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ผักพื้นบ้านบ ารุงสมอง : พรมมิ 
 

พิชานันท์ ลีแก้ว 
ส านักงานข้อมูลสมุนไพร 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

พรมมิ หรือ ผักมิ (Bacopa monnieri (L.) Pennell) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่นในด้านของ        
การใช้เป็นยาบ ารุงสมองและความจ า สามารถน ามารับประทานเป็นผักลวกจิ้มกับน้ าพริก โดยลักษณะของ   
ต้นพรมมิจะเป็นพืชล้มลุก ล าต้นเลื้อยแผ่ไปตามดิน มีรากงอกท่ีข้อ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปช้อนหรือรูปไข่กลับ 
ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมไข่กลับ มีสีขาวหรือม่วงอ่อน 
สรรพคุณของพรมมิตามต ารายาไทย ใช้เป็นยาบ ารุงประสาท บ ารุงก าลัง บ ารุงหัวใจ  ยาขับโลหิต แก้ไข ้ขับพิษ
ร้อน และขับเสมหะ (1) และในต าราอายุรเวทของอินเดียพบว่า เป็นเวลากว่า 3,000 ปีมาแล้วที่พรมมิ          
ถูกน ามาใช้เป็นยาเพ่ือช่วยฟื้นฟูความจ า และบ ารุงสมอง (2) 

สารออกฤทธิ์ส าคัญที่มีผลต่อระบบประสาทที่พบในต้นพรมมิเป็นสารกลุ่ม triterpenoid saponin          
ที่ชื่ อว่า  bacosides ซึ่ งชนิดที่มีรายงานการศึกษามากที่สุดได้แก่  bacoside A และ bacoside B (3)              
ในการศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดพรมมิต่อการฟื้นฟูความจ าในอาสาสมัครที่มีภาวะสูญเสียความจ า
เนื่องจากอายุมาก (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) โดยให้อาสาสมัครรับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิขนาดวันละ 
300-450 มก. (ประกอบด้วยสารสกัด bacosides อย่างน้อย 40%) นาน 12 สัปดาห์พบว่า อาสาสมัคร          
มีทักษะในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบความจ าดีขึ้น (4, 5) และการศึกษาในเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-18 ปี 
โดยให้รับประทานแคปซูลสารสกัดพรมมิวันละ 1 แคปซูล (ประกอบด้วยสารสกัดพรมมิมาตรฐาน 225 มก.) 
นาน 4 เดือนพบว่า พรมมิมีผลช่วยเพ่ิมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (6) 
นอกจากนี้ยังพบว่าการให้เด็กสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder) รับประทานสารสกัด
พรมมิขนาด 50 มก. (ประกอบด้วย bacosides 20%) วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ มีผลช่วยให้เด็ก           
มีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้น (7) และจากการศึกษาด้านความปลอดภัยของพรมมิในอาสาสมัครสุขภาพดี
จ านวน 23 คน อายุระหว่าง 18 - 45 ปี โดยให้รับประทานสารสกัดพรมมิ (BacoMindTM) ขนาด 300 มก./
วัน ติดต่อกัน 15 วัน และตามด้วยขนาด 450 มก./วัน อีก 15 วันไม่พบความเป็นพิษแต่อย่างใด (8) แต่มี
อาสาสมัครบางรายมีอาการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร และมีอาการคลื่นไส้ (4) 

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตและจ าหน่ายพรมมิในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือใช้บ ารุงสมอง
และความจ า ซึ่งจากการรวบรวมผลการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพรมมิต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
คิด การเรียนรู้ และการฟ้ืนฟูความจ าในระดับคลินิกแสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ให้ผลในเชิงบวก และค่อนข้างมี
ความปลอดภัย ดังนั้น สมุนไพรพรมมิจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้บ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความจ าเสื่อมได้ 
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