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1.
เพื่อใหผูอานทราบถึงสาเหตุ พยาธิสภาพ และปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม
2.
เพื่อใหผูอานทราบวาในการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานมีการนําพืชสมุนไพร
ใดมาใชในการปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม และพืชสมุนไพรเหลานั้นมีรายงานการวิจัย
ทางดานองคประกอบทางเคมีและทางดานเภสัชวิทยาสอดคลองกันมากนอยเพียงใด
3.
เพื่อใหผูอานทราบถึงขอมูลการรายงานการวิจัยของพืชสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการ
นํามาวิจัยและพัฒนา เพื่อใชในการปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม ทั้งทางดานองคประกอบ
ทางเคมีและทางดานเภสัชวิทยา และยังขาดการวิจัยในดานใดบาง
บทคัดยอ
ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุหลักๆ ได 2 สาเหตุ คือ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซ
เมอร และ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง พยาธิสภาพของการเกิดภาวะสมองเสื่อม
สวนใหญเกิดจากการเกิดเสนใย amyloid  ภายในสมอง สวนปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการเกิด
ภาวะสมองเสือ่ ม ไดแก พันธุกรรม อายุ เพศ การศึกษา การดื่มแอลกอฮอล ดัชนีมวลกาย เปน
ตน ในการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานมีการปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมดวย
พืชสมุนไพรไทย เชน กระทงลาย ขมิ้นชัน พรมมิ วานน้ํา ตนโสนนอย ปจจุบันพืชสมุนไพรไทย
เหลานี้มีรายงานการวิจยั ทางดานเภสัชวิทยาที่สอดคลองกับการใชดั้งเดิม นอกจากนั้นยังมีพืช
สมุนไพรไทย เชน บัวบก สมอไทย และ อัญชัน ที่มีรายงานการวิจัยทางดานเภสัชวิทยาที่มีผล
ตอระบบประสาทสวนกลางดวยเชนกัน สมุนไพรเหลานี้บางชนิดไดพัฒนาออกมาอยูในรูปแบบ
ผลิตภัณฑแลว เชน พรมมิ พืชสมุนไพรทั้งหมดนี้ลวนแลวแตมีศักยภาพในการนํามาวิจัยและ
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พัฒนาตอไป เนื่องจากเปนสมุนไพรที่หาและนํามาเพาะปลูกไดงาย อีกทั้งมีขอมูลการรายงาน
การวิจัยเบื้องตนที่สอดคลองกัน
คําสําคัญ

พืชสมุนไพรไทย ภาวะสมองเสื่อม ขมิ้นชัน บัวบก พรมมิ
Thai medicinal plant Dementia Turmeric Pennywort Dwarf bacopa

บทนํา
ปจจุบันอุบัติการณการเกิดภาวะสมองเสื่อมในประชากรผูสูงอายุทั่วโลกมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นอยางรวดเร็ว จากการรายงานของ Alzheimer’s Disease International ในป ค.ศ. 2008
ประมาณการณไดวา ประชากรโลกที่อยูในภาวะสมองเสื่อมมีอยูประมาณ 30 ลานคน ในแตละป
มีประชากรโลกที่เกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นปละ 4.6 ลานคน ประมาณไดวามีผูปวยภาวะ
สมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 1 คน ในทุกๆ 7 วินาที ดังนั้นในป ค.ศ. 2050 จะมีประชากรโลกที่เกิดภาวะ
สมองเสื่อมมากถึง 100 ลานคน 1,2 ดวยเหตุนี้เองประเทศตางๆ ทั่วโลกตางเรงทําการศึกษา
คนควา และวิจัย เพื่อหาปจจัยเสี่ยง สาเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนหาแนวทางในการปองกัน
และรักษาภาวะสมองเสื่อมดวยสารตางๆ จากธรรมชาติกันเปนจํานวนมาก สารจากธรรมชาติ
บางชนิ ด ได พั ฒ นาไปเป น ยาแผนป จ จุ บั น และมี ก ารนํ า มาใช ใ นการรั ก ษาแล ว ได แ ก
physostigmine, rivastigmine, และ galantamine เปนตน นอกจากนั้นยังมีสารธรรมชาติอีก
มากมายหลายชนิดที่ยัง อยูใ นขั้น วิจัยและทดลอง เพื่อพัฒนาเปน ยาที่มีประสิท ธิภาพในการ
ปองกันและรักษาใหมากยิ่งขึ้น สารจากธรรมชาติเหลานั้นบางชนิดเปนสารประกอบหรือสารสกัด
ที่ไดจากพืชสมุนไพรไทย เชน บัวบก กระทงลาย วานน้ํา อัญชัน ขมิ้นชัน โสนนอย เปนตน
ภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เปนโรคที่มีความสลับซับซอนมากชนิดหนึ่ง ที่พบใน
มนุษย และพบวามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วในประชากรผูสูงอายุทั่วโลก โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการรายงานวา โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) เปนภาวะสมองเสื่อมที่
เปนสาเหตุการเสียชีวิตเปนอันดับ 5 ในผูหญิง และอันดับ 8 ในผูชาย ที่มีอายุมากกวา 65 ป
ตามลําดับ3
ในป ค.ศ. 2007 มีการรายงานวาประเทศสหรัฐ อเมริกามีผูปวยเปน โรคอัลไซเมอร
(Alzheimer’s disease, AD) มากถึง 5 ลานคน และจะเพิ่มมากขึ้นเปน 16 ลานคน ในอีก 40 ป
ขางหนา4 ในประเทศทางแถบซีกโลกตะวันตก พบวาโรคอัลไซเมอรจะเกิดกับผูสูงอายุเปนสวน
ใหญ โดยอัตราเสี่ยงตอการเปนโรคเพิ่มขึ้นตามอายุ จากบุคคลที่มีอายุ 60-64 ป มีอัตราเสี่ยง
ประมาณ 1-3% บุคคลที่มีอายุมากกวา 65 ป มีอัตราเสี่ยง 6-8% และเพิ่มขึ้นเปน 30-40% ใน
บุคคลที่อายุมากกวา 85 ป5
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ภาวะสมองเสื่ อมเปน โรคที่แสดงถึ ง การเสื่อมสภาพของสมอง สติปญ ญา จนสง ผล
กระทบตอความเปนอยูในชีวิตประจําวัน และตอสังคมรอบดาน ในอดีต มีการศึกษาคนควาถึง
ความเปนไปของโรคอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในป ค.ศ.1980 จึง ทราบรายละเอียดของภาวะ
สมองเสื่อมชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถแบงภาวะสมองเสื่อมออกเปน 2 ชนิด ใหญๆ ดวยกัน
คือ
1) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease, AD) คือ ภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด
โดยคิดเปนรอยละ 50 ของผูปวยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด ภาวะสมองเสื่อมชนิดนี้จะมีอาการ
หลงลืม โดยจะลืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นใหมๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ลืมวาวันนี้รับประทานอาหาร
เชาหรือยัง ลืมวาเคยพบใครในวันนี้ ชอบพูดซ้ํา ถามคําถามซ้ํา สติปญ ญาความเฉลียวฉลาด
ลดลง ทักษะตาง ๆ เริ่มสูญเสียไป การดําเนินของโรคจะคอยเปน คอยไป และทรุดลงในชวง
ระยะเวลา 1-3 ป โรคอัลไซเมอรแบงออกตามอายุเริ่มแรกของการแสดงออกของอาการของโรค
ไดเปน 2 ชนิด ไดแก Familial Alzheimer’s disease (early-onset disease) คือ ภาวะสมอง
เสื่อมที่พบไดไมบอยนัก ซึ่งพบไดนอยกวารอยละ 5 ของผูปวยโรคอัลไซเมอร ผูปวยจะเริ่มแสดง
อาการภาวะสมองเสื่อ มก อนอายุ 60 ป สาเหตุ เกิ ดจากการกลายพั น ธุ ซึ่ ง ทํ าใหเ กิด การ
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 ซึ่ง ทําหนาที่ผ ลิต
Apolipoprotein E ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึมและการขนสงคอเลสเตอรอลและไตร
กลีเซอไรดในกระแสเลือด6,7,8
2) ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular Dementia, VD) คือภาวะ
สมองเสื่อมที่พบไดมากรองจากโรคอัลไซเมอร โดยคิดเปนรอยละ 20-25 ของผูปวยภาวะสมอง
เสื่อมทั้งหมด ภาวะสมองเสื่อมชนิดนี้มีสาเหตุมาจากโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดภายในสมอง
(cerebrovascular disease) 6,7,8
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากทั้ง 2 สาเหตุขางตน คือ โรคอัลไซเมอรและโรคหลอดเลือด
สมอง (mixed dementia) พบไดประมาณรอยละ 5-10 ของผูปวยภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด สวน
ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดสาเหตุอื่นๆ 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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จากที่ไ ดกลาวมาแลวขางตน โรคอัลไซเมอรเปน ภาวะสมองเสื่อมที่ พบไดมากที่สุด
สาเหตุการเกิดของโรคเกิดจากการกอตัว (formation) และการสะสม (deposition) ของ amyloid
 (A), การเกิด neurofibrillary tangles ที่เกิดจาก hyperphosphorylated Tau protein, การ
เกิดการอักเสบขึ้น (inflammation) ภายในสมอง9,10 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การเกิดเสนใย
A (fibrillar A) คือ จุดเริ่มต น ที่สําคัญ ของการเกิดภาวะสมองเสื่อม โดยจะไปกระตุ น
microglia ใหปลดปลอย inflammatory mediators ตางๆ ออกมา ทําใหเซลประสาททํางาน
ผิดปรกติ (neuronal dysfunction) จนนําไปสูการตายของเซลประสาท11 อยางไรก็ตามเมื่อเร็วๆ
นี้มีหลักฐานทางดานคลินิกและการศึกษาในสัต วทดลองยืนยัน วา การกระตุน การทํางานของ
astrocyte และ microglia อาจเกิดขึ้นกอนการเกิด A 12-17 จึงยังไมเปนที่ประจักชัดวาระหวาง
A และ neurofibrillary tangles สิ่งใดคือตนเหตุสําคัญของการเกิดโรคอัลไซเมอร ดัง นั้นการ
รักษาภาวะสมองเสื่อมในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่การสงเสริมการเรียนรู (cognitive) และอาการ
ผิดปรกติที่แสดงออกทางดานพฤติกรรม ซึ่งจะตองตรวจหาสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะสมอง
เสื่อมใหทราบแนชัด แลวทําการปองกันและหยุดยั้งตนเหตุเหลานั้นกอนที่จะเกิดอาการภาวะ
สมองเสื่อม
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อม
ปจ จั ยเสี่ย งที่ เปน สาเหตุข องการเกิ ดภาวะสมองเสื่ อมมี อยู ห ลายปจ จั ยด วยกัน ซึ่ ง
พัฒนาการของเกิดการภาวะสมองเสื่อมสวนใหญเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน ไมใชเกิดจากปจจัย
ใดเพียงปจ จัย เดียวเทานั้น ปจ จัยเสี่ยงที่ เป น สาเหตุห ลัก ๆ ของการเกิดภาวะสมองเสื่อม มี
ดังตอไปนี้
1) พันธุกรรม (Genetic Effects)
มีรายงานการวิจัยอยูเปนจํานวนมากที่บงบอกวา พันธุกรรม (gene) มีความสัมพันธกับ
การเกิดภาวะสมองเสื่อม เชน APOE gene คือ พันธุกรรมที่มีบทบาทสําคัญมากตอการเกิด
ภาวะสมองเสือ่ มในผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ป (sporadic cases) โดยมีรายงานการวิจัยครั้ง
แรกเมื่อป ค.ศ. 1993 พบวา APOE genotype มีความสัมพันธกับการเกิดโรคอัลไซเมอร 18
การศึกษาคูแฝดแทในประชากรชาวสวีเดน พบวาพันธุกรรมมีความสัมพันธตอการเกิดโรคอัลไซ
เมอรมากถึงรอยละ 60-80 ของคูแฝดแททั้งหมด19,20
จากรายงานการวิจัยในโครโมโซมคูที่ 21 เกี่ยวกับการเกิดการกลายพันธุทางพันธุกรรม
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 การกลายพันธุที่เกิดขึ้น
บนโครโมโซมคูที่ 14 และ 21 นี้ มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมชนิด early-onset
4
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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
ใหทราบวาพัน ธุกรรมชนิดนี้มีความสัมพันธกับภาวะสมองเสื่อมชนิด late-onset AD (คือ
sporadic AD ที่แสดงอาการเมื่ออายุ 60 ปขึ้นไป) โดย Apolipoprotein E ทําหนาที่เกี่ยวกับ
กระบวนการเมตาบอลิซึม และการขนส ง คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดใ นกระแสเลือ ด
พันธุกรรม APOE ปรากฎอยูบนโครโมโซมคูที่ 19 พรอมกับ alleles อีก 3 ชนิด ไดแก APOE2,
APOE3 และ APOE4 การคัดลอก APOE4 allele เปนการเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเพิ่ม
พัฒนาการของภาวะสมองเสื่อมจากรอยละ 20 ไปเปน 90 ของผูปวยโรคอัลไซเมอรชนิด lateonset AD และ ทําใหคาเฉลี่ยอายุที่จะแสดงอาการของโรคอัลไซเมอร ลดลงจาก 85 ป ไปเปน
68 ป ซึ่งคาดวา APOE4 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจับของ A ทําใหมีความคงตัวดี จึงถูก
กักเก็บไวใน neuritic plaques นอกจากนั้นยังลดประสิทธิภาพในการจับกับ tau protein ทําให
เกิด neurofibrillary tangles และจากรายงานการศึกษาพันธุกรรมบนโครโมโซมคูที่ 12 พบวามี
ความสัมพันธกับพัฒนาการของภาวะสมองเสื่อมชนิด late-onset AD ดวยเชนกัน18,21
จากรายงานการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับโรคอัลไซเมอรดวย meta-analysis พบวา
APOE4 allele คือ ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญยิ่งตอการเกิดโรคอัลไซเมอรของชายและหญิงทุกเชื้อชาติ
ที่มีอายุอยูในชวง 40-90 ป22
จากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับโปรตีน alpha-1-antichymotrypsin (ACT) ซึ่งสามารถ
จับกับ A ในสมอง พบวาระดับ ACT จะเพิ่มมากขึ้นในผูปวยภาวะสมองเสื่อม รูปแบบของ
พันธุกรรม ACT มีอยู 2 รูปแบบ คือ ACT-A และ ACT-T โดยพันธุกรรม ACT-T มีผลตอตาน
ฤทธิ์ของ APOE4 สวนพันธุกรรม ACT-A มีผลเพิ่มพัฒนาการของภาวะสมองเสื่อม ยิ่งไปกวา
นั้นยังพบวาผูปวยที่เกิดการคัดลอก ACT-A และพันธุกรรม APOE4 จะยิ่งทําใหพัฒนาการของ
การเกิดโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นถึง 34 เทา23
นอกจากนั้นยัง มีรายงานการวิจัยที่พบวาพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับการเกิดการอักเสบ
(inflammatory genes) เชน IL-1α-889 allele T, IL-1 +3953 และ TNF- α เปนตน เปนอีก
หนึ่งปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมเชนกัน แตมีผลนอยกวาพันธุกรรม APOE4 นอกเสียจากวาพบ
พันธุกรรมทั้ง 2 ชนิดนี้ในผูปวยคนเดียวกันจะยิ่งเพิ่มปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมเปน
อยางมาก24,25
2) อายุ (Age)
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อายุที่มากขึ้นเปนอีกปจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดภาวะสมองเสื่อม จากรายงานการวิจัย
ในประชากรของสหรัฐอเมริกาและชาวยุโรปหลายรายงานยืนยันวา ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัล
ไซเมอรมีความสัมพันธกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ26-32
นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับภาวะสมองเสื่อมกับอายุของ
ผูปวยแบบ meta-analysis แสดงใหเห็นวาความชุกของการเกิดโรคอัลไซเมอรและภาวะสมอง
เสื่อมจากหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น โดยความสัมพันธนี้พบไดในทุกเชื้อชาติ
33

3) เพศ (Sex)
จากรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยา พบวาเพศเปนปจจัยเสี่ยงของพัฒนาการของภาวะ
สมองเสื่อมเชนกัน โดยพบวาเพศหญิงมีโอกาสเปนโรคสมองเสื่อมมากกวาเพศชายถึง 3.5 เทา
ซึ่ง อาจเกี่ ยวข องกับ ป จ จั ยทางสิ่ ง แวดล อมที่ ยัง ไม ท ราบแน ชัด (unknown environmental
factors) ฮอรโมนที่มีผลตอเซลประสาท และ/หรือพันธุกรรมที่อยูบน X โครโมโซม นอกจากนั้น
ยังพบวาเพศหญิงที่มี APOE4 allele มีโอกาสเกิดภาวะเสื่อมไดมากกวาเพศชายที่มี APOE4
allele34
4) การออกกําลังกาย (Physical activity)
จากรายงานการวิจัยหลายฉบับยืน ยันไดวา การออกกําลังกายในผูสูงอายุจะชวยเพิ่ ม
ความสามารถในการเรียนรู (cognitive function)35,36 นอกจากนั้นยังชวยลดความถดถอยในการ
เรียนรู (cognitive decline) ลงได37,38,39 ดังนั้นการออกกําลังกายจึงชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมลงได
5) การศึกษา (Education)
จากรายงานการวิจัยโดยการติดตามผูปวยภาวะสมองเสื่อมที่ไมใชโรคอัลไซเมอร (nonAD 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)
เมื่ อเร็ว ๆ นี้มี ร ายงานการวิเ คราะห ขอ มูล เกี่ ย วกั บภาวะสมองเสื่ อมกับ การการดื่ ม
แอลกอฮอลดวย meta-analysis พบวา การดื่มแอลกอฮอลชวยปองกันการเกิดโรคอัลไซเมอร
6
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และภาวะสมองเสื่อมได แตไมไดปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง (VaD)
และความสามารถในการเรียนรูที่ลดลง 43 อยางไรก็ตามการติดแอลกอฮอลอยางหนัก (heavy
alcohol consumption) อาจมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผูปวยที่มีการเรียนรู
บกพรองเล็กนอย (mild cognitive impairment) หรือในผูปวยเพศชายที่มีพันธุกรรม APOE4
allele44,45 การดื่มไวน 3 ครั้งตอวัน (three servings daily) ในผูปวยที่มีอายุมากกวา 65 ป และ
ปราศจากพันธุกรรม APOE4 allele จะชวยลดอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอรลงได แตการดื่มสุรา
(liquor) เบียร และเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอลมากๆ (total alcohol) ไมไดชวยลดอัตราการ
เกิดโรคอัลไซเมอรลงไดลย46
7) ดัชนีมวลกาย (Body mass index)
จากรายงานการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสัมพัน ธระหวางดัช นีมวลกายกับภาวะ
สมองเสื่อม ดวย meta-analysis พบวา ผูปวยที่มีอายุอยูในชวง 40-80 ป และมีดัชนีมวลกายสูง
เกินเกณฑมาตรฐานจะมีอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย47 นอกจากนั้นยัง
มีรายงานการวิจัย พบวา ผูปวยที่มีอายุ 50 ป และมีดัชนีมวลกายมากกวา 30 มีโอกาสเกิดภาวะ
สมองเสื่อมมากวาผูปวยที่มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปรกติ 20-2548
8) ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ
ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะสมองเสื่อม ไดแก ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง (hypertension) มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง (VaD)
แตไมมีความสัมพันธกับโรคอัลไซเมอร49 ผูปวยเบาหวาน type 2 ที่ดื้อตอยาอินซูลิน มีโอกาสสูง
มากที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร อันเนื่องมาจากการเกิด A และการอักเสบภายในสมอง50,51 ผูปวย
โรคเอดส (AIDS) และโรคตับอักเสบซี (hepatitis C) มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น
52,53
ผูปวยที่มีประวัติการเจ็บปวยทางสมอง (traumatic brain injury) จะเกิดการเหนี่ยวนําไปสู
การเกิดโรคอัลไซเมอรกอนเวลาอันควร 54 สวนผูปวยโรคซึมเศรา (depression) มีโอกาสปวย
เปนโรคอัลไซเมอรสูง55,56 สรุปไดวา การติดเชื้อ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด การไดรับบาดเจ็บทาง
สมอง ผูปวยทางจิตประสาท ลวนแลวแตมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกวาคนปรกติทั่วไป
ศักยภาพของพืชสมุนไพรไทยกับภาวะสมองเสื่อม
จากพยาธิสภาพและปจจัยเสี่ยงตางๆ ของการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่กลาวมาแลวนั้น จะ
เห็นไดวาภาวะสมองเสื่อมเปนโรคที่มีความสลับซับซอนและมีพยาธิสภาพมาจากหลายสาเหตุ
ดวยกัน การวิจัยและพัฒนาสวนใหญจึงเนนเพื่อหาสารตางๆ มาใชในเพื่อการปองกัน หยุดยั้ง
และรักษาอาการของภาวะสมองเสื่อม ที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการเกิดของโรคซึ่งจะ
เกิดขึ้น ภายในสมอง เชน ลดการสะสมของ senile plaque และ A 57, ลดการกอตัวของ
neurofibrillary tangle และ tau, ยับยั้งกระบวนการอักเสบ (inflammatory cascade), ยับยั้งการ
เกิดสภาวะเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidative stress), รักษาความสมดุลและใหสารสื่อ
7

วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที่ 7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555

wisdom.pharm.su.ac.th
ประสาทเพื่อรักษาสมดุลของระบบ cholinergic (cholinergic deficit and neurotransmitter
replacement therapy), การกระตุน nicotinic และ muscarinic receptors58 เปนตน ซึ่งพืช
สมุนไพรไทยที่มีร ายงานการวิจัยและมีศักยภาพในการนําไปพัฒนาเปน ผลิต ภัณ ฑ เพื่อการ
ปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมมีดังตอไปนี้
กระทงลาย
กระทงลาย หรือ กระทุ ง ลาย เป น พื ช ชนิด หนึ่ง ที่มี ชื่อ วิท ยาศาสตร วา Celastrus
paniculatus Willd. จัดอยูในวงศ Celastraceae มีลักษณะเปนไมพุมเลื้อยที่มีเนื้อไม ใน
การแพทยแผนไทยใชสวนตางๆ ของพื ช ชนิดนี้ เพื่อ การรักษาโรคตางๆ เชน ใบใชแกบิ ด
กระตุนประสาท ถอนพิษฝนและมอรฟน ผลใชแกจุกเสียด บํารุงเลือด แกพิษงู แกปวดกลามเนื้อ
ขับเหงื่อ แกไขจับ พอกแกอัมพาต แกเหน็บชา เมล็ดใชแกอัมพาต แกปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ
แกไข น้ํามันจากเมล็ดใชแกเหน็บชา ขับเหงื่อ เปลือกเถาใชขับระดู ทานมากทําใหแทงบุตรได
เถาใชแกไ อ แกบิด แกปวดทอง แกวัณโรค แกไข ปา บํารุงน้ํานม เมื่อนํามาตมดื่มจะชวยขับ
น้ําคาวปลาแทนการอยูไฟ รากใชแกปวดทอง แกบิด แกไขจับสั่น 59 มีรายงานการวิจัยพบวา
เมื่อปอนน้ํามันจากเมล็ดใหหนูแรท (rat) ทางปาก พบวาปริมาณ noradrenaline, dopamine
และ 5-hydroxytryptamine (5-HT) ในสมองหนูแรทลดลง ซึ่งสงผลใหการเรียนรูและความจํา
เพิ่มขึ้น และพบวาน้ํามันจากเมล็ดไมมีความเปนพิษตอเซลประสาท (neurotoxic)60 น้ํามันจาก
เมล็ดยังชวยใหหนูแรทที่สูญเสียการทํางานอันเนื่องมาจากการเหนี่นวนําของสาร scopolamine
กลับคืนมาเปนปรกติ แตไมมีฤทธิ์ตานเอ็นไซม acetylcholinesterase61 สารสกัดน้ําจากเมล็ดมี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในระบบประสาทสวนกลาง ทําใหความจําดีขึ้นและชวยสงเสริมการเรียนรูใ น
สัตวทดลอง62 สารสกัดจากเมล็ดยังชวยเพิ่มปริมาณ phospholipid ในสมองของสัตวทดลอง โดย
คาดวาจะเปนการไปเพิ่ม myelination63 นอกจากนั้นยังมีรายงานการศึกษาในสวนดอก พบวา
สารสกัดเมทานอลจากสวนดอกมีฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-inflammatory) ซึ่งอาจชวยลดการ
เสื่อมของเซลประสาท (neurodegenerative disorders) ในภาวะสมองเสื่อมลงได64 จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวาพืชชนิดนี้มีการรายงานการวิจัยที่นาสนใจ แตยังขาดการศึกษาถึงสารสําคัญ
ที่แสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ซึ่งควรจะมีการศึกษาตอไปในอนาคต
ขมิ้นชัน (Turmeric)
ขมิ้นชัน หรือ ขมิ้น มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma longa L. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ
Zingiberaceae มีลักษณะเปนพืชลมลุก มีลําตนใตดินเปนเหงา ในการแพทยแผนไทยมีการนํา
สวนตางๆ ของพืชชนิดนี้มาใชท างการรักษา เชน เหงาใชแกไข คลั่ง เพอ แกไ ขเรื่อรัง ผอม
เหลือง แกโรคผิวหนัง แกเสมหะและโลหิต แกทองรวง สมานแผล แกธาตุพิการ ขับผายลม แก
ผื่นคัน ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกในรางกาย คุมธาตุ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร น้ําคั้นจากเหงา
สดใชหยอดตาแกตาบวม ตาแดง ทาแกแผลถลอก แกโรคผิวหนังผื่นคัน ลดการอักเสบ ทําให
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ผิวพรรณผุดผอง ผงขมิ้นนํามาเคี่ยวกับน้ํามันพืชใชใสแผลสด หรือใชผงขมิ้นผสมน้ําทาผิว แก
เม็ดผดผื่นคัน ขมิ้นสดตํากับดินประสิวเล็กนอย ผสมน้ําปูนใส พอกบาดแผล แกเคล็ดขัดยอก
หรือนําขมิ้นสดมาเผาไฟโคลกผสมน้ําปูนใสรับประทานแกทองรวง แกบิด 59 มีรายงานการวิจัย
หลายฉบับยืนยันวาสาร curcumin มีประสิทธิภาพในการตอตานอนุมูลอิสระ65-7 สาร curcumin
มีคุณ สมบัติปกปองเซลประสาทในสมองของสัต วท ดลองจากการทําลายของสารเอทานอล
(ethanol-induced brain injury) สารชนิดนี้ยังชวยลดปริมาณ lipid peroxide และเพิ่มปริมาณ
glutathione
ในสมองหนู แ รท 68
สารบางชนิ ด จากขมิ้ น ชั น ได แ ก curcumin,
demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin และ calebin-A แสดงฤทธิ์ปกปองเซล PC12
จาก A ในหลอดทดลอง69-70 สาร curcumin ยังมีฤทธิ์ตานการอักเสบ โดยออกฤทธิ์ควบคุม
กระบวนการชีวสังเคราะหของสาร eicosanoid และยับยั้งเอ็นไซม cyclooxygenase ทั้งชนิด
COX-1 และ COX-2 และ ยัง สามารถยับยั้งเอ็น ไซม lipoxygenase (LOX) ไดดวย71-3
นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิจัยพบวา การใหสารสกัดน้ําขมิ้นชันทางปากแกหนูไมค (mice) มี
ฤทธิ์ลดอาการซึมเศรา (antidepressant activity) ซึ่ง มีความสัมพันธกับการยับยั้งเอ็นไซม
momoamine oxidase A (MAO-A) ในสมอง74 จากการรายงานการวิจัยในพืชชนิดนี้ สรุปไดวา
สาร curcumin และ curcuminoids ที่ไดจากเหงาขมิ้น มีฤทธิ์สัมพันธกับการตานอนุมูลอิสระและ
การตานการอักเสบ แตยัง ขาดการทดสอบทางดานการเพิ่มประสิ ท ธิภาพในการเรียนรูและ
ทางดานคลินิก ซึ่งจะตองทําการศึกษาและพัฒนากันตอไป
บัวบก (Pennywort)
บัวบก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Centella asiatica L. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ Umbelliferae
มีลักษณะเปนพืชลมลุกที่ขึ้นปกคลุมผิวดินที่มีความชุมชื้น ในการแพทยแผนไทยนําสวนตางๆ
ของพืชชนิดนี้มาใชในการรักษา ไดแก ทั้งตนใชบํารุงหั วใจ 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 มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม acetylcholinesterase แตมีฤทธิ์นอยกวาสาร
กลุม alkaloids ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง เอ็น ไซม acetylcholinesterase เชน physostigmine75-79 จาก
รายงานการวิจัยการใหสารสกัดแอลกอฮอลจากบัวบกแกหนูแรท พบวาสารสกัดชนิดนี้มีฤทธิ์
กลอมประสาท (tranquilizing) ซึ่งเกิดจากสารไตรเทอรปน (triterpenes) ที่ชื่อวา brahmoside80
สารสกัดจากใบบัวบกยัง มีฤทธิ์กดประสาท (sedative) ตานอาการซึมเศรา (antidepressant)
และมีฤทธิ์เปน cholinomimetic ในสัตวทดลอง81 จากการคนพบนี้จึงอาจนําบัวบกไปใชรักษา
อาการซึมเศราและอาการกัง วลในผูปวยอัลไซเมอรไ ด โดยมีผ ลกระตุน ระบบ cholinergic
activity และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู (cognitive function) จากรายงานการวิจัยในหนูแรท
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พบวา เมื่อใหสารสกัดดวยน้ําจากบัวบกทางปากแกหนูแรท จะทําใหหนูแรทมีการเรียนรูที่ดีขึ้น
ซึ่งอาจเกิดจากการที่สารสกัดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในระบบประสาทสวนกลาง 82 สารสกัดดวย
น้ําจากใบบัวบกยังมีฤทธิ์ควบคุมระบบ dopamine, 5-HT และ noradrenaline ในสมองหนูแรท
และชวยสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มความจําในสัตวทดลอง 83 สาร triterpene asiatic acid และ
อนุพันธที่พบในบัวบกยังชวยปอนกัน cortical neuron จากพิษของสารกลูต าเมทซึ่งมีฤทธิ์
กระตุนเซลประสาท (glutamate-induced excitotoxicity) ในหลอดทดลอง84 จะเห็นไดวาบัวบก
เปนพืช ที่นาจะมีการศึกษาทางดานคลินิก เพื่อหาสารสําคัญในการออกฤทธิ์ที่แนชัดตอไปใน
อนาคต
พรมมิ (Dwarf bacopa)
พรมมิ มี ชื่อวิ ท ยาศาสตรว า Bacopa monniera Wettst. เปน พืช ที่ จัดอยูใ นวงศ
Scrophulariaceae มีลักษณะเปน พืช ลมลุกที่ ช อบขึ้น ตามที่ชื้น แฉะ ในตําราพระโอสถพระ
นารายณใชทั้งตนดับพิษไขหัว เชน พิษฝดาษ แกรอนในกระหายน้ํา แกไข บํารุงประสาท บํารุง
หัวใจ ขับเสมหะ แกหืด85 มีรายงานการวิจัยพบวา สารสกัดแอลกอฮอลจากสวนตนที่อยูเหนือดิน
มีฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพของสมอง (nootropic activity)86 ซึ่งอาจเกิดจากการที่สาร bacosides
ไปเพิ่ม dephosphorylation ที่ผ นังเซลสมอง เพิ่มปริมาณโปรตีน และเพิ่ม RNA turnover
ภายในเซลสมอง87 จากรายงานการวิจัยพบวา เมื่อใหยาน้ําเชื่อมพรมมิ (bacopa syrup) แกเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในขนาด 350 มก. 3 ครั้ง/วัน เปนเวลานาน 3 เดือน พบวาเด็กนักเรียน
มีการเรียนรู ความจํา ความเขาใจ และเวลาที่ใชในการโตตอบดีขึ้น88 จากรายงานการวิจัยพบวา
เมื่อใหสารสกัดจากตนสดพรรมมิแกเด็กสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder,
ADHD) ในปริมาณ 50 มก. 2 ครั้ง/วัน เปนเวลา 12 สัปดาห พบวาเด็กมีความจําทางดานตรรกะ
(logical memory) ดีขึ้น ซึ่งสัมพันธกับการเรียนรูที่ดีขึ้น89 จากรายงานการวิจัยพบวา เมื่อให
พรมมิแหงในรูปของยาน้ําเชื่อมแกผูใหญที่มีอาการวิตกกังวล (anxiety neurosis) ในขนาด 12
ก./วัน เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาผูปวยทั้งหมดหมดความกังวล มีสมาธิและความจําดีขึ้น อยาง
เห็นไดชัด90 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาพรมมิมีผลการวิจัยทางดานคลินิกเปนที่นาสนใจอยาง
ยิ่ง ปจจุบันมีการพัฒนาสมุนไพรชนิดนี้ออกมาอยูในรูปผลิตภัณฑเปนที่เรียบรอยแลว แตยังขาด
การวิจัยในผูปวยภาวะสมองเสื่อมที่ตองใชกลุมตัวอยางจํานวนมาก
วานน้ํา (Sweet Flag)
วานน้ํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Acorus calamus L. เปนพืชที่จัดอยูในวงศ Araceae พืช
ชนิดนี้เปนไมลมลุกที่ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะหรือตามชายน้ํา ในการแพทยแผนไทยนําเอาสวน
ตางๆ ของวานน้ํามาใชประโยชนทางการรักษา เชน ใบใชแกปวดกลามเนื้อ ปวดตามขอ ปวด
ศีรษะ เหงานํามาตมหรือบดรับประทานแกบิด แกปวดทอง แกทองขึ้น อืดเฟอ แนนจุกเสียด ขับ
ลมในกระเพาะและลําไส ขับเสมหะ แกไอ ระงับประสาท แกตื่นเตน แกอาการหลงลืม แกอาการ
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ชัก แกอาการสะลึมสะลือ แกปวดตามขอ แกแผลมีหนอง ขับพยาธิ แกปวดฟน เลือดออกตาม
ไรฟน นําเอาเหงามาตมแลวเอาน้ําไปชะลาง แกอาการคันตามซอกขาและกน นําเหงามาตมดื่ม
หรือเคี่ยว แกหวัด แกหลอดลมอักเสบ อมแกไอ รับประทานแกหอบหืด บํารุงหัวใจ หรือนําเหงา
ไปเผาจนเปนถานรับประทานแกพิษสลอด59 มีการรายงานวา สารสกัดเอทานอลและเอทานอล
ผสมน้ําจากสวนเหงามีฤทธิ์กดประสาท (sedative) และปกปองเซลประสาท (neuroprotective)
ในสัตวทดลองตามลําดับ91-92 สาร α- และ -asarone ที่สกัดแยกไดจากสวนเหงามีฤทธิ์ทําให
นอนหลับ (hypnosis)93 และมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม acetylcholinesterase โดยใหคา IC50 เทากับ
188 มคก./มล.94 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาวานน้ํามีสรรพคุณทางดานการแพทยแผนไทย
เปนที่นาสนใจ แตขอมูลการวิจัยทางดานเภสัชวิทยาที่มีตอผลตอสมองมีอยูเพียงเล็กนอย จึง
ควรที่จะมีการศึกษากันตอไป
สมอไทย (Myrobalan)
สมอไทย มีชื่อวิท ยาศาสตรวา Terminalia chebula L. เปนไมยืน ตนที่จัดอยูในวงศ
Combretaceae ในการแพทยแผนไทยนําเอาสวนตางๆ ของสมอไทยมาใชประโยชนทางการ
รักษา เชน ดอกใชตมน้ําดื่มแกบิด ผลแกใชแกไข ขับเสมหะ แกโลหิตในอุทร แกน้ําดี เปนยา
ระบายชนิดรูถายรูปด แกลมปวง แกพิษรอนภายใน แกลมจุกเสียด ถายพิษไข คุมธาตุ แกไอ
เจ็บคอ ขับน้ําเหลืองเสีย แกเสมหะเปนพิษ แกอาเจียน บํารุงรางกาย แกนอนสะดุงผวา ดอง
กับน้ํามูตรโคดื่ม แกปวดเมื่อยตามรางกายตามขอ แกออนเพลีย บดเปนผงโรยแผลเรื้อรัง เนื้อ
ผลแกบิด แกทองผูก แกทองขึ้นอืดเฟอ แกโรคเกี่ยวกับน้ําดี แกโรคทองมาน แกตับมานโต แก
อาเจียน แกสะอึก แกหืดไอ แกทองรวงเรื้อรัง ผลออนเปนยาระบาย แกโลหิตในทอง แกน้ําดี แก
เสมหะ เปลือกตน นํามาตมน้ําดื่มบํารุง หัวใจ ขับน้ําเหลืองเสีย ขับปส สาวะ 59 มีการรายงาน
ทางการวิจัยพบวา สาร 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl--D-glucose ที่สกัดแยกไดจากผลของสมอ
ไทยมีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม 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
น า สนใจอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพสามารถที่ จ ะพั ฒ นาต อ ไป แต ยั ง ขาดการศึ ก ษาในขั้ น
สัตวทดลอง และ ขั้นคลินิก ซึ่งจะชวยยืนยันถึงประสิทธิภาพของสมอไทยในการนําไปใชปองกัน
และรักษาภาวะสมองเสื่อม
โสนนอย (Fishbone cassia)
โสนนอย มีชื่อวิทยาศาสตรวา Chamaecrista mimosoides L. Greene เปนไมลมลุกที่
จัดอยูในวงศ Caesalpiniaceae ทางภาคอีสานของประเทศไทยใชเปนยาพื้นบาน โดยนําทั้งตน
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มาขยี้กับน้ําผสมสารสมดื่มถอนพิษยาเบื่อ ยาฆาแมลง หรือกินยาเกินขนาด98 มีรายงานการวิจัย
พบวา สารสกัดไดคลอโรมีเทน:เมทานอล (1:1) จากรากโสนนอยดวย มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอ็นไซม acetylcholinesterase โดยใหคา IC50 เทากับ 0.03±0.08 มก./มล.99 จากขอมูล
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สรรพคุณของโสนนอยในยาพื้นบานสอดคลองกับการงานวิจัยในขั้น
หลอดทดลอง พืชสมุนไพรชนิดนี้จึงเปนที่นาสนใจที่จะนํามาศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา แลวทําการพัฒนาตอไปในอนาคต
อัญชัน (Butterfly pea)
อัญ ชั น มี ชื่อ วิ ท ยาศาสตร วา Clitoria ternatea L. เป น ไมเ ลื้ อยที่ จั ดอยู ใ นวงศ
Papilionaceae ในการแพทยแผนไทยนําเอาสวนตางๆ ของอัญชันมาใชประโยชนทางการรักษา
เชน เมล็ดใชเปนยาระบาย รากใชขับปสสาวะ เปนยาระบาย ทํายาสีฟนทําใหฟนแข็งแรง แก
ปวดฟน59 มีรายงานการวิจัยวา เมื่อใหสารสกัดเมทานอลจากสวนเหนือดินของตนอัญชันแกหนู
ทดลองทั้งหนูแรทและหนูไมค จากนั้นทําการศึกษาพฤติกรรมที่เกิดจากสารสื่อประสาทตางๆ
ภายในระบบประสาทส ว นกลาง ได แ ก dopamine, noradrenaline, serotonin และ
acetylcholine พบวาสารสกัดมีฤ ทธิ์ นูโทรปกส (nootropics) คลายอาการกัง วล ตานอาการ
ซึมเศรา ตานอาการชัก และตานความเครียด100 เมื่อใหสารสกัดจากรากอัญชันแกหนูแรททาง
ปาก พบวามีฤทธิ์สงเสริมความจํา โดยมีความสัมพันธกับการเพิ่มปริมาณ acetylcholine และ
เอ็น ไซม cholineacetyl transferase ในสมองหนูแรท แตไมสัมพัน ธกับการยับยั้ง เอ็น ไซม
acetylcholinesterase101 เมื่อใหสารสกัดดวยน้ําจากรากอัญชันแกหนูแรททางปาก พบวามีฤทธิ์
เพิ่มปริมาณ acetylcholine ในสมองสวน hippocampus ของหนูแรท102 เมื่อใหส ารสกัด
แอลกอฮอลจากสวนลําตน ดอก ใบ และฝกของอัญชันแกหนูไมค พบวามีฤทธิ์ระงับประสาท 103
จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับอัญชันในขั้นหลองทดลองเปนที่
นาสนใจมาก แตยังขาดการศึกษาทางดานองคประกอบเคมีที่มีความสัมพันธกับฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา และการวิจัยในขั้นคลินิก ซึ่งนาที่จะมีการศึกษากันตอไป
สรุป
ภาวะสมองเสื่อมเปนอาการชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย ในทุกยุคทุกสมัย
ซึ่งมีพันธุกรรมเปนปจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดภาวะสมองเสื่อม แตโดยปรกติ แลวภาวะสมอง
เสื่อมจะพบในผูสูงอายุมากกวาวัยอื่นๆ ในการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานในแตละ
ทองถิ่นของประเทศไทยมีการนําพืชสมุนไพรหลายชนิดมาใชปองกัน บํารุง และรักษาอาการ
ทางสมอง เชน ใบกระทงลายใชกระตุนประสาท เหงาขมิ้นชันใชรักษาอาการเพอคลั่ง ตน พรมมิ
ใชบํารุงประสาท เหงาวานน้ําใชระงับประสาท แกตื่นเตน แกอาการหลงลืม แกอาการชัก ตน
โสนนอยใช ถ อนพิษ ยาเบื่อ ยาฆาแมลง หรือ กิน ยาเกิน ขนาด เปน ตน ภูมิ ปญ ญาในการใช
สมุนไพรเหลานี้มีการใชสืบเนืองกันมาเปนเวลายาวนาน ปจจุบันมีการนําพืชสมุนไพรเหลานี้ไป
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ทําการศึกษาทางดานองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตอระบบประสาทสวนกลาง
เพื่อใชปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม ซึ่งพบวาพืชสมุนไพรไทยเหลานี้บางชนิดมีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลางในขั้นหลอดทดลอง สัตวทดลอง และทางดานคลินิก โดยมีความสัมพันธกับ
การใชในอดีต นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่มีผลใน
การปองกันและรักษาภาวะสมองเสื่อม เชน บัวบก สมอไทย และ อัญชัน เปนตน พืชสมุนไพร
ไทยทั้ ง หมดนี้เ ป น พืช สมุน ไพรไทยที่ มี ศักยภาพในการพัฒนาตอ ไปในอนาคต เพื่อใชเป น
ผลิตภัณฑยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร เนื่องจากวาเปนพืชที่หาไดงายในประเทศไทยสามารถ
นํามาเพาะปลูกใหไดปริมาณมากขึ้นไดอยางรวดเร็ว และมีรายงานการวิจัยเผยแพรออกมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่ง พืช สมุน ไพรบางชนิดไดมีการพัฒนาไปเปน ผลิต ภัณ ฑเปน ที่ เรียบรอยแลว เชน
ขมิ้นชัน บัวบก และ พรมมิ
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คําถาม
1. ภาวะสมองเสื่อมสวนใหญเกิดจากสาเหตุใด
1) โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease)
2) ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดภายในสมอง (Vascular dementia)
3) ทั้ง จากโรคอัล ไซเมอร และภาวะสมองเสื่ อมจากหลอดโรคภายในสมอง (Mixed
dementia)
4) โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease)
5) สมองที่ไดรับเคยไดรับการบาดเจ็บ (Physical brain injury)
2. โดยทั่วไปแลว จุดเริ่มตนของภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคอัลไซเมอร เกิดจากขอใดตอไปนี้
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. ขอใดไมใช การวิจัยและพัฒนาสารจากธรรมชาติเพื่อนํามาใชปองกันและรักษาภาวะสมอง
เสื่อม
1) เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์เพิ่มการไหลเวียนเลือดภายในสมอง
2) เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด amyloid  ภายในสมอง
3) เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์กระบวนการอักเสบภายในสมอง
4) เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดสภาวะเครียดภายในสมอง
5) เพื่อหาสารที่มีฤทธิ์รักษาความสมดุลของระบบ cholinergic ภายในสมอง
5. ขอใดผิดเกี่ยวกับการนําพืชสมุนไพรไทยมาใชในการรักษาอาการเกี่ยวกับระบบประสาทใน
การแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน
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) เพิ่มการไหลเวียนเลือดภายในสมอง
2) ยับยั้งการกอตัวของ amyloid 
3) ตานอนุมูลอิสระและตานการอักเสบ
4) เพิ่ม myelination ใหกับเซลประสาท
5) ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม acetylcholinesterase
7. ขอใดไมใชผลของบัวบก (Centella asiatica L.) ที่มีตอระบบประสาทสวนกลางในสัตวทดลอง
1) มีฤทธิ์กลอมประสาท
2) มีฤทธิ์กดประสาท
3) มีฤทธิ์ตานอาการซึมเศรา
4) มีฤทธิ์กระตุน nicotinic และ muscarinic receptors
5) มีฤทธิ์กระตุนระบบ cholinergic
8. พืชสมุนไพรไทยใดตอไปนี้ที่มีรายงานการวิจัยในมนุษยเกี่ยวกับการทํางานของสมอง
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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) ยับยั้งเอ็นไซม cholinesterase
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