แป๊ะก๊วย
ชาสมุนไพร
บําร ุงสมอง

ฤทธิBทางเภสัชวิทยา

แป๊ะก๊วย
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Ginkgo biloba L.
Ginkgo
หยินซิง (จีน), อิโจว (ญีปุ่น),
คินนัน (ญีปุ่น)
ใบ
Bilobalides, Ginkgolides,
และสารในกลมุ่ flavonoid

•
•
•
•

ฤทธิBตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิBกระตน้ ุ ระบบประสาท
ฤทธิBบําร ุงสมอง
ฤทธิBเพิมประสิทธิภาพการเรียนรแ้ ู ละความจํา

งานวิจยั ฤทธิBเพิมประสิทธิภาพการเรียนร ้ ู
และความจํา
อาสาสมัคร
ผูป้ ่ วยความจําเสือม
ระยะเริมแรก
จํานวน 216 คน
อาสาสมัครส ุขภาพดี
จํานวน 12 คน

ขนาด/สารสําคัญ

ระยะเวลา

ผลการวิจยั

แคปซ ูล EGb761
120-240 มก./วัน

12-24 สัปดาห์

ผูป้ ่ วยความจําดีขU ึน

ไม่ระบ ุ

ประสิทธิภาพการเรียนร ้ ู
และความจําดีขU ึน

ไม่ระบ ุ

ประสิทธิภาพการเรียนร ้ ู
และความจําดีขU ึน

6 สัปดาห์

ประสิทธิภาพในการ
เรียนรแ้ ู ละความจําดีขU ึน

(24% ginkgoflavoneglycosides
6% ginkgolides/bilobalide)

Egb761
600 มก./วัน
(24% flavonoid glycosides
6%terpene lactones)

ผูป้ ่ วยอัลไซเมอร์
จํานวน 40 คน

Ginkgo extract (EGb761)
240 มก./วัน

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง
1. ผู้ที ใช้ย าต้า นการเกาะกล มุ่ ของเกล็ ด เลื อ ด
และผู้ที มี ปั ญหาเกี ยวกับ การแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดควร
ระมัดระวัง ไม่ใช้ปริมาณมากเกินไปและใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน
2. หากเกิดปวดศีรษะ มึนงง ไม่สบายในกระเพาะ
อาหาร ควรหย ุดรับประทาน

(24% ginkgoflavoneglycosides
6% terpenelactone)

อาสาสมัครทีมีอาย ุ 4556 ปี
จํานวน 177 คน

Egb761
240 มก./วัน
(22-27% ginkgo flavonoids
3.4%ginkgolides/3.2%bilobalide )

บัวบก

บัวบก
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Centella asiatica (L.) Urb.
Asiatic pennywort
ผักหนอก ผักแว่น
ใบ

สารกลมุ่ เพนตะไซคลิกไตรเทอร์ปีน
เช่น madecasssosides และ
asiaticosides

สรรพค ุณ

งานวิจยั ฤทธิBกระตน้ ุ การเรียนรแ้ ู ละความจํา

แก้รอ้ นใน บําร ุงหัวใจ แก้ลมวิงเวียน แก้อาการ
อ่อนเพลีย ช่วยให้ผอ่ นคลาย

•
•

ฤทธิBทางเภสัชวิทยา

•

ฤทธิBตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิBเพิมประสิทธิภาพการเรียนรแ้ ู ละ
ความจํา
ฤทธิBขยายหลอดเลือด
ฤทธิBปกป้องกล้ามเนืUอหัวใจ

งานวิจยั ฤทธิBกระตน้ ุ การเรียนรแ้ ู ละความจํา
• ผูส้ งู อาย ุ (อาย ุเฉลีย 65 ปีขึUนไป)
• ดืมสารสกัดนํUาใบบัวบกในขนาดวันละ 250-750 มก.
• ประกอบด้วยสาร tannic acid 29.9 มก./ก.
asiaticoside 1.09 มก./ก. และ asiatic acid 48.89 มก./ก.
• รับประทานติดต่อกัน 2 เดือน
• มีผลทําให้ความจําดีขU ึน

•

หนูแรททีถ ูกเหนียวนําให้เกิดภาวะคล้ายโรคอัลไซเมอร์
กินสารสกัดนํUาใบบัวบกขนาด 200-300 มก./กก. ติ ดต่ อ
นาน 14-21 วัน
มีผลเพิ มระดับของเอนไซม์ทีเกียวข้องในกระบวนการต้าน
อน ุมูลอิสระในสมอง
มีผลทําให้การเรียนรแ้ ู ละความจําของหนูดีขU ึน

วิธีเตรียม/ชงชา
1. นําใบบัวบกล้างให้สะอาด ผึงลมหรือตากแดดให้แห้ง
เก็บใส่ขวดโหล ปิดผาให้สนิทเพือป้องกันความชืUน
2. ใช้ใบบัวบกแห้งปริมาณ 1-2 ก. ชงกับนํUาร้อน 125
มล. นาน 2-3 นาที ดืมวันละ 2-3 ครังU

อาการข้างเคียงและข้อควรระวัง
1. การใช้ขนาดสูงอาจมีฤทธิBเสริมยานอนหลับ
2. หากเกิ ด อาการแพ้ ไม่ ส บายในกระเพาะ
อาหาร คลืนไส้ ควรหย ุดรับประทาน
3. สตรีมีครรภ์ ไม่ควรใช้ในขนาดสูง

พรมมิ
ชือวิทยาศาสตร์
ชือภาษาอังกฤษ
ชืออืนๆ
ส่วนทีใช้ทําชา
สารสําคัญ

Bacopa monnieri (L.) Pennell
Brahmi
ผักมิ
ลําต้นส่วนเหนือดิน
bacoside

พรมมิ

สรรพค ุณ
ขับโลหิ ต ขับพิษร้อน ขับเสมหะ บํ าร ุงกําลัง
แก้ไข้ บําร ุงหัวใจ บําร ุงประสาท

ฤทธิBทางเภสัชวิทยา
ฤทธิBตา้ นอน ุมูลอิสระ
ฤทธิBกระตน้ ุ ระบบประสาท
ฤทธิBบําร ุงสมอง
ฤทธิBเพิมประสิทธิภาพการเรียนรแ้ ู ละ
ความจํา

งานวิจยั ฤทธิBเพิมประสิทธิภาพการเรียนรแ้ ู ละความจํา
อาสาสมัคร
ร ูปแบบ/ขนาด ระยะเวลา ผลการวิจยั
แคปซ ูลสารสกัดพรมมิ 300
มก./วัน
(bacoside A,B 55%)

12 สัปดาห์

- กระบวนการคิดและ
เรียนรผ้ ู า่ นการมอง
ภาพดีขU ึน
- ลดความวิตกกังวล

ยาเม็ดพรมมิ
300-600 มก./วัน

3 เดือน

- เพิมความสามารถใน
การเรียนรแ้ ู ละจดจํา
- ลดอาการซึมเศร้า

สารสกัดพรมมิ 250 มก./วัน
(bacoside 55%)

12 สัปดาห์

- ควบค ุมจิตใจได้ดีขU ึน
- ความจําดีขU ึน

อาสาสมัครอาย ุระหว่าง
6-8 ปี
จํานวน 40 คน

Bacopa syrup
3 ช้อนชา/วัน

3 เดือน

ความสามารถในการ
เรียนรด้ ู ีขU ึน

เด็กสมาธิสนัU
(อาย ุเฉลีย 8.3 ปี)
จํานวน 19 คน

สารสกัดพรมมิ
100 มก./วัน
(bacoside 20%)

12 สัปดาห์

อาสาสมัครส ุขภาพดี
จํานวน 46 คน

อาสาสมัครวัยกลางคนสูงอาย ุ (> 55 ปี)
จํานวน 30 คน
อาสาสมัครทีสูญเสีย
ความจําเนืองจากอาย ุมาก

- ความสามารในการ
เรียนรแ้ ู ละความจําดีขU ึน
- ผลการทดสอบด้าน
การพูดและภาษาดีขU ึน

