สารสกัดจากใบแปะก๊วย ( Ginkgo biloba Extract )
แปะก๊วย        เป็นพืชที่มีชีวิตอยู่บนโลกมานานกว่า200 ล้านปี
แล้ว       การใช้แปะก๊วยเพื่อบำ�รุงสมองเริ่มจากประเทศจีน      ต่อมา
นักวิจัยชาวเยอรมันได้นำ�เอาใบแปะก๊วยมาสกัด ซึ่งสารสกัด
คุณภาพมาตรฐานจะประกอบด้วยสาร            Flavones Glycosides
26% และสาร TerpeneLactones 6% นอกจากนี้ยังควร
จะขจัดสาร Ginkgolic acid ซึ่งทำ�ให้เวียนศีรษะออก ดังนั้น
การสกัดจึงมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากกว่าการ
นำ�เอาใบแปะก๊วยมาบริโภคด้วยวิธีอื่นๆ
สารสกัดจากแปะก๊วย ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในยุโรป
สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก สำ�หรับการป้องกัน
โรคสมองเสือ่ ม หรือ ทีเ่ รียกว่าโรคอัลไซเมอร์ทม่ี อี าการไม่รนุ แรง
จากงานวิจัยที่มีการดำ�เนินการอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่า
สารสกัดจากใบแปะก๊วยมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความทรงจำ�
ระยะสั้น ช่วยบรรเทาอาการรวมทั้งชะลอความเสื่อมของสมอง
มีผลทำ�ให้เพิ่มความตื่นตัว และสมาธิช่วยลดภาวะซึมเศร้า
และยังมีการนำ�มาใช้สำ�หรับป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด
เพิ่มการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการเวียนศีรษะที่เกิดขึ้น
จากความผิดปกติของหูชั้นใน   ใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยไมเกรน
ผู้ป่วยเสื่อมสมรรถนะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังพบว่า
สารสกัดจากใบแปะก๊วย สามารถหยุดยั้งสภาวะโรคตับแข็งที่
เกิดขึ้นจากไวรัสตับอักเสบ และสามารถชะลอความเสื่อมของ
โรคประสาทตาได้อีกด้วย
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น้ำ�มันปลาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง

น้ำ�มันปลา
และสารสกัดจากใบแปะก๊วย
เพิ่มประสิทธิภาพสมอง เพิ่มความจ�ำ ป้องกันอัลไซเมอร์

น้�ำ มันปลา คือ น้�ำ มันทีส่ กัดจากส่วนของเนือ้ ปลา  หนัง หัว
และหาง ของปลาทะเลน้ำ�ลึกโดยเฉพาะปลาในเขตหนาว
ในน้ำ�มันปลามีกรดไขมันหลายชนิด แต่ที่สำ�คัญ และมีการ
นำ�มาใช้ ทางการแพทย์ คือ กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ซึ่งมี
กรดไขมันทีส่ �ำ คัญอยู่ 2 ชนิด คือ DHA (Docosahexaenoicacid)
และ EPA (Eicosapentaenoic) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำ�เป็น
ต่อร่างกาย เพราะร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องได้รับ
จากอาหารเท่านั้น แหล่งน้ำ�มันปลาในธรรมชาติที่ดีที่สุด  คือ
ปลาทะเล เช่น แซลมอน ทูน่า ซาบะ ซาร์ดีน เฮอร์ริ่ง แองโชวี่
ไวท์ฟิช  บลูฟิช  ชอคฟิช  ปลาเทร้า  แมคเคอเรล เป็นต้น
ปลาทะเลที่มีน้ำ�มันปลามาก  คือ  ปลาทู ปลาสำ�ลี ปลารัง
ปลากระพง น้�ำ มันปลาได้มาจากการสกัดน้�ำ มันจากส่วนเนือ้ ปลา
หนัง หัว และหาง ของปลาทะเลหลายชนิด ในขณะทีน่ �ำ้ มันตับปลา
สกัดจากตับของปลาทะเล และนิยมรับประทานเพือ่ เสริมวิตามินดี
และวิตามินเอ โดยที่มีปริมาณกรดไขมันจำ�เป็น DHA และ
EPA ต่ำ�กว่าน้ำ�มันปลามาก
น้ำ�มันปลาคืออาหารสมอง

สมองของมนุษย์ จะประกอบไปด้วยกรดไขมันในตระกูล
น้�ำ มันปลา คือ DHA และEPA เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ DHA
เป็นสารอาหารที่จำ�เป็นของสมอง  เพราะเยื่อหุ้มสมองจำ�เป็น
ต้องมี DHA พอเพียง การบกพร่อง DHA จะทำ�ให้เกิดโรค
ทั้งกับสมอง  และจอตา  มีหลักฐานทางวิชาการจากทุกสถาบัน

ในทุกประเทศ  สนับสนุนว่า     อาหารที่อุดมด้วยน้ำ�มันปลา
จะบำ�รุงสมองให้มีสุขภาพดี1 กรดไขมัน DHA ทำ�ให้เยื่อหุ้มสมอง
แข็งแรงแต่อ่อนโยน มีผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง
ด้วยกันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สมองจะคิดคำ�นวณได้วอ่ งไว รวมทัง้
มีประสิทธิภาพการรับรู้ และความทรงจำ�ดีขึ้น  นอกจากนี้  DHA
ยังช่วยป้องกันโรคความจำ�เสื่อมเนื่องจากความชราที่เรียกว่า
อัลไซเมอร์ทำ�ให้สุขภาพจิตดีขึ้นรวมทั้งทำ�ให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามี
อาการดีขน้ึ นอกจากนี้ DHA ยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรค Multiple Sclerosis
(โรคความเสือ่ มของระบบประสาท) มีอาการดีขึ้นด้วย และยังป้องกัน
ความเสื่อมของจอตาได้ด้วย
น้ำ�มันปลากับโรคหัวใจและหลอดเลือด

การบริโภคน้ำ�มันปลา สามารถทำ�ให้โคเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือดลดลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
ขยายหลอดเลือด ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ป้องกัน
หลอดเลือดอุดตัน ทำ�ให้ลดความเสี่ยงของหัวใจขาดเลือด และ
ภาวะหัวใจวาย ลดภาวะเลือดข้น หรือ เลือดหนืด ทำ�ให้การไหลเวียน
เลือดสะดวกขึ้น และปรับสมดุลความดันโลหิต

น้�ำ มันปลา ป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนอกจากนี้
ยังช่วยระงับการเจริญเติบโต   และแผ่กระจาย   (Metastasis)
ของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งชนิดที่เกี่ยวกับฮอร์โมน
(Hormone-Link Cancer)  ตัวอย่างเช่น  มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งเต้านม   ส่วนมะเร็งอย่างอืน่ บางชนิด  เช่น  มะเร็งปอด
มะเร็งตับ มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ โดยการระงับการสร้างเส้นเลือดใหม่
เพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งได้รับอาหาร(Anti-Angiogenesis)
น้ำ�มันปลาให้ผลดีกบั โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และเอส แอล อี
รวมทั้งโรคข้อเสื่อม

การบริโภคน้ำ�มันปลาจะช่วยทุเลาอาการต่างๆของโรค
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ คือ อาการข้อฝืด และตึงในตอนเช้า
อาการอักเสบ และเจ็บปวด และมีประโยชน์ในการช่วยรักษา
โรคเอสแอลอีได้อีกด้วย แต่ต้องใช้เวลารับประทานอย่างน้อย
3 เดือนขึ้นไป และยังลดอาการอักเสบ และเจ็บปวดในโรค
ข้อกระดูกเสื่อมได้ด้วย
น้ำ�มันปลากับโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (เรื้อนกวาง)

น้ำ�มันปลาให้ผลดีในการรักษาโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน โดย
ลดอาการคัน ผื่นแดงน้อยลง และลดสะเก็ด ซึ่งให้ผลดีทั้ง
จากการรับประทาน และการทา
น้ำ�มันปลากับโรคไต

การบริโภคน้ำ�มันปลา จะชะลอความพิการของไต และ
ทำ�ให้ลดความเสีย่ งในการเกิดโรคไตวาย เนือ่ งจากน้�ำ มันปลา
ลดอาการอักเสบในหลอดเลือดตรงกรวยไต เกล็ดเลือดไม่
จับเป็นก้อน และหลอดโลหิตไม่บีบตัว ทำ�ให้ชะลอการเกิด
โรคไตวาย น้�ำ มันปลาทำ�ให้เลือดไหลเวียนมาเลีย้ งไตสะดวกขึน้
ทำ�ให้ไตได้รบั สารอาหาร และออกซิเจน มากขึน้ มาบำ�รุงเนือ้ ไต
น้ำ�มันปลากับโรคตามัวตาบอดในวัยชรา

น้ำ�มันปลาป้องกันโรคตาบอดจากปัญหาจอตาเสื่อมได้
และใช้ในการป้องกันการเกิดอาการลูกตาแห้ง
            ซึ่งเกิดจากน้ำ�ตาออกมาหล่อเลี้ยงไม่พอ

