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ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดปรับมาตรฐาน

จากแปะกวยในการปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่ อม 

 สารสกัดจาก Ginkgo biloba มีการนํา

มาใชอยางแพรหลายทั่วโลก ซึ่งสารประกอบ

หลักประกอบดวยสารกลุม fl avonoids, terpe-

noid และสารที่จําเพาะกับ Ginkgo biloba คือ 

ginkgolides และ bilobalide โดยสกัดมาจาก

สวนใบของตนแปะกวยซึ่งนิยมนํามาใชในรูปสาร

สกัดปรับมาตรฐาน (EGb 761)1 ซึ่งไดรับการ

ขึ้นทะเบียนใหเปนยา สวนสารสกัดชนิดอื่นที่มี

การนํามาใชมีการขึ้นทะเบียนเปนผลิตภัณฑเสริม

อาหาร ซึง่ในประเทศไทยมกีารจาํหนายทัง้สองแบบ 

การนําสารสกัดจาก Ginkgo biloba มาใชในภาวะ

สมองเสือ่ม เนือ่งจากมคีวามเชือ่วาสารสกดัทีไ่ดนัน้

มีฤทธิ์ “ nootropic effect” ซึ่งเปนกลุมสารที่เพิ่ม

การเรียนรูและความจําอีกทั้งยังมีฤทธิ์ในการเปน 

neuroprotective ดวย ในป ค.ศ. 2000 WHO’s 

Anatomical Therapeutic Chemical Clas-

sifi cation ไดจัดใหสารสกัดจากใบแปะกวยเปน

ยาตานภาวะสมองเสือ่ม (anti-dementia drugs) 
1,2  ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับ Cholinesterase in-

hibitors และ memantine แตอยางไรก็ตามพบ

วาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัด

ปรับมาตรฐานจากใบแปะกวยในการปองกันและ

รักษาโรคสมองเสื่อมยังไมแนชัด 2  

 ในการศึกษาโดย McCarney และคณะ3 

ทาํการศกึษาเชงิทดลองแบบสุมและมกีลุมควบคมุ 

(randomized controlled trial) ในผูเขารวมการ

ศึกษา 176 ราย โดยเปรียบเทียบระหวางการให

สารสกัดปรับมาตรฐาน Ginkgo ขนาด 120 mg 

วันละครั้ง หรือการใหยาหลอก เปนระยะเวลา 6 

เดือน โดยวัดผลลัพธเปน คะแนนจาก Alzhe-

imer’s Disease Assessment Scale Cognitive 

Behavior Section (ADAS-cog) พบวาการให

สารสกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo biloba ไมมี

ประโยชนในคนไขภาวะสมองเสื่อมอยางออนถึง
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ปานกลางเม่ือใชเปนระระยะเวลาตอเน่ือง 6 เดือน 

ตอมามกีารศกึษา Ginkgo Evaluation of Mem-

ory (GEM)4 ซึ่งทําการศึกษาเชิงทดลองแบบสุม

และมีกลุมควบคุม ในผูปวยที่มีภาวะสมองเสื่อม 

และอัลไซเมอรรวมถึงผูปวยที่มีภาวะ mild cog-

nitive impairment ทําการศึกษาในผูปวยอายุ

มากกวาหรือเทากับ 75 ปขึ้นไปที่มีความจําปกติ 

จํานวน 2,587 คนและมีภาวะ mild cognitive 

impairment จํานวน 482 คน โดยสุมใหสารสกัด

จาก Ginkgo biloba ขนาด 120 มิลลิกรัมวันละ 

2 ครั้ง หรือยาหลอก ทําการติดตามเปนระยะเวลา 

6.1 ป โดยมีการประเมินการเกิดภาวะสมองเสื่อม

และอัลไซเมอรทุกๆ 6 เดือน จากผูเชี่ยวชาญ  พบ

วามีผูปวยท่ีเกิดภาวะสมองเส่ือมจํานวน 523 คน 

แบงเปนกลุมท่ีไดรบัสารสกัดจาก Ginkgo biloba 

จาํนวน 246 คน และยาหลอก 277 คน พบวาอตัรา

การเกิดภาวะสมองเส่ือมในการศึกษาน้ีเทากบั 3.3 

ตอ 100 person years ในกลุมท่ีไดรบัสารสกัดจาก 

Ginkgo biloba สวนกลุมยาหลอกมีอตัราการเกิด

ภาวะสมองเสือ่มเทากบั 2.9 ตอ 100 person years  

และพบวาสารสกัดจาก Ginkgo biloba ไมมีผล

ลดการดําเนินไปของภาวะสมองเส่ือมในผูปวยที่

มีภาวะ mild cognitive impairment ดังนั้นการ

ศึกษานี้จึงไมไดแสดงใหเห็นประโยชนของการให

สารสกัดจาก Ginkgo biloba ในการลดการเกิด

ภาวะสมองเส่ือมและอัลไซเมอร 

 ตอมามี  meta analysis เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกัดปรับมาตรฐานจาก 

Ginkgo biloba ในภาวะสมองเสื่อม2 ทําการ

รวบรวมการศึกษา 9 การศึกษาที่เก่ียวของกับ

การใชสารสกัด EGb761 ซึ่งมีผูอยูในการศึกษา

ทั้งหมด 2,372 คน พบวาสารสกัด EGb761 ทําให

มีการเปล่ียนแปลงของ cognition score แตก

ตางจากยาหลอกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แต

ผลตอ activities in daily living (ADLs) ไม

แตกตางจากยาหลอก การศึกษานี้จึงแสดงใหเห็น

ประโยชนของการใชสารสกัดปรับมาตรฐานจาก 

Ginkgo biloba ในภาวะสมองเสื่อม   สําหรับ 

meta-analysis เพื่อศึกษาผลของสารสกัดปรับ

มาตรฐานจาก Ginkgo biloba ตอ cognitive 

symptomในภาวะสมองเสื่อม5 พบวาในสารสกัด

จาก Ginkgo biloba มีผลชวยดานความจําในผู

ปวยภาวะสมองเสื่อมไดเมื่อทําการวิเคราะหโดย

การนําความเส่ียงท่ี baseline มาประเมินรวมดวย

 ตอมามีการศึกษาเชิงทดลองแบบสุมและมี

กลุมควบคุมโดย Grass-Kapanke และคณะ6 ใน

ผูปวยจํานวน 296 คนท่ีมภีาวะ very mild cogni-

tive impairment โดยเปนผูปวยที่มาดวยปญหา

ดานความจําบกพรองเปนเวลาสามเดือนข้ึนไป 

โดยทําการสุมใหไดรับสารสกัดปรับมาตรฐานจาก 

Ginkgo biloba (EGb 761) ขนาด 240 มิลลิกรัม

ตอวันหรือยาหลอก โดยมีการวัดความใสใจ (at-

tention) ความจํา (memory) และคุณภาพชีวิต 

เมื่อติดตามผูปวยเปนระยะเวลา 12 สัปดาหพบ

วาสารสกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo biloba 

สามารถเพิ่มความใสใจ ความจํา และมีผลทําให

คุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น
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 ลาสุดมีการศึกษาของ GuidAge study 

group7 ทําการศึกษาประสิทธิภาพของการใหสาร

สกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo biloba (EGb 

761) ในการปองกันการเกิดโรคอัลไซเมอร ทําการ

ศึกษาเชิงทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุมใน

ประเทศฝรั่งเศส  ทําการคัดเลือกผูเขารวมการ

ศึกษาที่มีอายุมากกวาหรือเทากับ 70 ปขึ้นมาที่มา

พบแพทยเวชปฏบิตัดิวยปญหาเรือ่งความจาํ โดยมี

ผูเขารวมการศกึษา 2,854 คน แบงเปนกลุมทีไ่ดรบั

สารสกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo biloba ขนาด 

120 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง จํานวน 1,406 คนและ

กลุมท่ีไดรบัยาหลอก 1,414 คน ทาํการตดิตามเปน

ระยะเวลา 5 ป พบวามีผูไดรับการวินิจฉัยวาเปน

โรคอัลไซเมอรแบบ probable ในกลุมที่ไดรับสาร

สกัดปรบัมาตรฐานจาก Ginkgo biloba จาํนวน 61 

คนคิดเปน 1.2 คนตอ 100 person-years และใน

กลุมยาหลอกมีจํานวน 73 คนคิดเปน 1.4 คนตอ 

100 person-years ซึง่แตกตางอยางไมมนียัสาํคญั

ทางสถิติดังรูปที่ 1 ในดานความปลอดภัยพบวา

ทั้งสองกลุมไมมีอาการไมพึงประสงคที่แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาน้ีจึงสรุป

ไดวาการใชสารสกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo 

biloba ในระยะยาวไมไดลดการเกิดโรคอัลไซ

เมอรเมื่อเทียบกับยาหลอก

รูปท่ี 1 อุบัติการณสะสมของการเกิดโรคอัลไซเมอรในกลุมที่ไดรับสารสกัดจาก Ginkgo biloba เทียบ

กับยาหลอก 7
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 การศึกษาดานความปลอดภัยของสารสกัด

จาก Ginkgo biloba มกีารศึกษาแบบ meta-anal-

ysis เพื่อวัดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก

จากการใชสารสกดัจากใบแปะกวย8 พบวาสารสกดั

จากใบแปะกวยไมไดเปล่ียนแปลงพารามิเตอรของ

กระบวนการแข็งตัวของเลือดและไมไดเพิ่มความ

เสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก สวนการศึกษา

ความเสีย่งในการเกดิภาวะเลอืดออกจากสารสกดั

ปรบัมาตรฐานจาก Ginkgo biloba (EGb 761) พบ

วาไมมผีลตอกระบวนการแข็งตวัของเลอืดเชนกนั 

และไมรบกวนประสิทธภิาพของยาตานเกร็ดเลือด 

(antiplatelet) และยาตานการแข็งตัวของเลือด 

(anticoagulant)9

 โดยสรุปประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของการใชสารสกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo 

biloba ในภาวะสมองเส่ือมยงัไมมคีวามชัดเจน แต

การศึกษาหลายการศึกษาแสดงใหเห็นวาสารสกัด

ปรับมาตรฐานจาก Ginkgo biloba (EGb 761) 

ไมมปีระโยชนในการปองกันหรือรักษาภาวะสมอง

เสื่อม ดังนั้นการใชสารสกัดจาก Gingko biloba 

ในการปองกันหรือรักษาภาวะสมองเส่ือมจึงควร

มีการใชอยางระมัดระวัง ทั้งนี้ควรพิจารณาดาน

เภสัชเศรษฐศาสตรดวย เนื่องจากสารสกัดปรับ

มาตรฐานจาก Ginkgo biloba (EGb 761) จดัเปน

ยาอันตรายตามพระราชบัญญตัยิา และเปนยานอก

บัญชียาหลักแหงชาติ อีกทั้งมีราคาแพง  ซึ่งอาจไม

คุมคาในการใชตามมุมมองทางเภสัชเศรษฐศาสตร

สําหรับขอบงใชในโรคสมองเสื่อม

วจิารณโดย รศ.นพ.สมศักดิ ์เทยีมเกา
 ปจจุบันมีการนําผลิตภัณฑเสริมอาหารมา

ใชเพื่อการบํารุงสุขภาพมากข้ึน เนื่องจากตองการ

ปองกันโรคตางๆท่ีจะเกิดขึ้นเม่ือมีอายุมากข้ึน 

เชน ภาวะสมองเสื่อม โรคอัมพาต และอื่นๆ โดย

ไมทราบวาผลิตภัณฑที่ไดทานนั้นเปนยาหรือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีประโยชนหรือเหมาะสม

ที่จะทานหรือไม และอาจไมเคยทราบวาสิ่งที่ทาน

นัน้อาจกอใหเกดิผลเสยีตอสขุภาพได กรณีการนาํ

สารสกัดปรับมาตรฐานจาก Ginkgo biloba (EGb 

761) ซึ่งเปนยา และการนํา Ginkgo biloba ชนิด

ที่เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารมาทานเพื่อปองกัน

การเสื่อมของสมองและเพ่ิมความจํา โดยไมเคย

ทราบมากอนวาจรงิแลวเปนยาหรอืผลติภณัฑเสรมิ

อาหารท่ีทานน้ันไมไดมีประโยชนตามท่ีตองการ 

เพราะคนสวนใหญมคีวามเชือ่วายาหรอืผลิตภณัฑ

เสรมิอาหารทีท่านนัน้ยอมมปีระโยชนและไมมโีทษ 

โดยไมเคยไดศึกษาขอมูลของยาหรือผลิตภัณฑ

เสรมิอาหารวามปีระโยชนหรอืมขีอหามในภาวะใด

บาง เชน ผูปวยที่ทานยาตานการแข็งตัวของเลือด 

(warfarin) หามซ้ือยาอ่ืนๆ รวมท้ังผลิตภณัฑเสรมิ

อาหาร เพราะจะเกิด drug interaction สงผลให

เกิดภาวะเลือดออกงายและไมหยุด อีกตัวอยาง

กรณีผูปวยทานยาตานเกร็ดเลือด เชน aspirin 

และทาน Ginkgo biloba  ก็จะเกิดภาวะเลือด

ออกงายเชนกนั ผูปวยบางรายนยิมทานผลติภณัฑ

เสริมอาหารหลายชนิดตามคําชักชวนของเพ่ือน

หรือเชื่อในคําโฆษณาอาจสงผลเสียได การดูแล

ตนเองที่ดีนั้น คือการทานยาตามที่แพทยสั่งและ
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ปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมในแตละกรณี กรณีที่

ตองการทานผลิตภณัฑเสรมิอาหารใดๆควรศึกษา

ถงึประโยชนและขอหาม ซึง่จะมีการระบุในเอกสาร

กาํกบัยาหรือผลติภัณฑเสริมอาหารน้ันๆ และควร

ปรึกษาแพทยกอนทุกครั้ง
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