
 

                                              9 Sep 2018 
                                            

“บัวบก” สมนุไพรบ ำรุงสมอง 
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) เป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของไทยและของประเทศในเขตร้อน       
ถึงอบอุ่น ซึ่งมีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์แผนโบราณอย่างกว้างขวาง และจากการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยพบว่า     
มีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวบก รวมถึงการศึกษาวิจัยทางคลินิกจ านวนมาก โดยสารออกฤทธิ์ส าคัญ
ที่พบในบัวบกเป็นสารกลุ่มไตรเทอร์พีน (triterpenes) ได้แก่ madecassic acid, asiatic acid, asiaticoside 
และ madecassoside เป็นต้น บัวบกมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ บ ารุงสมอง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิต ปกป้องเซลล์ประสาท และเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้ 

ฤทธิ์บ ารุงสมอง เพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดและการรับรู้  และต้านภาวะความจ าเสื่อมของบัวบกได้รับ
ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายและเป็นผักพ้ืนบ้านที่นิยมใช้รับประทาน ดังนั้นจึงมี
งานวิจัยทางคลินิกเก่ียวกับฤทธิ์ดังกล่าวจ านวนมาก มีการศึกษาในอาสาสมัครที่หลากหลายกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดบัวบกต่อกระบวนการคิดและภาวะอารมณ์ของอาสาสมัครสูงวัย 
(อายุเฉลี่ย 65.05 ± 3.56 ปี) จ านวน 28 คน ทั้งชายและหญิง โดยให้อาสาสมัครรับประทานแคปซูลสารสกัด
บัวบกขนาดวันละ 250, 500 และ 750 มก. (ประกอบด้วย tannic acid, asiaticoside และ asiatic acid     
ไม่ต่ ากว่า 29.9, 10.9 และ 48.89 มก./ก. ตามล าดับ) ติดต่อกันนาน 2 เดือน ท าการทดสอบกระบวนการคิด
และภาวะอารมณ์ของอาสาสมัครด้วยวิธี  computerized assessment battery test และ Bond-Lader 
visual analogue scales พบว่า อาสาสมัครกลุ่มที่รับประทานแคปซูลสารสกัดบัวบกขนาด 750 มก./วัน      
มีผลคะแนนการทดสอบดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบัวบกมีประสิทธิภาพในการช่วย
บ ารุงสมอง ช่วยฟ้ืนฟูกระบวนการคิด ความจ า และอารมณ์ของผู้สูงอายุได้  (1) และในการทดลองให้
อาสาสมัคร อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะบกพร่องทางการรับรู้เล็กน้อย (mild cognitive impairment) 
รับประทานสารสกัดบัวบกขนาดวันละ 1,000 มก. (แบ่งให้รับประทาน 2 ครั้ง/วัน ครั้งละ 500 มก.) ติดต่อกัน
นาน 6 เดือน ทดสอบกระบวนการคิดและการรับรู้ด้วยวิธี mini-mental state examination (MMSE) และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน พบว่าการรับประทานสารสกัดบัวบกมีผลช่วยฟ้ืนฟูกระบวนการคิดและ
การรับรู้ อีกท้ังยังมีผลช่วยลดภาวะความเครียด ลดความดันโลหิต และช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น (2) 

ผลของการรับประทานสารสกัดบัวบกต่อกระบวนการคิดและการรับรู้ของอาสาสมัครวัยกลางคน 
(middle-aged) ที่มีสุขภาพดีทั้งหญิงและชายจ านวน 41 คน (ชาย 19 คน, หญิง 22 คน) โดยให้รับประทาน
แคปซูลสารสกัดบัวบกขนาดวันละ 3-4 ก. นานติดต่อกัน 2 เดือน ท าการทดสอบกระบวนการคิดและการรับรู้
ของอาสาสมั ครด้ วยวิ ธี  Woodcock-Johnson Cognitive Abilities Test III (WJ CAT III) ในช่ ว งก่ อน
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รับประทานสารสกัด (เริ่มต้นการศึกษา) และในวันที่ 40, 60 และ 90 ของการศึกษา ผลการศึกษาแสดงให้   
เห็นว่าการรับประทานสารสกัดบัวบกมีผลช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและการรับรู้ของอาสาสมัครได้ (3) 

นอกจากนี้ การให้อาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิงจ านวน 35 คน (ชาย 18 คน, หญิง 15 คน) ที่ป่วยเป็น
โรควิตกกังวล (generalized anxiety disorder) รับประทานแคปซูลสารสกัดบัวบกขนาด 500 มก. วันละ      
2 ครั้งหลังอาหาร นานติดต่อกัน 60 วัน และประเมินภาวะทางจิตใจ ความเครียด และกระบวนการคิด โดยใช้
แบบสอบถาม พบว่าการรับประทานแคปซูลสารสกัดบัวบกมีผลคลายความเครียดและวิตกกังวล และยังช่วย
ฟ้ืนฟูกระบวนการคิดและการรับรู้ของผู้ป่วยได้อีกด้วย (4) 

จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บัวบกมีฤทธิ์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคิดและการรับรู้ใน
อาสาสมัครช่วงอายุระหว่างวัยกลางคนถึงสูงวัย และผู้ป่วยโรควิตกกังวลได้ดี จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง      
ในการใช้เป็นยาเพื่อบ ารุงสมองได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวังเก่ียวกับการรับประทานบัวบกอยู่บ้าง โดยผล
จากการศึกษาในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่า  ส่วนสกัดไตรเทอร์พีน (triterpene fraction)          
จากบัวบกมีฤทธิ์ต้านการเกิดลิ่มเลือดในกระแสเลือด (antithrombotic effect) ดังนั้นจึงควรระมัดระวังใน
การใช้ร่วมกับยากลุ่มดังกล่าว และยาที่มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (antiplatelet drug) เช่น 
aspirin เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ (5) 
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