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บทคัดยอ
บัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urba เปนพืชสมุนไพรที่ใหสารในกลุมไตรเทอปนอยด ไกลโคไซด (Triterpenoid
glycoside) หลายชนิด เชน กรดเอเชียติก (Asiatic acid) สารเอเชียติโคไซด (Asiaticoside) และกรดแมดิแคสซิค (Madecassic acid) หรือ สารแมดิแคสซอล (Madecassol) ที่ใหผลตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidation) ซึ่งสงผล
ในการลดความเสื่อมของเซลล อวัยวะตางๆ ของรางกายได และยังพบวาสารไกลโคไซดเหลานี้ยังชวยเรงการสรางสาร
คอลลาเจน (Collagen) ที่เปนโครงสรางของผิวหนัง จึงถูกนํามาใชประโยชนในการกระตุนใหแผลสมานตัวไดเร็ว อีกทั้ง
มีรายงานวาใบบัวบกมีประโยชนทางการแพทยมากมาย ไดแก ชวยบํารุงประสาทและความจํา บํารุงหัวใจ บํารุงตับ ไต
และสมอง ชวยขับปสสาวะ รักษาบาดแผล แผลเปอ ย แกโรคเรือ้ น แกบดิ แกอาการปวดศีรษะและเปนไข นอกจากนีบ้ วั บก
ยังมีคุณคาทางอาหารเปนอยางมาก เนื่องจากมีวิตามินหลายชนิด ไดแก วิตามินเอ ไทอะมิน (วิตามินบี 1) ไรโบฟลาวิน
(วิตามินบี 2) ไนอะซิน (วิตามินบี3) วิตามินซี กรดอะมิโนตางๆ ไดแก แอสพาเตรต กลูตาเมต เซอรีน ทรีโอนีน อะลานีน
ไลซีน ฮีสทีดิน และมีธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กในปริมาณสูงเชนกัน จึงนับวาเปนสมุนไพรที่มีคุณประโยชนอยางยิ่ง
คําสําคัญ : บัวบก สมุนไพร ไตรเทอปนอยด ไกลโคไซด ตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ความเสื่อมของเซลล
Abstract
The herb Centella asiatica (Linn.) Urban contains the triterpenoid glycosides asiatic acid, asiaticoside, and
medecassic acid or medecassol which displays antioxidant activity. As a potent antioxidant it is effective in the
protection of cells and organs against oxidative damage. In addition, the total triterpenoid fraction extracted from
C. asiatica increases the percentage of collagen in the fibronectin cell layer and thus may help in the healing of
wounds. The leaves are said to be useful as a diuretic, a tonic for nerves, memory, and vital organs such as
the heart, liver, kidneys, and brain, and in the treatment of ulcerations, leprosy, dysentery, headaches, and fever.
Moreover, C. asiatica contains nutritional substances such as vitamins (vitamin A, B1, B2, B3, and C), amino
acids (aspartate, glutamate, serine threonine, alanine, lysine, and histidine), and trace elements such as calcium,
phosphorus, and iron. Thus, C. asiatica is a valuable herb.
Keywords: Centella asiatica: Herb: Triterpenoid glycosides: Antioxidant: Oxidative damage
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ลักษณะทั่วไปของบัวบก
บั ว บกเป น พื ช ล ม ลุ ก ขนาดเล็ ก อยู  ใ นวงศ
Umbelliferae มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Centella asiatica
(Linn.) Urban ชื่อสามัญ gotu kola ชื่อภาษาอังกฤษ
Asiatic Pennywort และชือ่ พืน้ เมืองมีหลายชือ่ เชน ผักแวน
(ใต) ผักหนอก (เหนือ) บะหนะเอขาเดาะ (กะเหรี่ยงแมฮองสอน) เปนผักพื้นบานและสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่
มีอายุหลายป ปลูกงายเลือ้ ยยาวไปตามพืน้ ดิน แตกรากตาม
ขอใบ ใบเปนรูปไต ขอบใบหยัก กวาง 1.5-5 เซนติเมตร
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ยาว 1-5 เซนติเมตร กานยาว 1-25 เซนติเมตร ลักษณะ
ใบและกานบัวบกแสดงดังรูปที่ 1 ดอกเปนชอ ออกตาม
ซอกใบ ขนาดเล็ก 2-3 ดอก กลีบดอกสีมวง ผลแบน [1]
บัวบกชอบขึน้ ในพืน้ ทีช่ นื้ แตไมแฉะมากหรือนํา้ ทวม
ขัง โดยมากจะขึ้นตามใตตนไมใหญ หรือทองรองในสวน
และตามคันนา ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด หรือตัดแยก
ไหลที่มีตนออนและราก นําไปปลูกในที่มีแสงแดดพอควร
ก็จะเจริญเติบโตไดดี พบมากในประเทศแถบยุโรปเรื่อยมา
จนถึงแถบแอฟริกาใต อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา [2]

รูปที่ 1 ลักษณะใบและกานบัวบก
ที่มา: http://xn--22c0dfcja2ccet9cbhx6d0g.blogspot.com และ http://xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com
บัวบกมีประวัติการใชประโยชนในดานยารักษาโรค
มาเปนเปนระยะเวลามากกวา 50 ป โดยสวนที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ สวนของใบและราก สามารถนํามารักษาอาการ
ชํ้าใน บํารุงหัวใจ บํารุงตับ ไต และสมอง บํารุงประสาทและ
ความจํา ชวยขับปสสาวะ รักษาบาดแผล แผลเปอ ย แกโรค
เรื้อน โรคบิด ลดอาการปวดศีรษะและไข [3]

สารมีประโยชนที่สําคัญที่พบในบัวบก
สารที่ พ บในบั ว บกจั ด อยู  ใ นกลุ  ม ไตรเทอป น อยด
ไกลโคไซด (Triterpenoid glycoside) ประกอบดวยกรด
เอเซียติก (Asiatic acid) สารเอเชียติโคไซด (Asiaticoside)
กรดแมดิแคสซิค (Madecassic acid) หรือ สารแมดิแคส
ซอล (Madecassol) [4], [5] โครงสรางสารประกอบดังกลาว
แสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 โครงสรางของสารกลุมไตรเทอปนอยด ไกลโคไซดที่พบในบัวบก
ที่มา: http://www.chemblink.com/products.htm
การใชประโยชนจากบัวบกทางดานเภสัชกรรม
1. ตานการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Anti-oxidation)
ของสารอนุมูลอิสระ ทําใหลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรค
ตางๆ ได เนื่องจากพิษของสารอนุมูลอิสระมีผลทําใหเกิด
ภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) สงผลใหเกิด
ความผิดปกติกับสารชีวโมเลกุลตางๆ ในรางกาย ไดแก
ไขมัน โปรตีน และนิวคลีโอไทด [6] โดยเฉพาะโมเลกุลของ
กรดไขมันไมอิ่มตัว (polyunsaturated fatty acid, PUFA)
จะเกิดกระบวนการลิปด เปอรอกซิเดชัน (lipid peroxidation)
ของฟอสโฟลิปด ซึง่ เปนสวนประกอบของเยือ่ หุม เซลล ลิปด
เปอรอกไซด (lipid peroxide) ที่เปนผลผลิตจากปฏิกิริยา
ดังกลาวเปนสารที่ไมคงตัวและสามารถเปลี่ยนเปนสารอื่น
ได เชน สารมาลอนไดอัลดี-ไฮด (Malondialdehyde; MDA)
ดังรูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงจากปฏิกิริยาดังกลาวจะสงผล
ใหการทํางานของรางกายผิดปกติ เกิดการตายของเซลล
หรือเนือ้ เยือ่ ของอวัยวะภายในรางกาย ทําใหเกิดโรคเรือ้ รัง
ตางๆ ไดแก โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง เปนตน
[7]
ซึ่งระดับของ MDA สามารถนํามาใชเพื่อดูภาวะ
เครียดออกซิเดชันได กลาวคือ ถาปริมาณของ MDA มี
ปริมาณมาก แสดงวาผนังเซลลมีการสลายเนื่องมาจาก
อนุมลู อิสระ โดยมีรายงานการศึกษาของนักวิจยั ทีส่ นับสนุน
การคนพบสารทีเ่ ปนตัวตอตานการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
(antioxidant defense) จากสารสกัดบัวบก ไดแก Hussin
และคณะ [8] ที่ไดทําการศึกษาการใหสารสกัดจากบัวบก
รวมกับวิตามินอี (α-tocopherol) ในนํ้าดื่มแกหนูทดลอง
เปนเวลา 25 วัน พบวาระดับ MDA ในเลือดลดลง อันเกิด
จากการลดลงของปฏิกริ ยิ าลิปด เปอรอกซิเดชันและเพิม่ การ
ทํางานของเอนไซมทที่ าํ หนาทีท่ าํ ลายสารอนุมลู อิสระ (free
radical-scavenging) ไดแก superoxide dismutase (SOD)

และcatalase ทําใหระบบภูมิคุมกันในการตานการเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันในหนูเพิ่มขึ้น สําหรับการทํางานของ
เอนไซมที่ทําหนาที่ทําลายสารอนุมูลอิสระ แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 การเกิดกระบวนการลิปด เปอรอกซิเดชันของกรด
ไขมันไมอิ่มตัวในฟอสโฟลิปดที่เปนสวนประกอบ
ของเยื่อหุมเซลล
ที่มา: http://www.scielo.br/scielo.php% 3Fpid%3..._arttext
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รูปที่ 4 การทํางานของเอนไซม Superoxide dismutase (SOD), catalase และ Glutathione peroxidase (GPX) ในการ
ทําลายสารอนุมูลอิสระ (ที่มา: http://www.rndsystems.com/DAM_public/5270.gif)
2. เรงการสรางสารคอลลาเจน (Collagen synthesis
enhancer) โดยคอลลาเจนจัดเปนโปรตีนสําคัญของผิวหนัง
และอยู  คู  กั บ โปรตี น ที่ สํ า คั ญ อี ก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ อิ ล าสติ น
(Elastin) คอลลาเจนมีหนาที่เสมือนโครงสรางของผิว และ
ทําใหผิวเตงตึง อิลาสตินจะมีหนาที่สรางความยืดหยุนให
กับผิว และทําใหผวิ ทีเ่ ปนโครงสรางของผิวหนังไมมรี วิ้ รอย
ชวยรักษาแผล รอยเหี่ยวยน และลดการอักเสบ สารสกัด
จากใบบัวบกจึงถูกนํามาใชประโยชนในการกระตุนใหแผล
สมานตัวไดเร็วขึน้ มีรายงานจากนักวิทยาศาสตรหลายทาน
ไดศึกษาการนําสารสกัดจากใบบัวบกที่ชื่อ เอเชียติโคไซด
มาทดสอบความสามารถในการรักษาแผลเมื่อทาภายนอก
ที่ความเขมขนเพียง 0.2% สามารถใหผลในการเรงการ
สมานแผลหรื อ ช ว ยทํ า ให แ ผลหายเร็ ว ขึ้ น โดยผ า น
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการเรงใหเซลลมีการสรางเสน
ใยคอลลาเจน (Collagen synthesis) และเรงการสราง
ซอมแซมเสนเลือดที่เสียหายไป (Angiogenesis) ใหกลับ
คืนมา [9], [10], [11], [12] ดวยประโยชนดังกลาว บัวบก
จึงถูกนํามาใชเพื่อรักษาแผลรอนในในปากได
3. ชวยเพิม่ การไหลเวียนของเสนเลือดฝอยและการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนตอเนื้อเยื่อ ทําใหลดความเสี่ยงของ
การบวม อักเสบในผูสูงอายุที่มีแรงดันในเสนเลือดดําสูง
หรือลดอาการโรคเลือดคั่งที่ทําใหขาบวมในผูที่เดินทาง
นานๆ ในรถหรื อ เครื่ อ งบิ น โดยมี ค ณะแพทย และ
นักวิทยาศาสตรในสหรัฐอเมริกาไดทําการทดลองใชสาร
สกัดจากใบบัวบก (Titrated extract of Centella asiatica
; TECA) ใหกับคนไขที่มีปญหาเรื่องของระบบไหลเวียน
เลือดทีม่ ตี อ เทาและขา (Lower Limb) จนเกิดภาวะเจ็บปวด

จํานวน 94 คน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูปวยที่ให
TECA ในปริมาณวันละ 120 มิลลิกรัม และ 60 มิลลิกรัม
และกลุมผูปวยที่ไมใหสารสกัดดังกลาว (Control doubleblind) แตใหสารอื่นๆที่ไมมีตัวยาแทน (Placebo) ผลการ
ทดลองพบวา ผูปวยที่ไดรับสารสกัดจากใบบัวบก มีอาการ
เจ็ บ ปวดเท า และขาน อ ยลง และมี อ าการบวมลดลง
อยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่กลุมที่ไมไดรับสารสกัดดังกลาว
มีอาการของโรครุนแรงขึ้น [13], [14], [15] ดังนั้นจึงไมนา
สงสัยเลยวาทําไมคนไทยจึงนิยมทีจ่ ะดืม่ นํา้ ตมจากใบบัวบก
เพือ่ แกปญ
 หาฟกชํา้ ดําเขียว เนือ่ งจากปญหาฟกชํา้ ดําเขียว
นั้ น เกิ ด จากเส น เลื อ ดแดงขนาดเล็ ก ถู ก ทํ า ลายจากการ
กระแทกทําใหเกิดการคัง่ ของเลือด และหากระบบไหลเวียน
ของเลือดบริเวณดังกลาว ถูกปรับปรุงก็จะทําใหภาวะฟกชํา้
ดําเขียวหรือเจ็บปวดหายไป
นอกจากสรรพคุณจากตัวอยางผลการวิจัยดังกลาว
ขางตนแลว ยังพบวาสารสกัดจากใบบัวบกสามารถให
สรรพคุณที่เกิดตอเนื่องจากการปรับปรุงระบบไหลเวียน
โลหิตและหลอดเลือดอืน่ ๆ อีกมากมาย เชน สามารถปองกัน
ภาวะความจํ า เสื่ อ ม (โรคอั ล ไซเมอร ) ป อ งกั น ภาวะ
สมองขาดเลือดไปหลอเลี้ยง บํารุงสมอง ทําใหมีความคิด
อานดีขนึ้ ได แตยงั เปนการทดลองในระดับสัตวทดลอง เชน
งานวิจัยของ Veerendra and Gupta [16] ไดทําการศึกษา
ผลของสารสกัดใบบัวบกทีค่ วามเขมขน 100, 200 and 300
mg/kg ตอการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลอง
ที่ไดรับสาร Intracerebroventricular (i.c.v.) streptozotocin (STZ) ซึง่ เปนสารทีเ่ ปนตัวแปรทีบ่ ง บอกถึงความชรา
ปริมาณ 3 mg/kg, i.c.v. ในวันที่ 1 และ 3 ของการทดลอง
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จากนั้นไดใหสารสกัดใบบัวบกแกหนูเปนเวลา 21 วัน เมื่อ
ครบถึงวันที่ 21 ของการทดลอง จึงนําสารสกัดจากสมอง
ของหนูทดลองมาวิเคราะหปริมาณ MDA, glutathione,
superoxide dismutase และ catalase ทีเ่ ปนตัวแปรในการ
เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันพบวา สารสกัดใบบัวบกทีค่ วาม
เขมขน 200 and 300 mg/kg สามารถลดระดับของการเกิด
MDA และเพิ่มปริมาณของ glutathione และ catalase ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาสารสกัดจากบัวบกสามารถลดการเกิดภาวะ
เครียดออกซิเดชันที่เกิดจาก i.c.v. STZ ได
คุณคาทางโภชนาการตอสุขภาพ
ใบบั ว บกถู ก นํ า มาเป น ผั ก สดแกล ม อาหารหลาย
ประเภท ไดแก หมี่กรอบ กวยเตี๋ยวผัดไทย แกงเผ็ด ลาบ
กอย และนํ้าพริกตางๆ ในใบบัวบก 100 กรัม ใหพลังงาน
44 กิโลแคลอรี่ ประกอบดวย โปรตีน 1.8 กรัม ไขมัน 0.9
กรัม คารโบไฮเดรต 7.1 กรัม เสนใย 2.6 กรัม แคลเซียม
146 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม เหล็ก 3.9 มิลลิกรัม
วิตามินเอ 10,962 IU วิตามินบี 1 0.24 มิลลิกรัม วิตามิน
บี 2 0.09 มิลลิกรัม ไนอะซิน 0.8 มิลลิกรัม และวิตามินซี
4 มิลลิกรัม [17] จะเห็นวาบัวบกเปนสมุนไพรทีน่ า สนใจมาก
นอกจากจะมีสารที่มีประโยชนทางดานยารักษาโรคแลว
ยังมีคณ
ุ คาโภชนาการสูงอีกดวย ดังนัน้ การบริโภคใบบัวบก
เป น อาหารและเป น เครื่ อ งดื่ ม จะส ง ผลดี ต  อ ร า งกาย
เปนอยางยิ่ง
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