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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
1.  เพ่ือใหผูอานทราบถึงสาเหตุ พยาธิสภาพ และปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม 
2.  เพ่ือใหผูอานทราบวาในการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานมีการนําพืชสมุนไพร
ใดมาใชในการปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม และพืชสมุนไพรเหลานั้นมีรายงานการวิจัย
ทางดานองคประกอบทางเคมีและทางดานเภสัชวิทยาสอดคลองกันมากนอยเพียงใด 
3.  เพ่ือใหผูอานทราบถึงขอมูลการรายงานการวิจัยของพืชสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการ
นํามาวิจัยและพัฒนา เพ่ือใชในการปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม ทั้งทางดานองคประกอบ
ทางเคมีและทางดานเภสัชวิทยา และยังขาดการวิจัยในดานใดบาง 
 
บทคัดยอ 
 ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลักๆ ได 2 สาเหตุ คือ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซ
เมอร และ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง พยาธิสภาพของการเกิดภาวะสมองเสื่อม
สวนใหญเกิดจากการเกิดเสนใย amyloid  ภายในสมอง สวนปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการเกิด
ภาวะสมองเสือ่ม ไดแก พันธุกรรม อายุ เพศ การศึกษา การด่ืมแอลกอฮอล ดัชนีมวลกาย เปน
ตน ในการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานมีการปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมดวย
พืชสมุนไพรไทย เชน กระทงลาย ขมิ้นชัน พรมมิ วานน้ํา ตนโสนนอย ปจจุบันพืชสมุนไพรไทย
เหลานี้มีรายงานการวิจยัทางดานเภสัชวิทยาที่สอดคลองกับการใชด้ังเดิม นอกจากนั้นยังมีพืช
สมุนไพรไทย เชน บัวบก สมอไทย และ อัญชัน ที่มีรายงานการวิจัยทางดานเภสัชวิทยาที่มีผล
ตอระบบประสาทสวนกลางดวยเชนกัน สมุนไพรเหลานี้บางชนิดไดพัฒนาออกมาอยูในรูปแบบ
ผลิตภัณฑแลว เชน พรมมิ พืชสมุนไพรทั้งหมดนี้ลวนแลวแตมีศักยภาพในการนํามาวิจัยและ
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พัฒนาตอไป เนื่องจากเปนสมุนไพรที่หาและนํามาเพาะปลูกไดงาย อีกทั้งมีขอมูลการรายงาน
การวิจัยเบ้ืองตนที่สอดคลองกัน 
 
คําสําคัญ พืชสมุนไพรไทย  ภาวะสมองเสื่อม ขมิ้นชัน บัวบก พรมม ิ
  Thai medicinal plant Dementia Turmeric Pennywort Dwarf bacopa 
 
บทนํา 
 ปจจุบันอุบัติการณการเกิดภาวะสมองเสื่อมในประชากรผูสูงอายุทั่วโลกมีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึนอยางรวดเร็ว จากการรายงานของ Alzheimer’s Disease International ในป ค.ศ. 2008 
ประมาณการณไดวา ประชากรโลกที่อยูในภาวะสมองเสื่อมมีอยูประมาณ 30 ลานคน ในแตละป
มีประชากรโลกที่เกิดภาวะสมองเสื่อมเพ่ิมมากข้ึนปละ 4.6 ลานคน ประมาณไดวามีผูปวยภาวะ
สมองเสื่อมเพ่ิมข้ึน 1 คน ในทุกๆ 7 วินาที ดังนั้นในป ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกที่เกิดภาวะ
สมองเสื่อมมากถึง 100 ลานคน1,2 ดวยเหตุนี้เองประเทศตางๆ ทั่วโลกตางเรงทําการศึกษา 
คนควา และวิจัย เพ่ือหาปจจัยเสี่ยง สาเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนหาแนวทางในการปองกัน
และรักษาภาวะสมองเสื่อมดวยสารตางๆ จากธรรมชาติกันเปนจํานวนมาก สารจากธรรมชาติ
บางชนิดไดพัฒนาไปเปนยาแผนปจจุ บันและมีการนํามาใช ในการรักษาแลว ไดแก  
physostigmine, rivastigmine, และ galantamine เปนตน นอกจากนั้นยังมีสารธรรมชาติอีก
มากมายหลายชนิดที่ยังอยูในข้ันวิจัยและทดลอง เพ่ือพัฒนาเปนยาที่มีประสิทธิภาพในการ
ปองกันและรักษาใหมากย่ิงข้ึน สารจากธรรมชาติเหลานั้นบางชนิดเปนสารประกอบหรือสารสกัด
ที่ไดจากพืชสมุนไพรไทย เชน บัวบก กระทงลาย วานน้ํา อัญชัน ขมิ้นชัน โสนนอย เปนตน 
 
ภาวะสมองเสื่อม 
 ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เปนโรคที่มีความสลับซับซอนมากชนิดหนึ่งที่พบใน
มนุษย และพบวามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วในประชากรผูสูงอายุทั่วโลก โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการรายงานวา โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) เปนภาวะสมองเสื่อมที่
เปนสาเหตุการเสียชีวิตเปนอันดับ 5 ในผูหญิง และอันดับ 8 ในผูชาย ที่มีอายุมากกวา 65 ป 
ตามลําดับ3  
 ในป ค.ศ. 2007 มีการรายงานวาประเทศสหรัฐอเมริกามีผูปวยเปนโรคอัลไซเมอร 
(Alzheimer’s disease, AD) มากถึง 5 ลานคน และจะเพ่ิมมากข้ึนเปน 16 ลานคน ในอีก 40 ป 
ขางหนา4 ในประเทศทางแถบซีกโลกตะวันตก พบวาโรคอัลไซเมอรจะเกิดกับผูสูงอายุเปนสวน
ใหญ โดยอัตราเสี่ยงตอการเปนโรคเพ่ิมข้ึนตามอายุ จากบุคคลที่มีอายุ 60-64 ป มีอัตราเสี่ยง
ประมาณ 1-3% บุคคลที่มีอายุมากกวา 65 ป มีอัตราเสี่ยง 6-8% และเพ่ิมข้ึนเปน 30-40% ใน
บุคคลที่อายุมากกวา 85 ป5  
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 ภาวะสมองเสื่อมเปนโรคที่แสดงถึงการเสื่อมสภาพของสมอง สติปญญา จนสงผล
กระทบตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน และตอสังคมรอบดาน ในอดีตมีการศึกษาคนควาถึง
ความเปนไปของโรคอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป ค.ศ.1980 จึงทราบรายละเอียดของภาวะ
สมองเสื่อมชัดเจนมากย่ิงข้ึน และสามารถแบงภาวะสมองเสื่อมออกเปน 2 ชนิด ใหญๆ ดวยกัน 
คือ 
 1) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease, AD) คือ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด 
โดยคิดเปนรอยละ 50 ของผูปวยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด ภาวะสมองเสื่อมชนิดนี้จะมีอาการ
หลงลืม โดยจะลืมเรื่องที่เพ่ิงเกิดข้ึนใหมๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ลืมวาวันนี้รับประทานอาหาร
เชาหรือยัง ลืมวาเคยพบใครในวันนี้ ชอบพูดซ้ํา ถามคําถามซ้ํา สติปญญาความเฉลียวฉลาด
ลดลง ทักษะตาง ๆ เริ่มสูญเสียไป การดําเนินของโรคจะคอยเปนคอยไป และทรุดลงในชวง
ระยะเวลา 1-3 ป โรคอัลไซเมอรแบงออกตามอายุเริ่มแรกของการแสดงออกของอาการของโรค
ไดเปน 2 ชนิด ไดแก Familial Alzheimer’s disease (early-onset disease) คือ ภาวะสมอง
เสื่อมที่พบไดไมบอยนัก ซึ่งพบไดนอยกวารอยละ 5 ของผูปวยโรคอัลไซเมอร ผูปวยจะเริ่มแสดง
อาการภาวะสมองเสื่อมกอนอายุ 60 ป สาเหตุเกิดจากการกลายพันธุ ซึ่งทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (genetic mutations) บนโครโมโซมคูที่ 1, 14 และ 21 อีกชนิดหนึ่ง
คือ Sporadic Alzheimer’s disease (late-onset disease) เปนภาวะสมองเสื่อมที่พบไดมากกวา
ชนิดแรก ซึ่งพบไดมากกวารอยละ 95 ของผูปวยโรคอัลไซเมอร ผูปวยจะเริ่มแสดงอาการภาวะ
สมองเสื่อมเมื่อมีอายุมากกวา 60 ป การเกิดของโรคมีความสัมพันธกับความไว (susceptibility) 
ของ Apolipoprotein E (Apo E) gene ที่อยูบนโครโมโซมคูที่ 19 ซึ่งทําหนาที่ผลิต 
Apolipoprotein E ที่เก่ียวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึมและการขนสงคอเลสเตอรอลและไตร
กลีเซอไรดในกระแสเลือด6,7,8 
 2) ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular Dementia, VD) คือภาวะ
สมองเสื่อมที่พบไดมากรองจากโรคอัลไซเมอร โดยคิดเปนรอยละ 20-25 ของผูปวยภาวะสมอง
เสื่อมทั้งหมด ภาวะสมองเสื่อมชนิดนี้มีสาเหตุมาจากโรคที่เก่ียวกับหลอดเลือดภายในสมอง 
(cerebrovascular disease) 6,7,8   
 ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากทั้ง 2 สาเหตุขางตน คือ โรคอัลไซเมอรและโรคหลอดเลือด
สมอง (mixed dementia) พบไดประมาณรอยละ 5-10 ของผูปวยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด สวน
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดสาเหตุอ่ืนๆ ซึ่งพบไดเพียงเล็กนอย ไดแก โรคพารกินสัน (Parkinson’s 
disease), dementia with Lewy bodies, สมองไดรับบาดเจ็บ (physical brain injury), 
Huntington’s disease, Creutzfeldt-Jacob disease, frontotemporal dementia/Pick’s 
disease, และ normal pressure hydrocephalus6,7,8 
 
พยาธิสภาพของการเกิดภาวะสมองเสื่อม (Pathogenesis of dementia) 
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 จากที่ไดกลาวมาแลวขางตน โรคอัลไซเมอรเปนภาวะสมองเสื่อมที่พบไดมากที่สุด 
สาเหตุการเกิดของโรคเกิดจากการกอตัว (formation) และการสะสม (deposition) ของ amyloid 
 (A), การเกิด neurofibrillary tangles ที่เกิดจาก hyperphosphorylated Tau protein, การ
เกิดการอักเสบข้ึน (inflammation) ภายในสมอง9,10 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การเกิดเสนใย 
A (fibrillar A) คือ จุดเริ่มตนที่สําคัญของการเกิดภาวะสมองเสื่อม โดยจะไปกระตุน 
microglia ใหปลดปลอย inflammatory mediators ตางๆ ออกมา ทําใหเซลประสาททํางาน
ผิดปรกติ (neuronal dysfunction) จนนําไปสูการตายของเซลประสาท11 อยางไรก็ตามเมื่อเร็วๆ
นี้มีหลักฐานทางดานคลินิกและการศึกษาในสัตวทดลองยืนยันวา การกระตุนการทํางานของ 
astrocyte และ microglia อาจเกิดข้ึนกอนการเกิด A12-17 จึงยังไมเปนที่ประจักชัดวาระหวาง 
A และ neurofibrillary tangles สิ่งใดคือตนเหตุสําคัญของการเกิดโรคอัลไซเมอร ดังนั้นการ
รักษาภาวะสมองเสื่อมในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่การสงเสริมการเรียนรู (cognitive) และอาการ
ผิดปรกติที่แสดงออกทางดานพฤติกรรม ซึ่งจะตองตรวจหาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะสมอง
เสื่อมใหทราบแนชัด แลวทําการปองกันและหยุดย้ังตนเหตุเหลานั้นกอนที่จะเกิดอาการภาวะ
สมองเสื่อม 
 
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อม 
 ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมมีอยูหลายปจจัยดวยกัน ซึ่ง
พัฒนาการของเกิดการภาวะสมองเสื่อมสวนใหญเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ไมใชเกิดจากปจจัย
ใดเพียงปจจัยเดียวเทานั้น ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุหลักๆ ของการเกิดภาวะสมองเสื่อม มี
ดังตอไปนี้ 
1) พันธุกรรม (Genetic Effects) 
  มีรายงานการวิจัยอยูเปนจํานวนมากที่บงบอกวา พันธุกรรม (gene) มีความสัมพันธกับ
การเกิดภาวะสมองเสื่อม เชน APOE gene คือ พันธุกรรมที่มีบทบาทสําคัญมากตอการเกิด
ภาวะสมองเสือ่มในผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ป (sporadic cases) โดยมีรายงานการวิจัยครั้ง
แรกเมื่อป ค.ศ. 1993 พบวา APOE genotype มีความสัมพันธกับการเกิดโรคอัลไซเมอร18 
การศึกษาคูแฝดแทในประชากรชาวสวีเดน พบวาพันธุกรรมมีความสัมพันธตอการเกิดโรคอัลไซ
เมอรมากถึงรอยละ 60-80 ของคูแฝดแททั้งหมด19,20  
  จากรายงานการวิจัยในโครโมโซมคูที่ 21 เก่ียวกับการเกิดการกลายพันธุทางพันธุกรรม
ของ amyloid precursor protein (APP) gene พบวาความผิดปกติบนพันธุกรรมและโครโมโซม
คูนี้มีผลทําใหเกิด APP ที่ผิดปกติกลายเปน neurotoxin และทําใหเกิด neuritic plaques จาก
รายงานการวิจัยโครโมโซมคูที่ 14 และความผิดปกติของพันธุกรรมที่เรียกวา presenilin 1 
พบวามีการกลายพันธุมากกวา 35 แบบ ซึ่งตรวจพบไดบน presenilin 1 การกลายพันธุที่เกิดข้ึน
บนโครโมโซมคูที่ 14  และ 21 นี้ มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมชนิด early-onset 
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AD (คือ familial Alzheimer’s disease ที่มีอาการแสดงกอนอายุ 60 ป) สวนการเกิดการกลาย
พันธุของพันธุกรรมที่เรียกวา presenilin 2 ซึ่งอยูบนโครโมโซมคูที่ 1 ทําใหเกิดภาวะสมองเสื่อม 
ซึ่งพบมากในคนเยอรมันที่อาศัยอยูในหมูบาน Russian Volga ในชวงศตวรรษที่ 18-19 จึง
เรียกวา “Volga German gene”21 
  จากการคนพบ Apolipoprotein E (APOE) gene และ alleles ของพันธุกรรมชนิดนี้ ทํา
ใหทราบวาพันธุกรรมชนิดนี้มีความสัมพันธกับภาวะสมองเสื่อมชนิด late-onset AD (คือ 
sporadic AD ที่แสดงอาการเมื่ออายุ 60 ปข้ึนไป) โดย Apolipoprotein E ทําหนาที่เก่ียวกับ
กระบวนการเมตาบอลิซึมและการขนสงคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือด 
พันธุกรรม APOE ปรากฎอยูบนโครโมโซมคูที่ 19 พรอมกับ alleles อีก 3 ชนิด ไดแก APOE2, 
APOE3  และ APOE4  การคัดลอก APOE4 allele เปนการเพ่ิมอัตราเสี่ยงในการเพ่ิม
พัฒนาการของภาวะสมองเสื่อมจากรอยละ 20 ไปเปน 90 ของผูปวยโรคอัลไซเมอรชนิด late-
onset AD และ ทําใหคาเฉลี่ยอายุที่จะแสดงอาการของโรคอัลไซเมอรลดลงจาก 85 ป ไปเปน 
68 ป ซึ่งคาดวา APOE4 ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจับของ A ทําใหมีความคงตัวดี จึงถูก
กักเก็บไวใน neuritic plaques นอกจากนั้นยังลดประสิทธิภาพในการจับกับ tau protein ทําให
เกิด neurofibrillary tangles และจากรายงานการศึกษาพันธุกรรมบนโครโมโซมคูที่ 12 พบวามี
ความสัมพันธกับพัฒนาการของภาวะสมองเสื่อมชนิด late-onset AD ดวยเชนกัน18,21   
  จากรายงานการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับโรคอัลไซเมอรดวย meta-analysis พบวา 
APOE4 allele คือ ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญย่ิงตอการเกิดโรคอัลไซเมอรของชายและหญิงทุกเชื้อชาติ
ที่มีอายุอยูในชวง 40-90 ป22  
  จากรายงานการวิจัยที่เก่ียวกับโปรตีน alpha-1-antichymotrypsin (ACT) ซึ่งสามารถ
จับกับ A ในสมอง พบวาระดับ ACT จะเพ่ิมมากข้ึนในผูปวยภาวะสมองเสื่อม รูปแบบของ
พันธุกรรม ACT มีอยู 2 รูปแบบ คือ ACT-A และ ACT-T โดยพันธุกรรม ACT-T มีผลตอตาน
ฤทธิ์ของ APOE4 สวนพันธุกรรม ACT-A มีผลเพ่ิมพัฒนาการของภาวะสมองเสื่อม ย่ิงไปกวา
นั้นยังพบวาผูปวยที่เกิดการคัดลอก ACT-A  และพันธุกรรม APOE4 จะย่ิงทําใหพัฒนาการของ
การเกิดโรคสมองเสื่อมเพ่ิมมากข้ึนถึง 34 เทา23  
  นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิจัยที่พบวาพันธุกรรมที่เก่ียวของกับการเกิดการอักเสบ 
(inflammatory genes) เชน IL-1α-889 allele T, IL-1+3953 และ TNF- α เปนตน เปนอีก
หนึ่งปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมเชนกัน แตมีผลนอยกวาพันธุกรรม APOE4 นอกเสียจากวาพบ
พันธุกรรมทั้ง 2 ชนิดนี้ในผูปวยคนเดียวกันจะย่ิงเพ่ิมปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมเปน
อยางมาก24,25  
2) อาย ุ(Age) 
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  อายุที่มากข้ึนเปนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดภาวะสมองเสื่อม จากรายงานการวิจัย
ในประชากรของสหรัฐอเมริกาและชาวยุโรปหลายรายงานยืนยันวา ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัล
ไซเมอรมีความสัมพันธกับอายุที่เพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ26-32 
  นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับภาวะสมองเสื่อมกับอายุของ
ผูปวยแบบ meta-analysis แสดงใหเห็นวาความชุกของการเกิดโรคอัลไซเมอรและภาวะสมอง
เสื่อมจากหลอดเลือดสมองจะเพ่ิมข้ึนตามอายุที่มากข้ึน โดยความสัมพันธนี้พบไดในทุกเชื้อชาติ
33  
3) เพศ (Sex) 
  จากรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยา พบวาเพศเปนปจจัยเสี่ยงของพัฒนาการของภาวะ
สมองเสื่อมเชนกัน โดยพบวาเพศหญิงมีโอกาสเปนโรคสมองเสื่อมมากกวาเพศชายถึง 3.5 เทา 
ซึ่งอาจเก่ียวของกับปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ยังไมทราบแนชัด (unknown environmental 
factors) ฮอรโมนที่มีผลตอเซลประสาท และ/หรือพันธุกรรมที่อยูบน X โครโมโซม นอกจากนั้น
ยังพบวาเพศหญิงที่มี APOE4 allele มีโอกาสเกิดภาวะเสื่อมไดมากกวาเพศชายที่มี APOE4 
allele34 
4) การออกกําลังกาย (Physical activity) 
  จากรายงานการวิจัยหลายฉบับยืนยันไดวา การออกกําลังกายในผูสูงอายุจะชวยเพ่ิม
ความสามารถในการเรียนรู (cognitive function)35,36 นอกจากนั้นยังชวยลดความถดถอยในการ
เรียนรู (cognitive decline) ลงได37,38,39 ดังนั้นการออกกําลังกายจึงชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมลงได 
5) การศึกษา (Education)   
  จากรายงานการวิจัยโดยการติดตามผูปวยภาวะสมองเสื่อมที่ไมใชโรคอัลไซเมอร (non-
AD dementia) พบวาผูที่มีการศึกษานอยมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมมากวาผูที่มีการศึกษาสูง 
(high school diploma)40  
  การวิเคราะหการศึกษาของผูปวยภาวะสมองเสื่อมในเด็กพบวา ผูปวยที่มีการศึกษาต่ํา
กวามัธยมปลาย (high school) หรือ ระดับเกรด 12 (12th –grade level) ในวัยเด็ก เมื่ออายุมา
กวา 60 ป มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกวาผูปวยที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมปลาย (high 
school) หรือ ระดับเกรด 12 (12th –grade level) ในวัยเด็ก41  
  นอกจากนั้นยังมีรายงานการศึกษาผูปวยภาวะสมองเสื่อมในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา 
ผูปวยที่มีชวงเวลาของการศึกษานอยกวา 10 ป มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกวาผูปวยที่มี
ชวงเวลาของการศึกษามากกวา 10 ป42 
6) การดื่มแอลกอฮอล (Alcohol consumption) 
  เมื่อเร็วๆ นี้มีรายงานการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับภาวะสมองเสื่อมกับการการด่ืม
แอลกอฮอลดวย meta-analysis พบวา การด่ืมแอลกอฮอลชวยปองกันการเกิดโรคอัลไซเมอร
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และภาวะสมองเสื่อมได แตไมไดปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง (VaD) 
และความสามารถในการเรียนรูที่ลดลง43 อยางไรก็ตามการติดแอลกอฮอลอยางหนัก (heavy 
alcohol consumption) อาจมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผูปวยที่มีการเรียนรู
บกพรองเล็กนอย (mild cognitive impairment) หรือในผูปวยเพศชายที่มีพันธุกรรม APOE4 
allele44,45 การด่ืมไวน 3 ครั้งตอวัน (three servings daily) ในผูปวยที่มีอายุมากกวา 65 ป และ
ปราศจากพันธุกรรม APOE4 allele จะชวยลดอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอรลงได แตการด่ืมสุรา 
(liquor) เบียร และเครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอลมากๆ (total alcohol) ไมไดชวยลดอัตราการ
เกิดโรคอัลไซเมอรลงไดลย46 
7) ดัชนีมวลกาย (Body mass index) 
  จากรายงานการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายกับภาวะ
สมองเสื่อม ดวย meta-analysis พบวา ผูปวยที่มีอายุอยูในชวง 40-80 ป และมีดัชนีมวลกายสูง
เกินเกณฑมาตรฐานจะมีอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย47 นอกจากนั้นยัง
มีรายงานการวิจัย พบวา ผูปวยที่มีอายุ 50 ป และมีดัชนีมวลกายมากกวา 30 มีโอกาสเกิดภาวะ
สมองเสื่อมมากวาผูปวยที่มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปรกติ 20-2548 
8) ปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ 
  ปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสมองเสื่อม ไดแก ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง (hypertension) มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง (VaD) 
แตไมมีความสัมพันธกับโรคอัลไซเมอร49 ผูปวยเบาหวาน type 2 ที่ด้ือตอยาอินซูลิน มีโอกาสสูง
มากที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร อันเนื่องมาจากการเกิด A และการอักเสบภายในสมอง50,51 ผูปวย
โรคเอดส (AIDS) และโรคตับอักเสบซี (hepatitis C) มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมเพ่ิมมากข้ึน
52,53 ผูปวยที่มีประวัติการเจ็บปวยทางสมอง (traumatic brain injury) จะเกิดการเหนี่ยวนําไปสู
การเกิดโรคอัลไซเมอรกอนเวลาอันควร54 สวนผูปวยโรคซึมเศรา (depression) มีโอกาสปวย
เปนโรคอัลไซเมอรสูง55,56 สรุปไดวา การติดเชื้อ โรคเก่ียวกับหลอดเลือด การไดรับบาดเจ็บทาง
สมอง ผูปวยทางจิตประสาท ลวนแลวแตมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกวาคนปรกติทั่วไป  
 
ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยกับภาวะสมองเสื่อม 
  จากพยาธิสภาพและปจจัยเสี่ยงตางๆ ของการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่กลาวมาแลวนั้น จะ
เห็นไดวาภาวะสมองเสื่อมเปนโรคที่มีความสลับซับซอนและมีพยาธิสภาพมาจากหลายสาเหตุ
ดวยกัน การวิจัยและพัฒนาสวนใหญจึงเนนเพ่ือหาสารตางๆ มาใชในเพ่ือการปองกัน หยุดย้ัง 
และรักษาอาการของภาวะสมองเสื่อม ที่มีความสัมพันธและเก่ียวของกับการเกิดของโรคซึ่งจะ
เกิดข้ึนภายในสมอง เชน ลดการสะสมของ senile plaque และ A57, ลดการกอตัวของ 
neurofibrillary tangle และ tau, ยับย้ังกระบวนการอักเสบ (inflammatory cascade), ยับย้ังการ
เกิดสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidative stress), รักษาความสมดุลและใหสารสื่อ
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ประสาทเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ cholinergic (cholinergic deficit and neurotransmitter 
replacement therapy), การกระตุน nicotinic  และ muscarinic receptors58 เปนตน ซึ่งพืช
สมุนไพรไทยที่มีรายงานการวิจัยและมีศักยภาพในการนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ เพ่ือการ
ปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมมีดังตอไปนี้ 
 
กระทงลาย 
  กระทงลาย หรือ กระทุงลาย เปนพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Celastrus 
paniculatus Willd. จัดอยูในวงศ Celastraceae มีลักษณะเปนไมพุมเลื้อยที่มีเนื้อไม ใน
การแพทยแผนไทยใชสวนตางๆ ของพืชชนิดนี้ เพ่ือการรักษาโรคตางๆ เชน ใบใชแกบิด 
กระตุนประสาท ถอนพิษฝนและมอรฟน ผลใชแกจุกเสียด บํารุงเลือด แกพิษงู แกปวดกลามเนื้อ 
ขับเหงื่อ แกไขจับ พอกแกอัมพาต แกเหน็บชา เมล็ดใชแกอัมพาต แกปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ 
แกไข น้ํามันจากเมล็ดใชแกเหน็บชา ขับเหงื่อ เปลือกเถาใชขับระดู ทานมากทําใหแทงบุตรได 
เถาใชแกไอ แกบิด แกปวดทอง แกวัณโรค แกไขปา บํารุงน้ํานม เมื่อนํามาตมด่ืมจะชวยขับ
น้ําคาวปลาแทนการอยูไฟ รากใชแกปวดทอง แกบิด แกไขจับสั่น59 มีรายงานการวิจัยพบวา 
เมื่อปอนน้ํามันจากเมล็ดใหหนูแรท (rat) ทางปาก พบวาปริมาณ noradrenaline, dopamine 
และ 5-hydroxytryptamine (5-HT) ในสมองหนูแรทลดลง ซึ่งสงผลใหการเรียนรูและความจํา
เพ่ิมข้ึน และพบวาน้ํามันจากเมล็ดไมมีความเปนพิษตอเซลประสาท (neurotoxic)60 น้ํามันจาก
เมล็ดยังชวยใหหนูแรทที่สูญเสียการทํางานอันเนื่องมาจากการเหนี่นวนําของสาร  scopolamine 
กลับคืนมาเปนปรกติ แตไมมีฤทธิ์ตานเอ็นไซม acetylcholinesterase61 สารสกัดน้ําจากเมล็ดมี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความจําดีข้ึนและชวยสงเสริมการเรียนรูใน
สัตวทดลอง62 สารสกัดจากเมล็ดยังชวยเพ่ิมปริมาณ phospholipid ในสมองของสัตวทดลอง โดย
คาดวาจะเปนการไปเพ่ิม myelination63 นอกจากนั้นยังมีรายงานการศึกษาในสวนดอก พบวา
สารสกัดเมทานอลจากสวนดอกมีฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-inflammatory) ซึ่งอาจชวยลดการ
เสื่อมของเซลประสาท (neurodegenerative disorders) ในภาวะสมองเสื่อมลงได64 จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวาพืชชนิดนี้มีการรายงานการวิจัยที่นาสนใจ แตยังขาดการศึกษาถึงสารสําคัญ
ที่แสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งควรจะมีการศึกษาตอไปในอนาคต 
 
ขม้ินชัน (Turmeric) 
  ขมิ้นชัน หรือ ขมิ้น มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma longa L. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ 
Zingiberaceae มีลักษณะเปนพืชลมลุก มีลําตนใตดินเปนเหงา ในการแพทยแผนไทยมีการนํา
สวนตางๆ ของพืชชนิดนี้มาใชทางการรักษา เชน เหงาใชแกไข คลั่งเพอ แกไขเรื่อรัง  ผอม
เหลือง แกโรคผิวหนัง แกเสมหะและโลหิต แกทองรวง สมานแผล แกธาตุพิการ ขับผายลม แก
ผื่นคัน ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกในรางกาย คุมธาตุ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร น้ําค้ันจากเหงา
สดใชหยอดตาแกตาบวม ตาแดง ทาแกแผลถลอก แกโรคผิวหนังผื่นคัน ลดการอักเสบ ทําให
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ผิวพรรณผุดผอง ผงขมิ้นนํามาเค่ียวกับน้ํามันพืชใชใสแผลสด หรือใชผงขมิ้นผสมน้ําทาผิว แก
เม็ดผดผื่นคัน ขมิ้นสดตํากับดินประสิวเล็กนอย ผสมน้ําปูนใส พอกบาดแผล แกเคล็ดขัดยอก 
หรือนําขมิ้นสดมาเผาไฟโคลกผสมน้ําปูนใสรับประทานแกทองรวง แกบิด59 มีรายงานการวิจัย
หลายฉบับยืนยันวาสาร curcumin มีประสิทธิภาพในการตอตานอนุมูลอิสระ65-7 สาร curcumin 
มีคุณสมบัติปกปองเซลประสาทในสมองของสัตวทดลองจากการทําลายของสารเอทานอล 
(ethanol-induced brain injury) สารชนิดนี้ยังชวยลดปริมาณ lipid peroxide และเพ่ิมปริมาณ 
glutathione ในสมองหนู แรท 68 สารบางชนิดจากขมิ้ นชัน  ได แก  curcumin, 
demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin และ calebin-A แสดงฤทธิ์ปกปองเซล PC12 
จาก A ในหลอดทดลอง69-70 สาร curcumin ยังมีฤทธิ์ตานการอักเสบ โดยออกฤทธิ์ควบคุม
กระบวนการชีวสังเคราะหของสาร eicosanoid  และยับย้ังเอ็นไซม cyclooxygenase ทั้งชนิด 
COX-1 และ COX-2 และ ยังสามารถยับย้ังเอ็นไซม lipoxygenase (LOX) ไดดวย71-3 
นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิจัยพบวา การใหสารสกัดน้ําขมิ้นชันทางปากแกหนูไมค (mice) มี
ฤทธิ์ลดอาการซึมเศรา (antidepressant activity) ซึ่งมีความสัมพันธกับการยับย้ังเอ็นไซม 
momoamine oxidase A (MAO-A) ในสมอง74 จากการรายงานการวิจัยในพืชชนิดนี้ สรุปไดวา
สาร curcumin และ curcuminoids ที่ไดจากเหงาขมิ้น มีฤทธิ์สัมพันธกับการตานอนุมูลอิสระและ
การตานการอักเสบ แตยังขาดการทดสอบทางดานการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูและ
ทางดานคลินิก ซึ่งจะตองทําการศึกษาและพัฒนากันตอไป 
 
บัวบก (Pennywort) 
  บัวบก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Centella asiatica L. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ Umbelliferae 
มีลักษณะเปนพืชลมลุกที่ข้ึนปกคลุมผิวดินที่มีความชุมชื้น ในการแพทยแผนไทยนําสวนตางๆ 
ของพืชชนิดนี้มาใชในการรักษา ไดแก ทั้งตนใชบํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แกช้ําใน แกออนเพลีย 
ขับปสสาวะ รักษาบาดแผล แกรอนในกระหายน้ํา แกปวดหัวขางเดียว แกโรคเรื้อน แกกามโรค 
แกตับอักเสบ เมล็ดใชแกบิด แกไข แกปวดหัว59 มีรายงานการวิจัยพบวา น้ํามันหอมระเหยจาก
ใบบัวบก ซึ่งประกอบดวยสารกลุม monoterpenes เชน bornyl acetate, α-pinene, -pinene, 
-terpinene มีฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของเอ็นไซม acetylcholinesterase แตมีฤทธิ์นอยกวาสาร
กลุม alkaloids ที่มีฤทธิ์ยับย้ังเอ็นไซม acetylcholinesterase เชน physostigmine75-79 จาก
รายงานการวิจัยการใหสารสกัดแอลกอฮอลจากบัวบกแกหนูแรท พบวาสารสกัดชนิดนี้มีฤทธิ์
กลอมประสาท (tranquilizing) ซึ่งเกิดจากสารไตรเทอรปน (triterpenes) ที่ชื่อวา brahmoside80 
สารสกัดจากใบบัวบกยังมีฤทธิ์กดประสาท (sedative) ตานอาการซึมเศรา (antidepressant) 
และมีฤทธิ์เปน cholinomimetic ในสัตวทดลอง81 จากการคนพบนี้จึงอาจนําบัวบกไปใชรักษา
อาการซึมเศราและอาการกังวลในผูปวยอัลไซเมอรได โดยมีผลกระตุนระบบ cholinergic 
activity และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู (cognitive function) จากรายงานการวิจัยในหนูแรท
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พบวา เมื่อใหสารสกัดดวยน้ําจากบัวบกทางปากแกหนูแรท จะทําใหหนูแรทมีการเรียนรูที่ดีข้ึน 
ซึ่งอาจเกิดจากการที่สารสกัดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในระบบประสาทสวนกลาง82 สารสกัดดวย
น้ําจากใบบัวบกยังมีฤทธิ์ควบคุมระบบ dopamine, 5-HT และ noradrenaline ในสมองหนูแรท 
และชวยสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมความจําในสัตวทดลอง83  สาร triterpene asiatic acid และ
อนุพันธที่พบในบัวบกยังชวยปอนกัน cortical neuron จากพิษของสารกลูตาเมทซึ่งมีฤทธิ์
กระตุนเซลประสาท (glutamate-induced excitotoxicity) ในหลอดทดลอง84 จะเห็นไดวาบัวบก
เปนพืชที่นาจะมีการศึกษาทางดานคลินิก เพ่ือหาสารสําคัญในการออกฤทธิ์ที่แนชัดตอไปใน
อนาคต 
 
พรมมิ (Dwarf bacopa) 
  พรมมิ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Bacopa monniera Wettst. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ 
Scrophulariaceae มีลักษณะเปนพืชลมลุกที่ชอบข้ึนตามที่ชื้นแฉะ ในตําราพระโอสถพระ
นารายณใชทั้งตนดับพิษไขหัว เชน พิษฝดาษ แกรอนในกระหายน้ํา แกไข บํารุงประสาท บํารุง
หัวใจ ขับเสมหะ แกหืด85 มีรายงานการวิจัยพบวา สารสกัดแอลกอฮอลจากสวนตนที่อยูเหนือดิน
มีฤทธิ์เพ่ิมประสิทธิภาพของสมอง (nootropic activity)86 ซึ่งอาจเกิดจากการที่สาร bacosides 
ไปเพ่ิม dephosphorylation ที่ผนังเซลสมอง เพ่ิมปริมาณโปรตีน และเพ่ิม RNA turnover 
ภายในเซลสมอง87 จากรายงานการวิจัยพบวา เมื่อใหยาน้ําเชื่อมพรมมิ (bacopa syrup) แกเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในขนาด 350 มก. 3 ครั้ง/วัน เปนเวลานาน 3 เดือน พบวาเด็กนักเรียน
มีการเรียนรู ความจํา ความเขาใจ และเวลาที่ใชในการโตตอบดีข้ึน88 จากรายงานการวิจัยพบวา 
เมื่อใหสารสกัดจากตนสดพรรมมิแกเด็กสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder, 
ADHD) ในปริมาณ 50 มก. 2 ครั้ง/วัน เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาเด็กมีความจําทางดานตรรกะ 
(logical memory) ดีข้ึน ซึ่งสัมพันธกับการเรียนรูที่ดีข้ึน89 จากรายงานการวิจัยพบวา เมื่อให
พรมมิแหงในรูปของยาน้ําเชื่อมแกผูใหญที่มีอาการวิตกกังวล (anxiety neurosis) ในขนาด 12 
ก./วัน เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาผูปวยทั้งหมดหมดความกังวล มีสมาธิและความจําดีข้ึนอยาง
เห็นไดชัด90 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาพรมมิมีผลการวิจัยทางดานคลินิกเปนที่นาสนใจอยาง
ย่ิง ปจจุบันมีการพัฒนาสมุนไพรชนิดนี้ออกมาอยูในรูปผลิตภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว แตยังขาด
การวิจัยในผูปวยภาวะสมองเสื่อมที่ตองใชกลุมตัวอยางจํานวนมาก 
 
วานนํ้า (Sweet Flag) 
 วานน้ํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Acorus calamus L. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ Araceae พืช
ชนิดนี้เปนไมลมลุกที่ชอบข้ึนตามที่ชื้นแฉะหรือตามชายน้ํา ในการแพทยแผนไทยนําเอาสวน
ตางๆ ของวานน้ํามาใชประโยชนทางการรักษา เชน ใบใชแกปวดกลามเนื้อ ปวดตามขอ ปวด
ศีรษะ เหงานํามาตมหรือบดรับประทานแกบิด แกปวดทอง แกทองข้ึน อืดเฟอ แนนจุกเสียด ขับ
ลมในกระเพาะและลําไส ขับเสมหะ แกไอ ระงับประสาท แกตื่นเตน แกอาการหลงลืม แกอาการ
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ชัก แกอาการสะลึมสะลือ แกปวดตามขอ แกแผลมีหนอง ขับพยาธิ แกปวดฟน เลือดออกตาม
ไรฟน นําเอาเหงามาตมแลวเอาน้ําไปชะลาง แกอาการคันตามซอกขาและกน นําเหงามาตมด่ืม
หรือเค่ียว แกหวัด แกหลอดลมอักเสบ อมแกไอ รับประทานแกหอบหืด บํารุงหัวใจ หรือนําเหงา
ไปเผาจนเปนถานรับประทานแกพิษสลอด59 มีการรายงานวา สารสกัดเอทานอลและเอทานอล
ผสมน้ําจากสวนเหงามีฤทธิ์กดประสาท (sedative) และปกปองเซลประสาท (neuroprotective) 
ในสัตวทดลองตามลําดับ91-92 สาร α- และ -asarone ที่สกัดแยกไดจากสวนเหงามีฤทธิ์ทําให
นอนหลับ (hypnosis)93 และมีฤทธิ์ยับย้ังเอ็นไซม acetylcholinesterase โดยใหคา IC50 เทากับ 
188 มคก./มล.94 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาวานน้ํามีสรรพคุณทางดานการแพทยแผนไทย
เปนที่นาสนใจ แตขอมูลการวิจัยทางดานเภสัชวิทยาที่มีตอผลตอสมองมีอยูเพียงเล็กนอย จึง
ควรที่จะมีการศึกษากันตอไป 
 
สมอไทย (Myrobalan) 
  สมอไทย มีชื่อวิทยาศาสตรวา Terminalia chebula L. เปนไมยืนตนที่จัดอยูในวงศ 
Combretaceae ในการแพทยแผนไทยนําเอาสวนตางๆ ของสมอไทยมาใชประโยชนทางการ
รักษา เชน ดอกใชตมน้ําด่ืมแกบิด ผลแกใชแกไข ขับเสมหะ แกโลหิตในอุทร แกน้ําดี เปนยา
ระบายชนิดรูถายรูปด แกลมปวง แกพิษรอนภายใน แกลมจุกเสียด ถายพิษไข คุมธาตุ แกไอ 
เจ็บคอ ขับน้ําเหลืองเสยี  แกเสมหะเปนพิษ  แกอาเจียน บํารุงรางกาย แกนอนสะดุงผวา ดอง
กับน้ํามูตรโคด่ืม แกปวดเมื่อยตามรางกายตามขอ แกออนเพลีย บดเปนผงโรยแผลเรื้อรัง เนื้อ
ผลแกบิด แกทองผูก แกทองข้ึนอืดเฟอ แกโรคเก่ียวกับน้ําดี แกโรคทองมาน แกตับมานโต แก
อาเจียน แกสะอึก แกหืดไอ แกทองรวงเรื้อรัง ผลออนเปนยาระบาย แกโลหิตในทอง แกน้ําดี แก
เสมหะ เปลือกตนนํามาตมน้ําด่ืมบํารุงหัวใจ ขับน้ําเหลืองเสีย ขับปสสาวะ 59 มีการรายงาน
ทางการวิจัยพบวา สาร 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl--D-glucose ที่สกัดแยกไดจากผลของสมอ
ไทยมีฤทธิ์ยับย้ังเอ็นไซม acetylcholinesterase และ butyrylcholinesterase โดยใหคา IC50 
เทากับ 29.9±0.3 µM และ 27.6±0.2 µM ตามลําดับ และยังมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดอยางมี
ประสิทธิภาพมาก โดยใหคา IC50 เทากับ 4.6±0.2 µM95-6 สารสกัดเมทานอลจากผลสามารถจับ
กับ NMDA และ GABA receptors97 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาสมอไทยเปนพืชสมุนไพรที่
นาสนใจอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสามารถที่จะพัฒนาตอไป แตยังขาดการศึกษาในข้ัน
สัตวทดลอง และ ข้ันคลินิก ซึ่งจะชวยยืนยันถึงประสิทธิภาพของสมอไทยในการนําไปใชปองกัน
และรักษาภาวะสมองเสื่อม 
 
โสนนอย (Fishbone cassia) 
  โสนนอย มีชื่อวิทยาศาสตรวา Chamaecrista mimosoides L. Greene เปนไมลมลุกที่
จัดอยูในวงศ Caesalpiniaceae ทางภาคอีสานของประเทศไทยใชเปนยาพ้ืนบาน โดยนําทั้งตน
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มาขย้ีกับน้ําผสมสารสมด่ืมถอนพิษยาเบ่ือ ยาฆาแมลง หรือกินยาเกินขนาด98 มีรายงานการวิจัย
พบวา สารสกัดไดคลอโรมีเทน:เมทานอล (1:1) จากรากโสนนอยดวย มีฤทธิ์ยับย้ังการทํางาน
ของเอ็นไซม acetylcholinesterase โดยใหคา IC50 เทากับ 0.03±0.08 มก./มล.99 จากขอมูล
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สรรพคุณของโสนนอยในยาพ้ืนบานสอดคลองกับการงานวิจัยในข้ัน
หลอดทดลอง พืชสมุนไพรชนิดนี้จึงเปนที่นาสนใจที่จะนํามาศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา แลวทําการพัฒนาตอไปในอนาคต 
 
อัญชัน (Butterfly pea) 
  อัญชัน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Clitoria ternatea L. เปนไมเลื้อยที่จัดอยูในวงศ 
Papilionaceae ในการแพทยแผนไทยนําเอาสวนตางๆ ของอัญชันมาใชประโยชนทางการรักษา 
เชน เมล็ดใชเปนยาระบาย รากใชขับปสสาวะ เปนยาระบาย ทํายาสีฟนทําใหฟนแข็งแรง แก
ปวดฟน59 มีรายงานการวิจัยวา เมื่อใหสารสกัดเมทานอลจากสวนเหนือดินของตนอัญชันแกหนู
ทดลองทั้งหนูแรทและหนูไมค จากนั้นทําการศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากสารสื่อประสาทตางๆ 
ภายในระบบประสาทสวนกลาง ไดแก dopamine, noradrenaline, serotonin และ 
acetylcholine พบวาสารสกัดมีฤทธิ์นูโทรปกส (nootropics) คลายอาการกังวล ตานอาการ
ซึมเศรา ตานอาการชัก และตานความเครียด100 เมื่อใหสารสกัดจากรากอัญชันแกหนูแรททาง
ปาก พบวามีฤทธิ์สงเสริมความจํา โดยมีความสัมพันธกับการเพ่ิมปริมาณ acetylcholine และ
เอ็นไซม cholineacetyl transferase ในสมองหนูแรท แตไมสัมพันธกับการยับย้ังเอ็นไซม 
acetylcholinesterase101 เมื่อใหสารสกัดดวยน้ําจากรากอัญชันแกหนูแรททางปาก พบวามีฤทธิ์
เพ่ิมปริมาณ acetylcholine ในสมองสวน hippocampus ของหนูแรท102 เมื่อใหสารสกัด
แอลกอฮอลจากสวนลําตน ดอก ใบ และฝกของอัญชันแกหนูไมค พบวามีฤทธิ์ระงับประสาท103 
จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดมีรายงานการวิจัยเก่ียวกับอัญชันในข้ันหลองทดลองเปนที่
นาสนใจมาก แตยังขาดการศึกษาทางดานองคประกอบเคมีที่มีความสัมพันธกับฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา และการวิจัยในข้ันคลินิก ซึ่งนาที่จะมีการศึกษากันตอไป 
 
สรุป 
  ภาวะสมองเสื่อมเปนอาการชนิดหนึ่งที่เกิดข้ึนไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย ในทุกยุคทุกสมัย 
ซึ่งมีพันธุกรรมเปนปจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดภาวะสมองเสื่อม แตโดยปรกติแลวภาวะสมอง
เสื่อมจะพบในผูสูงอายุมากกวาวัยอ่ืนๆ ในการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานในแตละ
ทองถิ่นของประเทศไทยมีการนําพืชสมุนไพรหลายชนิดมาใชปองกัน บํารุง และรักษาอาการ
ทางสมอง เชน ใบกระทงลายใชกระตุนประสาท เหงาขมิ้นชันใชรักษาอาการเพอคลั่ง ตนพรมมิ
ใชบํารุงประสาท เหงาวานน้ําใชระงับประสาท แกตื่นเตน แกอาการหลงลืม แกอาการชัก ตน
โสนนอยใชถอนพิษยาเบ่ือ ยาฆาแมลง หรือกินยาเกินขนาด เปนตน ภูมิปญญาในการใช
สมุนไพรเหลานี้มีการใชสืบเนืองกันมาเปนเวลายาวนาน ปจจุบันมีการนําพืชสมุนไพรเหลานี้ไป
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ทําการศึกษาทางดานองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตอระบบประสาทสวนกลาง 
เพ่ือใชปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม ซึ่งพบวาพืชสมุนไพรไทยเหลานี้บางชนิดมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลางในข้ันหลอดทดลอง สัตวทดลอง และทางดานคลินิก โดยมีความสัมพันธกับ
การใชในอดีต นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยเก่ียวกับพืชสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่มีผลใน
การปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม เชน บัวบก สมอไทย และ อัญชัน เปนตน พืชสมุนไพร
ไทยทั้งหมดนี้เปนพืชสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาตอไปในอนาคต เพ่ือใชเปน
ผลิตภัณฑยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร เนื่องจากวาเปนพืชที่หาไดงายในประเทศไทยสามารถ
นํามาเพาะปลูกใหไดปริมาณมากข้ึนไดอยางรวดเร็ว และมีรายงานการวิจัยเผยแพรออกมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งพืชสมุนไพรบางชนิดไดมีการพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑเปนที่ เรียบรอยแลว เชน 
ขมิ้นชัน บัวบก และ พรมมิ  
 
เอกสารอางอิง 
1. Anonymous. Alzheimer’s disease international factsheet, December 2008. 
2. Ferri CP, Prince M, Brodaty H, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi 

consensus study. Lancet 2005; 366(9503): 2112-7. 
3. Hoyert DL, Kung HC, Smith BL. Deaths: preliminary data for 2003. National Vital 

Statistics Reports  2005; 53: 1-48. 
4. Albert MS. Changing the trajectory of cognitive decline? The New England Journal 

Medicine 2007; 357: 502–3. 
5. Walsh DM, Selkoe DJ. Deciphering the molecular basis of memory failure in 

Alzheimer’s disease. Neuron 2004; 44: 181–93. 
6. Liu CK, Tai CT, Lin RT, et al. Epidemiology of dementia in Taiwan. Journal of 

Applied Psychology 2000; 7: 157-69. 
7. Anonymous. Basics of Alzheimer’s Disease: What It Is and What You Can Do. 

Chicago, IL: Alzheimer’s Association 2005: 8-9. 
8. Selkoe DJ. Defining molecular targets to prevent Alzheimer disease. Archives of 

Neurology 2005; 62: 192-5. 
9. Heneka MT, Banion MK. Inflammatory processes in Alzheimer’s disease. Journal of 

Neuroimmunology 2007; 184: 69-91. 
10. Wong PC, Cai H, Borchelt DR, et al. Genetically engineered mouse models of 

neurodegenerative diseases. Nature Neuroscience 2002; 5: 633-9. 
11. Walsh DM, Klyubin I, Fadeeva JV, et al. Naturally secreted oligomers of amyloid 

beta protein potently inhibit hippocampal long-term potentiation in vivo. Nature 2002; 
416: 535-9. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

14 
 

12. Cagnin A, Brooks DJ, Kennedy AM, et al. In-vivo measurement of activated 
microglia in dementia. Lancet 2001; 358: 461-7. 

13. Heneka MT, Sastre M, Dumitrescu-Ozimek L, et al. Focal glial activation coincides 
with increased BACE1 activation and precedes amyloid plaque deposition in 
APP[V717I] transgenic mice. Journal of Neuroinflammation 2005; 2: 22. 

14. Moechars D, Dewachter I, Lorent K, et al. Early phenotypic changes in transgenic 
mice that over express different mutants of amyloid precursor protein in brain. 
Journal of Biology Chemistry 1999; 274: 6483-92.  

15. Hu J, Akama KT, Krafft GA, et al. Amyloid-beta peptide activates cultured 
astrocytes: morphological alterations, cytokine induction and nitric oxide release. 
Brain Research 1998; 785: 195-206. 

16. Lindberg C, Selenica ML, Westlind-Danielsson A, et al. Beta-amyloid protein 
structure determines the nature of cytokine release from rat microglia. Journal of  
Molecular Neuroscience 2005; 27: 1-12. 

17. White JA, Manelli AM, Holmberg KH, et al. Differential effects of oligomeric and 
fibrillar amyloid-beta 1-42 on astrocyte-mediated inflammation. Neurobiology of 
Disease 2005; 18: 459-65. 

18. Corder EH, Saunders AM, Strittmatter WJ, et al. Gene dose of apolipoprotein E type 
4 allele and the risk of Alzheimer’s disease in late onset families. Science 1993; 
261: 921-3. 

19. Gatz M, Fratiglioni L, Johansson B, et al. Complete ascertainment of dementia in 
the Swedish Twin Registry: the HARMONY study. Neurobiology of Aging 2005; 26: 
439-47. 

20. Pedersen NL, Gatz M, Berg S, et al. How heritable is Alzheimer’s disease late in 
life? Findings from Swedish twins. Annals of Neurology 2004; 55: 180-5. 

21. Richard F, Amouyel P. Genetic susceptibility factors for Alzheimer’s disease. 
European Journal of Pharmacology 2001; 412: 1-12. 

22. Farrer LA, Cupples LA, Haines JL, et al. Effects of age, sex, and ethnicity on the 
association between apolipoprotein E genotype and Alzheimer disease. A meta-
analysis. APOE and Alzheimer Disease Meta Analysis Consortium. The Journal of 
American Medical Association 1997; 278: 1349-56. 

23. Ma J, Yee A, Brewer HB Jr, Das S, Potter H. Amyloid-associated proteins alpha 1-
antichymotrypsin and apolipoprotein E promote assembly of Alzheimer beta-protein 
into filaments. Nature 1994; 372: 92–94. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

15 
 

24. Mc Cusker SM, Curran MD, Dynan KB, et al. Association between polymorphism in 
regulatory region of gene encoding tumor necrosis factor alpha and risk of 
Alzheimer’s disease and vascular dementia: a case-control study. Lancet 2001; 357: 
436-9. 

25. McGeer PL, McGeer EG. Polymorphisms in inflammatory genes and the risk of 
Alzheimer disease. Archives of Neurology 2001; 58: 1790-2. 

26. Kukull WA, Higdon R, Bowen JD, et al. Dementia and Alzheimer disease incidence: 
a prospective cohort study. Archives of Neurology 2002; 59: 1737-46. 

27. Launer LJ, Andersen K, Dewey ME, et al. Rates and risk factors for dementia and 
Alzheimer’s disease: results from EURODEM pooled analyses. EURODEM 
Incidence Research Group and Work Groups. European Studies of Dementia. 
Neurology 1999; 52: 78-84. 

28. Ganguli M, Dodge HH, Chen P, et al. Ten-year incidence of dementia in a rural 
elderly US community population: the MoVIES Project. Neurology 2000; 54: 1109-
16. 

29. Rocca WA, Cha RH, Waring SC, et al. Incidence of dementia and Alzheimer’s 
disease: a reanalysis of data from Rochester, Minnesota, 1975–1984. American 
Journal of Epidemiology 1998; 148: 51-62. 

30. Bachman DL, Wolf PA, Linn RT, et al. Incidence of dementia and probable 
Alzheimer’s disease in a general population: the Framingham Study. Neurology 
1993; 43: 515-9. 

31. Kawas C, Gray S, Brookmeyer R, et al. Age-specific incidence rates of Alzheimer’s 
disease: the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Neurology 2000; 54: 2072-7. 

32. Lopez-Pousa S, Vilalta-Franch J, Llinas-Regla J, et al. Incidence of dementia in a 
rural community in Spain: the Girona cohort study. Neuroepidemiology 2004; 23: 
170-7. 

33. Liu L, Guo XE, Zhou YQ, et al. Prevalence of dementia in China. Dementia Geriatric 
Cognitive Disorders 2003; 15: 226-30. 

34. May AB, Adel B, Marwan S, et al, Sex differences in the association of the 
apolipoprotein E epsilon 4 allele with incidence of dementia, cognitive impairment, 
and decline. Neurobiology of Aging 2012; 33(4): 720-731. 

35. Yaffe K, Barnes D, Nevitt M, et al. A prospective study of physical activity and 
cognitive decline in elderly women: women who walk. Archives International 
Medicine 2001; 161: 1703-8. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

16 
 

36. Barnes DE, Yaffe K, Satariano WA, et al. A longitudinal study of cardiorespiratory 
fitness and cognitive function in healthy older adults. Journal of the American 
Geriatric Society 2003; 51: 459-65. 

37. Karp A, Paillard-Borg S, Wang HX, et al. Mental, physical and social components in 
leisure activities equally contribute to decrease dementia risk. Dementia Geriatric 
Cognitive Disorders 2006; 21: 65-73. 

38. Laurin D, Verreault R, Lindsay J, et al. Physical activity and risk of cognitive 
impairment and dementia in elderly persons. Archives of Neurology 2001; 58: 498-
504. 

39. Abbott RD, White LR, Ross GW, et al. Walking and dementia in physically capable 
elderly men. The Journal of the American Medical Association 2004; 292: 1447-53. 

40. Cobb JL, Wolf PA, Au R, et al. The effect of education on the incidence of dementia 
and Alzheimer’s disease in the Framingham Study. Neurology 1995; 45: 1707-12. 

41. Chibnall JT, Eastwood R. Postsecondary education and dementia risk in older Jesuit 
priests. International Psychogeriatric Association 1998; 10: 359-68. 

42. Shadlen MF, Siscovick D, Fitzpatrick AL, et al. Education, cognitive test scores, and 
black-white differences in dementia risk. Journal of the American Geriatric Society 
2006; 54: 898-905. 

43. Peters R, Peters J, Warner J, et al. Alcohol, dementia and cognitive decline in the 
elderly: a systematic review. Age Ageing 2008; 37: 505-12. 

44. Mukamal KJ, Kuller LH, Fitzpatrick AL, et al. Prospective study of alcohol 
consumption and risk of dementia in older adults. The Journal of the American 
Medical Association 2003; 289: 1405-13. 

45. Xu G, Liu X, Yin Q, et al. Alcohol consumption and transition of mild cognitive 
impairment to dementia. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2009; 63: 43-9. 

46. Luchsinger JA, Tang MX, Siddiqui M, et al. Alcohol intake and risk of dementia. 
Journal of the American Geriatrics Society 2004; 52: 540-6. 

47. Beydoun MA, Beydoun HA, Wang Y. Obesity and central obesity as risk factors for 
incident dementia and its subtypes: a systematic review and meta-analysis. Obesity 
Reviews 2008; 9: 204-18. 

48. Fitzpatrick AL, Kuller LH, Lopez OL, et al. Mid-life and late-life obesity and the risk 
of dementia: cardiovascular health study. Archives Neurology 2009; 66: 336-42. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

17 
 

49. Posner HB, Tang MX, Luchsinger J, et al. The relationship of hypertension in the 
elderly to AD, vascular dementia, and cognitive function. Neurology 2002; 58: 1175-
81. 

50. Craft S. Insulin resistance and Alzheimer’s disease pathogenesis: potential 
mechanisms and implications for treatment. Current Alzheimer Research 2007; 4: 
147-52. 

51. Sun MK, Alkon DL. Links between Alzheimer’s disease and diabetes. Drugs Today 
2006; 42: 481-9. 

52. Corder EH, Robertson K, Lannfelt L, et al. HIV-infected subjects with the E4 allele 
for APOE have excess dementia and peripheral neuropathy. Nature Medicine 1998; 
4: 1182-4. 

53. Forton DM, Thomas HC, Murphy CA, et al. Hepatitis C and cognitive impairment in 
a cohort of patients with mild liver disease. Hepatology 2002; 35: 433-9. 

54. Lye TC, Shores EA. Traumatic brain injury as a risk factor for Alzheimer’s disease: 
a review. Neuropsychology Review 2000; 10: 115-29. 

55. Ownby RL, Crocco E, Acevedo A, et al. Depression and risk for Alzheimer disease: 
systematic review, meta-analysis, and meta-regression analysis. Archives of General 
Psychiatry 2006; 63: 530-8. 

56. Jorm AF. History of depression as a risk factor for dementia: an updated review. 
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2001; 35: 776-81. 

57. Zhe Shi, Xiuping Sun, Xinmin Liu and et al, Evaluation of an A(1-40)-induced 
cognitive deficit in rat using a reward-directed instrumental learning task. 
Behavioural Brain Research, 2012; 234(2): 323-3. 

58. Lewis HK, Oscar LL, Dementia and Alzheimer’s disease: A new direction. The 2010 
Jay L. Foster Memorial Lecture, Alzheimer's and Dementia, 2011; 7(5): 540-50. 

59. วุฒิ วุฒิธรรมเวช, หลักเภสัชกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร: เอ็น. พี. สกรีนพริ้นติ้ง, 2542. 
60. Nalini K, Karanth KS, Rao A, Aroot AR. Effects of Celastrus paniculatus on passive 

avoidance performance and biogenic amine turnover in albino rats. Journal of 
Ethnopharmacology 1995; 47: 101-8. 

61. Gattu M, Boss KL, Terry AV, Buccafusco JJ. Reversal of scopolamine-induced 
deficits in navigational memory performance by the seed oil of Celastrus 
paniculatus. Pharmacology Biochemistry and Behavior 1997; 57(4): 793-9. 

62. Kumar MHV, Gupta YK. Antioxidant property of Celastrus paniculatus Willd.: a 
possible mechanism in enhancing cognition. Phytomedicine 2002a; 9(4): 302-11. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

18 
 

63. Bidwai PP, Wangoo D, Bhullar NK. Effect of Celastrus paniculatus seed extract on 
the brain of albino rats. Journal of Ethnopharmacology 1987; 21: 307-14. 

64. Ahmad F, Khan RA, Rasheed S. Preliminary screening of methanolic extracts of 
Celastrus paniculatus and Tecomella undulata for analgesic and anti-inflammatory 
activities. Journal of Ethnopharmacology 1994; 42: 193-8. 

65. Das KC, Das CK. Curcumin (diferuloylmethane), a singlet oxygen (O-1(2)) quencher. 
Biochemical and Biophysical Research Communications 2002; 295(1): 62-6. 

66. Miquel J, Bernd A, Sempere JM, Diaz-Alperi J, Ramirez A. The curcuma 
antioxidants: pharmacological effects and prospects for future clinical use. A review. 
Archives of Gerontology and Geriatrics 2002; 34(1): 37-46. 

67. Priyadarsini KI. Free radical reactions of curcumin in membrane models. Free 
Radical Biology & Medicine 1997; 23(6): 838-43. 

68. Rajakrishnan V, Viswanathan P, Rajasekharan KN, et al. Neuroprotective role of 
curcumin from Curcuma longa on ethanol-induced brain damage. Phytotherapy 
Research 1999; 13(7): 571-4. 

69. Kim DSHL, Kim JY. Total synthesis of calebin-A, preparation of its analogues, and 
their neuronal cell protectivity against b-amyloid insult. Bioorganic & Medicinal 
Chemistry Letters 2001; 11(18): 2541-3. 

70. Park SY, Kim DSHL. Discovery of natural products from Curcuma longa that protect 
cells from beta-amyloid insult: a drug discovery effort against Alzheimer’s disease. 
Jouranl of Natural Products 2002; 65(9): 1227-31. 

71. Ramsewak RS, DeWitt DL, Nair MG. Cytotoxicity, antioxidant and anti-inflammatory 
activities of curcumins I –III from Curcuma longa. Phytomedicine 2000; 7(4): 303-8. 

72. Skrzypczak-Jankun E, McCabe NP, Selman SH, et al. Curcumin inhibits 
lipoxygenase by binding to its central cavity: theoretical and X-ray evidence. 
International Journal of Molecular Medicine 2000; 6(5): 521-6. 

73. Srivastava KC, Bordia A, Verma SK. Curcumin, a major component of food spice 
tumeric (Curcuma longa) inhibits aggregation and alters eicosanoid metabolism in 
human blood platelets. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 
1995; 52(4): 223-7. 

74. Yu ZF, Kong LD, Chen Y. Antidepressant activity of aqueous extracts of Curcuma 
longa in mice. Journal of Ethnopharmacology 2002; 83(1-2): 161-5. 

75. Asakawa Y, Matsuda R, Takemoto T. Monoterpenoids and sesquiterpenoids from 
Hydrocotyle and Centella species. Phytochemistry 1982; 21(10): 2590-2. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

19 
 

76. Brinkhaus B, Lindner M, Schuppan D, et al. Chemical, pharmacological and clinical 
profile of the East Asian medicinal plant Centella asiatica. Phytomedicine 2000; 7(5): 
427-48. 

77. Miyazawa M, Watanabe H, Kameoka H. Inhibition of acetylcholinesterase activity by 
monoterpenoids with a p-menthane skeleton. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 1997; 45: 677-9. 

78. Perry NSL, Houghton PJ, Theobald A, et al. In-vitro inhibition of human erythrocyte 
acetylcholinesterase by Salvia lavandulaefolia essential oil and constituent terpenes. 
Journal of Pharmacy and Pharmacology 2000a; 52: 895-902. 

79. Ryan MF, Byrne O. Plant-insect co-evolution and inhibition of acetylcholinesterase. 
Journal of Chemical Ecology 1988; 14(10): 1965-75. 

80. Kapoor LD. Handbook of Ayurvedic medicinal plants. Boca Raton (FL): CRC Press; 
1990. 

81. Sakina MR, Dandiya PC. A psycho-neuropharmacological profile of Centella asiatica 
extract. Fitoterapia 1990; 61(4): 291-6. 

82. Kumar MHV, Gupta YK. Effect of different extracts of Centella asiatica on cognition 
and markers of oxidative stress in rats. Journal of Ethnopharmacology 2002b; 79: 
253-60. 

83. Nalini K, Aroor AR, Karanth KS, et al. Effect of Centella asiatica fresh leaf aqueous 
extract on learning and memory and biogenic amine turnover in albino rats. 
Fitoterapia 1992; 63(3): 232-7. 

84. Lee MK, Kim SR, Sung SH, et al. Asiatic acid derivatives protect cultured neurons 
from glutamate-induced excitotoxicity. Research Communications in Molecular 
Pathology & Pharmacology 2000; 108(1-2): 75-86. 

85. ชยันต พิเชียรสุทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส, คําอธิบาย ตําราพระโอสถพระนารายณ
, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพอัมรินทร, 2544: 479-80. 

86. Russo A, Borrelli F, Bacopa monniera, a reputed nootropic plant: an overview.  
Phytomedicine 2005; 12(4): 305-17. 

87. Singh HK, Rastogi RP, Srimal RC, et al. Effect of bacosides A and B on avoidance 
responses in rats. Phytotherapy research 1988; 2: 70-5. 

88. Sharma R, Chaturvedi C, Tewari PV. Efficacy of Bacopa monnieri in revitalizing 
intellectual functions in children. Indian Journal of Medical Research 1987; 6: 1-10. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

20 
 

89. Negi KS, Singh YD, Kushwaha KP, et al. Clinical evaluation of memory enhancing 
properties of Memory Plus in children with attention deficit hyperactivity disorder. 
Indian Journal of Psychiatry 2000; 42: 42-50. 

90. Singh RH, Singh L. Studies on the anti-anxiety effect of themedhya rasayana drug, 
Brahmi (Bacopa monniera Wettst.) part 1. Journal of Research in Ayurveda & 
Siddha 1980; 1: 133-48. 

91. Vohora SB, Shah SA, Dandiya PC. Central nervous system studies on an ethanol 
extract of Acorus calamus rhizomes. Journal of Ethanopharmacology 1990; 28: 53-
62. 

92. Shukla PK, Khanna VK, Ali MM, et al. Protective effect of Acorus calamus against 
acrylamide induced neurotoxicity. Phytotherapy research 2002; 16: 256-60. 

93. Zanoli P, Avallone R, Baraldi M. Sedative and hypothermic effects induced by -
asarone, a main component of Acorus calamus. Phytotherapy Research 1998; 
12(Suppl 1): S114-6. 

94. Oh MH, Houghton, PJ, Whang WK, et al. Screening of Korean herbal medicines 
used to improve cognitive function for anti-cholinesterase activity. Phytomedicine 
2004; 11: 544-8. 

95. Sancheti S, Um BH, Seo SY. 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-β-d-glucose: A 
cholinesterase inhibitor from Terminalia chebula, South African Journal of Botany 
2010; 76(2): 285-8. 

96. Naik GH, Priyadarsini KI, Naik DB, et al. Studies on the aqueous extract of 
Terminalia chebula as a potent antioxidant and a probable radioprotector, 
Phytomedicine 2004; 11(6), 530-8. 

97. Dev S, Ethnotherapeutics and modern drug development: the potential of Ayurveda. 
Current Science 1997; 73(11): 909-28. 

98. พรอมจิต ศรลัมพ. กกยาอีสาน สารานุกรมสมุนไพร เลม 4. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543; 62. 

99. Adewusi EA, Moodley N, Steenkamp V. Antioxidant and acetylcholinesterase 
inhibitory activity of selected southern African medicinal plants, South African 
Journal of Botany 2011; 77: 638-44. 

100. Jain NN, Ohal CC, Shroff SK, et al. Clitoria ternatea and the CNS, 
Pharmacology Biochemistry and Behavior 2003; 75(30): 529-36. 



วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเน่ืองทางเภสัชศาสตร) มศก. ปท่ี 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555                                                                                                                   
                                                                                   wisdom.pharm.su.ac.th 

21 
 

101. Taranalli AD, Cheeramkuzhy TC. Influence of Clitoria ternatea extracts on 
memory and central cholinergic activity in rats, Pharmaceutical Biology 2000; 38(1): 
51-6. 

102. Rai KS, Murthy KD, Karanth KS, et al. Clitoria ternatea root extract enhances 
acetylcholine content in rat hippocampus, Fitoterapia 2002; 73(7-8): 685-9. 

103. Kulkarni C, Pattanshetty JR, Amruthraj G. Effect of alcoholic extract of Clitoria 
ternatea Linn. on central nervous system in rodents, Indian Journal of Experimental 
Biology 1988; 26: 957-60. 

 
คําถาม 
1. ภาวะสมองเสื่อมสวนใหญเกิดจากสาเหตุใด 
 1) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) 
 2) ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดภายในสมอง (Vascular dementia) 
 3) ทั้งจากโรคอัลไซเมอรและภาวะสมองเสื่อมจากหลอดโรคภายในสมอง (Mixed 
dementia) 
 4) โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease) 
 5) สมองที่ไดรับเคยไดรับการบาดเจ็บ (Physical brain injury) 
 
2. โดยทั่วไปแลว จุดเริ่มตนของภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร เกิดจากขอใดตอไปนี ้
 1) Hyperphosphorylated Tau protein ภายในสมอง 
 2) การทํางานที่ผิดปรกติของเซลประสาทภายในสมอง (neuronal dysfunction) 
 3) การปลดปลอย inflammatory mediators ของ microglia ภายในสมอง 
 4) การกอตัวและการสะสมของ amyloid  ภายในสมอง 
 5) การกระตุนการทํางานของ astrocyte 
 
3. ขอใดไมใชปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม 
 1) พันธุกรรม 
 2) อายุ 
 3) เพศ 
 4) การศึกษา 
 5) การสูบบุหรี่ 
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4. ขอใดไมใชการวิจัยและพัฒนาสารจากธรรมชาติเพ่ือนํามาใชปองกันและรักษาภาวะสมอง
เสื่อม 
 1) เพ่ือหาสารที่มีฤทธิ์เพ่ิมการไหลเวียนเลือดภายในสมอง 
 2) เพ่ือหาสารที่มีฤทธิ์ยับย้ังการเกิด amyloid  ภายในสมอง 
 3) เพ่ือหาสารที่มีฤทธิ์กระบวนการอักเสบภายในสมอง 
 4) เพ่ือหาสารที่มีฤทธิ์ยับย้ังการเกิดสภาวะเครียดภายในสมอง 
 5) เพ่ือหาสารที่มีฤทธิ์รักษาความสมดุลของระบบ cholinergic ภายในสมอง 
 
5. ขอใดผิดเก่ียวกับการนําพืชสมุนไพรไทยมาใชในการรักษาอาการเก่ียวกับระบบประสาทใน
การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบาน 
 1) ใบกระทงลาย (Celastrus paniculatus Willd.) ใชกระตุนประสาท 
 2) ฝกอัญชัน (Clitoria ternatea L.) ใชแกอาการซึมเศรา 
 3) ตนพรมมิ (Bacopa monniera Wettst.) ใชบํารุงประสาท 
 4) เหงาขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ใชรักษาอาการเพอคลั่ง 
 5) เหงาวานน้ํา (Acorus calamus L.) ใชระงับประสาท แกตื่นเตน แกอาการหลงลืม แก 
อาการชัก 
 
6. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร Curcumin ที่พบในเหงาขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ที่มีผลตอ
ภาวะสมองเสื่อมคือขอใด 
 1) เพ่ิมการไหลเวียนเลือดภายในสมอง 
 2) ยับย้ังการกอตัวของ amyloid  
 3) ตานอนุมูลอิสระและตานการอักเสบ 
 4) เพ่ิม myelination ใหกับเซลประสาท 
 5) ยับย้ังการทํางานของเอ็นไซม acetylcholinesterase 
 
7. ขอใดไมใชผลของบัวบก (Centella asiatica L.) ที่มีตอระบบประสาทสวนกลางในสัตวทดลอง 
 1) มีฤทธิ์กลอมประสาท 
 2) มีฤทธิ์กดประสาท 
 3) มีฤทธิ์ตานอาการซึมเศรา 
 4) มีฤทธิ์กระตุน nicotinic และ muscarinic receptors 
 5) มีฤทธิ์กระตุนระบบ cholinergic 
 
8. พืชสมุนไพรไทยใดตอไปนี้ที่มีรายงานการวิจัยในมนุษยเก่ียวกับการทํางานของสมอง 
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 1) ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 
 2) พรมมิ (Bacopa monniera Wettst.) 
 3) บัวบก (Centella asiatica L.) 
 4) สมอไทย (Terminalia chebula L.) 
 5) โสนนอย (Chamaecrista mimosoides L. Greene) 
 
9. สารสําคัญที่พบในพรมมิ (Bacopa monniera Wettst.) คือขอใด 
 1) Curcumin 
 2) Brahmoside 
 3) Bacosides 
 4) Volatile oils 
 5) physostigmine 
 
10. ขอใดไมใชผลของสารสกัดจากอัญชันตอระบบประสาทสวนกลางในสัตวทดลอง 
 1) คลายอาการกังวล 
 2) ตานอาการซึมเศรา 
 3) ตานอาการชัก 
 4) ตานความเครียด 
 5) ยับย้ังเอ็นไซม cholinesterase 
  


