1)	Kim	และคณะ	(2017)		2)	Mackova	(2014)		3)	Mohanan	และคณะ	(2018)		4)	Smith	และคณะ	(2016)		5)	So	และคณะ	(2018)		

เอกสารอ้างอิง
เพ็ญพรรณ	เวชวิทยาขลัง.	ฤทธิ์ต้านการอักเสบของโสม. 
 วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์	 [ออนไลน์]. มหาวิทยาลับศิลปากร.	 	มกราคม-ธันวาคม	2555,	ปีที่	7,	ฉบับที่	1,	1-16.	อ้างถึงวันที่	8	มิถุนายน	
2561].	เข้าถึงจาก:	http://www.prachanath.su.ac.th/tbps/tbps2012_1/tbps2012_1_41-55.pdf
ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม.	10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
 กลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต.	 [ออนไลน์].	 [อ้างถึงวนัที	่ 19	มถุินายน	2561].	 เข้าถงึจาก	 :	http://www.oie.go.th/sites/default/files/ 
	 attachments/publications/newengineofgrowth.pdf
KIM,	J.H.,	Y.S.	YI.,	M.Y.	KIM.,	and	J.Y.	CHO.	Role	of	ginsenosides,	the	main	active	components	of	Panax	ginseng,	in	inflammatory		
	 responses	and	diseases. Journal of Ginseng Research	2017. 41,	435-443.	MACKOVA,	A.	Ginseng	as	Panacea:	its	Chemical		
	 Composition	and	Physiological	Influence.	International E – Publication.	2014.	[online].	[viewed	15	June	2018]. Avialable		
	 from	:	www.isca.co.in/BIO_SCI/research/Ginseng%20as%20Panacea.pdf
MOHANAN,	P.,	S.	SUBRAMANIYAM.,	R.	MATHIYALAGAN.,	and	D.C. YANG.	Molecular	signaling	of	ginsenosides	Rb1	Rg1	and	Rg3	and		
	 their	mode	of	actions. Journal of Ginseng Research.	2018. 42.	123-132. 
SMITH,	I.,	E.M.	WILLAMSON,	S.	PUTNAM.,	J.	FARRIMOND., and	B.J.	WHALLEY.	Effects	and	mechanisms	of	ginseng	and	ginsenosides	 
	 on	cognition. Nutrition Reviews. 2016. 72(5).	319–333. 
SO,	S-H.,	J.W.	LEE,	Y-S.	KIM.,	S.	H.	HYUN.,	and	C-K.	HAN.	Red	Ginseng	Monograph.	Journal of Ginseng Research, In press. [online].		
	 26	May	2018.	[viewed	10	June	2018].	Avialable	from	:	https://www.ginsengres.org/ article/S1226-8453(17)30345-7/pdf




