
ชาสมนุไพร

บํารงุสมอง

แป๊ะกว๊ย

แป๊ะกว๊ย
ชื�อวิทยาศาสตร์ Ginkgo biloba L. 
ชื�อภาษาองักฤษ Ginkgo
ชื�ออื�นๆ        หยนิซิ�ง (จีน), อิโจว (ญี�ปุ่ น),

       คินนนั (ญี�ปุ่ น)
สว่นที�ใชท้ําชา               ใบ
สารสาํคญั Bilobalides, Ginkgolides,

       และสารในกล ุม่ flavonoid

• ฤทธิBตา้นอนมุลูอิสระ
• ฤทธิBกระต ุน้ระบบประสาท
• ฤทธิBบํารงุสมอง
• ฤทธิBเพิ�มประสิทธิภาพการเรยีนร ูแ้ละความจํา

ฤทธิBทางเภสชัวิทยา



อาสาสมคัร ขนาด/สารสาํคญั ระยะเวลา ผลการวิจยั

ผ ูป้่วยความจําเสื�อม
ระยะเริ�มแรก 
จํานวน 216 คน

แคปซลู EGb761 
120-240 มก./วนั

(24% ginkgoflavoneglycosides
6% ginkgolides/bilobalide)

12-24 สปัดาห์ ผ ูป้่วยความจําดีขึUน

อาสาสมคัรสขุภาพดี
จํานวน 12 คน

Egb761
600 มก./วนั

(24% flavonoid glycosides
6%terpene lactones)

ไมร่ะบ ุ ประสิทธิภาพการเรยีนร ู้
และความจําดีขึUน

ผ ูป้่วยอลัไซเมอร์
จํานวน 40 คน

Ginkgo extract (EGb761)
240 มก./วนั

(24% ginkgoflavoneglycosides
6% terpenelactone)

ไมร่ะบ ุ ประสิทธิภาพการเรยีนร ู้
และความจําดีขึUน

อาสาสมคัรที�มีอาย ุ45-
56 ปี
จํานวน 177 คน

Egb761
240 มก./วนั

(22-27% ginkgo flavonoids
3.4%ginkgolides/3.2%bilobalide )

6 สปัดาห์ ประสิทธิภาพในการ
เรยีนร ูแ้ละความจําดีขึUน

งานวิจยัฤทธิBเพิ�มประสิทธิภาพการเรยีนร ู้
และความจํา

1. ผ ู้ที� ใช้ยาต้านการเกาะกล ุ่มของเกล็ดเลือด  

และผ ู้ที� มีปัญหาเกี�ยวกับการแข็งตัวของเลือดควร
ระมดัระวงั ไม่ใชป้ริมาณมากเกินไปและใชต้ิดต่อกนัเป็น
เวลานาน

2. หากเกิดปวดศีรษะ มึนงง ไม่สบายในกระเพาะ
อาหาร ควรหยดุรบัประทาน

 อาการขา้งเคียงและขอ้ควรระวงั

บวับก บวับก
ชื�อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. 
ชื�อภาษาองักฤษ Asiatic pennywort
ชื�ออื�นๆ ผกัหนอก ผกัแว่น
สว่นที�ใชท้ําชา ใบ

สารสาํคญั สารกล ุม่ เพนตะไซคลิกไตรเทอรป์ีน 
เช่น madecasssosides และ 
asiaticosides



แกร้อ้นใน บํารงุหวัใจ แกล้มวิงเวียน แกอ้าการ
อ่อนเพลีย ช่วยใหผ้อ่นคลาย

   ฤทธิBตา้นอนมุลูอิสระ
   ฤทธิBเพิ�มประสิทธิภาพการเรยีนร ูแ้ละ
   ความจํา
   ฤทธิBขยายหลอดเลือด
   ฤทธิBปกป้องกลา้มเนืUอหวัใจ

ฤทธิBทางเภสชัวิทยา

สรรพคณุ

• หนแูรทที�ถกูเหนี�ยวนําใหเ้กิดภาวะคลา้ยโรคอลัไซเมอร์
• กินสารสกดันํUาใบบวับกขนาด 200-300 มก./กก. ติดต่อ

นาน 14-21 วนั 
• มีผลเพิ�มระดบัของเอนไซมท์ี�เกี�ยวขอ้งในกระบวนการตา้น

อนมุลูอิสระในสมอง
• มีผลทําใหก้ารเรยีนร ูแ้ละความจําของหนดูีขึUน 

งานวิจยัฤทธิBกระต ุน้การเรยีนร ูแ้ละความจํา

• ผ ูส้งูอาย ุ(อายเุฉลี�ย 65 ปีขึUนไป) 
• ดื�มสารสกดันํUาใบบวับกในขนาดวนัละ 250-750 มก.

• ประกอบดว้ยสาร tannic acid 29.9 มก./ก.

asiaticoside 1.09 มก./ก. และ asiatic acid 48.89 มก./ก.

• รบัประทานติดต่อกนั 2 เดือน
• มีผลทําใหค้วามจําดีขึUน

งานวิจยัฤทธิBกระต ุน้การเรยีนร ูแ้ละความจํา
1. นําใบบวับกลา้งใหส้ะอาด ผึ�งลมหรือตากแดดใหแ้หง้ 

เก็บใสข่วดโหล ปิดผาใหส้นิทเพื�อป้องกนัความชืUน
2. ใชใ้บบวับกแหง้ปริมาณ 1-2 ก. ชงกบันํUารอ้น 125 

มล. นาน 2-3 นาที ดื�มวนัละ 2-3 ครัUง

วิธีเตรยีม/ชงชา



1. การใชข้นาดสงูอาจมีฤทธิBเสรมิยานอนหลบั
2. หากเกิดอาการแพ้ ไม่สบายในกระเพาะ

อาหาร คลื�นไส ้ควรหยดุรบัประทาน
3. สตรมีีครรภ ์ไมค่วรใชใ้นขนาดสงู

อาการขา้งเคียงและขอ้ควรระวงั
พรมมิ

พรมมิ
ชื�อวิทยาศาสตร์ Bacopa monnieri (L.) Pennell 
ชื�อภาษาองักฤษ        Brahmi
ชื�ออื�นๆ        ผกัมิ
สว่นที�ใชท้ําชา        ลาํตน้สว่นเหนือดิน
สารสาํคญั bacoside

ขบัโลหิต ขบัพิษรอ้น ขบัเสมหะ บํารงุกําลงั 
แกไ้ข ้บํารงุหวัใจ บํารงุประสาท

   ฤทธิBตา้นอนมุลูอิสระ
   ฤทธิBกระต ุน้ระบบประสาท
   ฤทธิBบํารงุสมอง
   ฤทธิBเพิ�มประสิทธิภาพการเรยีนร ูแ้ละ
   ความจํา

ฤทธิBทางเภสชัวิทยา

สรรพคณุ



อาสาสมคัร รปูแบบ/ขนาด ระยะเวลา ผลการวิจยั
อาสาสมคัรสขุภาพดี
จํานวน 46 คน

แคปซลูสารสกดัพรมมิ 300 
มก./วนั 

(bacoside A,B 55%)

12 สปัดาห์ - กระบวนการคิดและ
เรยีนร ูผ้า่นการมอง
ภาพดีขึUน 
- ลดความวิตกกงัวล

อาสาสมคัรวยักลางคน-
สงูอาย ุ(> 55 ปี)
จํานวน 30 คน

ยาเม็ดพรมมิ 
300-600 มก./วนั

3 เดือน - เพิ�มความสามารถใน
การเรยีนร ูแ้ละจดจํา 
- ลดอาการซึมเศรา้

อาสาสมคัรที�สญูเสีย
ความจําเนื�องจากอายมุาก

สารสกดัพรมมิ 250 มก./วนั
(bacoside 55%)

12 สปัดาห์ - ควบคมุจิตใจไดด้ีขึUน 
- ความจําดีขึUน

อาสาสมคัรอายรุะหว่าง 
6-8 ปี 
จํานวน 40 คน

Bacopa syrup
3 ชอ้นชา/วนั

3 เดือน ความสามารถในการ
เรยีนร ูด้ีขึUน

เด็กสมาธิสัUน 
(อายเุฉลี�ย 8.3 ปี)
จํานวน 19 คน

สารสกดัพรมมิ
100 มก./วนั

(bacoside 20%)

12 สปัดาห์ - ความสามารในการ
เรยีนร ูแ้ละความจําดีขึUน
- ผลการทดสอบดา้น
การพดูและภาษาดีขึUน

งานวิจยัฤทธิBเพิ�มประสิทธิภาพการเรยีนร ูแ้ละความจํา     


