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สงวนลิขสิทธิ์ ต�มพระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยนเรศวร ห�้มก�รลอกเลียนไม่ว�่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ของหนังสือเล่มนี้ ไม่ว�่ในรูปแบบใด ๆ นอกจ�กจะได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กสำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยนเรศวร เท่�นั้น 

ผู้จัดพิมพ ์ สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยนเรศวร 

 
มีวางจำาหน่ายที ่ 1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  สาขา ศ�ล�พระเกี้ยว กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-7000-3 

   สย�มสแควร์ อ�ค�รวิทยกิตติ์  กรุงเทพฯ โทร. 0-2218-9881, 0-2255-4433 

   มห�วิทย�ลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-5 

   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี จังหวัดนครร�ชสีม� โทร. 044-216131-2 

   มห�วิทย�ลัยบูรพ� จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 

   โรงเรียนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล�้ (รร.จปร.) จังหวัดนครน�ยก โทร. 037-393-023, 037-393-036 

   จัตุรัสจ�มจุรี กรุงเทพฯ โทร. 0-2160-5301 

   มห�วิทย�ลัยพะเย� โทร. 0-5446-6799, 0-5446-6800 

   มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น โทร. 044-922662-3 

   ส�ข�ย่อยคณะครุศ�สตร์จุฬ�ฯ โทร. 0-2218-3979 

   ส�ข�หัวหม�ก โทร. 02-374-1378 
 2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ�ค�รวิทยบริก�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 50 ถนนง�มวงศ์ว�น   
  แขวงล�ดย�ว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 โทร. 0-2579-0113 
 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ�ค�รอเนกประสงค์ ชั้น 1 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ถนนพระจันทร์  
  แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-3899, 0-2623-6493 
  สาขา ศูนย์หนังสือมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5394-4990-1 

   ศูนย์หนังสือมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จังหวัดสงขล� โทร. 0-7428-2980, 0-74282981 

   ศูนย์หนังสือมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล� จังหวัดยะล� โทร. 0-7329-9980  
 4. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
               40000 โทร. 0-4320-2842 
 5. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตำ�บลข�มเรียง อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมห�ส�รค�ม 44150  
  โทร. 0-4375-4319 
 6. พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำากัด 54/3 ตำ�บลบ้�นกระแชง ถนนศิลป�ชีพ-บ�งไทร อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธ�นี   
  12000 โทร. 0-2977-9600-4 
 7. บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำากัด  99/89 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร   

  10900 โทร. 0-2938-0793 

 
กองบรรณาธิการ กองบรรณ�ธิก�รจัดทำ�เอกส�รสิ่งพิมพ์ท�งวิช�ก�รของสำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยนเรศวร 
ออกแบบปก  สัญญ� จันท� 
รูปเล่ม  สรญ� แสงเย็นพันธ ์
พิมพ์ที่  รัตนสุวรรณก�รพิมพ์ 3  30-31 ถนนพญ�ลิไท อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8101
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คุณความดีของหนังสือเล่มนี้ และงานวิจัยพรมมิทีท่�อยู่

ขอมอบให้แก่

พ่อ แม่ และครูอาจารย์

ผู้เป็นประหนึ่งพระพรหม...สร้างลูก/ลูกศิษย์คนนี้ขึ้นมา
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ค�น�
 พรมมิเป็นสมุนไพรที่มีอยู ่ในประเทศไทยและมีก�รใช้ม�อย่�งย�วน�น  

โดยอยู่ในตำ�รับย�ต่�ง ๆ เช่น ย�เขียวมห�พรหม ย�แก้ซ�งแห้งในเด็ก พรมมิยังเป็น

สมุนไพรที่นิยมใช้กันอย่�งม�กในก�รแพทย์อ�ยุรเวทของอินเดีย อย่�งไรก็ต�ม  

พรมมิยังไม่เป็นที่รู ้จักกันในวงกว้�งขว�งของประเทศไทยนัก จนเมื่อปี พ.ศ. 2548 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) ได้ประก�ศให้ทุนวิจัยในลักษณะ 

บูรณ�ก�รเพื่อวิจัยและพัฒน�สมุนไพรไทย รองศ�สตร�จ�รย์พร้อมจิต ศรลัมพ์  

ซึ่งเป็นผู ้ประส�นง�นโครงก�รอยู ่ในขณะนั้นได้แนะนำ�ให้ผู ้เขียนได้รู ้จักสมุนไพรนี้  

จนผู ้เขียนได้รวบรวมคณะนักวิจัยจัดทำ�โครงก�รวิจัยและพัฒน�สมุนไพรพรมมิ 

เพื่อใช้ในก�รบำ�รุงคว�มจำ�ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจ�ก วช. เป็นเวล�ต่อเนื่อง 4 ปี  

ซึง่ทำ�ให้ผูเ้ขยีนและคณะนกัวจิยัได้ข้อมลูคว�มรูพ้ืน้ฐ�นของพรมม ิตัง้แต่ด้�นองค์ประกอบ

ท�งเคมี ฤทธิ์ท�งเภสัชวิทย�ในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง พิษวิทย� ไปจนถึง 

เรื่องของก�รเพ�ะปลูกและเก็บเกี่ยวสมุนไพรพรมมิ ก�รตั้งตำ�รับส�รสกัดเป็นผลิตภัณฑ์

ย�เม็ดซึ่งนำ�ไปสู่ก�รวิจัยท�งคลินิกในอ�ส�สมัครสูงอ�ยุ และได้พบว่�ผลิตภัณฑ์พรมมิ 

ที่พัฒน�ขึ้นนั้น ทำ�ให้อ�ส�สมัครมีคว�มจำ�ที่ดีขึ้น มีสม�ธิดีขึ้น ส�ม�รถตอบสนองต่อ 

สิง่เร้�ได้ดขีึน้ รวมทัง้มสีมรรถภ�พท�งก�ย เช่น ก�รทรงตวัทีด่ขีึน้กว่�กลุ่มทีไ่ด้รบัย�หลอก 

ผูเ้ขยีนและคณะผูว้จิยัจงึได้ถ่�ยทอดองค์คว�มรูใ้นก�รผลิตผลิตภัณฑ์เสรมิอ�ห�รสมนุไพร

พรมมิในรูปแบบย�เม็ดน้ีให้แก่องค์ก�รเภสัชกรรม ต่อม�องค์ก�รเภสัชกรรมได้ผลิต

ผลติภณัฑ์เสริมอ�ห�รพรมมอิอกสูท้่องตล�ดในเดอืนกนัย�ยน พ.ศ. 2557 นบัเป็นตวัอย่�ง

นวตักรรมสมนุไพรทีก่ำ�เนดิขึน้จ�กองค์คว�มรูพ้ืน้ฐ�น และก�รวจิยัและพฒัน�ของนกัวจิยั

ในประเทศไทยอย่�งแท้จริง  

 เพื่อเผยแพร่คว�มรู ้เ ก่ียวกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ในก�รบำ�รุงสมอง 

และเสริมสร้�งคว�มจำ�นี้ ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมองค์คว�มรู้ 
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ทีเ่กีย่วข้องกบัพรมมใินด้�นต่�ง ๆ  ตัง้แต่ด้�นก�รใช้ท�งก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์

อ�ยุรเวท จนถึงคว�มรู้เชิงวิช�ก�รในเรื่ององค์ประกอบท�งเคมี ก�รควบคุมคุณภ�พ  

ก�รเพ�ะปลูกและเก็บเก่ียว ฤทธ์ิท�งเภสัชวิทย� และพิษวิทย� ก�รศึกษ�วิจัยพรมม ิ

ในมนุษย์ รวมถึงขั้นตอนก�รวิจัยพัฒน�ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รพรมมิ ข้อมูลต่�ง ๆ ใน

หนังสือเล่มนี้ ผู ้เขียนประมวลม�จ�กก�รวิจัยของนักวิจัยทั่วโลก รวมทั้งง�นวิจัย 

ของผู้เขียนและคณะ ในบ�งครั้งจำ�เป็นต้องมีก�รใช้ศัพท์เทคนิคชื่อเฉพ�ะ ซึ่งผู้เขียน 

จะใช้ภ�ษ�อังกฤษในกรณีท่ีศัพท์น้ัน ไม่มีคำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทย หรือเป็นที่เข้�ใจได้ง่�ย

กว่�ห�กใช้ภ�ษ�อังกฤษ เช่น ชื่อส�รเคมี ชื่อคน และชื่อวิทย�ศ�สตร์ของพืช เป็นต้น  

ก�รจัดทำ�ภ�พประกอบในหนังสือเล่มน้ี ภ�พถ่�ยท้ังหมดและภ�พว�ดพืช ได้จ�กผล 

ก�รทดลองของผู ้เขียนและผู ้ร่วมวิจัย สำ�หรับภ�พผลก�รวิจัย ที่ได้รับก�รตีพิมพ์ 

ในว�รส�รต่�ง ๆ ผู้เขียนได้ทำ�ก�รขออนุญ�ตสำ�นักพิมพ์นั้น ๆ อย่�งถูกต้องแล้ว  

 ผู ้เขียนหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในวงกว้�ง 

ตั้งแต่นักวิช�ก�ร นักวิจัย จนถึงประช�ชนทั่วไป ดังน้ัน บ�งบทของหนังสือเล่มน้ี  

อ�จมีก�รอธิบ�ยเชิงลึกและมีศัพท์เทคนิคอยู่ม�ก จึงขออภัยม�ในที่นี้ด้วย และยินดีน้อม

รับคำ�ติชม เพื่อพัฒน�ก�รเขียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กรกนก อิงคนินันท์

คณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยนเรศวร
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กิติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอกร�บขอบพระคุณ รศ. ภญ.พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้แนะนำ�ให้รู้จัก

สมุนไพรพรมมิ และให้คำ�ปรึกษ�ในก�รทำ�วิจัยและพัฒน�สมุนไพร ขอขอบคุณ คุณดุษฎี 

ผ่องแพ้ว ผู้สนับสนุนสมุนไพรพรมมิในช่วงแรกของก�รทำ�วิจัย ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัย 

ทุกท่�นดังมีร�ยน�มต่อไปนี ้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภก.ศักดิ์ชัย วิทย�อ�รีย์กุล 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภญ.จ�รุภ� วิโยชน์ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภญ.อรสร ส�รพันโชติวิทย� 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุทิส� ถ�น้อย 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภญ.กรองก�ญจน์ ชูทิพย์ 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภญ.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นิวัติ เทพ�วร�พฤกษ์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุภ�พร ชื่นชูจิตร

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ภก.ดำ�รงศักดิ์ เป๊กทอง 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พรนรินทร์ เทพ�วร�พฤกษ์ 

ดร.สุธิร� เลิศตระกูล 

ดร. ภก.ธนศักดิ์ เทียกทอง

ดร. ภก.ศร�วุฒิ อู่พุฒินันท์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปร�ณี น�งง�ม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จินตน�ภรณ์ วัฒนธร
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รองศ�สตร�จ�รย์ พญ.พูนศรี รังสีศจี 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภญ.วร�ภรณ์ ภูตะลุน 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุภ�พร มัชฌิมะปุระ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภญ. ร.ต.อ.หญิงสุช�ด� สุขหร่อง
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บทที่ 1 บทนำ 

2

2 

พรมมิเปนสมุนไพรที่เปนทั้งอาหารและยา ในตําราอายุรเวทของอินเดีย

ระบุวาพรมมิชวยเรื่องเพิ่มความจํา บํารุงสมอง รวมทั้งมีสรรพคุณทางยาอ่ืน ๆ  

อีกมากมาย จนไดชื่อวา พรมมิ หรือ Brahmi ซ่ึ ง มีความหมายถึงพระพรหม 

ผูใหกําเนิดโลก และสรรพส่ิง สําหรับในประเทศไทย มีหลักฐานการใชพรมมิเปนยา

ตั้งแตสมัยอยุธยา นอกจากสรรพคุณที่ มีการบันทึกทางการแพทยพื้นบานแลว 

ยังมีรายงานทางวิทยาศาสตร พิสูจนฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา และความปลอดภัย

ของพรมมิ ทั้งในระดับหลอดทดลอง สัตวทดลอง และมนุษย รวมทั้งมีการรายงาน

ดานองคประกอบทางเคมี ทําใหพรมมิจัดเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพในการนําไปใช

เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากความเส่ือม โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวของกับระบบประสาท

และสมอง นอกจากน้ี พรมมิยังแพรกระจายและขยายพันธุไดงาย โดยพบอยูทั่วไป

ในประเทศไทย และประเทศในเขตรอนชื้น จึงเหมาะที่จะนํามาพัฒนาตอเปน

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

ในบทน้ี จะกลาวถึงขอมูลทั่วไปของพรมมิ โดยจะกลาวถึงลักษณะทาง

พฤกษศาสตรของพรมมิ และพืชที่อยูในตระกูลเดียวกัน แหลงที่พบ และขอมูลการใช

ทางการแพทยแผนไทย และการแพทยอายุรเวท

ช่ือวิทยาศาสตรของพรมมิ

พรมมิมีชื่อวิทยาศาสตรวา Bacopa monnieri (L.) Wettst. เดิมพรมมิ

จัดอยู ในวงศ Scrophulariaceae แตปจจุบันมีการจําแนกพรมมิใหอยู ในวงศ  

Plantaginaceae  

พรมมิมีชื่อวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ที่เปนชื่อพอง (Synonym)(1) ไดแก

Anisocalyx limnanthiflorus (L.) Hance

Bacopa micromonnieria (Griseb.) B.L. Rob.
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9.  ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงส. คําอธิบาย ตําราพระโอสถ

พระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 

2542. 2 ed. กรุงเทพฯ: อมรินทร และมูลนิธิภูมิปญญา; 2548. 

10. สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แพทยศาสตรสงเคราะห: 

ภูมิปญญาทางการแพทยและมรดกทางวรรณกรรมของชาติ บุษยา ประภาสพงศ 

บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว; 2542. 

11. กรมหลวงวงศาธิราชสนิท. ตําราสรรพคุณยากรมหลวงวงศาธิราชสนิท และตํารา

ยาพระองคเจาสายสนิทวงศ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2544. 

12. เชาวน กสิพันธุ. ตําราเภสัชศึกษา. กรุงเทพฯ: สมาคมแพทยเภสัชกรรมไทย

โบราณ; 2522. 

13. พระยาพิศณุประสาทเวช. เวชศึกษาแพทยศาสตรสังเขป กรุงเทพฯ:

โรงพิมพไทย; 2452. 

14. โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. ตํารา

ประมวลหลักเภสัช. กรุงเทพฯ: สมาคมโรงเรียนแพทยแผนโบราณในประเทศไทย; 

2524. 

15. เทพพนม เมืองแมน, ภรณี หวังธํารงวงศ, อรษา สุตเธียรกุล, วรัญญา 

แสงเพชรสอง, รมไทร กลาสุนทร, . คูมือสมุนไพรรักษาโรคตามกลุมอาการ. 

กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล; 2533. 

16. Gohil KJ, Patel JA. A review on Bacopa monniera: Current research 

and future prospects. International Journal of Green Pharmacy. 

[Article]. 2010;4(2):1-9. 
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บทที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของพรมมิ
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จากการที่พรมมิมีสรรพคุณทางยาที่นาสนใจ โดยเฉพาะสรรพคุณดานการ

บํารุงความจํา ทําใหมีกลุมนักวิจัยในหลาย ๆ ประเทศศึกษาพรมมิ ทั้งทางเภสัชวิทยา

และองคประกอบทางเคมี และพยายามคนหาวาองคประกอบทางเคมีใดที่ทําใหพรมมิ

มีฤทธ์ิตอระบบประสาทและบํารุงความจํา รวมทั้งมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาอ่ืน ๆ ผูเขียน

ไดรวบรวมองคประกอบทางเคมีในพรมมิที่มีผูรายงานไวมาแสดงในบทน้ี แตมีสาร

บางชนิดท่ีโครงสรางตางกันแตนักวิจัยตั้งชื่อซํ้ากัน หรือสารชนิดเดียวกันแตนักวิจัย

ตางกลุมตั้งชื่อไวตางกัน ซ่ึงอาจทําใหผูอานเกิดความสับสน ผูเขียนจึงไดชี้แจงไวใน

บทน้ีดวย แมอาจทําใหเน้ือหาซับซอนไปบาง แตก็หวังวาจะเปนประโยชนกับผูอาน

ที่ตองการขอมูลในเคมีเชิงลึกของพรมมิ  

ในบทน้ีจะอธิบายถึงองคประกอบทางเคมีที่พบในพรมมิ โดยแบงกลุมตาม

โครงสรางทางเคมี อันไดแก ซาโปนินไกลโคไซด (saponin glycosides), อัลคาลอยด

(alkaloids), ฟลาโวนอยด (flavonoids) และ ฟนิลเอธานอยดไกลโคไซด (phenyl 

ethanoid glycosides) และในทายบทจะกลาวถึงการเตรียมสารสกัด และการพิสูจน

เอกลักษณของสารในพรมมิ

ซาโปนินไกลโคไซดในพรมมิ

องคประกอบทางเคมีที่มีรายงานวาเก่ียวของกับฤทธ์ิตอระบบประสาท

และบํารุงความจําของพรมมิคือ สารซาโปนินไกลโคไซด หรือ เรียกส้ัน ๆ วาซาโปนิน

(saponins) สารไกลโคไซด  (glycosides) หมายถึง สารที่ มี นํ้าตาลในโมเล กุล 

โดยเรียกสวนที่ ไม ใช นํ้าตาลวาอะไกลโคน  (aglycone) และเรียกอะไกลโคน

ของซาโปนินวา ซาโปเจนิน (sapogenin) สารอะไกลโคนในกลุมน้ีเปนสารจําพวก

สเตียรอยด (steroids) หรือไตรเทอรพีนอยด (triterpenoids) โดยสารอะไกลโคน

จะจับกับนํ้าตาลที่ตํ าแหน ง คารบอนที่  3 (C-3) ที่ มีออกซิเจนอยู เ รียกว า  
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67. Ingkaninan K, Phrompittayarat W, inventors; National Council of 

Thailand, assignee. Preparation of enriched saponin extract from 

Bacopa monnieri. Thailand Petit patent 4081. 2008 07 February 

2008. 
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บทที่ 3 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสารสกัดพรมมิ

48
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การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรเปนส่ิงสําคัญที่จะสงผลไปสูคุณภาพ

ของผลิตภัณฑที่มีสมุนไพรน้ันเปนองคประกอบ ในบทน้ี ผูเขียนบรรยายถึงวิธีการ

ควบคุมคุณภาพ และการจัดทํามาตรฐานทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุดิบพรมมิ 

โดยศึกษาสวนยอดของพรมมิซ่ึงเปนสวนที่ใชประโยชนทางสุขภาพ จากตัวอยางพรมมิ

ในประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศออสเตรเลีย รวม 13 ตัวอยาง นอกจากน้ี 

ยังกลาวถึงวิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพรมมิของนักวิจัยกลุมอ่ืน รวมทั้งมาตรฐาน

พรมมิที่ระบุในเภสัชตํารับของอังกฤษ (British Pharmacopoeia; BP) และเภสัช

ตํารับของอเมริกา (The United States Pharmacopeia; USP) โดยผูเขียนและคณะได

จัดทําโมโนกราฟ (monograph) ของพรมมิในประเทศไทยขึ้น และไดแสดงไว

ในสวนภาคผนวกทายเลม 

วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพ และปริมาณที่กลาวถึงในบทน้ี เปนวิธีที่

ใชไดทั่วไป แตสําหรับเทคนิคพิเศษที่ผูเขียนและคณะพัฒนาขึ้น (1-5) เพื่อใชในการ

วิเคราะหสารซาโปนินไกลโคไซด (saponin glycosides) ปริมาณนอย ๆ ในพรมมิ

จะกลาวไวในบทที่ 4

หมายเหตุ : ในบทน้ีจะเขียนชื่อสารเคมีและตัวทําละลายที่ ใชในการ

วิเคราะหเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหกระชับและเขาใจงาย

การควบคุมคุณภาพสมุนไพร

สมุนไพรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง 

“ผลิตผลธรรมชาติ ไดจาก พืช สัตว และแรธาตุ ที่ใชเปนยา หรือผสมกับสารอ่ืน

ตามตํารับยา เพื่อบําบัดโรค บํารุงรางกาย หรือใชเปนยาพิษ เชน กระเทียม น้ําผ้ึง 

รากดิน (ไสเดือน) เขากวางออน กํามะถัน ยางนอง โลติ๊น” ในพระราชบัญญัติยา

พ.ศ. 2510 ไดระบุความหมายของยาสมุนไพรวา ยาที่ไดจากพฤกษาชาติ สัตว
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เทคนิคที่มีความไวสูงในการวิเคราะห ์
องค์ประกอบทางเคมีในพรมมิ: 

การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยาและ

ลิควิดโครมาโตกราฟีแมสส์สเปกโตรเมตรีตวั
อย
า่ง
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ในบทน้ี จะกลาวถึงงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการพัฒนาการวิเคราะห

ที่มีความไวในการตรวจวัดสูงในการวัดสารซาโปนินไกลโคไซด (saponin glycosides) 

ซ่ึงเปนองคประกอบทางเคมีที่ สําคัญของพรมมิ สารกลุมซาโปนินไกลโคไซดน้ี 

มักมีการดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเล็ต (ultraviolet, uv) ไดต่ํา ทําใหไมไวตอการ

ตรวจวัดดวยเทคนิคทั่วไปที่เก่ียวของกับการดูดกลืนแสง uv เชน ลิควิดโครมาโตกราฟ

สมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography; HPLC) นักวิจัยหลาย

กลุมมีการพัฒนาการเพิ่มความไวในการทดสอบทางภูมิคุมกันวิทยา (immunoassay) 

และ ลิควิดโครมาโตกราฟแมสสสเปกโตรเมตรี (Liquid Chromatography Mass 

Spectrometry; LC/MS) เทคนิคที่มีความไวสูงเหลาน้ี เหมาะสําหรับการวิเคราะห

สารตัวอยางปริมาณนอยๆ เชน ในการวิเคราะหสารซาโปนินไกลโคไซดที่มีปริมาณ

นอยในตัวอยาง หรือในการศึกษาเภสัชจลนศาสตรของสมุนไพรพรมมิ

การวิเคราะหซาโปนินไกลโคไซดในพรมมิโดยวิธีการทดสอบทางภูมิคุมกันวิทยา  

วิธีการทดสอบทางภูมิคุมกันวิทยาเพื่อใชตรวจสอบสารสําคัญในสมุนไพร

เปนวิธีการที่ มีความไวและความแมนยําสูง โดยใชมอโนโคลนอลแอนติบอดี

(monoclonal antibody; mAb) หรือโพลีโคลนอลแอนติบอดี (polyclonal antibody;

pAb) ที่ มีความจําเพาะเจาะจงกับสารที่ตองการ วิเคราะห วิธีน้ียังมีขอดี คือ

มีความจําเพาะเจาะจงตอโครงสรางของสารที่ตองการวิเคราะห สามารถวิเคราะห

ตัวอยางในจํานวนมาก มีความสะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งการเตรียมตัวอยางกอน

การวิเคราะหทําไดงาย ไมยุงยาก

ในการศึกษาวิจัยพัฒนาวิธีวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในพรมมิ

กลุมนักวิจัยจากประเทศไทย ไดทําการผลิต  mAb ตอสาร  bacopaside I  

ตวั
อย
า่ง



85 

บทที่ 4

เทคนิคที่มีความไวสูงในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในพรมมิ: การทดสอบ

ทางภูมิคุมกันวิทยาและลิควิดโครมาโตกราฟแมสสสเปกโตรเมตรี

1 

บทที่ 1

บทนํา

1 

บทที่ 1

บทนํา

บทที่ 

5

118 

แนวทางการเกษตร
ที่เหมาะสมส� หรับพรมมิตวั
อย
า่ง



บทที่ 5 แนวทางการเกษตรที่เหมาะสมสำ หรับพรมมิ

120

120 

การเพาะปลูกสมุนไพรใหไดคุณภาพดี เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตยาหรือ

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อนํามาใชรักษาโรค หรือดูแลสุขภาพ จําเปนตองมี

การปฏิบัติที่ดีในการเกษตรและการเก็บเก่ียว (Good Agricultural and Collection 

Practices; GACP) อันครอบคลุมไปตั้งแตการคัดเลือกสายพันธุ แหลงปลูก ดิน นํ้า

สภาพภูมิอากาศ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การใหนํ้า ใสปุย การกําจัด วัชพืช 

สุขลักษณะและความสะอาด การเก็บเก่ียว การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การลาง 

ทําใหแหง การบด ลดขนาด การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การบันทึกขอมูล 

รวมทั้งการฝกและใหความรูเกษตรกรที่ทํางานใหปฏิบัติตามขอกําหนดเดียวกัน

บทน้ี จะกลาวถึงแนวทางการเกษตรของพรมมิที่เหมาะสมในประเทศไทย 

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองการปลูกในเรือนทดลองท่ีมีแสงแดดเขาตลอดวัน

โดยมีการมุงตาขายเพื่อปองกันแมลงเปนเวลา 1 ป (รูปที่ 5.1ก) เพื่อศึกษาผลกระทบ

ของฤดูกาล และอายุในการเพาะปลูกตอคุณภาพวัตถุดิบสวนตาง ๆ ของพรมมิ (1)  

แลวขยายผลการศึกษาไปในการปลูกในแปลงกลางแจง ที่จังหวัดพิษณุโลก อีก 2 ครั้ง 

ในเวลา 2 ป (รูปที่ 5.1ข และค) (2) การจัดทําแนวทางการเกษตรที่เหมาะสมน้ี 

ดําเนินการตามแนวทางการเกษตรและการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมสําหรับสมุนไพร 

ท่ีวางไวโดยองคการอนามัยโลก(3) นอกจากน้ี ตอนทายบทยังไดกลาวถึงเทคโนโลยี

ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อของพรมมิโดยยอไวอีกดวย

ขอมูลในบทน้ี จะเปนแนวทางสําหรับเกษตรกร หรือผูสนใจในการ

เพาะปลูก ดูแลรักษา และเก็บเก่ียวพรมมิ เพื่อการจําหนายหรือนํามาใชเอง เพื่อใหได

วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีความสมํ่าเสมอในทุกรุนการเพาะปลูก

ตวั
อย
า่ง



119 

บทที่ 5

แนวทางการเกษตรที่เหมาะสมสําหรับพรมมิ

85 

บทที่ 4

เทคนิคที่มีความไวสูงในการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีในพรมมิ: การทดสอบ

ทางภูมิคุมกันวิทยาและลิควิดโครมาโตกราฟแมสสสเปกโตรเมตรี

1 

บทที่ 1

บทนํา

1 

บทที่ 1

บทนํา

บทที่ 

6

154 

25. Yadav S, Sharma P, Srivastava A, Desai P, Shrivastava N. Strain 

specific Agrobacterium-mediated genetic transformation of Bacopa 

monnieri. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology.  

2014 2014/12/01/;12(2):89-94. 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของพรมมิตวั
อย
า่ง



บทที่ 6 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพรมมิ

156

156 

มีรายงานการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของพรมมิมากมาย โดยเฉพาะ

ฤทธ์ิที่เก่ียวของกับการทํางานของสมองและระบบประสาท อันเก่ียวกับการเรียนรู 

ความจํา การคลายความกังวล การตานการซึมเศรา การตานการชัก และผลตอสาร

ส่ือประสาทในสมองที่อาจไปเก่ียวของกับการรักษาโรคพารกินสัน (Parkinson’s 

disease) เปนตน โดยมีการศึกษาทั้งในวัตถุดิบพืชพรมมิ สารสกัดพรมมิ สารผสม

ซาโปนิน (saponins) ที่ไดจากพรมมิ ที่เรียกวา bacoside A และในรูปแบบสาร

บริสุทธ์ิ นอกจากน้ี ในบทน้ียังกลาวถึงกลไกการออกฤทธ์ิที่เก่ียวของกับการปกปอง

ระบบประสาทของพรมมิ รวมถึงการศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดพรมมิ และ

การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาอ่ืน ๆ ในพรมมิดวย

ผลของพรมมิตอการเรียนรูและความจํา

มีการศึกษาผลของพรมมิ ทั้งในรูปของสมุนไพร สารสกัด ของผสม จนถึง

สารบริสุทธ์ิ ตอการเรียนรูและความจํา โดยศึกษาทั้งในหลอดทดลอง สัตวทดลอง 

และในมนุษย ผลการศึกษาบงชี้ไปในทิศทางเดียวกันวาพรมมิมีผลตอการเรียนรู   

และความจํา แมวากลไกการออกฤทธ์ิยังไมชัดเจนนัก

การศึกษาแรก ๆ เก่ียวกับฤทธ์ิตอการเรียนรูและความจําของพรมมิมาจาก

ประเทศอินเดีย โดยมีการศึกษาพบวาสมุนไพรพรมมิ(1) และสารสกัดแอลกอฮอลจาก

พรมมิเพิ่มการเรียนรูในหนู(2) ตอมานักวิจัยกลุมเดียวกันน้ี ไดรายงานวาฤทธ์ิดังกลาว

ของพรมมิมาจากสารที่ชื่อ bacoside A และ B(3, 4) ซ่ึงมีการอางอิงกันอยางกวางขวางแต

อยางไรก็ตาม ภายหลังกลับพบวา bacoside A เปนของผสมของสารซาโปนินไกลโคไซด

(saponin glycosides) 4 ชนิด คือ bacoside A3, bacopaside II, bacopaside X  

และ bacopasaponin C(5) แตสําหรับ bacoside B ยังคงไมทราบขอมูลแนชัดวาคือ

สารอะไร(6)
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บทที่ 7 การศึกษาการใช้พรมมิในมนุษย์

202

202 

สมุนไพรพรมมิมีการใชอยางแพรหลายในประเทศอินเดีย และมีการศึกษา

การใชพรมมิในมนุษย (clinical studies) มามากกวา 10 การศึกษา ทั้งในประเทศ

อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยนอกจากจะศึกษาความ

ปลอดภัยในการใชแลว ยังมุงเนนการศึกษาประสิทธิภาพของพรมมิตอความจํา 

และการเรียนรู  มีบางรายงานที่ศึกษาผลของสารสกัดพรมมิตอความเครียด 

และสภาวะทางอารมณ และยังมีการศึกษาผลของพรมมิตอการเสริมสรางเชาวน

ปญญา และความจําในเด็กอีกดวย ส่ิงที่ตองพิจารณาในการอานขอมูลในการศึกษา

เหลาน้ัน คือความนาเชื่อถือและความรัดกุมในการออกแบบการศึกษาและการทํา

การทดลอง นอกจากน้ี ยังมีเรื่องความแตกตางของตัวอยางสารสกัดพรมมิที่ใชใน

การศึกษาที่ตองคํานึงถึง ซ่ึงจะกลาวถึงในสวนตอไป

ตัวอยางพรมมิที่ใชในการศึกษา

ตัวอยางสารสกัดพรมมิที่ใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่รวบรวมมาไดน้ี 

เปนสารสกัดท่ีมีการควบคุมมาตรฐาน (standardization) แลว โดยมาจาก 6 แหลง 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1.  Keenmind® (CDRI 08) เปนผลิตภัณฑรูปแบบแคปซูล ที่บรรจุ 150 

หรือ 160 มก. ของสารสกัดพรมมิมาตรฐานที่ไดจากการสกัด ราก ใบ และลําตนของ

พรมมิดวย เอธานอล 50% สารสกัดมีการควบคุมมาตรฐานใหมี bacosides ไมนอยกวา

รอยละ 55-60(1-4) วัตถุดิบพรมมิไดจากเบงกอลตะวันตก (West Bengal) ประเทศอินเดีย

โดยแคปซูลขนาด 160 มก. บรรจุสารสกัดที่มาจาก 4 กรัมของพืชแหง (25:1) หรือ

แคปซูลชนาด 150 มก. บรรจุสารสกัดที่มาจาก 3 กรัมของพืชแหง (20:1)  
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บทที่ 8 การวิจัยพัฒนาพรมมิ...จากตลิ่ง...สู่ตลาด…

240

240 

ในปจจุบันน้ี อายุเฉล่ียของประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น อัตราสวนของ

คนสูงอายุกับคนหนุมสาวก็เพิ่มขึ้น โลกกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุ โรคที่เกิดจาก

ความเส่ือมของระบบประสาทและความทรงจํา เปนโรคเรื้อรังและเปนสาเหตุให

คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุนอยลง ยาหรือสมุนไพรที่จะสามารถนํามารักษา

หรือบรรเทาอาการโรคที่เกิดจากการเส่ือมน้ี จึงมีความสําคัญทั้งทางดานสุขภาพ  

และเศรษฐกิจ สมุนไพรที่มีศักยภาพในการนํามาใชเพื่อบํารุงสมอง บํารุงความจํา 

ที่มีขายอยูในทองตลาด ไดแก แปะกวย (gingko) และโสม ซ่ึงเปนพืชที่ไมสามารถ

ปลูกไดในประเทศไทย แตเม่ือไมนานมาน้ี คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ขอนแกน และธรรมศาสตร ไดรวมมือกันศึกษาพืชสมุนไพรไทยที่ขึ้นริมตล่ิง และ

ไมเปนที่รูจักแพรหลายนัก จนสามารถพิสูจนไดถึงคุณประโยชนในการใชบํารุ ง

ความจํา โดยศึกษาทั้งองคประกอบทางเคมี ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาทั้งในหลอดทดลอง

และสัตวทดลอง พิษวิทยา จนมาถึงการศึกษาในมนุษย และนําไปสูการถายทอดให

ภาคเอกชนผลิตเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารออกสูประชาชนในที่สุด

ในบทน้ี จะกลาวถึงปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหพรมมิกาวผานจากสมุนไพร

ริมตล่ิง มาสูผลิตภัณฑเสริมอาหารในตลาด รวมทั้งขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา

สมุนไพรพรมมิ เพื่อเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อเปนตัวอยางในการวิจัยและพัฒนา

สมุนไพรไทย จากหองปฏิบัติการสูผลิตภัณฑที่ประชาชนนําไปใชประโยชนทางสุขภาพ

ได 

ทุนวิจัยเชิงบูรณาการ 

ทุนสนับสนุนการวิจัย มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดการ วิ จัย

ในทิศทางตาง ๆ ในป พ.ศ. 2547 ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหทุน
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พรมมิ (PROM-MI)

Bacopa monnieri (L.) Wettst.

Brahmi  

Synonyms Dwarf bacopa; Indian pennywort; Thyme leaved gratiola 

Category Memory enhancer, anticognitive, neuroprotective,  

anti-inflammatory 

 Brahmi is the dried aerial part of Bacopa monnieri (L.)

Wettst. (Family Plantaginaceae), PNU Herbarium (Saesong001-013) 

Constituents It contains various classes of chemical groups such as sterols, 

flavonoids and saponins. The major compounds for memory and cognition 

enhancement are steroidal saponin glycosides e.g. bacoside A3, bacopaside 

I, bacopaside II, bacopaside X, and bacopasaponin C. 

Description of the plant Brahmi is an aquatic plant often found in 

marshy areas. It is a small creeping herb with numerous branches, small 

oblong leaves, and white-purple flowers. The leaves of Brahmi are bright 

green, succulent, oblong, margin entire, 0.4-1.0 cm wide and 0.5-2.5 cm 

long and are arranged oppositely on the stem, with no petiole. The stems 

are a lighter green, succulent, with numerous branches, glabrous, soft, 

10-40 cm long, 1-3 mm thick, and often showing sprouting rootlets. The 

flowers are small with a purplish hue, axillary and solitary on pedicels, 
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