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บัวบก  (Centella asiatica  (L.) Urb.) เปนพืชสมุนไพรพื้นบานของไทยและของประเทศในเขตรอน
ถึงอบอุน มีขอบงใชทางการแพทยแผนโบราณอยางกวางขวาง และจากการรวบรวมขอมูลงานวิจัยพบวา มี
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวบก รวมถึงการศึกษาวิจัยทางคลินิกจํานวนมาก โดยสารออกฤทธิ์สําคัญที่
พบในบัวบกเปนสารกลุมไตรเทอรพีน (triterpenes) ไดแก  madecassic acid, asiatic acid, asiaticoside 

และ madecassoside เปนตน บัวบกมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ บํารุงสมอง กระตุนภูมิคุมกัน กระตุนการ
ไหลเวียนของโลหิต ปกปองเซลลประสาท และเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู  

 ฤทธิ์บํารุงสมอง เพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดและการรับรู และตานภาวะความจําเสื่อมของบัวบกไดรับ
ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเปนพืชสมุนไพรที่หาไดงายและเปนผักพ้ืนบานที่นิยมใชรับประทาน ดังนั้นจึงมี
งานวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับฤทธ์ิดังกลาวจํานวนมาก มีการศึกษาในอาสาสมัครที่หลากหลายกลุมตัวอยางดังนี้ 

 การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดบัวบกตอกระบวนการคิดและภาวะอารมณของอาสาสมัคร
สูงวัย (อายุเฉลี่ย 65.05 ± 3.56 ป) จํานวน 28 คน ทั้งชายและหญิง โดยใหอาสาสมัครรับประทานแคปซูลสาร
สกัดบัวบกขนาดวันละ 250, 500 และ 750 มก. (ประกอบดวย tannic acid, asiaticoside และ asiatic acid 

ไมต่ํากวา 29.9, 10.9 และ 48.89 มก./ก. ตามลําดับ) ติดตอกันนาน 2 เดือน ทําการทดสอบกระบวนการคิด
และภาวะอารมณของอาสาสมัครดวยวิธี computerized assessment battery test และ Bond-Lader 

visual analogue scales พบวา อาสาสมัครกลุมที่รับประทานแคปซูลสารสกัดบัวบกขนาด 750 มก./วัน มี



ผลคะแนนการทดสอบดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวาบัวบกมีประสิทธิภาพในการชวย
บํารุงสมอง ชวยฟนฟูกระบวนการคิด ความจํา และอารมณของผูสูงอายุได  (1) และในการทดลองให
อาสาสมัคร อายุมากกวา 65 ปขึ้นไป ที่มีภาวะบกพรองทางการรับรูเล็กนอย (mild cognitive impairment) 
รับประทานสารสกัดบัวบกขนาดวันละ 1,000 มก. (แบงใหรับประทาน 2 ครั้ง/วัน ครั้งละ 500 มก.) ติดตอกัน
นาน 6 เดือน ทดสอบกระบวนการคิดและการรับรูดวยวิธี mini-mental state examination (MMSE) และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจําวันพบวา การรับประทานสารสกัดบัวบกมีผลชวยฟนฟูกระบวนการคิดและ
การรับรู อีกท้ังยังมีผลชวยลดภาวะความเครียด ลดความดันโลหิต และชวยใหรับประทานอาหารไดมากขึ้น (2) 

 ผลของการรับประทานสารสกัดบัวบกตอกระบวนการคิดและการรับรูของอาสาสมัครวั ยกลางคน 
(middle-aged) ที่มีสุขภาพดีทั้งหญิงและชายจํานวน 41 คน (ชาย 19 คน, หญิง 22 คน) โดยใหรับประทาน
แคปซูลสารสกัดบัวบกขนาดวันละ 3-4 ก. นานติดตอกัน 2 เดือน ทําการทดสอบกระบวนการคิดและการรับรู
ของอาสาสมั ครด วยวิ ธี  Woodcock-Johnson Cognitive Abilities Test III (WJ CAT III) ในช ว งก อน
รับประทานสารสกัด (เริ่มตนการศึกษา) และในวันที่ 40, 60 และ 90 วันของการศึกษา ผลการศึกษาแสดงให
เห็นวาการรับประทานสารสกัดบัวบกมีผลชวยสงเสริมกระบวนการคิดและการรับรูของอาสาสมัครได (3) 

 นอกจากนี้ การใหอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิงจํานวน 35 คน (ชาย 18 คน, หญิง 15 คน) ที่ปวย
เปนโรควิตกกังวล (generalized anxiety disorder) รับประทานแคปซูลสารสกัดบัวบกขนาด 500 มก. วันละ 
2 ครั้งหลังอาหาร นานติดตอกัน 60 วัน และประเมินภาวะทางจิตใจ ความเครียด และกระบวนการคิดโดยใช
แบบสอบถามพบวา การรับประทานแคปซูลสารสกัดบัวบกมีผลคลายความเครียดและวิตกกังวล และยังชวย
ฟนฟูกระบวนการคิดและการรับรูของผูปวยไดอีกดวย (4) 

 จากผลการทดลองดังกลาวแสดงใหเห็นวา บัวบกมีฤทธิ์ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดและการรับรูใน
อาสาสมัครชวงอายุระหวางวัยกลางคนถึงสูงวัย และผูปวยโรควิตกกังวลไดดี จึงอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งใน
การใชเปนยาเพื่อบํารุงสมองได อยางไรก็ตาม ยังมีขอควรระวังเกี่ยวกับการรับประทานบัวบกอยูบาง โดยผล
จากการศึกษาในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดพบวา สวนสกัดไตรเทอรพีน (triterpene fraction) จาก
บัวบกมีฤทธิ์ตานการเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด (antithrombotic effect) ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช
รวมกับยากลุมดังกลาว และยาที่มีฤทธิ์ตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด (antiplatelet drug) เชน aspirin 

เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายตอรางกายได (5) 
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