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Scope
ความจาํเป็นในการศกึษาประโยชน์

เชิงสุขภาพของผักและผลไม้



Based on DALYS 

Preventable



• Approximately 1.7 million (2.8%) of deaths worldwide are 
attributable to low fruit and vegetable consumption.

• Low fruit and vegetable intake is among the top 10 selected risk 
factors for global mortality.



Preclinical In vitro Testing

Preclinical In vivo Testing

Clinical Trial



Functional 
Assessment

Biochemical 
Assessment



Mulberry 2 mg+MCAO Mulberry 10 +MCAO Mulberry 50 mg+MCAO

Vitamin C plus MCAOVehicle plus MCAO

Evaluation of infarct rat brain middle cerebral artery 
occlusion (MCAO)

2,3,5 - Triphenyltetrazolium Chloride (TTC) Stain.



10% of population 

•Economic 
consequences
•Public health

7,639,000 (11.36%) in 2010
14 million (20%) in 2025 

27%  in 2093





Plant possessing neuroprotective

ขงิ
Zingiber officinale Rosce

• ลดปริมาตรสมองที่ขาดเลือด  ลดความบกพร่องใน

การทาํหน้าที่ของสมองส่วนที่ได้รับผลกระทบ 

• กลไกส่วนหนึ่งผ่านการลดความเครียดออกซเิดชัน



 (400,800 mg/day)

Average



• ขนาด 800 mg/day ลด P300 และ N100 latency เพิ่ม 

amplitude ของ P300, N100 เมื่อบริโภค 2 เดอืน และเมื่อบริโภค 3 

เดอืนลดแนวโน้มอาการซมึเศร้าร่วมด้วย

• เพิ่ม alertness, calmness, contentedness







บวับก

Centella asiatica
(Linn) Urban

• หลังบริโภคขนาด 750 mg ไป 1 เดอืนจะเพิ่ม working 
memory ได้ แต่จะเหน็ผลดมีากเมื่อบริโภค 3 เดอืน 

นอกจากนัน้ยังพบว่าสามารถเพิ่ม N100 amplitude เพิ่ม 

alertness, contentedness, ลดอาการdepression 
เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา

• หลังบริโภคขนาด 500 mg จะเพิ่ม working memory 
ได้ 2 เดอืนเพิ่ม alertness, contentedness, ลด
อาการdepression



มะเขือเทศ
Lycopersicon esculentum

Mill

• กากมะเขือเทศมีเพิ่มการเรียนรู้และความจาํทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะที่มี

ความจาํบกพร่อง 

• ขนาดที่ให้ผลดทีี่สุดในภาวะความจาํบกพร่องจะเป็น 10 มลิลิกรัมต่อ
กโิลกรัมนํา้หนักตวั  

• ภาวะปกตกิากมะเขือเทศขนาด 2 มลิลิกรัมต่อกโิลกรัมนํา้หนักตวัจะ
สามารถเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ได้ดมีาก สามารถเหน็ผลแม้หลัง

การได้รับกากมะเขือเทศเพยีงครัง้เดยีวและให้ซํา้ๆกันเป็นเวลา 7 และ 
14 วัน  อย่างไรกต็ามกากมะเขือเทศขนาดดงักล่าวดเูหมือนจะไม่ค่อยมี

อทิธิพลต่อการทาํให้ความจาํดาํรงอยู่ (retention memory) 
ในขณะที่กากมะเขือเทศขนาด 10 และ 50 มลิลิกรัมต่อกโิลกรัมนํา้หนัก
ตวัมีฤทธิ์ในการทาํให้ความจาํดาํรงอยู่ทัง้หลังจากได้รับกากมะเขือเทศ

ขนาดดงักล่าวเพยีงครัง้เดยีวและได้รับกากมะเขือเทศเป็นระยะเวลา 7 
วัน 



มะเขือเทศ
Lycopersicon esculentum • กากมะเขือเทศขนาด 2,10,50 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัมนํา้หนักตัว

ลดปริมาตรสมองขาดเลือดได้ กลไกส่วนหนึ่งผ่านการลด

ความเครียดออกซเิดชัน ขนาดที่ให้ผลดคีือ 10 มิลลิกรัมต่อ

กโิลกรัม

• สารสกัดกากมะเขือเทศกใ็ห้ผลเหมือนกัน
Hexane: Ethyl acetate: Ethanol (2:3:1) 



มะรุม
Moringa oleifera Lam

• ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ลดปริมาตรสมองขาดเลือด ลด

ความบกพร่องของสมอง

• ป้องกันความจาํเสื่อม

• ต้านความเครียด

• เร่งการฟื้นคืนสภาพของโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวาน



ผักชีลาว
Anethum graveolens

Linn

กระทกรก
Passiflora foeitida Linn

มะม่วงหมิพานต์
Anacardium occidentale 

Linn

ข้าวกํ่า
Oryza sativa

หม่อน
Morus alba Linn

ข้าวโพดม่วง
Zea mays Linn 

ฟักทอง
Cucurbita moschata

Decne

มะม่วง
Mangifera indica

Linn









มะเขือเทศ NSS Vehicle Honey Tomato 2 
mg/kg

Tomato 10 
mg/kg

Tomato 50 
mg/kg

NSS Vehicle Honey Tomato 2 
mg/kg

Tomato 10 
mg/kg

Tomato 50 
mg/kg

Vehicle

Anti‐obesity

Orilstat Tomato 2 
mg/kg

Tomato 10 
mg/kg

Tomato 50 
mg/kg



• ลดระดบั triglyceride ลดขนาดและจาํนวนของเซลล์ไขมันใน 

subcutaneous area ลดจาํนวนเซลล์ไขมันบริเวณ 
• ไม่มีผลต่อการกนิและดื่มของสัตว์ทดลอง

• เพิ่มอัตราเมแทบอลิซมึ

ผลการศกึษาในหนูอ้วนที่เหนี่ยวนําด้วย high fat diet



Morus alba Linn Polygonum odoratum Lour OVX rat
5, 150, 300 mg/kg เป็นเวลา 3 เดอืน

• สารสกัดทกุขนาดลดความบกพร่องของการเรียนรู้และความจาํประสิทธิภาพไม่

ต่างกับ genistein ซึ่งเป็น isoflavone ที่มีฤทธิ์เหมือน estrogen
• สารสกัดขนาด 15 และ 150 mg/kg จะเพิ่มระดบั osteocalcin และ 

serum calcium ในขณะที่สารสกัดขนาด 15 mg/kg จะเพิ่ม serum ALP



Control Sham OVX

OVX+Genistein OVX+M.alba&P.odoratum
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Thank you for your attention


