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ป้ องกันสมองของคุณจากความเสือ่ ม
ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายเราเป็ นระบบที่ซบั ซ้อนมากที่สุดระบบหนึ่ง ซึ่งด้วย
เหตุผลก็ควรจะเป็ นเช่นนั้น เพราะระบบภูมิคุม้ กันต้องสามารถปกป้องเซลล์ทุกเซลล์ เนื้อเยือ่
และอวัยวะทั้งหมดจากภัยร้ายทุกอย่างตั้งแต่การบุกรุ กของแบคทีเรี ย ไวรัส สารพิษ รวมถึง
อันตรายจากบาดแผล
แต่ที่สาคัญและจาเป็ นยิง่ กว่านั้น คือระบบภูมิคุม้ กันต้องสามารถป้องกันสารพิษที่
เกิดขึ้นภายในร่ างกายอันเป็ นผลจากการทางานของอวัยวะต่างๆได้ และต้องทางานตลอดเวลา
จนตลอดชีวติ ไม่มีวา่ งเว้น
ในบทความนี้ เราจะมาพิจารณาว่า ความมีอายุจะก่อให้เกิดความเสื่ อมแก่ระบบ
ภูมิคุม้ กันอย่างไรบ้าง และเราควรจะทาอะไรได้บา้ งที่จะป้องกันหรื อยิง่ กว่านั้นคือกูส้ ภาพความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นอันเป็ นผลจากการที่เรามีอายุมากขึ้น
ภูมคิ ุ้มกันสองระบบทีต่ ้ องสมดุล
ในการป้องกันการโจมตีจากศัตรู ภายนอกนับครั้งไม่ถว้ นทุกๆวัน ร่ างกายของเรา
จะเก็บประสบการณ์ที่ได้รับไว้ในหน่วยความจาซึ่งอยูท่ ี่เซลล์ของระบบน้ าเหลือง ความจา
จานวนมหาศาลเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายมีปฏิกริ ยาตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการโจมตีจาก
ศัตรู ภายนอกเช่นเชื้อโรค ฯลฯที่เป็ นชนิดเดียวกันในโอกาสต่อๆไป
ระบบภูมิคุม้ กันแบบนี้เป็ นระบบที่มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับลักษณะศัตรู ที่
เข้าโจมตี เราเรี ยกสั้นๆว่า ระบบภูมิคุม้ กันจาเพาะ (Adaptive Immune System)
ส่ วนระบบภูมิคุม้ กันที่สอง ซึ่งไม่มีความเจาะจงเกี่ยวกับชนิดของศัตรู เราเรี ยกว่า
ระบบภูมิคุม้ กันทัว่ ไป (Innate Immune System) ระบบนี้ประกอบด้วยเซลล์ภูมิคุม้ กันชนิดต่างๆ
ที่เป็ นส่ วนประกอบของอวัยวะและเนื้อเยือ่ ทัว่ ร่ างกาย ระบบนี้จะทางานทันทีที่ร่างกายถูกรุ กราน
ในขณะที่รอเวลาให้ภูมิคุม้ กันจาเพาะตื่นตัวเข้าทาหน้าที่ต่อไป ด้วยวิธีการเช่นนี้ ทั้งสองระบบจะ
ทางานร่ วมกันเพื่อปกป้องร่ างกายจากการรุ กรานต่างๆ
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ในสภาวะปกติ ระบบทั้งสองจะทางานอย่างเหมาะเจาะและสมดุลกัน ทั้งนี้ไม่
เฉพาะแต่การปกป้องภัยจากศัตรู ภายนอกเท่านั้น แต่รวมถึงภัยจากศัตรู ภายใน คือความบกพร่ อง
ของระบบภูมิคุม้ กันในตัวเราเองด้วย
เครื่ องหมายทั้งห้ าของความชรา
เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุม้ กันจาเพาะจะเสื่ อมลง ทาให้บางคนที่เป็ นมากมี
โอกาสติดเชื้อง่าย รวมทั้งการฟื้ นตัวก็ใช้เวลานานกว่า
เราคงเคยได้ยนิ ผูป้ ่ วยบ่นว่าเป็ นไข้หวัดทุกครั้งจะใช้เวลานานหลายอาทิตย์กว่าจะ
หาย นัน่ คือสัญญาณอันตรายที่แสดงว่าระบบภูมิคุม้ กันจาเพาะของผูน้ ้ นั กาลังอ่อนแอลง
เมื่อระบบภูมิคุม้ กันเสื่ อมลงจากเหตุอายุมากขึ้น ก็จะเกิดผลร้ายไม่เฉพาะกับการ
ป้องกันศัตรู จากภายนอก แต่จะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคแพ้ภูมิคุม้ กันตนเอง (Autoimmune Disease)
รวมทั้งโรคจากความเสื่ อมของระบบประสาท เช่น Alzheimer’s และ Parkinson’s ด้วย
ในอดีต เราเคยเชื่อว่า โรคแพ้ภูมิคุม้ กันตนเองเกิดจากระบบภูมิคุม้ กันที่ปกติและ
แข็งแรงของร่ างกายเกิดเข้าใจผิดว่าเซลล์บางส่ วนเป็ นศัตรู จากภายนอก แต่ปัจจุบนั เราทราบว่า
โรคประเภทนี้จะเกิดกับระบบภูมิคุม้ กันที่ผดิ ปกติเท่านั้น นัน่ คือ ระบบภูมิคุม้ กันจาเพาะที่ไม่ทา
หน้าที่อย่างเหมาะสม
มีคนจานวนมากที่ติดเชื้อโรคโดยไม่แสดงอาการ ซึ่ งอาจจะนานเป็ นปี หรื อตลอด
ชีวติ ตัวอย่างเชื้อโรคเช่น


ไวรัสเริ ม (Herpes viruses)

 Cytomegalovirus
 Lyme disease spirochetes
 เชื้อราต่างๆ
เมื่อร่ างกายมีภูมิคุม้ กันเป็ นปกติ โรคเหล่านี้จะสงบและไม่เป็ นอันตราย แต่ถา้
ระบบที่ 1 คือระบบภูมิคุม้ กันจาเพาะ (โดยหน่วยเก็บความจา) เสี ยหาย ร่ างกายจะทางานด้วย
ระบบที่ 2 คือระบบภูมิคุม้ กันทัว่ ไป แต่เนื่องจากระบบนี้ไม่มีความจาเพาะ จึงทาให้ประสิ ทธิผล
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ในการกวาดล้างไม่มากพอ ทาให้ระบบต้องทางานอยูต่ ลอดเวลา ผลคือ จะเกิดสารภูมิคุม้ กันเป็ น
จานวนมากขึ้นในร่ างกาย เช่น cytokines , chemokines, interferons สารเหล่านี้จะทาให้ผนู ้ ้ นั เกิด
ความอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไม่สามารถทาหน้าที่การงานได้ นอกจากนี้ ยังทาให้เกิดอาการปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ และถ้าเป็ นนานๆ ความจาจะเสื่ อม เสี ยสมาธิ ตลอดจนเสี ยความสามารถเรี ยนรู ้สิ่ง
ใหม่ ในที่สุด ร่ างกายและจิตใจของผูน้ ้ นั จะค่อยถูกทาลายลง เราเรี ยกสภาวะการณ์เช่นนี้วา่ เป็ น
ความชรา หรื อความอ่อนแอ
อาการของความชราที่แสดงออกมีอยู่ 5 ประการ
1. สู ญเสี ยมวลกล้ามเนื้อ ทาให้น้ าหนักตัวลดลง
2. กามือไม่แน่น
3. อ่อนเพลีย
4. เดินช้าลง
5. ทาทุกอย่างช้าลง

โดยเนื้อหาแล้ว ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดจากการอักเสบที่มีอยูต่ ลอดเวลา อัน
เนื่องมาจากความบกพร่ องของระบบภูมิคุม้ กันที่ 1 และการทางานของระบบภูมิคุม้ กันที่ 2 อย่าง
ไม่หยุดหย่อนเป็ นเวลานาน
ความเสี่ ยงต่อการเกิดอาการของความชราสามารถตรวจพบและทานายได้ โดยวัด
ค่าระดับ cytokines (IL-6) ที่เกิดจากการอักเสบ หรื อการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อค้นหาการ
ติดเชื้อ เช่น เริ ม, cytomegalovirus หรื อ Lyme disease ที่ให้ผลบวก
สมองถูกทาลายอย่ างไร
มีการวิจยั เป็ นจานวนมากที่แสดงว่ากระบวนการที่ทาให้เกิดการอักเสบในร่ างกาย
จะมีผลให้เกิดการสู ญเสี ยความสามารถในการจา การเรี ยนรู ้ ความชัดเจนของการพูด ตลอดจน
ความมีสมาธิ (เรี ยกสั้นๆว่า ความสามารถรับรู ้ หรื อ Cognitive ability)
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ประมาณ 10% ของผูม้ ีอายุเกิน 65 ปี จะมีอาการสู ญเสี ยความสามารถรับรู ้อย่าง
อ่อน (Mild cognitive impairment- MCI) ในจานวนนี้ มีไม่นอ้ ยที่อาการจะก้าวหน้าต่อไปจน
กลายเป็ นสมองเสื่ อม (Dementia)
เมื่อสมองอายุมากขึ้น สิ่ งสาคัญที่มกั จะเกิดขึ้นคือ การสู ญเสี ยการเชื่อมต่อระหว่าง
เซลล์สมอง (เช่นการเชื่อมต่อของกิ่งหรื อขาของเซลล์ คือ dendrites, synapse, axon ) ซึ่งเกิดขึ้น

มากกว่าการสู ญเสี ยตัวเซลล์สมอง ทั้งนี้ เนื่องจากจานวนการเชื่อมต่อดังกล่าว มีมากกว่าจานวน
เซลล์สมองหลายเท่า
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเซลล์สมองยังไม่ตาย โอกาสที่จะซ่อมแซมการเชื่อมต่อ
ระหว่างเซลล์สมองจึงอาจจะทาได้ หมายถึงโอกาสการกูส้ ภาพจากความเสื่ อมด้านการรับรู ้ยงั มี
อยู่ ดังนั้น จึงสาคัญมากที่จะต้องทราบถึงสาเหตุที่ทาให้สมองสู ญเสี ยการเชื่อมต่อเหล่านั้น
มีหลักฐานว่า เซลล์ภูมิคุม้ กันของสมองเอง (Microglia) คือต้นเหตุสาคัญ
ในสมองปกติที่ยงั ไม่แก่ เซลล์เหล่านี้จะสงบอยู่ และจะทางานต่อเมื่อต้องการ
ซ่อมแซมความเสี ยหายในการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมอง หรื อเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้น แต่เมื่อ
เราอายุมากขึ้น เซลล์ Microglia จะปรับสภาพที่อาจเรี ยกว่าพร้อมรบ โดยพร้อมผลิตสารที่
ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นในปริ มาณมาก รวมทั้งสาร Excitotoxin glutamate แต่สารเหล่านี้จะยัง
ถูกเก็บไว้ภายในเซลล์ Microglia เอง แต่พร้อมที่จะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อมีสัญญาณของการ
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ติดเชื้อหรื อมีการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในร่ างกาย ซึ่งร่ างกายจะมีเส้นทางพิเศษที่
ติดต่อกับสมอง ทาให้เซลล์ microglia ในสมองรับรู ้และเริ่ มทางาน แล้วปลดปล่อยสารที่เป็ น
อันตรายต่างๆ รวมทั้งอนุมูลอิสระ, Prostaglandin, excitotoxin เข้าไปในเนื้อสมองโดยรอบ
สารเคมีเหล่านี้หากมีปริ มาณมาก จะทาลายกิ่งก้านของเซลล์สมองและรอยต่อ
ต่างๆ กระบวนการนี้ อาจจะเกิดติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายปี ในที่สุดก็จะทาความเสี ยหายให้
สมองโดยรวม

ตัวกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังของสมอง
คาถามที่ตามมาคือ อะไรคือตัวกระตุน้ ภูมิคุม้ กันที่ทาให้ Microglia ปลดปล่อย
สารที่สามารถทาลายล้างเหล่านี้ ? คาตอบคือ เกือบทุกอย่าง หรื ออะไรก็ได้ รวมทั้งสิ่ งเหล่านี้
 การติดเชื้อเรื้ อรัง หรื อบ่อยๆ
 บาดแผล
 โรคอ้วน
 โรคเรื้ อรัง ( เบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสู ง โรคไต โรคปอด)
 การผ่าตัด (ใหญ่และเล็ก)
 ความเครี ยด
 พิษจากสิ่ งแวดล้อม (โลหะที่เป็ นพิษ เช่นปรอท ตะกัว่ แคดเมียม)
 ยากาจัดแมลง วัชพืช รา
 สารเคมีจากโรงงาน
 โรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ
 ยารักษาโรคหลายชนิด
 การฉีดวัคซีนซ้ าๆ (มักจะไม่มีการพูดถึง)
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กระบวนการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันที่เกิดซ้ าๆจะทาให้ระบบประสาทในสมอง เสื่ อม
ในที่สุด จะทาให้เกิดโรคสมองเช่น Alzheimer’s, Parkinson’s, ALS (Amyotrophic Lateral
Sclerosis เซลล์ประสาทควบคุมกล้ามเนื้อตาย) โรควัวบ้า รวมถึงกรณี ของนักกิฬาหรื อนักมวยที่
ถูกกระทบกระเทือนบริ เวณหัวซ้ าๆกัน จะทาให้เกิดอาการทางสมองที่เรี ยกว่า Chronic
Traumatic Encephalopathy ( CTE)
สรุ ปว่า การกระตุน้ ระบบภูมิคุม้ กันซ้ าๆตลอดเวลาจะทาให้สมองตกอยูใ่ นสภาวะ
อักเสบเรื้ อรัง
คาถามที่ตามมาคือ การอักเสบเรื้ อรังจะทาให้สมองเสื่ อมหรื อไม่ ?
ยกตัวอย่างในกรณี ของวัคซีนทั้งหลายซึ่งมีผลในการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันเป็ น
เวลานาน การกระตุน้ นี้ยอ่ มทาให้เซลล์ Microglia ในสมองตื่นขึ้นทางาน และการทางานของ
Microglia ที่ติดต่อกันเป็ นเวลานานจะทาให้สมองเสื่ อมสภาพ รวมทั้งเกิดการทาลายระบบการ
เชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองด้วย
มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงว่าหลังจากได้รับวัคซีน ระบบภูมิคุม้ กันของคนผูน้ ้ นั
จะทางานอยูเ่ ป็ นเวลานานมาก (บางครั้งนานถึง 2 ปี ) ในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าผูน้ ้ นั ได้รับวัคซีนอีก
แต่ละครั้ง การกระตุน้ เซลล์ Microglia ก็จะยิง่ รุ นแรงมากขึ้นไปอีก
สาหรับผูใ้ หญ่ การได้รับวัคซีนเป็ นประจา (เช่นแนะนาให้ฉีดวัคซีนทุกปี ) จะทา
ให้เกิดการสะสมของแร่ ธาตุที่มากับวัคซีน เช่นปรอท อลูมิเนียม แร่ ธาตุเหล่านี้จะสะสมอยูใ่ น
เซลล์สมอง โดยเฉพาะที่ Microglia และ astrocytes แร่ ธาตุเหล่านี้จะกระตุน้ ภูมิคุม้ กันอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะกินเวลานานเป็ น 10 ปี เมื่อเป็ นเช่นนี้ ก็จะสามารถสร้างความเสี ยหายอย่าง
ใหญ่หลวงให้กบั ระบบประสาทและสมองได้
สมองที่อกั เสบเนื่องจากการทางานของระบบภูมิคุม้ กัน จะทาให้เกิดอาการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่หลากหลาย เช่น
 ซึมเศร้า
 กระวนกระวาย
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 ตื่นเต้นเป็ นพักๆ
 ติดยา
 งงงวย
 สับสน
 ไม่มีสมาธิ
 ปัญหาการพูด
 ความจาไม่ดี
 นอนไม่หลับ
 อ่อนเพลีย
 ทรงตัวไม่ดี
 มีแนวโน้มก่ออาชญากรรม
แต่ข่าวดีคือ เราสามารถป้ องกันความเสี ยหายของสมองที่เกี่ยวกับความสู งอายุ
หรื อแม้แต่การกูค้ ืนสภาพก็อาจทาได้
เบอรี่ต่างๆมีคุณค่ าทางโภชนาการอย่ างมาก
ปัจจบันมีการศึกษาเป็ นจานวนมากที่แสดงว่าการบริ โภคผลเบอรี่ ต่างๆ
โดยเฉพาะสตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ และ แบล็คเบอรี่ จะมีผลทางป้องกันอย่างเห็นได้ชดั ในหมู่เบอรี่
ต่างๆนี้ บลูเบอรี่ มีประโยชน์มากที่สุด น้ าสกัดจากบลูเบอรี่ จะป้องกันสมองโดยการลดระดับ
Nitric oxide และ Cytokines ที่เซลล์ Microglia ของสมองปลดปล่อยออกมา
ที่น่าสนใจคือ การให้บลูเบอรี่ กบั สัตว์ทดลองไม่เฉพาะแต่จะป้องกันความเสื่ อม
แต่ยงั สามารถกูค้ ืนสภาพของสมองที่เสี ยหายได้ ทาให้ความจาไม่สูญเสี ยหรื อกลับคืนมา รวมทั้ง
กาลังกล้ามเนื้อและการทรงตัวก็ดีข้ ึนด้วย (ทั้งสองรายการหลังนี้มกั จะพบในผูส้ ู งอายุเป็ นประจา)
พบว่าบลูเบอรี่ แครนเบอรี่ องุ่นคอนคอร์ด และแบลคเบอรี่ เท่านั้นที่มีคุณสมบัติกู้
คืนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว
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เบอรี่ ทุกชนิดรวมทั้งองุ่นมีสารที่มีประโยชน์ประเภท Flavonoids โดยเฉพาะ
anthocyanidins และ Flavanols แต่ปริ มาณมากน้อยต่างกัน (บลูเบอรี่ มี Flavanols มากที่สุด)
ส่ วนสตรอเบอรี่ มี Flavonoid ชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า Fisetin ที่ช่วยให้ความจาดีข้ ึน
และต่อต้านการทางานของ Microglia มีผลทาให้การอักเสบของสมองลดลง
เราทราบว่าคนฝรั่งเศสมีอตั ราตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดต่าทั้งที่ในอาหารที่
บริ โภคมีโคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสู ง นี่ดูเหมือนเป็ นความขัดแย้ง แต่สาเหตุที่เป็ นเช่นนั้น
ก็คือ คนฝรั่งเศสบริ โภคเบอรี่ และผลิตภัณฑ์จากเบอรี่ รวมทั้งเหล้าองุ่นแดงในปริ มาณมาก
นอกจากนี้ เบอรี่ ยงั สามารถป้องกันเส้นเลือดแข็งได้ (โดยเฉพาะเส้นเลือดขนาด
เล็กที่ไปเลี้ยงสมอง) ซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญในผูป้ ่ วย Altzheimer’s และ Parkinson’s
มีการศึกษาที่แสดงว่า ผง บลูเบอรี่ สกัด สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการต้าน
อินซูลิน ( Insulin resistance) ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งของโรคเบาหวาน และยังลดการอักเสบได้ดว้ ย
ต้ นพรมมิ (Bacopa monnieri) ป้ องกันโรคสมอง
ต้นพรมมิ (Brahmi) เป็ น
สมุนไพรที่ใช้กนั ในประเทศอินเดียเป็ น
ร้อยๆปี โดยใช้รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ
และความจา พรมมิเป็ นไม้ชอบน้ า ที่
บริ โภคกันในเวียตนาม รวมทั้งใช้ในตู ้
ปลา ทั้งนี้ มีการศึกษาทดลองมากมาย
(รวมทั้งในประเทศไทย เช่น ม.
ขอนแก่น ม.นเรศวร องค์การเภสัชฯ) ที่
สรุ ปว่าการบริ โภคพรมมิสกัดขนาด
300-400 มก.ทุกวันเป็ นเวลา 12 อาทิตย์จะทาให้ความจา สมาธิ ดีขึน้ รวมทั้งลดความกระวน
กระวายและอาการซึ มเศร้ าได้อย่างมีนยั สาคัญ

9

สมุนไพรนี้ได้มีการทดลองใช้ในผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่เป็ น MCI รวมทั้ง Alzheimer’s
ปรากฏว่า การรับรู ้ของสมองดีข้ ึน หายซึมเศร้า ผลดียงั คงอยูน่ านหลายเดือนหลังหยุดบริ โภค
นอกจากนี้ยงั พบว่าการอักเสบต่างๆลดลง ส่ วนเอ็นไซม์ที่ตา้ นอนุมูลอิสระและสาร Glutathione
ก็เพิม่ ขึ้น
สมุนไพรพรมมิลดความเสี ยหายของสมองที่เกิดจากเส้นโลหิตแตกได้
สมุนไพรนี้มีสารที่ช่วยรักษาสุ ขภาพของประสาท (Neurotrophic substance) และ
ซ่อมแซมความเสี ยหายที่เกิดกับสมองได้ จึงเชื่อว่าจะมีผลในการกูส้ ภาพการเชื่อมต่อระหว่าง
เซลล์สมองที่เสี ยหายจากการเป็ นโรค Altzheimer’s, Parkinson’s, เส้นโลหิตในสมองแตก การ
ประสบเหตุในบริ เวณหัว รวมทั้งในผูท้ ี่มีปัญหาทางระบบประสาทเช่น Autism
สมุนไพรนี้ยงั ป้องกันโรค Parkinson’s ที่เกิดจากการใช้สารกาจัดแมลงสตรู พืช
รวมทั้งป้องกันพิษจากอลูมิเนียม หรื อปรอทที่มีต่อสมอง นอกจากนี้ ยังสามารถลดความเจ็บปวด
ลดโคเลสเตอรอล ลดระดับกรดยูริค เสริ มระบบป้ องกันอนุมูลอิสระของสมอง รวมทั้งช่วยรักษา
แผลให้หายเร็วขึ้นอย่างมาก
แต่เท่านั้นยังไม่พอ สมุนไพรพรมมิยงั มีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆอีก
 แก้อาการหอบหืด
 เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
 รักษาแผลเปื่ อย
 กาจัดแบคทีเรี ยเชื้อหนอง (Staphylococci, H.pylori)
 ป้องกันความเครี ยด และส่ งเสริ มการทางานของสมอง
นับว่ าสมุนไพรพรมมิเป็ นสมุนไพรมหัศจรรย์ อย่ างแท้ จริ ง
การค้ นพบทีเ่ ปิ ดประตูสู่ การแก้ปัญหาโรคซึมเศร้ า ในกรณี โรคซึมเศร้า โดยเฉพาะที่เป็ นมากผลตามมาที่น่ากลัวคือการฝ่ อของเนื้อสมองส่ วน Hippocampus ซึ่งทาให้ ความจา การเรี ยนรู ้
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และสมาธิ เสื่ อมถอย ดังนั้น การ
ค้นพบคุณสมบัติของสมุนไพร
พรมมิที่ช่วยป้องกันสมองส่ วน
Hippocampus ฝ่ อจึงถือว่าเป็ น
ความก้าวหน้าอย่างสาคัญสาหรับ
การรักษาโรคที่รักษายากนี้
อีกคุณสมบัติที่สาคัญของ
สมุนไพรพรมมิคือความสามารถ
ป้องกันลมชัก โดยที่มีอนั ตรายจาก
ผลข้างเคียงน้อยกว่าการใช้ยาแผน
ปัจจุบนั ในผูป้ ่ วย Altzheimer’s
พบว่าจานวนไม่นอ้ ยมีลมชักที่ไม่
แสดงอาการ (Sub-clinical) ร่ วม
ด้วย การเสริ มอาหารด้วยสมุนไพร
พรมมิจึง เป็ นวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหานี้ได้ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยส่ งเสริ มการทางานของสมองให้ดี
ขึ้นด้วย
สมุนไพรพรมมิมีความปลอดภัยสู ง อาการข้างเคียงน้อย (เช่นคลื่นไส้) จะเห็นผลดีหลัง
การบริ โภคติดต่อกันประมาณ 3-4 อาทิตย์ และเห็นผลเต็มที่ภายใน 12 อาทิตย์ ที่น่าสนใจคือ
ผลดีจะยังคงอยูอ่ ีก 16 อาทิตย์ภายหลังหยุดการบริ โภค
( ป.ล. สมุนไพรพรมมิมจี าหน่ ายที่ร้านตัวแทนจาหน่ ายองค์ การเภสัชกรรม)

