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โกฐสอ 
 

ชื่ออ่ืนๆ   เปะจี้ (จีนแตจิ๋ว) ไปจื่อ (จีนกลาง) (1) 
ชื่ออังกฤษ   Dahurian Angelica (1), Angelica Root (2 - 5) 
ชื่อวิทยาศาสตร   Angelica dahurica Benth. (1 - 6) 
วงศ    APIACEAE (UMBELLIFERAE) (2 - 6) 
สวนทีใ่ช    รากแหง (1 - 5) 
แหลงที่มา    
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (3) 
กรรมวิธีการผลิต  
 เก็บรากในชวงฤดูรอนและฤดูใบไมรวง หรือชวงที่ใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง ลางรากใหสะอาด 
ตากแดดใหแหง (3, 4) 
สารสําคัญ   
 สารกลุม furanocoumarins ไดแก กลุม linear type: imperatorin (1, 5, 7 - 18), 
isoim-peratorin (1, 5, 7 - 9, 11 - 15, 17 - 19), alloisoimperatorin (4, 5, 20), 
oxypeucedanin (1, 4, 5, 7, 9, 11 - 14, 17 - 19, 21), oxypeucedanin hydrate (4, 8, 15, 
16, 18, 19, 22, 23), oxypeucedanin hydrate acetonide (24), oxypeucedanin hydrate-

3″-butyl ether (8, 15), knidilin (8), pangolin (24), pabulenol, neobyakangelicol (1, 5), 
byakangelicin (1, 5, 9, 12, 16, 19, 22, 23), phellopterin (1, 4, 5, 12, 15, 25), 
byakangelicol (4, 9, 18, 26, 27, 32), anhydrobyakangelicin, tert-O-

methylbyakangelicin, sec-O-acetylbyakangelicin, senbya-kangelicol (4, 26, 27), 
psoralen (4, 26 - 28), 5,8-di(2,3-dihydroxy-3-methylbutoxy)-psoralen (29), 9-hydroxy-

4-methoxypsoralen (20, 30), bergapten (4, 26, 27), aviprin (9), cnidicin (18), 
nodakenin (15) 
 สารกลุม spirobifuranocoumarins: dahuribirins A-E (26, 27) 
 สารกลุม bifuranocoumarins: dahuribirins F-G (26, 27)   
 สารกลุม coumarins: coumarin (4, 28, 29), scopoletin, 7-demethyl-suberosin, 6-

methoxy-7-(3-methyl-2-butenyloxy) coumarin, cedrelopsin (4) 
 สารอนุพันธของ isotretronic acid: angelic acid, angelicotoxin (5), xanthotoxin (4, 
5, 26, 27), xanthotoxol (16), marmesin (5), 3′-hydroxymarmesinin (15), 
isobyakangelicol, neobyakangelicol (5) 



 สารกลุม polyacetylenic: falcarindiol (15, 31), octadeca-1,9-dien-4,6-diyn-3,8,18-

triol (15) 
 สารกลุมอ่ืนๆ: ferulic acid (29) 
ลักษณะภายนอกของเครื่องยา 

ลักษณะกลมยาวคลายหัวผักกาดแตเล็กกวาและแข็งกวามาก ขนาดเสนผานศูนยกลางราว 2 
ซม. ยาวประมาณ 10 - 25 ซม. มีขนาดตางๆ ผิวสีน้ําตาล มีรอยยน และมีสัน ที่เปลือกมีประที่มีชัน
อยู เนื้อในมสีีขาวนวล มีจุดเล็กๆ ซึ่งเปนชัน หรือน้ํามันหอมระเหย (1 - 3) กลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ด
รอนและขม (1 - 3, 5) 
ประโยชนทางยา 
 การใชตามเภสัชตํารับและการแพทยแผนเดิม: จีนใชแกปวดศีรษะ โพรงจมูกอักเสบ แกปวด
ฟน ตกขาว อาการปวด บวมแดง (3, 5) 
 การใชตามภูมิปญญา: ตําราสรรพคุณยาไทยใชแกไข แกหืด แกไอ ทําหัวใจใหชุมชื่น จีนใช
เปนยาแกหวัด แกปวดหัว แกปวดฟน แกริดสีดวงทวารหนัก แกอาการทางผิวหนังตางๆ เชน แผลไฟ
ไหม น้ํารอนลวก แกริดสีดวงจมูกโดยเตรียมเปนยานัตถุ  จีนถือวายานี้เปนยาเฉพาะสตรีจึงใชเปนยา
เกี่ยวกับระดู เชน แกตกขาว (1) 
การศึกษาทางเภสัชวิทยา 
 ฤทธิ์ตอหัวใจ: สาร oxypeucedanin มีฤทธิ์ตานการเตนผิดปกติของหัวใจหนู โดยมีผลตอ 
human Kv1.5 (hKv1.5) channel (21) 
 ฤทธิ์ตอสมอง: สาร phellopterin มีฤทธิ์คลายความกังวล โดยมีกลไกจับกับ benzodia-

zepine receptors (25) สาร imperatorin และ falcarindiol มีผลทําใหระดับ neurotransmitter 

GABA ในสมองเพิ่มขึ้น โดยยับยั้ง GABA degradative enzyme GABA-T (15) สาร isoimpe-

ratorin, imperatorin, และ oxypeucedanin มีฤทธิ์ปองกันสมองเสื่อม โดยมีผลยับยั้งเอนไซม 
acetylcholinesterase (11) 
 ฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน: สาร 9-hydroxy-4-methoxypsoralen และ alloisoimpe-

ratorin มีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน (20) 
 ฤทธิ์ตานการอักเสบ: สาร byakangelicol มีฤทธิ์ตานการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ โดย
มีผลตอ interleukin-1  (IL-1 )-induced cyclooxygenase-2 (COX-2) (32) สาร byakan-

gelicin มีฤทธิ์ตานการอักเสบในหนู โดยทําใหหนูมีชีวิตรอดจากการใหสาร lipopolysaccharide 

(LPS) และ D-galactosamine (D-GalN) และทําใหปริมาณ tumor necrosis factor-  และ 
alanine aminotransferase ลดลง (19) สาร imperatorin มีฤทธิ์ตานการอักเสบ โดยมีผลตอ
เอนไซม cyclooxygenase (COX-2) และ microsomal prostaglandin E synthase (mPGES) 

(12) สารสกัดเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ตานการอักเสบ โดยมีผลยับยั้ง LPS-induced TNF- , การสราง 



NO และ PGE2 ผานการยับยัง้กระบวนการ phosphorylation ของ mitogen-activated protein 

kinases (MAPKs) (33) 
 ฤทธิ์ปกปองตับ: สาร imperatorin, byakangelicin, byakangelicol และ oxypeuceda-

nin มีฤทธิ์ปกปองตับจากสาร tacrine (9) 
 ฤทธิ์ตานการกอเกิดเนื้องอก: สารสกัดจากรากมีฤทธิ์ตานการกอเกิดเนื้องอก และสารที่ออก
ฤทธิ์คือ สารกลุม furanocoumarins นอกจากนี้สารหอมในราก (สารอนุพันธของ isotretro-nic 

acid) มีฤทธิ์ทําใหหลับ (27) 
 ฤทธิ์ตานมะเร็ง: สาร imperatorin มีฤทธิ์เปนพิษตอเซลลมะเร็ง แบบ apoptosis โดยมี
กลไกตอ cytochrome c/caspase-9 pathway (10)  สาร pangolin, oxypeucedanin (24), 
isoimperatorin, cnidicin, imperatorin, byakangelicol, oxypeucedanin hydrate มีฤทธิ์เปน
พิษตอเซลลมะเร็งหลายชนิด (18)   
 ฤทธิ์กอมะเร็ง: สาร psoralen มีผลทําใหเกิดมะเร็งที่ผิวหนัง (28) 
 ฤ ท ธิ์ ต า น เ ชื้ อ จุ ล ชี พ :  ส า ร  5,8-di(2,3-dihydroxy-3-methylbutoxy)-psoralen, 

coumarins และ ferulic acid มีฤทธิ์ตานจุลชีพ (29) สาร falcarindiol มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
ชนิด Mycobacterium fortuitum และ Staphylococcus aureus (MRSA) ที่ดื้อตอยา (31) 
 ฤทธิ์กระตุนฮอรโมน: สารกลุมอนุพันธของ coumarins และ furanocoumarins มีฤทธิ์
กระตุนฮอรโมนท่ีทําลายไขมัน และมีฤทธิ์ยับยั้งฮอรโมนที่ตานการทําลายไขมัน (4) 
 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม cytochrome P450: สารสกัดโกฐสอมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม cytochrome 

P450 ชนิด CYP2C, CYP3A และ CYP2D1 ซึ่งมีผลตอการเผาผลาญยาตางๆ (24, 34 - 36) 
 ฤทธิ์ ยับยั้ ง เอน ไซม  tyrosinase: สาร  9-hydroxy-4-methoxypsoralen มีฤทธิ์ยั บยั้ ง
เอนไซม tyrosinase (30) 
การศึกษาทางพิษวิทยา  
 สาร angelicotoxin ในปริมาณนอย มีผลกระตุนศูนยการหายใจ และระบบประสาท
สวนกลาง ทําใหอัตราการหายใจเร็วขึ้น ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น และทําใหอาเจียน และสาร 
angelicotoxin ในปริมาณมากทําใหชักและเกิดอัมพาต (5) 
รูปแบบยาและขนาดที่ใช      
 ยาผง ขนาดยาวันละ 3 - 9 ก. (น้ําหนักยาผง) (3, 5) 
 

เอกสารอางอิงติดตอที่สํานักงานขอมูลสมุนไพร 
 

 


