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โรคพารก์ินสนัเป็นโรคเรือ้รงัทางระบบประสาทที่มีพฒันาการชา้ ซึ่งเกิดจากกระบวนการท าลายระบบประสาทสั่งการนอกจิตใจ 
[1] ในผูส้งูอาย ุ

 

มีการประเมินว่ามีผูป่้วยจ านวน 6 ถึง 10 ลา้นคนทั่วโลกที่ป่วยดว้ยโรคพารก์ินสนั รวมถึงกลุม่ชาติพนัธุแ์ละเชือ้ชาติพนัธุท์ัง้หมด 

จ านวนผูป่้วยโรคพารก์ินสนัจะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วเมื่อผูค้นมีอายุมากขึน้ โดยในประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะมีประมาณ 

1% และที่มีอายุมากกว่า 80 ปี จะมีประมาณ 4% ส่วนใหญ่แลว้ อาการของโรคในระยะเบือ้งตน้จะปรากฏตอนอายุ 55-60 ปี 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี โรคนีส้ามารถเกิดขึน้ไดก้่อนอายุ 40 ปี (ผูป่้วยพารก์ินสันที่อายุน้อย) หรือแมแ้ต่ 20 ปี (รูปแบบ  

ของโรคในวยัเด็ก) โดยผูช้ายจะป่วยดว้ยโรคนีม้ากกว่าผูห้ญิง 
 
โชครา้ยที่ในปัจจุบนั มีการศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรคพารก์ินสนันอ้ยมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเสี่ยงที่ก่อใหเ้กิดโรค
พารก์ินสนัประกอบดว้ย [2]: 
 

• ความบกพรอ่งทางพนัธุกรรม [3] 

• การติดเชือ้ทางระบบประสาทชนิดถ่ายโยง [4] [5] 

• หลอดเลือดสมองอดุตนั [6] 

• เนือ้งอกและการบาดเจ็บที่สมองบ่อยครัง้ [7] [8] 

• การไดร้บัสารพิษที่เป็นพิษต่อระบบประสาท [9] 

• ปัจจยัดา้นสิ่งแวดลอ้ม (เกลือจากโลหะบางชนิด ตวัท าละลายอินทรีย ์สารก าจดัศตัรูพืช สารก าจดัวชัพืช) [9] 

• พิษจากสารเคมีที่หลากหลาย (เอทานอล คารบ์อนมอนอกไซด ์แอลกอฮอลท์ี่ใชใ้นอตุสาหกรรม ฯลฯ ) [10] 

• การใชย้าท่ีก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงจากการรกัษาอาการทางจิต [11] 

• การขาดวิตามินดีซึ่งช่วยปกปอ้งเซลลโ์ครงสรา้งของสมอง [12] [13] 

• การอาศยัอยู่ใกลก้บัทางด่วนพิเศษ ทางรถไฟหรือองคก์รเดินรถเป็นระยะเวลานาน [14] 

• ความชราทางชีวภาพของรา่งกายซึ่งจ านวนเซลลป์ระสาทจะลดลงตามธรรมชาติ [15] 

• สมมติฐานของการเกิดออกซิเดชนั [16] [17] 
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โรคพารคิ์นสนัมีสาเหตมุาจากกระบวนการสูญเสียการท างานและโครงสรา้งของเซลลป์ระสาทในอตัรากา้วหนา้ที่แพร่กระจาย

อยู่ทั่วไป รวมทัง้การตายและการสะสมของโครงสร้างที่ผิดปรกติทางพยาธิวิทยาในเซลลเ์หล่านีอ้ย่างต่อเนื่อง การแสดงอาการ

ของโรคพารคิ์นสนัที่เก่ียวกับการสั่งการมีความสมัพนัธก์ับการสญูเสียเซลลป์ระสาทที่ใชส้  าหรบัสรา้งโดปามีนในสมองก่อนถึง

เวลาอนัสมควร [18] 
 
จากขอ้มลูในการวิจยั เคอรค์มูินเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุวิ ธีหนึ่งในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของกระบวนการทางพยาธิวิทยา
ในรา่งกาย [19] 
 
เคอรค์มูินคือสารเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  าคญั [20] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [21]   
 
เคอรค์มูินเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่ไดร้บัการทดสอบมากที่สดุตวัหนึ่ง จากการศึกษาในหอ้งทดลองพบว่าเคอรค์ู มินเป็น
เครื่องมือในการรกัษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหรือรกัษาโรคพารก์ินสนั [22] [23] จากกระบวนการวิจยั เคอรค์มูินได้
แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดและสมอง [24] เพื่อออกฤทธิ์ในการป้องกันเซลลป์ระสาท (SN) และเพิ่ม
ปรมิาณของโดปามีนได ้[25] [26] 
 
นอกจากนัน้ ในสภาพแวดลอ้มที่มีการควบคุมในหอ้งทดลอง เคอรค์ูมินยังแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัทางเภสชัวิทยาอีกหลาย
อย่าง เช่น เป็นสารตา้นอนมุลูอิสระ ตา้นการอกัเสบ ตา้นมะเรง็ ปอ้งกนัหวัใจ ปอ้งกนัตบั ตา้นอาการซมึเศรา้ เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ 
[27] 
 
โชครา้ยที่สิ่งที่คน้พบในเบือ้งตน้เหล่านีไ้ม่ไดร้บัการสนบัสนุนใหน้ ามาทดลองกับมนุษยเ์น่ืองจากปริมาณชีวปริมาณออกฤทธิ์ท่ี
ต ่ามากของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินรอ้ยละ 0.1 โดยประมาณ [28] ชีวปริมาณออกฤท์ิท่ีต ่านีท้  าใหเ้คอรค์ูมินไม่สามารถแสดง
ศกัยภาพในการรกัษาไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสารสกดั 
 
จะเห็นไดว้่าการคน้ควา้เก่ียวกบัเคอรค์มูินในหอ้งทดลองไดก้่อใหเ้กิดความสนใจในเคอรค์มูินเพิ่มขึน้มากทั่วโลก โดยจะเห็นได้
ชดัในอตุสาหกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จะมีส่วนผสมที่ท าจากผง
หรือสารสกดัของขมิน้ชันจ าหน่ายมากมายรวมทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบัฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาของเคอรค์มูินท่ีมีต่อโรคต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก การน าเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ามาใชส้รา้งกรอบความคิดในเวลาที่การคน้พบจากหอ้งทดลองถูกตีความว่าเป็นผลจาก
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การทดสอบทางคลินิก ในความเป็นจริงแลว้ ทัง้สารสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สามารถท าปฏิกิริยาทางเภสชัวิทยาไดเ้หมือนกบั 
ที่เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจากการวิจยัในหอ้งทดลอง 
 
การเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลายมาเป็นหวัขอ้ในการวิจัยของคนหลายกลุ่มในหลายช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา [29] 
ในปัจจบุนั มีการพฒันาเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูิน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุส าหรบัการ
น าสง่สารออกฤทธิ์เขา้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [30] 
 
เทคโนโลยีในการน าส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท าใหส้ามารถน าฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาท่ีตอ้งการมาใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการศกึษาทางหอ้งทดลองที่มีมากมายหลายพนัครัง้ [31] [32] [33] 
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