โสม : ความลับของการมีสุขภาพดี
ทุกวันนี้ การดูแลสุ ขภาพดูจะเป็ นรสนิยมของผูค้ นส่ วน
ใหญ่ เมื่อมีคนออกมาเขียนถึงเรื่ องของประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ก็จะมีคนสนใจ เผยแพร่ แล้วก็นิยมใช้ตามกันไป (ที่เรี ยกว่าเป็ น Fad) ซึ่ง
บางครั้งก็ไม่แน่วา่ จะได้ผลดีเหมือนที่เชื่อกันหรื อไม่
ยังมีผลิตภัณฑ์ตวั หนึ่งที่ผคู ้ นนิยมตามๆกันมาแต่โบราณ
จนกระทัง่ ลืมไปแล้วว่ามีคุณประโยชน์อย่างไร ทั้งยังไม่เคยทราบว่า
ปัจจุบนั ได้มีการค้นคว้าวิจยั ใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ นั ที่ทาให้ความเชื่อ
ดั้งเดิมมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ รองรับ โสมคือผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย
ดังกล่าว เราได้ใช้โสมกันมายาวนานเป็ นพันๆปี โดยใช้เป็ นเครื่ องดื่ม
บารุ งกาลัง กระตุน้ สมองให้ฉบั ไว สร้างเสริ มสุ ขภาพ สร้างความ
กระปรี้ กระเปร่ า และช่วยลดผลกระทบที่เกิดกับร่ างกายและจิตใจอัน
เนื่องมาจากความเครี ยด
ในเอกสารนี้ เราจะทบทวนผลการค้นคว้าใหม่ๆที่เกี่ยวกับ

ความสาคัญ
 หยุดกระบวนการที่นาไปสู่
โรคสมองเสื่ อม Alzheimer’s
 ป้ องกันธาตุเหล็กสะสมใน
สมอง
 ลดความเสี ยหายจากเส้นเลือด

ในสมองแตก
 ต่อสู ้ความเครี ยดและ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา

โสมหลายพันธุ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความรู ้เหล่านั้นในการ

 กูส้ ภาพหัวใจล้มเหลว

ดูแลสุ ขภาพ

 กดการเติบโตและ
แพร่ กระจายของมะเร็ ง

โสมคืออะไร
โสมเป็ นพืชโตช้าที่มีรากเป็ นที่สะสมอาหาร รากจึงมี
รู ปร่ างต่างๆที่บา้ งก็วา่ ดูคล้ายส่ วนตะโพกหรื อขาของคน มีความเชื่อ
ตลอดจนเรื่ องเล่ามาแต่โบราณว่าโสมมีประโยชน์ในฐานะเป็ นยา การ
ค้นพบสมัยใหม่ก็ได้ยนื ยันแล้วว่า โสมมีตวั ยาหรื อสารประกอบที่เรี ยกว่า
Ginsenoside ประมาณ 40 ชนิด รวมทั้งสารที่เพิ่งค้นพบใหม่ที่เรี ยกว่า
Gintonin เราพบว่าสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็ นยาที่มีประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพไม่นอ้ ย

โสมหรื อที่เรี ยกกันว่า Ginseng นั้น มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ภาษากรี กโบราณเรี ยกว่า Panacea
หมายถึงรักษาได้ทุกอย่าง ในทางพฤกษศาสตร์ โสมแท้อยูใ่ นตระกูล Panax, วงศ์ Araliaceae พบได้ในทวีป
เอเชียตะวันออก เช่นจีน เกาหลี และไซบีเรี ยตะวันออก เรี ยกว่า โสมเอเชีย (Asian ginseng) ส่ วนทวีปอเมริ กา
ก็มีโสม เรี ยกว่าโสมอเมริ กนั (American ginseng)
มีพืชบางชนิดที่ไม่ได้อยูใ่ นตระกูล Panax แต่ก็เรี ยกว่า Ginseng ตัวอย่างเช่น Siberian ginseng
ซึ่ งเป็ นพืชคนละตระกูล รากก็เป็ นไม้ธรรมดา ไม่มีสาร Ginsenosides แต่อย่างใด
โสมที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางได้แก่
 Panax ginseng หรื อ โสมขาวเกาหลี
 Panax quinquefolis หรื อโสมอเมริ กนั
 Panax notoginseng หรื อโสมจีนหรื อ Sanchi
โสมแต่ละพันธุ์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เราคงเคยได้ยนิ ชื่อ “โสมแดง” และ “ โสมขาว” โสม
แดงเกาหลีผลิตโดยนาเอาโสมขาวมานึ่งเป็ นเวลานาน กระบวนการนี้ทาให้ได้สารประกอบตัวใหม่
เราใช้โสมในหลายรู ปแบบ เช่นใช้รากโสมสด ตากแห้งเป็ นชิ้นบางๆ หรื อสกัดเป็ นผงแล้วใช้
ผสมน้ าหรื อของเหลวอื่นๆ ซึ่ งโสมในรู ปของเหลวจะดูดซึ มได้ดีกว่า
ปั จจุบนั มีนวัตกรรมใหม่ที่นาโสมมาทาเป็ นของเหลวที่มีความเข้มข้นขนาดต่างๆแล้วใช้พน่ เข้า
ทางจมูก (Nasal spray) ซึ่งสารประกอบในโสมหลายตัวสามารถซึ มเข้าสู่ สมองโดยตรงได้โดยผ่านทาง
ประสาทดมกลิ่น (Olfactory nerve) วิธีน้ ีมีความพิเศษที่ทาให้สารประกอบจากโสมเข้าสู่ สมอง
(Hippocampus) ได้โดยตรง ไม่ตอ้ งอาศัยตัวนาคือเลือด ซึ่ งวิธีหลังนี้สารประกอบจะถูกสกัดกั้นโดยกลไกที่
เรี ยกว่า Blood-brain barrier นอกจากนี้ ยังไม่ตอ้ งผ่านทางตับซึ่ งจะเปลี่ยนรู ปของสารประกอบได้
โดยทัว่ ไปแล้ว โสมมีความปลอดภัยสู งแม้จะใช้ในปริ มาณมาก แต่ฤทธิ กระตุน้ ของโสมเช่น
โสมแดงเกาหลีอาจทาให้ตื่นตัว นอนไม่หลับ
การปกป้ องสมอง
โสมมีคุณประโยชน์ในการปกป้ องสมองจากความผิดปกติเช่น
 อาการสมองเสื่ อมจากโรค Alzheimer’s
 โรค Parkinson’s

 Multiple sclerosis
 เส้นเลือดในสมองแตก
 สมองได้รับอันตราย (Brain trauma)
และยังมีหลักฐานที่แสดงว่าโสม โดยเฉพาะสารประกอบ Ginsenoside ในโสมสามารถป้ องกัน
หรื อกูค้ ืนสภาพความจาเสื่ อมจากเหตุสูงอายุ ติดยาเสพติด และอาการซึ มเศร้าได้
ในเมื่อโรคเกี่ยวกับสมองที่อาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ กาลังเพิ่มมากขึ้นทัว่ โลก โสมจึงน่าจะเป็ น
อาวุธสาคัญที่สุดที่เรามีอยูใ่ นการต่อสู ้กบั โรคร้ายเหล่านั้น
กลไกต่ อสมอง
โสมเพิ่มระดับของสารที่ใช้ช่วยการเจริ ญเติบโตของสมอง (BDNF) รวมทั้งปริ มาณโปรตีนที่
ใช้ซ่อมแซมสมองด้วย
เมื่อคนมีอายุมากขึ้น เซลล์ภูมิคุม้ กันของสมองคือ Microglia จะถูกกระตุน้ ให้ทางานมากขึ้น
เป็ นลาดับ จากการทางานที่มากขึ้น ก็จะปลดปล่อยอนุมูลอิสระและสารที่เป็ นพิษอื่นๆได้แก่ สารจากการย่อย
สลายของไขมัน (Lipid peroxidation) พิษจากการถูกกระตุน้ (Excitotoxin) และพิษจากการอักเสบ
(Inflammatory cytokinase) เป็ นจานวนมาก เหตุเช่นนี้ จะทาให้ขาของเซลล์ประสาทและการเชื่อมต่อ
ระหว่างขาเซลล์ (Dendrite and synapse) ถูกทาลายลงทีละน้อย ผลคือคนผูน้ ้ นั จะสู ญเสี ยความจา สับสน
งุนงง จาสถานที่ไม่ได้ หรื อแม้แต่เกิดอาการซึมเศร้า กระวนกระวาย
หยุดยั้งความจาเสื่ อมจากโรค Alzheimer’s
เซลล์สมองที่เรี ยกว่า Microglia นั้น ปกติมีหน้าที่เก็บกวาดเศษทรากสารพิษ สิ่ งตกค้างใน
สมอง เช่นเซลล์ตายหรื อกาลังจะตาย รวมทั้งสาร Beta-amyloid ซึ่ งจะเกิดสะสมในสมองของคนที่เป็ นโรค
ความจาเสื่ อม Alzheimer’s แต่ในบางสภาวะที่ Microglia ถูกกระตุน้ มาก เซลล์น้ ีกลับจะเป็ นตัวผลิตสารพิษที่
เกิดจากการกระตุน้ เสี ยเอง เซลล์ Microglia จึงมี 2 บทบาทที่ตรงกันข้ามคือทั้งป้ องกันและทาลาย ขึ้นอยูก่ บั
สภาพการใช้งาน
จากการศึกษา พบว่าโสมแดงเกาหลีช่วยเพิ่มความสามารถกวาดล้าง (Phagocytosis) ของเซลล์
Microglia ทาให้สามารถขจัดเกล็ด Beta-amyloid ที่เกิดสะสมได้จนหมดสิ้ นภายในเวลาไม่กี่วนั
ยิง่ กว่านั้น ยังพบว่าสารประกอบตัวหนึ่งในโสมสามารถหยุดยั้งการทางานของเอนไซม์ที่ใช้ใน
การสร้างเกล็ด Beta-amyloid (คือ BASE-1) ได้ดว้ ย

ไม่มียาใดๆที่เรารู ้จกั สามารถกระทาปาฏิหารย์เช่นนี้ได้
สาหรับโสมแดงเกาหลี มีอานุภาพสู งกว่าเพื่อนในการลดพิษจากที่เกิดจากการกระตุน้
(Excitotoxicity) ลดการอักเสบ และการเกิดแผ่นคราบ Ameloid และ Hyperphosphorelated tau ที่พบในผูท้ ี่
เป็ นโรคสมองเสื่ อม Alzheimer’s คุณสมบัติเหล่านี้ทาให้เซลล์สมองมีอายุยนื ขึ้น
ส่ วนโสมอเมริ กนั สามารถป้ องกันกระบวนการที่เป็ นสาเหตุของอาการสมองเสื่ อม
Alzheimer’s เช่น กระตุน้ การสร้างจุดเชื่ อมต่อ (Neurites) ระหว่างเซลล์สมอง ทาให้เซลล์สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกันได้ดี นอกจากนี้ สารที่เกิดจากการย่อยโสมอเมริ กนั โดยแบคทีเรี ยในลาไส้ใหญ่ (เรี ยกว่า
M1) สามารถกระตุน้ การงอกของกิ่งหรื อขาของเซลล์ประสาทได้
สรุ ปว่า โสมชนิดต่างๆมีคุณสมบัติปกป้ องสมองจากความเสี ยหายที่นาไปสู่ การเกิดโรค
ความจาเสื่ อม Alzheimer’s และการบริ โภคโสมติดต่อกันเป็ นเวลานานจะช่วยให้สมองสามารถปรับปรุ ง
ตัวเอง เป็ นผลให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ไม่เป็ นโรคที่เกี่ยวกับการเสื่ อมของสมอง และประสาท
รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดจากสมองที่ได้รับอันตรายหรื อเส้นโลหิตแตก
ผูบ้ ริ โภคโสมจะสามารถใช้ความคิด มีความจา รวมทั้งมีสมาธิ ดีข้ ึนเนื่ องจากโสมไปยกระดับ
Acetylcholine ซึ่งผลิตโดยสมอง (ระดับสารตัวนี้จะต่าในผูท้ ี่เป็ นโรคสมองเสื่ อม Alzheimer’s )
มีหลักฐานที่แสดงว่าหากปรับปรุ งวิถีชีวติ และการบริ โภคร่ วมด้วยก็จะเป็ นการเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพของโสมให้ดีข้ ึนอีก ตัวอย่างเช่น
 ลดอาหารเสริ ม เครื่ องปรุ งรส ที่มีผลต่อการกระตุน้ ให้เกิด Excitotoxin (เช่น ผงชูรส)
 ไม่บริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม (เช่นน้ าผลไม้) ที่ใช้น้ าตาล Fructose ให้ความหวาน
 ไม่บริ โภคน้ ามันประเภทโอเมกา- 6 ทุกชนิด
 ไม่บริ โภคน้ าตาลและคาโบไฮเดรตที่ยอ่ ยง่าย (High glycemic)
 ไม่บริ โภคเนื้ อสัตว์ปริ มาณมาก
 ไม่สัมผัสแร่ ธาตุที่เป็ นพิษ เช่นปรอท ตะกัว่ อลูมิเนียม และแคดเมียม
 ไม่สัมผัสสารกาจัดแมลง เชื้อรา วัชพืช
 ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ส่ วนสารหลายชนิดมีประโยชน์ในการปกป้ องสมอง ได้แก่ Flavonoids ต่างๆเช่น Curcumin,
quercetin ฯลฯ รวมทั้งวิตามิน D3, C, E, และ B ทั้งหมดที่เคยบรรยายไว้ในเอกสารวิชาการฉบับก่อนๆนั้น

มีประโยชน์ป้องกันสมองอักเสบ ทาให้เซลล์ Microglia ทางานเป็ นปกติ ป้ องกันการเกิดพิษจากการกระตุน้
และช่วยในการซ่อมแซมความสึ กหรอของสมอง
ต่ อสู้ กบั โรค Parkinson’s
สาเหตุของโรค Parkinson’s ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมมีเช่น
 สัมผัสกับสารเคมี เช่น Rotenone ซึ่ งเป็ นสารกาจัดแมลงที่ใช้กนั ทัว่ ไป
 มีการสะสมของธาตุเหล็กในสมองในบริ เวณที่เรี ยกว่า Stratum
 มีการสะสมของ Nitric oxide ในสมอง
 มีการอักเสบของสมอง
โสม ป้ องกันความเสี ยหายต่อสมองที่เกิดจากสาเหตุต่างๆดังที่กล่าวข้างบน โสมป้ องกันเซลล์
สมองในส่ วนของ Substantia nigra ไม่ให้ตาย (เซลล์สมองส่ วนนี้จะถูกทาลายในผูท้ ี่เป็ นโรค Parkinson’s)
ส่ วนกลไกของการป้ องกันการเกิดโรค Parkinson’s จะแตกต่างกันไปตามสถานะการณ์ของผูป้ ่ วยแต่ละคน
ได้แก่
 การเพิ่มปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระคือ Glutathione และ Superoxide dismutase
 การเพิ่มปริ มาณ Dopamine ในบริ เวณสมองที่เสี ยหายจากโรค Parkinson’s
 การลดปริ มาณธาตุเหล็กสะสมในสมอง
 การป้ องกัน Nitric oxide สะสมในสมอง
 การลดการอักเสบของสมองโดยเพิม่ การผลิตสารป้ องกันอักเสบที่ชื่อ NrF2
และเช่นเดียวกับกรณี โรค Alzheimer’s การใช้โสมคู่กบั การบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพ การออกกาลังกาย และการใช้อาหารเสริ มที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันโรค
Parkinson’s อย่างมาก
ประโยชน์ ต่อระบบประสาทอื่นๆของโสม
นอกจากที่กล่าวแล้ว โสมยังมีประโยชน์ในการป้ องกัน รักษาโรคของสมองอื่นๆ
1. เส้นโลหิตในสมองแตก การใช้โสมในความเข้มข้นที่เหมาะสมจะลดความเสี ยหายของ
สมองโดยกระบวนการที่หลากหลาย เช่น

 การป้องกันเซลล์ mitochondria ไม่ให้ทางานมากเกิน ซึ่ งจะทาให้เกิดการอักเสบ
(Immunoexcitotoxicity) และนาไปสู่ เส้นเลือดในสมองแตก
 การเพิ่มสาร GABA ที่ช่วยให้สมองสงบ
 การเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมอง
 การกระตุน้ กลไกการป้ องกันเซลล์สมอง
 การกระตุน้ การทางานของ Stem cell ในสมองซึ่ งจะช่วยผลิตเซลล์และซ่อมแซมความ
เสี ยหายที่เกิดจาดเส้นเลือดแตก
มีการศึกษาที่แสดงว่า ในสัตว์ทดลอง การให้โสมจีนภายหลังเส้นเลือดในสมองแตกนาน 3-4
ชัว่ โมงก็ยงั มีผลช่วยลดความเสี ยหายของเนื้อสมอง ลดอาการสมองบวม และช่วยการทางานของระบบ
ประสาทได้ ส่ วนอีกการศึกษาพบว่าการให้โสมในรู ปของน้ ายาพ่นทางจมูก สามารถป้ องกันความเสี ยหาย
ของสมองเนื่องจากเส้นเลือดแตกได้
2. อาการลมชัก โดยเฉพาะโสมอเมริ กนั ซึ่ งมีคุณสมบัติทาให้สมองสงบซึ่ งตรงกันข้ามกับโสม
ตะวันออกที่มีฤทธิ์ กระตุน้ แต่สาหรับการป้ องกันโรคลมชัก พบว่าโสมแดงเกาหลีสามารถป้ องกันลมชักได้
โดยเฉพาะลมชักที่เกิดจากการบริ โภค Glutamate อย่างไรก็ดี โดยทัว่ ไปแล้ว โสมอเมริ กนั จะให้ประโยชน์
ด้านการป้ องกันลมชักดีกว่า
3. อาการซึมเศร้า พบว่าการบริ โภคโสมเกาหลีเป็ นเวลานานสามารถลดอาการซึ มเศร้าของ
หญิงวัยหมดประจาเดือนได้อย่างมีนยั สาคัญ รวมทั้งมีความปลอดภัยสู ง สาเหตุที่สาคัญของอาการซึ มเศร้า
เกิดจากการอักเสบและพิษจากการอักเสบ การลดการอักเสบจึงเป็ นวิธีการที่สามารถรักษาอาการซึ มเศร้า
อย่างรุ นแรงได้
ยังมีอีกการศึกษาที่แสดงว่า สมองที่มีสารที่ใช้ในการซ่อมแซม (BDNF- Brain derived
neurotrophic factor) ในระดับต่าจะทาให้เกิดอาการซึ มเศร้า และโสมจีนจะยกระดับของ BDNF ได้มาก สาร
นี้มีคุณสมบัติป้องกันสมองเหี่ ยวในบริ เวณ Hipocampus
4. อาการกระวนกระวาย ที่มกั จะเกิดร่ วมกับอาการซึ มเศร้า พบว่าโสมมีคุณสมบัติป้องกัน
อาการนี้ และสามารถใช้เป็ นยารักษาอาการได้
กูส้ ภาพความเสี ยหายจากโรคหัวใจ

โสมแดงเกาหลีรวมทั้งโสมญี่ปุ่นสามารถลดความเสี ยหายของหัวใจภายหลังเส้นเลือดที่เลี้ยง
หัวใจถูกอุดตัน โดยหลังจากการอุดตัน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กล้ามเนื้อหัวใจ โดยเฉพาะที่หอ้ งล่าง
(Ventricle) โดยมีเยือ่ พังผืดเกิดขึ้น ซึ่ งในที่สุดจะทาให้เกิดหัวใจโต และหัวใจล้มเหลว
การบริ โภคโสมจะสามารถกูส้ ภาพหัวใจโตให้กลับคืนดังเดิมได้
สาหรับเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ผลที่ตามมาคือจะมีเม็ดเลือดขาวชนิ ด Macrophage มาชุมนุมกัน
ในบริ เวณที่เสี ยหายเพื่อเก็บกวาดทาความสะอาด เม็ดเลือดขาวเหล่านี้จะผลิตอนุมูลอิสระออกมาเป็ นจานวน
มาก อนุมูลอิสระจะทาความเสี ยหายต่อหัวใจซึ่งในที่สุดจะทาให้เกิดสภาวะหัวใจล้มเหลว
โสมอเมริ กนั มีคุณสมบัติกดไม่ให้เซลล์ Macrophage ปลดปล่อยอนุมูลอิสระ จึงสามารถ
ปกป้องหัวใจได้อีกทางหนึ่งด้วย
อย่างไรก็ดี หลังจากหัวใจเกิดอาการครั้งหนึ่ง มักจะมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ
(Arrhythmia) เกิดขึ้น ซึ่งมีแบบหนึ่งที่เรี ยกว่าหัวในเต้นพริ้ ว (Ventricular fibrillation) ที่เป็ นเหตุให้เสี ยชีวติ
ได้
มีสภาวะหลายประการที่อาจเป็ นสาเหตุของอาการหัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางเดินของกระแสไฟฟ้าในกล้ามเนื้อหัวใจ หรื อการปลดปล่อยสารหลัง่ Adrenaline เป็ น
จานวนมาก สารตัวนี้ จะยิง่ ทาให้หวั ใจถูกกระตุน้ มากขึ้นไปอีก
โสมสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดี และผลต่อหัวใจก็มีพอๆกับการออกกาลังกายแอโรบิค
กาจัดเซลล์มะเร็ง
มีการศึกษาจานวนมากที่แสดงว่าโสม ทั้งโสมแดงและโสมขาว สามารถป้ องกันรวมทั้งหยุด
การเจริ ญเติบโตและแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งได้
มะเร็ งที่แพ้โสมมีหลายชนิด ได้แก่มะเร็ งผิวหนัง ริ มฝี ปาก ช่องปาก ช่องคอ กล่องเสี ยง ปอด
หลอดอาหาร กะเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน รังไข่ ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก
รู ปแบบของโสมที่ใช้ได้ผลคือ โสมผง และโสมสกัด แต่ไม่ใช่ชาโสม หรื อรากโสมแผ่น หรื อ
น้ าผลไม้ที่ผสมโสม
ผลการศึกษาพบว่าโสมแดงเกาหลีมีอาณุ ภาพสู งกว่าโสมทั้งหลาย โดยสามารถลดการเกิด
มะเร็ งได้ถึง 80 %

ผลของโสมต่อมะเร็ งที่เด่นชัดที่สุดจะอยูท่ ี่ความสามารถหยุดการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ ง
ความสามารถนี้เกิดจากสารที่เรี ยกว่า M 1 ซึ่งผลิตโดยแบคทีเรี ยในลาไส้ใหญ่ สารนี้มีฤทธิ์ สกัดกั้นการ
แพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ งอย่างสู ง ส่ วนโสมก็มีสารประกอบที่เป็ นต้นกาเนิดของ M 1 แต่สารต้นกาเนิด
ของ M 1 ในโสมโดยตัวของมันเองไม่มีคุณสมบัติหยุดยั้งการแพร่ กระจายของมะเร็ ง ดังนั้น การกินโสมทาง
ปากเพื่อให้ผา่ นไปถึงลาไส้ใหญ่ จะได้คุณค่ามากกว่าการให้ทางเส้นเลือด
ฤทธิ์ ของโสมต่อมะเร็ งจะเห็นได้ชดั เจนมากถ้าใช้โสมหลายๆชนิดร่ วมกับสมุนไพรอื่นๆ
โสมจีนและโสมเกาหลีสามารถลดความเสี ยหายของหัวใจ ไต ตลอดจนประสาทหู เมื่อใช้เคมี
บาบัด ทาให้การรักษาโดยวิธีดงั กล่าวได้ผลดียงิ่ ขึ้น
สุ ดท้าย โสมช่วยลดการเกิดมะเร็ งในผูส้ ู บบุหรี่ ได้
ต่ อสู้ การติดเชื้ อและการเสื่ อมสมรรถภาพ
ด้วยอิทธิ พลที่มีต่อระบบการทางานของเซลล์และระบบการต้านอนุมูลอิสระ โสมจึงมี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพในหลายแง่มุม เช่น โสมแดงเกาหลีมีคุณสมบัติตา้ นเชื้อรา ช่วยปลูกผมในกรณี ผมร่ วงที่
เกี่ยวกับเบาหวาน/ความดันฯ
ที่สาคัญคือโสมอเมริ กนั ลดปั ญหาโรคแทรกซ้อนและการเสี ยชีวติ ในกรณี ของการติดเชื้ อใน
กระแสโลหิต
โสมแดงมีคุณสมบัติแก้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่ อม (Impotence) ช่วยเพิม่ ปริ มาณอสุ จิ ทั้ง
โสมจีนและโสมแดงเกาหลีช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากในกรณี ใช้ฮอร์ โมนเพศชาย (ในสัตว์ทดลอง) จึงมี
คุณสมบัติป้องกันต่อมลูกหมากโต ( Benign prostate hypertrophy- BPH)
มีการศึกษาที่พบว่า โสมแดงเกาหลีลดความรุ นแรงของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
เช่นไข้หวัดใหญ่ ได้ เนื่องจากโสมมีคุณสมบัติป้องกันการอักเสบและการปลดปล่อยอนุมูลอิสระที่เกิดจาก
การติดเชื้อ

