ในผูป้ ว่ ยความจำ�เสือ่ มชนิดอัลไซเมอร์ สารสกัดใบแปะก๊วยช่วย
ให้กระบวนการคิด การเรียนรู้ และความสามารถในการจำ�ดีขึ้น ใช้
ชีวิตประจำ�วันได้ง่ายขึ้น พฤติกรรมในการเข้าสังคมดีขึ้น ซึมเศร้า
น้อยลง นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ในการทำ�ให้จิตใจสงบ และผ่อนคลาย
และถูกนำ�มาใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวล และช่วยให้ผู้ที่เป็นโรค
สมาธิสั้น มีสมาธิดีขึ้น
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สารอาหารซ่อมสมอง

เพิ่มความจ�ำ ป้องกันอัลไซเมอร์
มนุษย์พยายามที่จะเสาะแสวงหาสารอาหารเพื่อการบำ�รุงสมอง
และซ่อมแซมเซลล์สมองที่ได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ
แรงกระแทก หรือภาวะสมองขาดเลือด เนื่องจากเส้นโลหิตในสมอง
แตกหรือตีบตัน รวมทั้งการพยายามชะลอเซลล์สมองที่เสื่อมจาก
โรคอัลไซเมอร์ สูตรสารอาหารที่ทำ�หน้าที่นี้ จะต้องประกอบด้วย
กลุ่มสารอาหารที่ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ ทำ�หน้าที่หลากหลาย และ
เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน
อะเซทิล แอลคาร์นิทีน (Acetyl L-Carnitine)
อะเซทิล แอลคาร์นิทีน เป็นอนุพันธุ์ของแอลคาร์นิทีน ซึ่งทำ�
หน้าทีป่ อ้ งกันเซลล์ทง้ั ร่างกายจากความเสือ่ ม งานวิจยั ส่วนใหญ่ของ
อะเซทิล แอลคาร์นิทีนเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับสมอง ในเรื่องของการ
ทำ�ให้อารมณ์ดีขึ้น การทำ�ให้ความทรงจำ� และความจำ�ดีขึ้น
ความแตกต่างของแอลคาร์นิทีน และอะเซทิล แอลคาร์นีทีน
คือ อะเซทิล แอลคาร์นิทีนผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ และทำ�งานได้ดียิ่ง
ขึ้นเมื่อมีการใช้ร่วมกับโคคิวเทน และอัลฟา ไลโปอิค แอซิด ในการ
ช่วยให้การทำ�งานของไมโตคอนเดียร อวัยวะเล็กๆ ที่ทำ�หน้าที่เป็น
โรงงานผลิตพลังงานให้กับเซลล์ ทำ�งานได้ดีขึ้น
งานวิจัยที่โดดเด่นของอะเซทิล แอลคาร์นีทีนเป็นงานวิจัย ใน
การซ่อมสมองที่ได้รับบาดเจ็บจากการขาดเลือด จากเส้นเลือดตีบ
หรือ เส้นเลือดแตก และเป็นความหวังของวงการแพทย์วา่ ในอนาคต
อะเซทิล แอลคาร์นทิ นี จะถูกใช้เป็นยาจำ�เป็นในห้องฉุกเฉิน ของทุก
โรงพยาบาล เพือ่ รักษา และฟืน้ ฟูสมองทีบ่ าดเจ็บจากทุกกรณี
ฟอสฟาทิดิลซีรีน (Phosphatidylserine)
ฟอสฟาทิดิลซีรีนมีความสำ�คัญต่อผนังเซลล์ของเซลล์ประสาท
ทุกชนิดในร่างกาย นอกจากนี้ มันยังกระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ โดปามีน ซึง่ เป็น
สารสื่อประสาทที่สำ�คัญในการควบคุมอารมณ์ และการเคลื่อนไหว

ร่างกายของมนุษย์ และยังเพิ่มการผลิตสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีน
อีกด้วย ซึ่งอะเซทิลโคลีนมีความสำ�คัญต่อการเรียนรู้ และความจำ� 
ทำ�ให้สมองใช้น้ำ�ตาลได้ดี ลดระดับคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่ง
เมื่อมนุษย์มีความเครียด และกระตุ้นการทำ�งานของเส้นประสาทที่ทำ�
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
นักวิทยาศาสตร์พบว่า การที่มนุษย์ได้รับฟอสฟาทิดิลซีรีนเป็น
อาหารเสริม จะทำ�ให้ชะลอความเสื่อมของสมอง และฟื้นฟูเซลล์
สมอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความจำ� อารมณ์ และสมาธิ ช่วย
ป้องกัน และฟืน้ ฟูสมองจากความจำ�เสือ่ มชนิดดีเมนเทีย (Dementia) คือ
มีการเสื่อมในทุกส่วนของสมอง และฟื้นฟูความจำ�ที่เสื่อมเนื่องจาก
สูงอายุ
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด (Alpha Lipoic Acid)
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด ผ่านเยื่อหุ้มสมองได้ ทำ�หน้าที่ปกป้องเซลล์
สมอง และเซลล์ประสาทสมองจากการถูกทำ�ลายโดยอนุมลู อิสระ และ
มีแนวโน้มที่ดีในการใช้ซ่อมสมองที่บาดเจ็บหลังอาการขาดเลือด รวม
ทั้งความจำ�เสื่อมชนิดต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูลอิสระที่มากเกินไปทำ�ลาย
เซลล์สมอง

โคลีน ไบทาร์เทรต (Choline Bitartrate)
โคลีนเป็นสารตัง้ ต้นในการผลิตอะเซทิลโคลีน ซึง่ เป็นสารสือ่ ประสาท
ที่ทำ�หน้าที่ควบคุมความทรงจำ�  และความจำ�  โคลีนจะช่วยให้ ความ
ทรงจำ�ดีขึ้น สมองแจ่มใส สดชื่นมีพลังมากขึ้น สมองสามารถคิด
หาเหตุผลได้ดีขึ้น และเฉียบคมขึ้น ว่องไวขึ้น มีความสามารถในการ
พูดมากขึ้น สมาธิดีขึ้น โคลีนเป็นสารสื่อประสาทที่สำ�คัญในขบวนการ
เรียนรู้ทุกชนิด และมีการนำ�มาใช้ในเด็ก และผู้ใหญ่สมาธิสั้น
สารสกัดจากใบบัวบก (Centella asiatica Extract)
สารสกัดจากใบบัวบก ปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายจาก
ความเป็นพิษของโลหะหนัก และมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้ปอ้ งกันความจำ�เสื่อม
ปกป้องเซลล์สมองและเซลล์ประสาทจากพิษอะลูมินัม
สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการฟื้นฟูเซลล์สมอง
และเซลล์
ประสาท ทำ�ให้สมาธิดีขึ้น และชะลอความชรา สารสำ�คัญในใบบัวบก
มีถึง 28 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียติค แอซิด (Asiatic Acid) มี
ฤทธิแ์ รงมากในการยับยัง้ การเกิดคราบเบต้าอะมิลอยด์ (Beta-Amyloid)
ซึ่งทำ�ให้เป็นอัลไซเมอร์ และต้านอนุมูลอิสระ จึงเป็นสารอาหารที่มี
แนวโน้มสูงทีจ่ ะนำ�มาใช้ปอ้ งกัน และร่วมรักษาโรคความจำ�เสือ่ มอัลไซเมอร์
สารสกัดจากใบแปะก๊วย (Gingko Biloba Extract)
สารสกัดจากใบแปะก๊วยมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการไหลเวียน
เลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์สมอง และอวัยวะส่วนปลาย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์
ป้องกันไม่ให้เซลล์ประสาทสมองเสียหายจากรอยโรคของผู้ป่วยความ
จำ�เสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ ที่มีการทำ�ลายเซลล์ประสาทสมองไปเรื่อยๆ
งานวิจัยหลายชิ้นสรุปว่า สารสกัดจากใบแปะก๊วยช่วยเพิ่มความจำ�ทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งความสามารถในการคิด ในผู้ป่วย
อัลไซเมอร์   หรือผู้ป่วยความจำ�เสื่อมชนิดดีเมนเทีย (Dementia) ที่
เกิดจากเลือดไปเลีย้ งสมองไม่พอ และค่อยๆ เสือ่ มในทุกส่วนของสมอง  

