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อธิการบดี

ในประเทศไทย คนส่วนใหญ่รู้จักงาด�ำและงาขาวแต่ไม่ค่อยรู้จักงาม้อนซึ่ง
ส่วนมากคิดว่างาม้อนอยู่ในพืชในตระกูลงาแต่เป็นตระกูลมินต์ ปัจจุบันงาม้อนยังไม่
เป็นที่รู้จักหรือนิยมน�ำมารับประทานกันอย่างแพร่หลาย ในด้านเกษตรกรรมชาวไร่ก็ไม่
สนใจปลูกกันมากนัก เพราะต้องปลูกบนเนินเขา ที่น�้ำท่วมไม่ถึง ท�ำให้การส่งเสริมการ
เพาะปลูกงาม้อนมีนอ้ ย และอาจลดลงเรื่อยๆ ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวอาจถูกน�ำไปปลูก
พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด ที่ส�ำคัญคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเพาะปลูกงาม้อน
ลดลงเรื่อยๆ เป็นที่น่าเสียดายทั้งๆ ที่งาม้อนเป็นพืชมีคุณค่ามากทางด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะต่ อ ระบบหลอดเลือด การท�ำงานของหัว ใจ ระบบประสาทและสมอง    
ดังนัน้ คณะวิจยั ของศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ท�ำการศึกษาวิจัย
ทั้งเมล็ดและ ใบงาม้อน เพื่อยกระดับงาม้อนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จักทั้งทางด้านคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ทางด้านสุขภาพและ
การแพทย์ ภายใต้ ก ารสนั บสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ร่วมกับส�ำ นั ก งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สกว.) ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน
การค้นคว้าวิจัยท�ำให้มีผลงานใหม่ๆ เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน มีการ
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ ร วมถึ ง เผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละ
บริการวิชาการแก่ชุมชน จนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและความสนใจในการบริโภค
งาม้ อ นในรู ป แบบเม็ ด และน�้ ำ มั น งาม้ อ นเพิ่ ม มากขึ้ น ทั่ ว ประเทศ ดั ง นั้ น งานวิ จั ย
เกี่ยวกับงาม้อนจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยามีความภูมิใจและความยินดีที่
เป็นแหล่งการศึกษาวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ชาวบ้าน
ชาวไร่ ชาวนา ฯลฯ ในการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า ของพื ช สมุ น ไพรในท้ อ งถิ่ น                 
ตามปรั ช ญาของมหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
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งาม้อน

พืชอัจฉริยะแห่งล้านนาไทย อุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้า-3

งาขี้ม้อน หรือ งาม้อน  (Perilla frutescens)  เป็นพืชสกุลมิ้นต์ (เช่น มิ้นต์ กระเพรา สะระแหน่ แมงลัก) มีประวัติการใช้เป็น
อาหารและยาสมุนไพรมานานเป็นศตวรรษ มีชื่อท้องถิ่นต่างกัน เช่น “งามน” “งาหอม” “งาเจียง” พบได้ในประเทศทางแถบเอเชีย
ตะวันออก ได้แก่ ไทย ลาว เวียตนาม จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลี ส�ำหรับประเทศไทยพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหรือถิ่นล้านนา
ชาวบ้านนิยมปลูกงาม้อนในพื้นที่ดอนเชิงเขา ลักษณะของต้นงาม้อนจะเป็นไม้พุ่มคล้ายต้นกระเพรา สูงราว 1-2 เมตร ล�ำต้นตั้งตรง
ใบมีขนเล็กน้อย ขอบใบเป็นรอยหยัก ใบมีสีเขียวและสีแดง เมล็ดมีสีหลากหลายเช่น สีน�้ำตาลอ่อน น�้ำตาลไหม้ สีเทาเข้ม เทาอ่อนและ
สีขาว คนภาคอื่นไม่รู้จักงาม้อน มักเข้าใจผิดว่า งาม้อน และ งาด�ำ เป็นพืชกลุม่ เดียวกันและเหมือนกัน
ในช่วงหน้าหนาวเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ คนเมืองหรือชาวล้านนานิยมน�ำข้าว
เหนียวร้อนๆ คลุกกับเมล็ดงาม้อนบด น�้ำอ้อยและเกลือที่เรียกว่า “ข้าวหนุกงา” (หนุก แปลว่า คลุก ต�ำ หรือนวด) คล้ายคลึงกับการท�ำ 
“ข้าวแดกงา”   ในอิสาน ข้าวหนุกงามีรสชาติอร่อยมากทั้งหอมและมัน  บ้างก็น�ำไปผสมในข้าวหลาม ขนมปัง ขนม และ อาหารต่าง ๆ
คนเอเชียรู้จักงาม้อนมานานหลายร้อยปี โดยเฉพาะ คนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี นิยมรับประทานใบงาม้อน (ชิโสะ) เป็นผักเคียงคู่
กับชาซิมิ ที่เป็นเนื้อดิบหรือปลาดิบเสมอ เพราะว่าชาวญี่ปุ่นทราบดีว่าใบชิโสะมีสรรพคุณสามารถดับกลิ่นคาวและต้านการแพ้อาหาร
ทะเลและอื่น ๆ ได้ ยอมรับกันมานานว่า ทั้งเมล็ดและใบงาม้อนมีคุณประโยชน์ สามารถใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้

1
รูปที่ 1 เมล็ดงาม้อนที่ใช้ท�ำข้าวหนุกงา อาหารดั้งเดิมของ
คนเมือง ห่อด้วยใบตอง
รูปที่ 2 แสดงลักษณะต้นงาม้อนที่เจริญเต็มที่ และมีช่อ
ดอกซึ่งมีเมล็ดภายใน
รูปที่ 3 ต้นงาม้อน

2
ไทยเรียกว่า “งาม้อน”
ฝรั่งเรียกว่า “เพอริลล่า”
ญี่ปุ่นเรียกว่า “ชิโสะ”

3
“งาม้อน” ไม่ใช่ “งาด�ำ”

(พืชคนละตระกูล เมล็ดแตกต่างกัน)

ไทยกินเมล็ด “งาม้อน” ในข้าวและขนม
ญี่ปุ่น-เกาหลี กินปลาดิบกับใบ”ชิโสะ”
ทั้งใบและเมล็ดมีสารส�ำคัญ เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพมาก

ใบงาม้อน

เมล็ดงาม้อน กลม สีน�้ำตาล - เทา

เมล็ดงาด�ำ เรียว
แหลม สีด�ำเข้ม
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เชียงราย
แม่ฮ่องสอน

พะเยา
เชียงใหม่
ล�ำพูน

น่าน
ล�ำปาง

แพร่

รูปภาพที่ 4 แผนที่การปลูกงาม้อน
ในจังหวัดภาคเหนือตอบน

ล้านนาเป็นถิ่นก�ำเนิดของไทย ในการปลูกและบริโภคงาม้อน
จากการส�ำรวจในประเทศไทยพบว่า งาม้อนเป็นพืชที่ปลูกกันมาก เป็นที่นิยมและรู้จักกันในเฉพาะภาคเหนือตอนบนเท่านั้น มีการปลูก
กระจายอยู่ทั่วไปในแถบพื้นที่เชิงเขาของจังหวัด พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ น่าน ล�ำปาง ล�ำพูน และแม่ฮ่องสอน เกษตรกรส่วนมากเพาะปลูกเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและจ�ำหน่าย การกินจะอยู่ในรูปของเมล็ดและน�้ำมันที่ผสมในข้าว ขนมและอาหารพื้นเมือง
นอกจากเมล็ดงาม้อนจะมีกลิ่นหอม รสมัน และเนื้อสัมผัสแตกง่าย อันเป็นเอกลักษณ์แล้ว งาม้อนยังจัดเป็นพืชน�้ำมันที่มีความโดดเด่นในแง่
ของคุณค่าทางโภชนาการ   น�้ำมันงาม้อนมีกรดไขมันโอเมก้า-3 (Omega-3 fatty acid) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ กรดแอลฟาลิโนเลนิก (ALA) สูงมากที่สุด
ถึงร้อยละ 75 ของไขมันทั้งหมด และ กรดไขมันโอเมก้า-6 (Omega-6 fatty acid) หรือกรดลิโนเลอิก (LA) ประมาณร้อยละ 15  ซึ่งกรดไขมันทั้งสอง
ชนิด ALA และ LA นี้เป็นกรดไขมันชนิดจ�ำเป็น (essential fatty acid)  ร่างกายต้องการส�ำหรับการท�ำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะแต่ไม่สามารถ
สังเคราะห์ ใช้เองได้ เราจึงจ�ำเป็นต้องได้รับไขมันนี้มาจากพืชบางชนิดและอาหารเท่านั้น  
เนื่องด้วยงาม้อนเป็นพืชทางเมืองเหนือและมีความส�ำคัญต่อสุขภาพ แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันดี อีกทั้งยังไม่มีงานวิจัยอย่างละเอียดมาก่อน
ดังนัน้ ในปี 2557 จนถึงปัจจุบนั กลุม่ วิจยั งาม้อนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา น�ำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์
ได้ให้ความสนใจและขอรับทุนวิจัยจากส�ำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตร (สวก.) ในปีแรกได้ท�ำการรวบรวมงาม้อนจากจากแหล่งเพาะปลูก
ต่างๆ ทั่วภาคเหนือเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ปริมาณทางเคมีและสมบัติทางชีวภาพของกรดไขมันในน�้ำมันงาม้อน โดยพบว่าน�้ำมันงาม้อนจากแต่ละ
แหล่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น สายพันธุ์ของงาม้อน อุณหภูมิ ความสูงของพื้นที่ ลักษณะของพื้นที่
เพาะปลูก คุณภาพดิน ความเข้มแสงและสิ่งแวดล้อม
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เมล็ดงาม้อน แหล่งน�้ำมันเพื่อสุขภาพแห่งล้านนาไทย
เมล็ดงาม้อนมีลักษณะกลมเป็นรูปไข่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 2
มิลลิเมตร มีความแตกต่างทางกายภาพ ทัง้ ขนาดเมล็ดใหญ่-เล็กไม่เท่ากัน สีตา่ งกัน ตัง้ แต่
น�ำ้ ตาลอ่อน น�ำ้ ตาลไหม้ เทาเข้มและเทาอ่อน
นอกจากน�้ำมันงาม้อนอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 ปริมาณสูงแล้ว       
ในด้านโภชนาการยังมีสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินบี 1   วิตามินบี 2
วิตามินอี แคโรทีน และไนอาซิน และ แร่ธาตุ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม
โปแตสเซียม เซลีเนียม นอกจากนีย้ งั พบสารส�ำคัญทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้านสุขภาพกลุม่ โพลีฟนี อล
และฟลาโวนอยด์อกี หลายชนิดในเปลือกเมล็ดและใบทีเ่ ป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ต้านการ
อักเสบ และปกป้องระบบประสาทและสมอง

น�้ำมันงาม้อน อุดมด้วยโอเมก้า-3 แห่งขุนเขา มากกว่าน�้ำมันปลา

เมล็ดงาม้อนสีเทา

เมล็ดงาม้อนสีน�้ำตาล

คนส่ ว นใหญ่ คิ ดว่ากรดไขมัน โอเมก้า-3 พบได้เฉพาะในปลาหรื อ น�้ ำ มั น
ปลา (fish oil) เท่านั้น กรดไขมันที่สกัดมาจากปลาทะเลน�้ำลึก เช่น ปลาแมคเคอรัล
ปลาแซลมอน ปลาเทราท์ ปลาซาร์ดีน ปลาทูน่าและ ปลาเรนโบว์ มีราคาค่อนข้างแพง   
แต่ความจริงแล้ว ยังมีแหล่งกรดไขมันโอเมก้า-3 ทีพ่ บได้ในเมล็ดพืชหลายชนิดทีใ่ ห้นำ�้ มัน
ได้แก่ งาม้อน แฟล๊กซ์หรือลินิน เชีย ถั่วดาวอินคา ถั่วเหลือง วอลนัท ดอกค�ำฝอย และ
ปาล์ม
จากการวิ จั ย พบว่า น�้ำมัน งาม้อนมีป ริม าณกรดไขมั น โอเมก้ า -3 สู ง ที่ สุ ด      
และสู ง กว่ าน�้ ำ มั น จากพื ชทุก ชนิด และสูงกว่าน�้ำมัน ปลาประมาณถึ ง 2-3 เท่ า ตั ว
ที่ส�ำคัญไม่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศท�ำให้มีราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว นอกจากนี้ยัง
ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสารปรอท โลหะหนักหรือสารพิษตกค้างที่สะสมใน
น�้ำทะเลอันเป็นบ่อเกิดของสารก่อมะเร็ง ดังนั้น ในทางปฏิบัติ เราควรหาแหล่งอาหาร
หรือสมุนไพรพื้นบ้านของไทยเรา โดยเฉพาะงาม้อนและพืชอื่น ๆ  ที่มีปริมาณของกรด
ไขมันโอเมก้า-3 (ALA) สูง ก็จะได้แหล่งพืชส�ำหรับเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าและมูลค่า
เพิ่ม สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพส�ำหรับทุกคนได้
เปรียบเทียบแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า-3 ในพืชและสัตว์น�้ำ
พืชที่มีไขมันโอเมก้า-3 (ALA)
(เรียงจากมากไปหาน้อย)

สัตว์ที่มีไขมันโอเมก้า-3 (EPA, DHA)
(เรียงจากมากไปหาน้อย)

เมล็ดงาม้อน (Perilla seeds)
เมล็ดเชีย (Chia seeds)
แฟล๊กซ์ (Flax seeds)
ถั่วอินคา (Inca seed  oil)
ถั่วเรพ (rape seed) -ท�ำน�้ำมันคาโนล่า (Canola)  
ถั่วเหลือง
เมล็ดฟักทอง
ผักเบี้ยใหญ่ (Purslane)
วอลนัท (Walnut)
สาหร่าย

ปลาแซลมอน (Salmon)
ปลาแมคเคอเรล (Mackerel)
ปลาตาเดียว (Halibut)
ซาร์ดีน (Sardine)
ปลาเฮอริ่ง  (Herrings)
ปลากระตัก (Anchovies)
ปลาทู
หอย
กุ้ง
ปู

กรดไขมัน โอเมก้า-3 ในเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ
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โอเมก้า-3 คืออะไร?
มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?
กรดไขมันโอเมก้า-3 (ω-3 fatty acid) เป็นกรดไขมันจ�ำเป็น ร่างกายสังเคราะห์เองไม่ได้เนื่องจากร่างกายของคนและสัตว์ไม่มีเอนไซม์

ส�ำหรับสังเคราะห์กรดไขมัน ต้องได้รับจากอาหารโดยตรงเท่านั้น กรดไขมันโอเมก้า-3 เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์สมอง ตับ หลอดเลือด
อวัยวะภายใน มีบทบาทส�ำคัญมากต่อโครงสร้าง การท�ำงานของอวัยวะและความยืดหยุน่ ของหลอดเลือด โดยเฉพาะต่อระบบประสาทและสมอง รวมทัง้
พัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมความจ�ำ  การมองเห็น และสามารถต่อต้านการอักเสบได้

โครงสร้างของกรดไขมันแอลฟาลิโนเลนิกหรือกรดไขมันโอเมก้า-3
เมล็ดงาม้อนนั้นมีความสมดุลของกรดไขมันโอเมก้า 3 ต่อ โอเมก้า 6 (Omega-3:Omega-6 = 5:1) ที่มีความเหมาะสมต่อสุขภาพ  กรดไขมันโอเมก้า 3
มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อโภชนาการและสุขภาพ โดยการช่วยลดระดับคอเลสเทอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ ควบคุมระดับของไลโปโปรตีน                   
ลดการอักเสบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของปอดในสภาวะของโรคหอบหืด โดยการควบคุมการสร้างสารสองชนิด prostaglandins และ            
leukotrienes ที่ชักน�ำให้เกิดอาการหอบหืด

ประโยชน์ของงาม้อนต่อสุขภาพ

จากการทดลองพบว่า งาม้อนช่วยยับยัง้ การตายของเซลล์ประสาทได้และไม่พบความเป็นพิษของน�ำ้ มันจากเมล็ดงาม้อนในหนูทดลองแต่อย่างใด
จึงมีแนวโน้มให้เกิดผลดีในการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดระดับไขมันในเลือด โรคซึมเศร้า และโรคมะเร็งบางชนิด  
มีค�ำถามว่า น�้ำมันงาม้อนสามารถทดแทนน�้ำมันปลาได้หรือไม่?
ค�ำตอบคือ ทดแทนได้ เพราะว่า ในร่างกาย ALA (โมเลกุลมี C 18 ตัว) บางส่วนจะถูกเอนไซม์ในตับเปลี่ยนให้เป็นกรดไขมันโอเมห้า-3 ที่มี
โมเลกุลยาวขึ้นคือ DHA  (C 20 ตัว) และ EPA (C22 ตัว) ร่างกายต้องการ DHA มากในช่วงการตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของทารก การให้ EPA
ช่วยลดความผิดปกติของสมองในวัยชรา
นอกจากนี้ ทางการแพทย์แผนจีน มีการใช้งาม้อนมานานนับศตวรรษ โดยใช้ทั้งเมล็ดงาม้อนเดี่ยวๆ และผสมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่น เพราะใน
เมล็ดงาม้อนยังมีสารอื่นๆ นอกจากกรดไขมัน เช่น rosmarinic acid, luteolin, chryosoeriol และ quercetin ซึ่งเป็นสารในกลุ่มที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ต้านการแพ้ ต้านการอักเสบ และยับยั้งเซลล์มะเร็ง
การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า น�้ำมันงาม้อนสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในซีรัมของหนูทดลอง ลดระดับไขมันในซีรัม แต่เพิ่มระดับสาร
ภูมิคุ้มกันชนิด IgE ในหนูทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013;88(1):105-14. /Neuropharmacology. 2013;64:550-65
Food Chem Toxicol. 2010;48(1):264-70./Food Chem Toxicol. 2009;47(4):848-54./Int Arch Allergy Immunol. 2000;122(2):137-42
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ผลิตภัณฑ์น�้ำมันงาม้อน มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับทุนและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
จาก ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Nga-mon seeds

Nga-mon oil
( ω - 3 oil )

Current product
( Hard capsules )

Future procuct
( Soft capsules )

กว่าจะมาเป็น ผลิตภัณฑ์น�้ำมันงาม้อน มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลิตภัณฑ์งาม้อนชนิดแคปซูลเพื่อสุขภาพในรูปแบบแคปซูล เลข อย. 10-1-01949-1-0134
PUKAMYAO 7

เบื้องหลังความส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์
กลุ ่ ม วิ จั ย น� ำ โดย ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ดร. ไมตรี สุ ท ธจิ ต ต์
ได้ รั บ เกี ย รติ แ ละความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ทองเรื อ ง
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ห าร ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. วิ บู ล ย์    วั ฒ นาธร
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ด ร. รั ฐ ภู มิ พ ร ห ม ณะ ผู ้ ช ่ ว ย อ ธิ ก า รบ ดี แ ล ะ ผู ้ ช ่ วยศา สต ร า จ า ร ย์
ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อ�ำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมปรึกษาหารือร่วมกับ ผู้บริหารจากส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ในการขอใช้สิทธิ์และจัดท�ำผลิตภัณฑ์งาม้อน มหาวิทยาลัยพะเยา
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จากงานวิจัยงาม้อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของน�้ำมันเมล็ดงาม้อน คณะวิจัยของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ พบว่าน�้ำมันเมล็ด
งาม้อนไม่มีความเป็นพิษในหนูทดลอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการเรียนรู้และความจ�ำในหนูทดลองได้ สามารถลดสภาวะการอักเสบ
และภูมิแพ้ได้ จากความรู้ทางด้านโภชนาการและฤทธิ์ทางชีวภาพดังกล่าว ทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากน�้ำมันเมล็ด
งาม้อน ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเพิ่มหรือเสริมกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3 ให้แก่ร่างกายอย่างพอเพียง
โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินี้ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีและกลิ่นปรุงแต่งใดๆ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติพบว่า งาม้อนมีประโยชน์ด้านอื่น ๆ
อีกหลายด้านเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรคทางจิตประสาท
โรคความจ�ำเสื่อม โรคอัลไซเมอร์   โรคหอบหืด โรคมะเร็ง ผลการวิจัยเหล่านี้จะ
ท�ำให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของงาม้อน สนใจประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้าน
การป้องกันโรคหลายโรคมากขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย ส่งเสริมให้มีความ
ต้องการของผู้บริโภคและเกษตรกรในบ้านเรา ก็จะมีการเพาะปลูกพืชงาม้อน
เพิ่มมากขึ้น งาม้อนจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ประชาชนจะรู้จัก และมี
การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาแบบนวัตกรรมพืชงาม้อนในทุกระดับจาก
ต้นน�ำ 
้ -> กลางน�ำ 
้ -> ปลายน�ำ 
้ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์สง่ เสริมสุขภาพชนิดใหม่มาก
ขึน้ ดังนัน้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ เรามัน่ ใจว่าพืชงาม้อนจะต้องได้รับการพัฒนา
ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม สุ ข ภาพและเครื่ อ งส� ำอางจากสารธรรมชาติ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพจะสามารถน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วมาจ� ำ หน่ า ยสู ่ ต ลาดทั้ ง ใน
และต่างประเทศต่อไป และที่ส�ำคัญจะท�ำให้เกษตรกรไทยผู้ปลูกงาม้อนมีรายได้
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
สมควรแล้ว ที่เรียก งาม้อน

พืชอัจฉริยะจากขุนเขาแห่งล้านนาไทย!
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น�้ำมันงาม้อน

ต่อการเรียนรู้และความจ�ำ
การเรียนรู้และความจ�ำมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
ของคนเราเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวจะส่งผลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและหน้าที่การงาน ซึ่งความบกพร่องการ
เรียนรู้และความจ�ำเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น โรคอัลไซเมอร์
(Alzheimer disease) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อม
(dementia) ทั้งหมด โดยจะพบมากในผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปีขึ้นไป ผู้ป่วยจะมีการเรียนรู้ การคิด และความจ�ำ  (cognitive
function) ลดลงอย่างช้าๆ และด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
โรคอั ล ไซเมอร์ จั ด เป็ น โรคทางระบบประสาทที่ เ ป็ น
ปัญหาต่อผู้สูงอายุและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โรคนี้
อาจเกิดจากมีการสะสมของ amyloid-beta (Aβ) peptide
ที่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งสารที่ ไ วต่ อ ปฏิ กิ ริ ย าที่ มี อ งค์
ประกอบส�ำคัญเป็นออกซิเจน (reactive oxygen species;
ROS) และไนโตรเจน (reactive nitrogen species; RNS) ส่งผล
ให้เกิดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (oxidative stress) ที่บริเวณ
เยื่อหุ้มเซลล์ประสาท ท�ำให้ไขมันที่เยื่อหุ้มเซลล์ถูกออกซิไดซ์เกิน
สมดุล (lipid peroxidation) ส่งผลให้เซลล์ประสาทไวต่อการ
ถูกท�ำลาย เกิดการท�ำลายภาวะสมดุลของแคลเซียมภายในเซลล์
น�ำไปสู่การตายของเซลล์ประสาท ส่งผลให้ความสามารถในการ
เรียนรู้ และความจ�ำลดลงได้
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นอกจากนี้ยังพบว่า โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นอีกเป็น
สาเหตุให้เกิดภาวะสมองเสื่อมรองจากโรคอัลไซเมอร์ โดยโรค
หลอดเลือดสมองนี้เป็นภาวะที่เกิดจากสมองขาดเลือดเนื่องจาก
หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตกส่งผลให้
เนื้อเยื่อในสมองถูกท�ำลาย
สาเหตุ ห ลั ก ของการเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองคื อ
หลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน (ischemic stroke) ซึ่งพบได้
ประมาณ 90% เมื่อมีการอุดตันของหลอดเลือดในสมองจะท�ำให้
การไหลของเลือดไปยังสมองลดลง เมื่อสมองขาดสารอาหาร
และออกซิเจนก็จะสามารถน�ำไปสู่การตายของเซลล์ประสาท
ก่อให้เกิดการสร้าง ROS และ RNS ส่งผลให้เกิดภาวะ oxidative stress น�ำไปสู่การตายของเซลล์ประสาทและส่งผลให้ความ
สามารถในการเรียนรู้และความจ�ำลดลงเช่นกัน
จากการศึกษาผลของน�้ำมันงาม้อนต่อการป้องกันภาวะ
ความบกพร่องของการเรียนรู้และความจ�ำในหนูทดลองที่มีภาวะ
สมองขาดเลือดพบว่าหนูที่กินน�้ำมัน   งาม้อนเป็นประจ�ำสามารถ
ป้องกันหรือลดความรุนแรงของความบกพร่องของการเรียนรู้
และความจ�ำจากภาวะสมองขาดเลือดได้อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ โดยแสดงให้เห็นจากการประเมินการเรียนรูแ้ ละความจ�ำเช่น
Morris Water Maze และ Novel Object Recognition test

น�้ำมันงาม้อนและการป้องกันล�ำไส้อักเสบ

โรคล�ำไส้อักเสบเรื้อรัง (Inflammatory bowel disease, IBD) เป็นกลุ่มโรคที่มีลักษณะการอักเสบเรื้อรัง
ของล�ำไส โรค IBD สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโรค ได้แก่ Crohn’s disease (CD) ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ในทุกส่วน
ของระบบทางเดินอาหาร เริ่มจากช่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล�ำไส้เล็ก ล�ำไส้ใหญ่ และทวาร ส่วน
Ulcerative colitis (UC) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณล�ำไส้ใหญ่เท่านั้น กลุ่มโรคทั้งสองมีลักษณะของอาการ
บางอย่างคล้ายกัน เช่น การถ่ายอุจจาระผิดปกติ ถ่ายบ่อย อุจจาระปนมูกเลือด ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง         
บางครัง้ มีอาการอืน่ ร่วมด้วย ได้แก่ เหนือ่ ยล้า ไม่สบายตัว เบือ่ อาหาร และมีไข้รว่ มด้วย ในการวินจิ ฉัยโรคนีท้ ำ� ไดย าก
อันเปนผลใหผูปวยไดรับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ท�ำให้โรคพัฒนาสู่มะเร็งล�ำไส้ในที่สุด ผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตลดลง
หรือเสียชีวิตได้ การรักษาโดยทั่วไปของโรค IBD มักเป็นการรักษาโดยใช้ยาในกลุ่มต้านการอักเสบ ยาในกลุ่มกด
ภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ และยาในกลุ่มเสตียรอยด์ อย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้มีประสิทธิในการบรรเทาอาการได้ชั่วคราว
และท�ำให้โรคมีโอกาสกลับมาเป็นซ�้ำ  ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการค้นหายา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
หรือวิธีการรักษาที่เหมาะสมในการรักษาโรค IBD อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นได้เลือกใช้น�้ำมันงาม้อนซึ่งมีกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า-3เป็นองค์ประกอบหลักมาศึกษาผลต่อการ
ป้องกันภาวะล�ำไส้อักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวน�ำให้เกิดล�ำไส้อักเสบด้วยเดกซ์แทรนซัลเฟตโซเดียม จากการ
ทดลองพบว่าหนูทดลองที่ได้รับน�้ำมันงาม้อนทุกวันสามารถลดความรุนแรงของล�ำไส้อักเสบได้ ซึ่งประเมินได้จาก
ความยาวของล�ำไส้และค่าความรุนแรงของการอักเสบ (disease activity index scoring) เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้
รับน�้ำมันงาม้อน อีกทั้งยังสามารถลดการแสดงออกของตัวชี้วัดภาวะการอักเสบทั้งระดับยีนและระดับโปรตีนได้

การศึกษาฤทธิ์น�้ำมันงาม้อนลดภาวะล�ำไส้อักเสบในหนูทดลอง
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Most people in Thailand already know about Nga-dam (black
sesame) and Nga-khao (white sesame), but many do not know Nga-mon
or Perilla frutescens. Botanically, the plant called “Nga-mon” (Mint family)
is not in the same family as the other Nga plants (Sesame family). In the
past, Nga-mon was not very popular and not widely consumed.
Due to Nga-mon is only cultivated in foothill areas, therefore,
most farmers are not interested in growing Nga-mon. In the past, farmers
of hilly areas were encouraged to grow other economic plants, such as
corn. The production of Nga-mon can be risk to continually reduce into
the future.
Nga-mon has many health benefits. It can be used to protect
people from various cardiovascular and nervous system diseases.
Therefore, the research team of Prof. Emeritus Dr. Maitree Suttajit at
the School of Medical Sciences, University of Phayao, is conducting a
research project on both the seed and leaf of Nga-mon for the purpose
of raising the international profile of the plant. Furthermore, the team
aims to promote the health benefits of the plant to the public. The          
research project has been supported by the National Research Council
of Thailand and the Agricultural Research Development Agency from
2013 to the present.
The research project can generate new insights that can be reported in various publications, thus
raising the profile of Nga-mon. Furthermore, people will be more interested by the health benefits of the
plant and endeavour to consume the products from the plant in both seed and oil forms.
The research can raise the value of herbal plants in the North of Thailand. Nga-mon can make an
overwhelmingly positive contribution to the local economy and the quality of life of people in this community,
in accordance with the philosophy of the university: “Wisdom for Community Empowerment”.
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Nga-mon
(Perilla frutescens)

Intelligence of Thai Lanna plant enriched of omega-3 fatty acid

Nga-mon or Perilla is a plant in the Mint family and has been used as a functional food and herbal medicine
for a long time. It is found mostly in countries in Eastern Asia, such as Thailand, Lao, Vietnam, China, India
and Korea. In Thailand, it is found widely in Northern Thailand or Thai Lanna. Nga-mon is often cultivated
at the foothills. The Nga-mon tree is about 1-2 meters tall. Its leaves are hairy and serrated with green or
red color. Nga-mon seeds are light or dark brownish, light or dark grey and white. Typically, people from other
parts of Thailand are not familiar with Nga-mon seeds.
During November to January is the harvest season of Nga-mon. Lanna people favour consumption of
Nga-mon seeds with hot sticky rice, molasses and a little salt. This meal is called Kaw-Nook-Nga. The taste is
sweet and a little oily. Nga-mon seeds have been applied in rice cakes, bread, western style cakes and cookies.
Asian people have known about Nga-mon for hundreds of years, particularly, Chinese, Japanese and
Korean. They favour eating Shiso or Nga-mon leaf with Sashimi because they believe that Nga-mon leaf can
overcome the odour of fish and suppress allergy to sea food. Additionally, it has been acceptable for many
years that Nga-mon seeds and leaves are very useful and can be functional food.

1
Figure 1 Nga-mon seed used for “Kow-Nook-Nga”
(Rice mixed with ground Nga-mon and
covered by banana leaf ), the original
and traditional Thai-Lanna food.
Figure 2 Presentation of Nga-mon tree
characteristic, maximum growth, with
the flower containing Nga-mon seed
Figure 3 The characteristic of Nga-mon tree

2
Thai people call this plant “Nga-mon”
Foreigners call it “Perilla frutescens”
Japanese people call this plant “Shiso”

3
“Nga-mon” is not the same
as“Nga-dam” (sesame family.)
Shiso leaves are eaten with
raw fish or meat in korea and
Japan, but Nga-mon seeds
eaten with rice and snacks
in thailand

Both have health benefits.
The leaves have potential
antioxidants such as polyphenols,
flavonoids, rosmarinic acid, etc.
The seeds are rich
of Omega-3 and -6 fats.
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Fig.4 Nga-mon cultivation area map
in North Thailand

The Origin of “Nga-mon”, cultivation and consumption
Nga-mon in Thailand is found only in the Northern part, especially Mae Hong Son Province. Nga-mon is normally
cultivated along hills, as found in Mae Hong Son, Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Phrae, Nan, Lumpang and Lumphun
provinces. Most northern Families cultivate Nga-mon for household consumption and sale to others. The seed
and oil of Nga-mon is used in cooking and/or mixing in rice or sticky rice to be served as a main dish or snack.
The yellow oil that is squeezed from Nga-mon seeds has a distinctive flavour, texture and aroma. Moreover,
Nga-mon oil is also remarkable for its nutritional value, with essential fatty acids including alpha- linolenic acid (ALA)
or omega-3 fatty acid and linoleic acid (LA) or omega-6 fatty acid. The fat in Nga-mon oil consists of 75% ALA and 15%
LA. ALA and LA play major roles in cell, tissue and organ functionality. Animal organisms cannot synthesize ALA and
LA, and hence, the consumption of ALA and LA from plant sources is necessary for human health.
In 2014, Prof. Emeritus Dr. Maitree Suttajit of the School of Medical Sciences, University of Phayao, was not
only interested in the traditional usage of Nga-mon, but also would like to engage more in-depth study of this plant.
In the first year that he was granted by the Agricultural Research Development Agency (Public Organization); ARDA,
he collected Nga-mon plants from around Northern Thailand. The analysis of Nga-mon plants from different areas
revealed differences in the quality and quantity of fatty acid content. These differences result from variation in
temperature, altitude, soil, light, and other environmental factors, in the areas of cultivation. Interestingly, the seed
sampled from Mae Hong Son province contained the best quantity and quality fatty acids.
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Perilla seeds: Source of healthy oil of Thai Lanna
Nga-mon seeds are oval-shaped and only 2 millimetres in
size. Externally, the seeds come in different colours (dark brown, light
brown or greyish).
Nga-mon seed oil is rich in omega-3 and also contains very
high levels of protein, carbohydrate, carotene, vitamin B1, B2, E, and
niacin, and other minerals such as calcium, phosphorus, iron, sodium,
potassium, and selenium. Nga-mon leaves and seed coat are also good
sources of beneficial substances such as polyphenol, and flavonoid. Flavonoid
is an antioxidant that inhibits inflammation and protects the nervous
system and brain.

Nga-mon seed (Gray)

Nga-mon seed (Brown)

Perilla seed oil: Richer in Omega-3 than fish oil

Most people generally believe that omega-3 can be found only
in fish or fish oil. It is fat extracted from deep-sea fish such as mackerel,
salmon, trout, sardine, tuna and rainbow trout, and is deemed to be
very expensive. Omega-3, however, can be also found in plant seeds
containing oil. The plants that are the main sources of omega-3 are
Nga-mon, flax or linen, sacha inchi (Inca seed), safflower, soybean,
walnut, and palm.
Among these, Nga-mon seeds contain the highest amount of omega-3
fatty acids which are three times higher than fish oil. Nga-mon is a native
plant of Thailand, and therefore it is potentially be a cheaper source of
omega-3 fatty acids than the imported fish oil. Moreover, having plant oil
can reduce the risk for uptaking toxic heavy metal such as mercury and
other toxic waste contamination from deep-sea, which can be potential
causes of cancer. Practically, local people should be encouraged to cultivate
this useful herbal plant as it contains high levels of ALA. It can be used as
a regular healthy diet. Using them in this way will also add value to the
plants by developing them as health supplement products.
A comparison of Omega-3 fatty acid in plants and aquatic animals

Omega-3 fatty acid in various kinds of plants

Omega-3 fatty acid (ALA) contents in plants Omega-3 fatty acids (EPA, DHA)
(arranged in order from high to low contents)

contents in aquatic animals
(arranged in order from high to low contents)

เมล็ดงาม้อน (Perilla seeds)
เมล็ดเชีย (Chia seeds)
แฟล๊กซ์ (Flax seeds)
ถั่วอินคา (Inca seed oil)
ถั่วเรพ (rape seed) -ท�ำน�ำ้ มันคาโนล่า (Canola)
ถั่วเหลือง
เมล็ดฟักทอง
ผักเบี้ยใหญ่ (Purslane)
วอลนัท (Walnut)
สาหร่าย

ปลาแซลมอน (Salmon)
ปลาแมคเคอเรล (Mackerel)
ปลาตาเดียว (Halibut)
ซาร์ดีน (Sardine)
ปลาเฮอริ่ง (Herrings)
ปลากระตัก (Anchovies)
ปลาทู
หอย
กุ้ง
ปู
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What is Omega-3 ?
How good is Omega-3 for your health?

Alpha-linolenic acid is essential fatty acids that humans and other animals cannot synthesize but can
directly obtain from their diet. ALA is a parent molecules that our body use to synthesize other omega-3
fatty acids (ω-3) that are important in the normal functioning of the body, including the structure and functions
of the brain system, brain development, nervous system, which are linked to cognitive development, memory,
and vision.

Chemical structure of alpha-linolenic acid (ALA)
Nga-mon seeds contain a balanced ratio 5:1 of omega-3 to omega 6 fatty acids. This balanced
ratio is important for the maintenance of human health. Omega-3 fatty acid is contributed to human
nutrition and health and it has been shown to decrease the levels of cholesterol and triglyceride as
well as regulates lipoprotein in blood circulation. It also has anti-inflammation property and can improves
the lung function in asthma by controlling the expression of prostaglandins and leukotrienes.
The health benefits of Nga-mon
Several studies showed that Nga-mon could prevent the apoptosis of neuron cells and toxicity effect of
Nga-mon was not found in vivo studies. Nga-mon also attenuats hypercholesterolemia, prevents the development
of cardiovascular diseases, anti-depression and inhibits the progression of some cancers.

Can Nga-mon be substituted with fish oil?
Nga-mon can absolutely be substituted with fish oil.
Some alpha-linolenic acid (ALA, 18:3 n-3) can be further metabolized to eicosapentaenoic acid
(EPA, 20:5 n-3) and docosahexaenoic acid (DHA, 22:6 n-3) in liver. During pregnancy, DHA is essential for
the development of fetus. Moreover, EPA reduces the risk of dementia among elderly people.
Nga-mon seeds have been used in Chinese medical treatment for centuries. Nga-mon seed extract
contains rosmarinic acid, luteolin, chryosoeriol and quercetin. These compounds are antioxidants that resolve
allergies, inflammation and inhibit the development of cancerous cells. Moreover, the experiment found that
Nga-mon seed oil can decrease cholesterol levels and blood serum levels in mice, and effectively increase lgE
levels as well.
Source:
Prostalandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013;88(1):105-15. /Neuropharmacology. 2013;64:550-65.
Food Chem Toxicol. 2010;48(1):264-70./Food Chem Toxicol. 2009;47(4):848-54./Int Arch Allergy Immunol. 2000;122(2):137-42
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Nga-mon or Perilla seed oil – University of Phayao
This research was funded by the Agricultural Research Development Agency
(ARDA), Thailand

Nga-mon seeds

Nga-mon oil
( ω - 3 oil )

Current product
( Hard capsules )

Future procuct
( Soft capsules )

Production Process: Nga-mon seed oil – University of Phayao

Nga-mon seed products for health in capsule: FDA No. 10-1-01949-1-0134
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Background of the research success
Prof. Emeritus Dr. Maitree Suttajit, the leader of the
research group, collaborating with Assoc. Prof. Dr. Charlee
Thongruang (Vice President, Administrative Affair), Assist. Prof.
Dr. Wiboon Wattanathorn (Vice President, Research Administration
and Educational Quality Assurance Affair), Assist. Prof. Dr. Rattapoom
Prommana (Assistant President) and Assist. Prof. Dr. Santiwat
Pitakpol (Director of University of Phayao Science Park)
participated in the research meeting to provide the licence to
launch Nga-mon products at University of Phayao.
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Nga-mon (Perilla frutescens): The research outcome
Nga-mon seed is composed of important oils that contain vitamin E and nutritional minerals such as magnesium, phosphorous,
and calcium. Additionally, it contains unsaturated fatty acid called “Omega-3 fatty acid, Alpha-linoleic acid (ALA)” (about
54-64% compared with other ALA sources (Flax seed, Cheer seed and Inca peanut)). The content of omega-3 fatty acid in
Nga-mon seed is higher than in fish oil. Omega-3 fatty acids are a necessary fatty acid that is an important component of
brain cortex, liver, blood vessels and various organs. Furthermore, omega-3 fatty acids play a significant role in the human
body and support the function of nerves, brain and memory as well as encourages the flexibility of blood vessels.
The biological activities of Nga-mon oil extracted from Nga-mon
seed have been reported in many research. It is non-toxic to mice, and can
in fact support the learning and memorizing behaviors of mice in experiments.
Moreover, an extracted Nga-mon oil can reduce inflammation and allergy.
Various research publications have also reported the preventive properties
of Nga-mon against may diseases including cardiovascular and blood vessel
diseases, allergy, amnesia, Alzheimer’s, asthma and cancer.
The research team has developed Nga-mon oil products from Nga-mon
seed as a supplement that can benefit health. These products contain natural
substances without synthetic chemicals and additive substances that are
potentially toxic. According to the literature reiview, the dose of ALA in diets and
supplements is between 1 to 6 grams daily related to disease prevention and
health conditions and this ALA dose should be equivalent to 6-12 capsules of
500-mg Nga-mon oil.
The results of this project can be transferred to the community in the
form of, firstly, the transferred knowledge about the health benefits of Nga-mon
and secondly, the work opportunity in agricultural sector for local people to
raise the production of Nga-mon. The government sector should encourage
people to increase the cultivation of this plant. The ultimate goal of Nga-mon
“Extraordinary Plant of Lanna”
products could be not only sold domestically but should also be exported
widely in order to generate income for people in this area.
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Nga-mon Oil

Learning and memorizing benefits
Learning and memorizing behaviors are
important parts of human living. These behaviors
can affect people in daily life and work. Defects in
learning and memorizing behaviors occur from various
causes such as Alzheimer’s disease, which is the
cause of dementia. These symptoms are usually
found in the elderly (60+ years old). The patients
will have problems with cognitive functioning,
learning, thinking and memorizing behaviors, and
will continue to experience deterioration of these
functions.
Alzheimer’s is classified as the nervous system
disease which mainly affects the elderly nowadays.
The disease occurs from the accumulation of
amyloid-beta (Aβ) peptide which can generate
reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen
species (RNS). These species encourage oxidative
stress in nerve cells to cause lipid peroxidation in
the cell membrane. These mechanisms can damage
nerve cells and disturb calcium equilibrium in cells
leading to the death of nerve cells, affecting learning
and memorizing abilities.
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Additionally, a stroke is a cause of dementia,
which is similar to Alzheimer’s. This disease occurs
from the lack of blood transferring in vessels
because of the narrow cavities, the blocking of blood
vessels, or the tearing of blood vessels. These
problems lead to the damage of brain tissues. Around
90% of strokes (Ischemic stroke) are caused by the
narrow cavities of blood vessels in the brain. When
the blood vessels of the brain are blocked, the
transferring process of blood is decreased, causing
the lack of nutrition and oxygen in the brain and
leading to the death of nerve cells. These processes
generate ROS and RNS and result in oxidative stress.
It causes the death of nerve cells and deterioration
in learning and memorizing behaviors.
The experiment results show that Nga-mon
oil can be used to prevent the deterioration of learning
and memorizing behaviors in mice. The results
commend the use of the statistical method of data
collection. The assessments were done using Morris
Water Maze and Novel Object Recognition Test.

Nga-mon Oil for the prevention of inflammatory disease
Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic disease of the intestine which can be divided in two
groups: Crohn’s disease (CD) and Ulcerative colitis (UC).
Crohn’s disease (CD) can be found in every part of the gastrointestinal tract, including the oral
cavity, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus.
Ulcerative colitis (UC) can be found only in the large intestine. Both groups of diseases have similar
symptoms, such as abnormal faecal colouration, mucus on faeces, blood mixed with faeces, stomach
ache, diarrhoea and a combination of other symptoms including fatigue, discomfort, anorexia and fever.
A diagnosis of this disease is too difficult, leading to patients receiving inappropriate medical
treatment, which is the cause of intestinal cancer in the long term, and death. A medical treatment of
IBD generally uses anti-inflammatory drugs which have some side effects such as reducing the
performance of the immune system. Moreover, a group of steroid drugs is also used to treat this disease.
But the disease can return once these drugs have finished their course. Therefore, the use of herbs and
natural products can be the key to solve this treatment problem. The herbs and natural products are
alternative treatment and long term prevention and can be effectively used to treat IBD.
Nga-mon oil has been studied in our UP  laboratory for its anti-inflammation properties evidently
in the intestines of mice. The mice were induced to get the intestine inflammation by using Dextran
Sulfate Sodium (DSS). The experimental results showed that there was a reduction of inflammation in
the intestines of mice treated with Nga-mon oil every day. The assessment was carried out by measuring
the length of the mice’s intestines and the level of inflammation of the intestines. This method is called
“disease activity index scoring”. The results also showed that the inflammation of the mice’ intestines
did not reduce in those mice that were not administered with Nga-mon oil every day. Additionally, Nga-mon
oil can significantly reduce the inflammatory index in both gene and protein levels.
Dextran Sulfate Sodium ; DSS

Diagram: Protective effect of Nga-mon seed oil on
colitis severity in experimental mice by reducing
the production of pro-inflammatory cytokines
(mRNA expression) in colon tissue.
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