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บทปริทัศน์

พรมมิ สมุนไพรเพื่อสุขภาพสมอง
ชาญชัย สาดแสงจันทร

บทคัดย‹อ

	 พรมมิเป็นผักพ้ืนบ้านท่ีมีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศเนปาลและอินเดีย	มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในประเทศไทย	ซึ่ง

พบได้ตามบริเวณท่ีชุ่มน�้าจนถึงน�้าท่วมขัง	ในทางการแพทย์แผนไทยและแผนอายุรเวทมีการน�าพรมมิมาใช้ในการรักษาอาการ

ผิดปรกติทางสมอง	เช่น	แก้ลมชัก	แก้ปวดประสาท	ช่วยในการนอนหลับ	เป็นต้น	จากรายงานการวิจัยถึงองค์ประกอบทางเคมี

ของพรมม	ิพบว่า	สารกลุม่	saponins	ทีช่ือ่ว่า	bacosides	เป็นสารทีอ่อกฤทธิเ์พิม่การเรยีนรูแ้ละการจดจ�าได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนัน้

ยงัช่วยลดอาการวติกกงัวล	อาการซมึเศร้า	และอาการชกั	ได้อกีด้วย	การศกึษาความเปน็พษิภายใต้ข้อก�าหนดของการศึกษาฤทธิ์

ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	พบว่า	ไม่มีปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงแต่อย่างใด

¤�าÊ�า¤ัÞ:	พรมมิ,	ภาวะสมองเสื่อม,	การเรียนรู้,	การจดจ�า,	อาการวิตกกังวล,	อาการซึมเศร้า,	อาการชัก
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พรมมิ
	 พรมมิ	เป็นผักพื้นบ้านที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย	

ชอบขึ้นตามพื้นดินที่ชุ่มชื้นหรือมีน�้าขัง	พืชชนิดน้ีมีช่ือเรียกที่

แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น	เช่น	ผักมิ	ผักหมี่	นมมิ	พรมลี	

เป็นต้น	ในภาษาฮนิดเูรยีกว่า	Brahmi	มชีือ่สามญัว่า	Thyme-leaf	 

Gratiola	และช่ืออังกฤษว่า	Dwarf	bacopa	พรมมิจัดอยู่ใน

วงศ์	Scrophulariaceae	มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Bacopa monnieri 

Wettst.	และช่ือพ้องว่า	Bacopa monniera (L.)	Pennell	yes, 

Lysimachia monnieri L.	Cent., Graticola monnieri L., Mon-

niera cunefolia Michaux Herpestis monnieri L.	Kunth๑	-	๔

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
	 พรมมิ	เป็นพืชท่ีมีขนาดเล็ก	ชอบข้ึนตามพื้นดินที่

ชื้นแฉะ	ชุ่มน�้า	จนถึงน�้าขัง	จึงเป็นพืชที่มีคุณสมบัติสะเทินน�้า 

สะเทินบก	ล�าต้นมีลักษณะอวบน�้า	ผิวล�าต้นเรียบ	ไม่มีขน	

ล�าต้นเลื้อยทอดไปตามพื้น	และชูปลายยอดข้ึน	ถ้าอยู่ใน 

น�้าปลายยอดจะชูเหนือผิวน�้า	รากอาจแตกตามข้อของล�าต้น

ที่ทอดไปตามหน้าดิน	ใบเป็นใบเดี่ยว	ออกตรงกันข้ามเป็นคู่	 

ไม่มีก้านใบ	ตัวใบเป็นรูปไข่กลับ	มีความกว้างประมาณ	 

๕	มิลลิ เมตร	และความยาวประมาณ	๑๕	มิลลิ เมตร	 

โคนใบแคบ	ปลายใบกว้างมนกลม	ขอบใบเรียบ	ดอกเป็น

ดอกเดีย่ว	ออกตามซอกใบ	ดอกสมบรูณ์เพศ	กลบีเลีย้งสเีขยีว	 

มีจ�านวน	๕	กลีบ	กลีบดอกมีตั้งแต่สีขาว	ครามอ่อน	ไปจนถึง

ม่วงอ่อน	กลีบดอกยาวประมาณ	๑	เซนติเมตร	โคนกลีบดอก

เชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย	ปลายกลีบดอกแยกจากกันเป็น	 

๕	แฉก	เกสรตัวผู้มี	๔	อัน	ติดอยู่บนกลีบดอก	รังไข่มี	๒	ช่อง	

ภายในมีไข่อ่อนจ�านวนมาก	ผลแห้งจะแตกออก	พืชชนิดนี้ม ี

ถิ่นก�ำเนิดอยู่ในประเทศเนปำลและอินเดีย๑	-	๔

สรรพคุณ
	 การแพทย์แผนไทย	(Thai	traditional	medicine)	

กล่าวไว้ว่า	ท้ังต้นมีรสเย็นหวาน	มีสรรพคุณบ�ารุงประสาท	 

แก้ลมบ้าหม	ูแก้ปวดประสาท	ดบัพษิไข้ฝีดาษ	แก้ไข้	แก้ร้อนใน	 

กระหายน�้า	ขับปัสสาวะ	ขับพยาธิ	ขับเสมหะ	แก้หืด	และ

บ�ารุงหัวใจ๓

	 การแพทย์อายุรเวท	(Ayurvedic	medicine)	กล่าว

ไว้ว่า	พืชชนิดนี้มีรสขมหวาน	ใช้เป็นยาเย็น	มีฤทธิ์ท�าให้

สงบ	(calms)	ลดอาการผิดปรกติทางสมอง	(reduces	mental	 

illness)	เสรมิสร้างการท�างานของสมอง	(increases	intellectual	

power)	บ�ารุงหัวใจ	(heart	tonic)	เสริมสร้างระบบประสาท	

(rejuvenative,	particularly	to	the	nervous	system)	เป็น 

ยาอายวุฒันะ	(increases	longevity)	เสรมิสร้างจติใจให้เข้มแขง็	

(gives	strength,	especially	to	the	mind)	ช่วยในการเผาผลาญ

อาหาร	(promotes	energy)	ช่วยในการนอนหลับ	(promotes	

sleep)	ช่วยรักษาผิวพรรณ	(alleviates	skin	conditions)๕

องค์ประกอบทางเคมี (Chemical constituents)
	 จากการรายงานการวิจัยเก่ียวกับองค์ประกอบทาง

เคมทีีพ่บในพรมม	ิพบว่า	สารส�าคญัทีพ่บในพรมม	ิมดีงัต่อไปนี	้ 

สารที่จัดอยู่ในกลุ่ม	alkaloids	ได้แก่	brahmine,	nicotine	และ	

herpestine	สารที่จัดอยู่ในกลุ่ม	saponins	ได้แก่	hersaponin	

และเกลอื	potassium	ของ	hersaponin,	bacoside	A,	bacoside	

B,	jujubogenin,	pseudojujubogenin,	ebelin	lactone	pseudo-

jujubagenin,	bacoside	A
1
,	bacoside	A

3
,	bacopasaponins	A,	

B,	C,	D,	G,	bacopasides	I,	II,	III,	IV	และ	V	สารที่จัดอยู่ใน

กลุม่	phenylethanoid	glycosides	ได้แก่	monnierasides	I,	II,	III	

และ	plantainoside	B	และสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม	carbohydrates	

ได้แก่	D-mannitol๖	-	๙

ฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological activities)
	 จากการรายงานการวิจัยผลทางด ้านชีวภาพ 

เก่ียวกับพรมมิ	พบว่า	พรมมิเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์

ทางชีวภาพเป็นที่น่าสนใจอยู ่หลายด้านด้วยกัน	เช่น	ผล

ต่อระบบประสาทส่วนกลาง	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ๑๐	ฤทธิ ์

ต้านการอกัเสบ๑๑	ช่วยส่งเสรมิการท�างานของหวัใจ	(cardiotonic)๑๒  

รักษาแผลในกระเพาะอาหาร๑๓	ฤทธิ์ต ้านเซลล์มะเร็ง๑๔  

ฤทธิ์ขยายหลอดเลือด๑๕	ฤทธิ์ขยายหลอดลม๑๖	เป็นต้น	ใน

ที่น้ีจะขอกล่าวเฉพาะฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีผลต่อระบบ

ประสาทส่วนกลาง	(neuropharmacological	activity)	เท่านั้น	

โดยมีรายงานว่า	สารสกัดหยาบและสาร	bacoside	ที่พบใน 

พรมมิมีสรรพคุณช่วยในการเรียนรู ้และการจดจ�า	(cogni-

tion	and	memory	functions)	ได้เป็นอย่างดี	นอกจากนั้นยัง

สามารถลดอาการวิตกกังวลลงได้	(anxiolytic	effect)	และมี

บทบาทส�าคัญในการลดความผิดปรกติทางสมองที่มีผลท�าให้

เกิดอาการชัก	(convulsive	disorders)	ได้เป็นที่น่าพอใจ	ซึ่งม ี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) ผลต่อการเรียนรู้และการจดจ�า (Beneficial effects on 

learning and memory, nootropic action)

	 จากรายงานการวิจัยจ�านวนมาก	พบว่า	มีการน�า

พรมมิทั้งในรูปแบบพืชสด	(plant)	สารสกัดหยาบ	(plant	 

extract)	และสารส�าคัญที่สกัดแยกได้	เช่น	bacoside	มาใช้ใน
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การทดสอบความสามารถในการเรยีนรูแ้ละการจดจ�า	ซึง่สรปุ

ได้ว่า	พรมมิมีผลเพ่ิมการเรียนรู้และการจดจ�าได้เป็นอย่างดี	

(nootropic	action)	ดังต่อไปนี้

	 ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู ้และ 

การจดจ�าของหนูตะเภา	(rat)	ปรกติ	ที่ได้รับพรมมิและ 

สารสกดัแอลกอฮอล์จากพรมม	ิพบว่า	มผีลเพิม่การเรยีนรูแ้ละ

การจดจ�าได้เป็นอย่างด	ี(Y-maze	test	และ	passive	avoidance	

test)	เมื่อเทียบกับหนูตะเภาที่ไม่ได้รับพรมมิและสารสกัด

แอลกอฮอล์จากพรมมิ	ต่อมามีการค้นพบว่า	สารที่ออกฤทธิ์

เพิ่มการเรียนรู้	(cognition-facilitating	effect)	ในพรมมิ	คือ	 

สาร	bacosides	A	และ	B	ซึง่เป็นสารทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่	saponins	

สารทั้ง	๒	ชนิดนี้	ขนาด	๑๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ฉีดเข้าทาง

หน้าท้องหนู	สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้และการจดจ�าใน

หนูตะเภาปรกติ	ที่ท�าให้เกิดความจ�าเสื่อมชั่วคราว	(amnesic	 

effect)	ด้วย	สาร	scopolamine,	electroshock	และ	immobilization	 

stress	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๗

	 Central	cholinergic	system	คอื	สารส่งผ่านประสาท	

(neurotransmitter)	ที่ส�าคัญมากภายในสมอง	ซ่ึงควบคุม

การเรียนรู้	ถ้าเซลล์ประสาท	(cholinergic	neurons)	บริเวณ	

hippocampus	เสื่อมสภาพลงหรือถูกท�าลายไป	จะท�าให้เกิด

ภาวะสมองเสื่อมที่เรียกว่า	Alzheimer’s	disease	(AD)	ดังนั้น	

การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของ	central	cholinergic	

system	ด้วยสารกลุ่ม	anticholinesterase	จึงเป็นหลักการทาง

เภสัชบ�าบัดที่ส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิด	

AD	จากรายงานการวจิยัทดลองให้สารสกดัเอทานอลจากพรมม ิ

ขนาด	๔๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ทางปาก	เป็นเวลา	๒	สัปดาห์	

ในสัตว์ทดลองที่ได้รับสาร	colchicines	(ซึ่งจัดเป็น	neurotoxin	

เพื่อท�าลายเซลล์ประสาทภายในสมอง)	พบว่า	ปริมาณสาร	

acetylcholine	กลับมาเป็นปรกติ	ประสิทธิภาพของเอนไซม์	

acetylcholinesterase	ลดลง	การจับของ	muscarinic	cholin-

ergic	receptor	ในบริเวณ	frontal	cortex	และ	hippocampus	 

ลดลง๑๘

	 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการต้านการสูญ

เสียความทรงจ�า	(antidementic	activity)	ในหนูถีบจักรสวิส 

เพศผูโ้ตเตม็วยั	(adult	male	Swiss	mice)	ด้วยวธิกีาร	passive	 

avoidance	(PA)	test	โดยการให้สาร	scopolamine	ขนาด	 

๓	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ทางหน้าท้อง	(IP)	หลังจากนั้นอีก	 

๖๐	นาที	จึงให้สารสกัดมาตรฐานพรมมิขนาด	๓๐	มิลลิกรัม/

กิโลกรัม	พร้อมกับสารสกัดมาตรฐานแปะก๊วยขนาด	๑๕,	๓๐	

และ	๖๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ตามล�าดับ	วันละครั้ง	เป็นเวลา	

๗	วัน	วัดผลการเรียนรู้จากค่า	transfer	latency	time	(TLT)	

และ	no	transfer	response	(NTR)	พบว่า	สารสกัดทั้งหมด 

ให้ค่าทัง้	TLT	และ	NTR	เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	แสดงให้เห็นว่า 

สารสกัดทั้ งหมดมีผลลดการสูญเสียความทรงจ� าได	้ 

นอกจากน้ันยังพบว่า	สารสกัดทั้ง	๒	ชนิด	มีฤทธิ์ยับยั้ง 

การท�างานของเอนไซม์	acetylcholinesterase	ในหลอดทดลอง	 

ผลการยับยั้งเป็นแบบ	dose-dependent	inhibition	โดย 

สารสกัดมาตรฐานแปะก๊วยให้ค่า	IC
50
	เท่ากับ	๒๖๘.๓๓	

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	ส่วนสารสกัดมาตรฐานพรมมิให้ค่า	IC
50
 

มากกว่า	๑,๐๐๐	ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	แสดงว่า	สารสกัด

มาตรฐานพรมมิและแปะก๊วยมีคุณสมบัติเพิ่มการเรียนรู้เป็น

อย่างมาก	(potent	cognitive	enhancing	properties)	แต่มกีลไก

การออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน๑๙

๒) ฤทธิ์ลดอาการวิตกกังวล (Anxiolytic effect)

	 ผลการศึกษาคุณสมบัติลดอาการวิตกกังวลของ 

สารสกัดเอทานอลร้อยละ	๕๐	จากพรมมิ	โดยศึกษาใน 

หนตูะเภาทีเ่หนีย่วน�าให้เกดิอาการวติกกงัวล	(clinical	anxiety)	

ด้วยวิธี	open	field	test	จากน้ันให้สารสกัดเอทานอลร้อยละ	

๕๐	พรมมขินาด	๕,	๑๐	และ	๒๐	มลิลกิรัม/กโิลกรัม	ทางปาก	

เปรยีบเทยีบกบักลุม่ควบคมุทีใ่ห้ยามาตรฐาน	lorazepam	(LZP)	

ขนาด	๐.๕	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ฉีดเข้าทางหน้าท้อง	พบว่า	 

สารสกัดเอทานอลร้อยละ	๕๐	จากพรมมิ	ขนาด	๒๐	มิลลิกรัม/

กโิลกรมั	ให้ผลลดอาการวติกกงัวลมากกว่ายา	LZP	เป็นอย่างมาก 

และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญั	และไม่มีผลข้างเคยีงทีท่�าให้

ความจ�าเสื่อมชั่วคราวเช่นเดียวกับยารักษาอาการวิตกกังวล 

กลุม่	benzodiazepine	แต่ในทางตรงกนัข้ามสารสกดัเอทานอล 

ร้อยละ	๕๐	จากพรมมิกลับมีผลส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็น

อย่างดี๒๐

๓) ฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้า (Antidepressant activity)

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการลดอาการซึมเศร้า

ของสารสกดัเมทานอลจากพรมมใินสตัว์กดัแทะ	(rodent	models)  

ทีท่�าให้เกดิอาการซมึเศร้า	ด้วยวธิกีาร	behavioral	despair	test	

และ	learned	helplessness	test	จากนั้นให้สารสกัดพรมมิใน

ขนาด	๒๐	และ	๔๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ทางปาก	วันละครั้ง	

เป็นเวลา	๕	วัน	และกลุ่มควบคุมให้ยามาตรฐาน	imipramine	

ขนาด	๑๕	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ฉีดเข้าทางหน้าท้อง	ศึกษาผล

ของการลดอาการซึมเศร้า	โดยใช้	forced	swim	และ	learned	

helplessness	models	พบว่า	สารสกัดพรมมิมีผลลดอาการ 

ซึมเศร ้าได ้อย ่างมีประสิทธิภาพมากกว ่ายามาตรฐาน	 

imipramine	โดยให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ๒๑
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๔) ฤทธิ์ต้านอาการชัก (Anticonvulsive action)

	 การแพทย์แผนไทย	(Thai	traditional	medicine)	 

มีการน�าพรมมิมาใช้เป็นสมุนไพรแก้ลมบ้าหมู๓	ซ่ึงในปัจจุบัน 

มีการน�าพรมมิมาทดสอบในสัตว์ทดลอง	เช่น	หนูตะเภา	 

หนูถีบจักร	เป็นต้น	พบว่า	สารสกัดน�้าจากพรมมิขนาด	 

๑	-	๓๐	กรมั/กโิลกรมั	สามารถควบคมุอาการลมชกั	(epilepsy)	

ได้เป็นอย่างดี	โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง๒๒

กลไกการออกฤทธิ์ (Mechanism of actions)
	 จากรายงานการวิจัยที่แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของ

พรมมิเกี่ยวกับสุขภาพของสมอง	มีดังต่อไปนี้

	 ๑)	กลไกการออกฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระ	(anti-

oxidant)	จากรายงานการวิจัยการให้สาร	bacoside	A	ขนาด	 

๑๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	ทางหน้าท้องหนูตะเภาที่ได้รับ

ควันบุหรี่เป็นเวลา	๑๒	สัปดาห์	เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม	 

พบว่า	การต้านอนุมูลอิสระของสาร	bacoside	A	เกิดจากสาร	 

bacoside	A	ไปเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของเอนไซม์ที่ใช้

ในการขจัดอนุมูลอิสระ	เช่น	superoxide	dismutase	(SOD),	

catalase	(CAT),	glutathione	peroxidase	(GPX)	และ	glutathi-

one	reductase	(GR)	ในสมองหนูตะเภาได้อย่างมีนัยส�าคัญ	

(p	<	๐.๐๐๑)๒๓ 

	 ๒)	กลไกการปกป้องเซลล์ประสาท	(neuroprotection)	

จากรายงานวิจัยการทดสอบการปกป้องเซลล์ประสาทจาก

การท�าลายของ	β-amyloid	ในเซลล์เพาะเลี้ยง	(primary	corti-

cal	cell	culture)	พบว่า	สารสกัดเอทานอลร้อยละ	๙๕	จาก

พรมมิ	มีฤทธิ์ต้านการเกิด	lipid	peroxidation	(TBARs	assay)	

โดยให้ค่า	IC
50
	เท่ากับ	๘๑.๙๗	±	๑.๒๔	ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	 

ลดการเกิด	metal	ion	reducing	(FRAP	assay)	โดยให้ 

ค่า	IC
50
	เท่ากบั	๔๐๐	ไมโครกรมั/มลิลลิติร	ลดการเกดิ	oxidative	 

stress	ภายในเซลล์	(intracellular	ROS)	โดยสารสกัดพรมมิ 

ความเข้มข้น	๑๐๐	ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	ให้ค่าอัตราส่วน

ระหว่าง	ROS/cell	viability	เท่ากบั	๐.๖๗	ปกป้องเซลล์ประสาท

จำก β-amyloid	25-35	ความเข้มข้น	๕๐	ไมโครโมลาร์	โดย 

สารสกัดพรมมิความเข้มข้น	๑๐๐	ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	

สามารถปกป้องเซลล์ประสาทจาก	β-amyloid	25-35	โดยเซลล์

ประสาทอยู่รอดร้อยละ	๑๐๐	และสามารถยับยั้งการท�างาน

ของเอนไซม์	acetylcholinesterase	ภายในเซลล์ประสาท๒๔

	 ๓)	กลไกการเพิม่การเรยีนรูแ้ละการจดจ�า	(memory	

formation)	จากรายงานการวิจัยการให้สารสกัดจากใบพรมมิ	 

เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และการจดจ�าในหนูตะเภาแรกเกิด	(post-

natal	rats)	พบว่า	การให้สารสกัดเอทานอลจากใบพรมมิ	

ขนาด	๔๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	ทางปาก	จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ 

และการจดจ�า	ซ่ึงเกิดจากปริมาณสารส่ือประสาท	serotonin	

(5-HT)	ในสมองเพิ่มขึ้น	และ	dopamine	ลดลง	โดยกลไก

การออกฤทธิ์เพิ่มปริมาณสารส่ือประสาท	serotonin	(5-HT)	 

เกดิจากการแสดงออกของยนีทีใ่ช้ในการสร้างเอนไซม์	trypto-

phan	hydroxylase	(TPH2)	และ	serotonin	transporter	(SERT)	

ที่เพิ่มมากขึ้น๒๕

การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)
	 จากรายงานการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของ

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจ�าหน่ายหน้าเคาน์เตอร์	(over	the	

counter	herbal	remedy)	ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดเอทานอล

จากพรมมิที่ท�าการหามาตรฐานสารส�าคัญทางด้านเคมีแล้ว	

(chemically	standardized	alcoholic	extract)	ในหนูตะเภา	

Sprague-Dawley	เพศผู้	พบว่า	การให้ยาขนาด	๓๑	มิลลิกรัม/

กิโลกรัม/วัน	ทางปาก	เป็นเวลา	๑	สัปดาห์	มีผลท�าให้ 

การท�างานของ	cytochrome	P450	3A	(CYP3A)	mediated	 

testosterone	6β-hydroxylation	ที่ตับและล�าไส้ลดลง	๒	

และ	๑.๕	เท่า	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม	และ 

การแสดงออกยีนที่ใช้ในการสร้าง	P-glycoprotein	(Pgp)	ที่ 

ล�าไส้ลดลง	แต่ไม่มผีลต่อ	Pgp	ทีต่บั	ดงันัน้ยาทีถ่กูเมแทบอลซิมึ 

ด้วย	CYP3A	และ	Pgp	จะช้าลง	ท�าให้ค่า	AUC	และ	Cmax	

ของยาสูงขึ้น	เช่น	carbamazepine	และ	digoxin	เป็นต้น๒๖

การศึกษาทางด้านคลินิก (Clinical study)
	 จากการรายงานผลการศึกษาทั้งทางด้านพรีคลินิก	 

(preclinical	investigations)	และคลินิกหลายฉบับ	เช่น	 

การศกึษาผลการส่งเสรมิในการเรยีนรูแ้ละการจดจ�าของพรมมิ

ในผูป่้วยทีม่อีาการวติกกงัวลทางประสาท๒๗	(anxiety	neurosis)	

และในเดก็๒๘	ด้วยวธิกีาร	single-blind	open	clinical	studies	พบ

ว่า	สารสกัดเอทานอลจากพรมมิมีผลช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 

และการจดจ�า	หลังจากมีการศึกษาในอาสาสมัคร	(human	

volunteers)	ในระดบั	clinical	trials	จนเป็นทีน่่าพอใจแล้ว	จงึมี

การน�าสารสกัดมาตรฐานพรมมิมาใช้ในทางคลินิก

	 ผลการศกึษาการเรยีนรูแ้ละการจดจ�าในอาสาสมคัร 

ที่มีสุขภาพดี	(healthy	human	subjects)	ด้วยวิธีการ	dou-

ble-blind	placebo-controlled	design	โดยการให้สารสกัด 

เอทานอลจากพรมมิขนาด	๓๐๐	มิลลิกรัม	วันละครั้ง	เป็น

เวลา	๑๒	สัปดาห์	พบว่า	พรมมิมีผลท�าให้สมองประมวลผล

ได้เร็วขึ้น	(information	processing)	การเรียนรู้ทางภาษาและ

การจดจ�าค�าดีขึ้น๒๙
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	 ผลการศึกษาการเรียนรู้และการจดจ�าของสารสกัด

พรมมใินผูส้งูอายทุีม่อีายอุยูใ่นช่วง	๔๐	–	๖๕	ปี	จ�านวน	๗๖	คน	 

ด้วยวิธีการ	double-blind	randomized,	placebo	control	study	

ให้สารสกดัเอทานอลจากพรมม	ิขนาด	๓๐๐	–	๔๕๐	มลิลกิรมั/

กโิลกรมั	เทยีบได้กบัพรมมแิห้ง	๖	และ	๙	กรมั	ตดิต่อกนันาน	

๓	เดือน	วัดความสามารถในการจดจ�า	(memory	functions)	

และ	อาการวติกกงัวล	ก่อนได้รบัสารสกดัเอทานอลจากพรมมิ 

เปรียบเทียบกับหลังการได้รับพรมมิ	พบว่า	พรมมิมีผลช่วย 

ในการจดจ�าข้อมูลใหม่ๆ	ได้เป็นอย่างดี๓๐

การศึกษาทางด้านพิษวิทยา (Toxicological study)
	 จากการรายงานทางดา้นพษิวทิยาของพรมมิ	พบวา่	

ยังไม่พบปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงใดๆ	ตาม

ข้อก�าหนดของการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	

(regulatory	pharmacological	and	toxicological	studies)	โดยมี

รายงานดังต่อไปนี้

	 ค่า	LD
50
	ของสารสกัดน�้าและสารสกัดแอลกอฮอล์

จากพรมมิในหนูตะเภามีค่าเท่ากับ	๑,๐๐๐	มิลลิกรัม/กิโลกรัม	

และ	๑๕	กรัม/กิโลกรัม	ตามล�าดับ	เมื่อให้โดยการฉีดเข้า

ทางหน้าท้อง	ส่วนค่า	LD
50
	ของสารสกัดแอลกอฮอล์จาก

พรมมิมีค่าเท่ากับ	๑๗	กรัม/กิโลกรัม	เมื่อให้ทางปาก	การให้ 

สารสกดัน�า้จากพรมมทิางปากในขนาด	๕	กรมั/กโิลกรมั	ไม่พบ 

ความเป็นพิษใดๆ

	 ผลการศึกษาความปลอดภัยในการใช้สาร	baco-

sides	ที่สกัดแยกได้จากพรมมิ	ในขนาด	๑๐๐	มิลลิกรัม	และ	 

๒๐๐	มิลลิกรัม	ซ่ึงเป็นขนาดยาท่ีให้ผลทางด้านเภสัชวิทยา	

ในอาสาสมัครเพศชายที่สุขภาพดี	พบว่า	ไม่มีความเป็นพิษ

ใดๆ	ทั้งทางด้านโลหิตวิทยา	(haematological)	และชีวเคมี	

(biochemical	laboratory	investigations)	และไม่พบปฏิกิริยา

อันไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงใดๆ๓๑

บทสรุป
	 พรมมิเป็นผักพื้นบ้านที่มีขนาดเล็ก	มีต้นก�าเนิดอยู่

ในประเทศเนปาลและอินเดีย	และมีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่

ทั่วไปในเขตอบอุ่นจนถึงร้อนช้ืน	ในประเทศไทยพบได้ตาม

บริเวณที่ชุ่มน�้าจนถึงน�้าท่วมขัง	ทางการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์อายุรเวทมีการน�าพรมมิมาใช้ในการรักษาอาการ

และโรคหลายชนิดด้วยกัน	โดยอาการหรือโรคที่เก่ียวข้องกับ

ระบบประสาท	ได้แก่	แก้ลมบ้าหมู	แก้ปวดประสาท	ท�าให้

สงบ	ลดอาการผิดปรกติทางประสาท	เป็นต้น	นอกจาก

นั้นยังใช ้เป ็นยาบ�ารุงประสาท	ส่งเสริมการท�างานของ

สมอง	เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยในปัจจุบันที ่

เก่ียวกับองค์ประกอบทางเคมี	ฤทธิ์ทางชีวภาพ	และผลทาง 

ด้านคลนิกิ	โดยพบว่า	สารส�าคญัทีอ่อกฤทธิค์อืสารทีจ่ดัอยูใ่น

กลุ่ม	saponin	ที่ชื่อว่า	bacosides	สารชนิดนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

เป็นที่น่าสนใจ	ได้แก่	เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และ 

การจดจ�า	ลดอาการวติกกังกล	ลดอาการซมึเศร้า	และป้องกนั

การเกิดอาการลมชัก	ส่วนผลทางด้านคลินิก	พบว่า	พรมมิ

มีฤทธิ์เพิ่มการเรียนรู้และการจดจ�าและลดอาการวิตกกังวล	

นอกจากน้ันการศึกษาทางด้านพิษวิทยา	พบว่า	พรมมิมี 

ความปลอดภัยสูง	เน่ืองจากการได้รับพรมมิในระดับยาที่มี

ผลต่อการรักษา	ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์และ 

ผลข้างเคยีงใดๆ	จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น	จะเหน็ได้ว่า	พรมมิ 

เป็นพืชผักที่น่าสนใจที่น่าจะมีการพัฒนาต่อไป	เน่ืองจากเป็น

พืชที่พบได้ง่ายภายในประเทศ	อีกทั้งยังเพาะปลูกและขยาย

พันธุ์ได้โดยง่าย	จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนัก	ซึ่งน่า

ทีจ่ะน�ามาบรโิภคเป็นพชืผกัอาหาร	และน�าไปพฒันาเป็นยาทีม่ ี

ผลทางการรักษาอาการหรือโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง	

เช่น	ภาวะสมองเส่ือม	อาการวิตกกังวล	และอาการซึมเศร้า	

เป็นต้น	โดยอาการหรอืโรคทางระบบประสาทส่วนกลางเหล่านี้

ส่วนใหญ่จะพบในผูส้งูอายหุรอืผูป่้วยทีไ่ด้รบัอบุตัเิหตทุางสมอง	 

ซึ่ ง นับวันประชากรภายในประเทศและประชาคมโลก

ก�าลังย่างเข้าสูงวัยผู ้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะ	ในปัจจุบันใน 

บางประเทศ	เช่น	อินเดีย	รวมทัง้ประเทศไทย	ได้มีการน�าพรม

มมิาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร	(supplement	food)	เป็นที่ 

เรียบร้อยแล้ว	และยังคงรอการพัฒนาไปเป็นยาแผนปัจจุบัน
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Abstract

Bacopa: herb for brain health

Chanchai Sardsaengjun

Faculty	of	Pharmaceutical	Sciences,	Huachiew	Chalermprakiet	University

18/18	Bangna-trad	KM18,	Bangchalong,	Bangplee,	Samutprakarn	10540

	 Bacopa	was	a	traditional	vegetable,	originated	in	Nepal	and	India.	It	distributed	throughout	the	marshes	and	 

wetlands	in	Thailand.	In	Thai	traditional	medicine	and	Ayurvedic	medicine,	Bacopa	was	used	to	treat	brain	disorders	such	 

as	anti-epilepsy,	analgesic,	and	promoted	sleep,	etc.	Many	researchs	about	the	chemical	composition	of	Bacopa	showed	

that	bacosides,	classified	in	saponin,	could	increase	learning	and	memory.	Moreover,	it	could	also	reduce	anxiety,	depression	

and	epilepsy.	It	has	not	been	reported	any	untoward	and	side	effects	in	regulatory	pharmacological	and	toxicological	studies.
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