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ขมิ้นชันกับโรคพาร์กินสัน 
 

โรคพาร์กินสันหรือที่บ้านเราเรียก “โรคสั่นสันนิบาต” ถูกค้นพบโดยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อ Jame Parkinson ในป ี
ค.ศ. 1817 โรคน้ีเป็นโรคเรื้อรังและเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเกิดขึ้นในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย อายุเฉลี่ย
ของผู้ป่วยอยู่ระหว่าง 60 ถึง 80 ปี จากสถิติขององค์การอนามัยโรครายงานว่า ความชุกของการเกิดโรคพาร์กินสัน อยู่ที่
ประมาณ 700, 000 คน ของประชากรทั้งหมดที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความชุกของการเกิดโรคพาร์กินสันของ
ประชากรในประเทศไทยยังไม่ถูกรายงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งรายงานส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 4.5-19 ต่อประชากร 100,000 
คน เน่ืองจากผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเกือบ 70% ยังไม่เข้าสู่ระบบการรักษา  แต่จากรายงานการศึกษาวิจัยล่าสุดระบุว่า  ความ
ชุกของการเกิดโรคพาร์กินสันของประชากรในเขตชานเมืองอยู่ที่ 126.83 และในเขตชนบทอยู่ที่ 90.82 ต่อประชากร 100,000 
คน ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า การได้รับสารปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ น่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อการเกิดโรคพาร์
กินสันของประชากรในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มการเพ่ิมของประชากรสูงอายุในประเทศไทย ท าให้ความชุกของ
โรคสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นของอายุ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี 
 
สาเหตุ 

เน่ืองจากปัจจุบันได้มีการค้นพบว่าการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเป็นสาเหตุหลัก
ที่น าไปสู่การตายของเซลล์ประสาทโดปามีน และส่งผลให้เซลล์ประสาทโดปามีนที่อยู่สมองไม่สามารถสร้างสารสื่อประสาทโด
ปามีน(dopamine) ได้อย่างเพียงพอ  จึงส่งผลให้การท างานของกล้ามเน้ือ ในร่างกายไม่ประสานงานกัน ท าผู้ป่วยโรคพาร์
กินสันมีอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ 
 

                               
ภาพประกอบที่ 1    แสดงการเปรียบเทียบของปริมาณโดปามีนในเซลล์ประสาทปกติ 

  กับปริมาณโดปามีนเซลล์ประสาทของโรคพาร์กินสัน 
(http://www.anti-agingfirewalls.com/__oneclick_uploads/2012/06/dopamine1.jpg) 
 
 
 
 
 

http://www.anti-agingfirewalls.com/__oneclick_uploads/2012/06/dopamine1.jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=R_GbwvEmy9XnwM&tbnid=huri-1JCwHv3KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goldenyears.co.th/knowledge.php?content=parkinson&ei=HC4JUdi7HvGciAeWlIHwBg&bvm=bv.41642243,d.aGc&psig=AFQjCNFs136I9NqZuY_Xr3WcbJk2eisXGg&ust=1359642489172422


อาการ 
1. อาการสั่น มักเกิดขึ้นขณะอยู่เฉยๆ มีลักษณะเฉพาะคือ สั่นมากเวลาอยู่น่ิงๆ แต่ถ้าเคลื่อนไหว หรือยื่นมือท าอะไร 

อาการสั่นจะลดลงหรือหายไป มักเกิดขึ้นที่มือข้างใดข้างหน่ึง 
2. อาการเกร็ง มักมีอาการแข็งตึงของแขนขาและล าตัว ท าให้เคลื่อนไหวล าบาก ปวดตามกล้ามเน้ือ 
3. อาการเคลื่อนไหวช้า ท าอะไรช้าลงไปจากเดิมมาก ไม่กระฉับกระเฉงว่องไวเหมือนเดิม เดินช้าและงุ่มง่าม สังเกตได้ว่า

แขนไม่แกว่ง และผู้ป่วยมักบ่นว่าแขนขาไม่มีแรง 
 
ขมิ้นชัน 

เป็นสมุนไพรไทยพ้ืนบา้นทีป่ลูกขึน้ทั่วไป มีสรรพคุณทั้งทางดา้นยาและใชใ้นการประกอบอาหาร เช่นเป็นสว่นผสม
ส าคัญของผงกระหรี ่ใชท้ าแกงกระหรี่และขา้วหมกไก ่ ใช้แตง่สีอาหาร เช่น มัสตารด์ เนยและมาร์การีน  เป็นต้น สว่นสรรพคุณ
ยาไทย ขม้ินชันช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง ทอ้งอดื แน่นจุดเสียด แก้โรคผิวหนัง ขบัลม แก้ผืน่คนัและแก้ท้องรว่ง อีกทัง้ยงัมี
ฤทธิล์ดการอักเสบ ฤทธิ์บ ารงุรักษาตบั ช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอล ฤทธิใ์นการฆ่าเชื้อแบคทเีรียและเชื้อ ฤทธิป์้องกันมะเร็งและ
โรคเบาหวาน เป็นต้น  
 

 
ภาพประกอบที่ 2  ขม้ินชัน และ ผงขม้ินชัน 
 
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์   
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Curcuma longa Linn. (Curcuma domestica Valeton) 
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE 
ชื่ออังกฤษ : Turmeric 
ชื่อท้องถิ่น ขม้ินชัน ขม้ินแกง ขม้ินหยอก ขม้ินหัว ขี้มิ้น ตายอ สะยอ และหม้ิน 

 
สารเคอร์คูมินอยด์ (curcuminoids) เป็นสารสกัดสีเหลืองได้จากเหง้าขม้ินชัน (Turmeric) ประกอบด้วย

สารประกอบกลุ่ม phenolic ที่สามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound) 3 ตัว คือ เคอร์คูมิน (curcumin or 
curcumin I) 75-80%,  (Demethoxycurcumin or curcumin II) 15-20%  และ บิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน 
(Bisdemethoxycurcumin or curcumin III) 3-5%  โดยสารเคอร์คูมินเป็นสารหลักที่พบได้ในปริมาณมากทีสุ่ดของ
ขม้ินชัน เม่ือเปรียบเทียบกับสารดีเมท็อกซี่เคอร์คูมินและบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คูมิน  ปัจจุบันน้ีนักวจิัยพบว่า  สารเคอร์คูมินจาก
ขม้ินชันมีคณุสมบตัิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรงและมีฤทธิใ์นการชว่ยชะลอและป้องกันการตายของเซลลป์ระสาทโดปามีน 
จึงมีประโยชน์ที่ส าคญัในการชว่ยชะลอไม่ให้ผูป้่วยโรคพาร์กินสันมีการด าเนินของโรคที่แย่ลงกว่าเดมิ 

 
ภาพประกอบที่ 3  โครงสร้างทางเคมีของสารสารเคอร์คูมิน 



งานวิจัยของสารเคอร์คูมินกับโรคพาร์กินสัน 
 
1. สารเคอร์คิวมินสามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาทโดปามีน ที่ถูกเหน่ียวน าให้เกิดโดยสารพิษ 6-

hydroxydopamine (6-OHDA)  
ผลการวิจัยพบว่าเม่ือให้สารเคอร์คูมินก่อนให้สารพิษ 6-OHDA จะท าให้มีระดับอนุมูลอิสระภายในเซลล์ลดลง และ

ส่งผลให้เพ่ิมเปอร์เซ็นการอยู่รอดชีวิตของเซลล์ประสาทโดปามีน อีกทั้งยังยับยั้งการเพ่ิมขึ้นของโปรตีน Bax และโปรตีน p53 
ซึ่งโปรตีนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ประสาทโดปามีน 

 
2. สารเคอร์คิวมินสามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาทโดปามีน ที่ถูกเหน่ียวน าให้เกิดโดยสารพิษ 1-methyl-4-

phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)   
ผลการวิจัยพบว่าเม่ือให้สารเคอร์คูมินก่อนให้สารพิษ  MPTP สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียของ mitochondrial 

membrane potential (MMP) ที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณอนุมูลอิสระ ส่งผลให้ช่วยป้องกันการตายของเซลล์ประสาท
โดปามีน อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการเพ่ิมขึ้นของโปรตีน iNOS (inducible nitric oxide) ซึ่งโปรตีนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้าง
อนุมูลอิสระ nitric oxide (NO) กระตุ้นการเพ่ิมขึ้นของโปรตีน Bcl-2 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยต้านการตายของเซลล์ประสาทโดปา
มีน นอกจากน้ียังพบว่าสารเคอร์คูมินสามารถเพ่ิมระดับของเอนไซม์ glutathaione (GSH) และ superoxdixe dismutase 
(SOD) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ภายในเซลล์ประสาทโดปามีน  

 
3. สารเคอร์คิวมินสามารถช่วยป้องกันไม่ให้หนูแรทที่ถูกท าให้อยู่ในสภาพของการป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน มีอาการเคลื่อนไหว

ผิดปกติ  
การศึกษาวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างหนูแรทสองกลุ่มที่ถูกเหน่ียวน าให้เป็นโรคพาร์กินสัน โดยที่กลุ่ม 

1 ได้รับสารสารเคอร์คูมินก่อนการฉีดสารพิษ 6-OHDA เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับการฉีดสารพิษ 6-OHDA 
เพียงอย่างเดียว เป็นเวลา 3 สัปดาห์เท่ากัน ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มหนูแรทที่ได้รับสารเคอร์คูมินก่อนการฉีดสารพิษ 6-
OHDA มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการฉีดสารพิษ 6-OHDA 
เพียงอย่างเดียว  นอกจากน้ียังพบว่าสารเคอร์คูมินสามารถช่วยป้องกันการตายของเซลล์ประสาทโดปามีนในสมองของหนู
แรท โดยไปยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ซึ่งเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นและท าใหเ้กิด
การตายของเซลล์ประสาทโดปามีน ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถบ่งชี้ได้ว่า สารเคอร์คูมินสามารถช่วยชะลอและป้องกันการตาย
ของเซลล์ประสาทโดปามีน ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการด าเนินของโรคพาร์กินสันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. สารเคอร์คูมินสามารถชะลอและป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้  

ในสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีระยะเวลาป่วยยาวนาน จะพบลักษณะที่ส าคัญคือ มีการสะสมของโปรตีน 
alpha-synuclein  จนเกิดเป็น Lewy bodies  กระจายอยู่ทั่วไปในสมองของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ท าให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมี
ความผิดปกติด้านการรู้คิด ความจ าและสมาธิ ที่เรียกว่าโรคพาร์กินสันที่มีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วย (Parkinson’s disease 
with dementia, PDD) โดยผลการวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินสามารถลดการสะสมของโปรตีน alpha-synuclein ซึ่งโปรตีน
ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมและตายเซลล์ประสาทโดปามีน  และเป็นตัวบ่งชี้ของภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน  
 
5. ในผู้สูงผู้อายทุี่รับประทานขม้ินชันเป็นประจ า มีผลช่วยเพ่ิมระดับความจ า 

ผลการวจิัยที่ศึกษาในแงร่ะบาดวทิยาพบวา่ในกลุ่มผู้สูงอายทุี่มีการบรโิภคอาหารที่มีส่วนผสมจากขม้ินชันเป็นประจ า 
จะมีระดบัความจ าทีด่ีกวา่กลุ่มผูสู้งอายุทีบ่ริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบจากขม้ินชนัน้อย ซึ่งบง่ชีไ้ด้ว่าสารสกดัจากขม้ินชนัมีผล
ต่อการชว่ยเพ่ิมระดบัความจ าในกลุ่มผู้สูงอาย ุและชว่ยป้องกันภาวะสมองเสือ่มได ้

 
ซึ่งจากรายงานศึกษาวิจัยของสารเคอร์คูมินกับโรคพาร์กินสันที่ได้กล่าวถึงและยังไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้อีกมากมาย ถือ

เป็นหลักฐานช่วยยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่า สารเคอร์คิวมินมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ออกฤทธิ์ต่อการช่วย
ชะลอและป้องกันการด าเนินของโรคพาร์กินสัน รวมถึงช่วยลดภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี รายงานการวิจัยทีไ่ด้ท าการศึกษาในคนไข้พบว่า การรับประทานขม้ินชันขนาด 12 กรัมต่อวัน ไม่ก่อให้เกิดพิษและ
ผลข้างเคียงในคน โดยขนาดที่แนะน าให้รับประทานคือ 3.6 กรัมต่อวัน แต่อย่างไรก็ตาม การรับประทานสารเคอร์คิวมินก็ยังมี



ข้อจ ากัดอยู่ เน่ืองจากว่าสารเคอร์คิวมินถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ไม่ดีนัก โดยจากรายงานการ
ศึกษาวิจัยพบว่าคนไข้ที่ได้รับสารสกัดจากขม้ิน 8 กรัม เม่ือวัดระดับสารสกัดจากขม้ินในกระแสเลือดก็จะมีหลงเหลืออยู่
ประมาณ 2.0 ไมโครโมลาร์เท่าน้ัน  ซึ่งอาจส่งให้สารเคอร์คิวมินเข้าสู่สมองได้น้อย ซึ่งจากประเด็นน้ีนักวิจัยก็ได้พยายาม
ท าการศึกษาทดลองเพ่ือพัฒนาวิธีการที่จะท าให้สารสกัดจากขม้ินสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากขึ้น และจะส่งผล
ใหส้ารเคอร์คิวมินสามารถไปออกฤทธิ์ที่บริเวณสมองของผู้ป่วยได้ โดยมีหน่ึงรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า การให้สารสกัดจาก
ขม้ินชันร่วมกับสาร piperine หรือสารสกัดจากพริกไทยด าขนาด 20 มิลลิกรัม สามารถช่วยการเพ่ิมการดูดซึมของสารสกัด
จากขม้ินได้  

แต่สุดท้ายแล้ว น่ีก็คงจะเป็นงานวิจัยที่ท้าทายในอีกระดับหน่ึง ถ้านักวิจัยสามารถพัฒนาให้สารสกัดจากขม้ิน
สามารถอยู่ในกระแสเลือดได้นานขึ้นและสามารถเข้าสู่สมองได้ในปริมาณที่มากขึ้น เพ่ือให้สารเคอร์คิวมินสามารถไปฤทธิ์ใน
การช่วยป้องกันและชะลอการด าเนินของโรคพาร์กินสัน  ซึ่ง “ขนาด” (dose) ก็ยังคงเป็นประเด็นทีก่ล่าวถึง ยิ่งสารสกัดจาก
ขม้ินชันที่พบในกระแสเลือดมีปริมาณน้อยนิด เม่ือเทียบกับขนาดที่ได้จากการรับประทานด้วยแล้ว นักวิจัยก็คงต้องท าให้
แน่ใจว่าปริมาณที่ได้รับเพียงน้อยนิดในกระแสเลือดน้ันจะสามารถเข้าสู่สมองได้ ซึ่งประเด็นน้ีก็ยังเป็นเรื่องที่ท าใหนั้กวิจัยต้อง
ท าการศึกษาและพัฒนาวิธีการต่อไป  
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