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โรคอลัไซเมอรเ์ป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท [1] ประมาณ 60-70% ของคนที่เป็นโรคอลัไซเมอรท์ัง้หมดมีสาเหตุ
มาจากการเป็นโรคสมองเสื่อมมาก่อน [2]  
 
ในทุก ๆ 3 วินาที จะมีคนบนโลกนีเ้ป็นโรคสมองเสื่อม ในปี พ.ศ. 2558 มีคนประมาณ 46.8 ลา้นคนทั่วโลกที่เป็นโรคสมองเสื่อม 
และเพิ่มขึน้ถึงเกือบ 50 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งประมาณ 60% ของคนเหลา่นีอ้าศยัอยู่ในประเทศที่มีรายไดต้ ่าและปานกลาง 
โดยจะมีผูป่้วยรายใหม่เกิดขึน้ประมาณ 10 ลา้นคนต่อปี [3] 
 
ปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญัส าหรบัโรคอลัไซเมอรคื์อกลุ่มประชากรที่มีอายุ 65 ปี โดยประเทศจีน อินเดีย เอเชียใตแ้ละแปซิฟิกตะวนัตก 
มีการเพิ่มขึน้ของประชากรสงูอายมุากที่สดุ [4] 
 
โชครา้ยที่ในปัจจุบนั ยงัไม่สามารถหาเหตผุลของการเกิดโรคอลัไซเมอรไ์ด ้อย่างไรก็ตาม มีการตัง้สมมติฐานของการเกิดโรคไว ้
ซึ่งประกอบดว้ย: 
 

1. สมมติฐาน Cholinergic เกิดจากกระบวนการลดการจับตัวของสารสื่อประสาท [5] Acetylcholine [6] ในปัจจุบัน 
สมมติฐานนีไ้ดร้บัการพิจารณาว่าเป็นไปไดน้อ้ย 

2. สมมติฐาน Amyloid เกิดจากการสะสมของเบตา้ - อะไมลอยด ์[7] ในสมอง 
3. สมมติฐาน Tau เกิดจากความผิดปกติในโครงสรา้งของโปรตีน Tau [8] 
4. สมมติฐานเก่ียวกบัการติดเชือ้ที่เกิดจากเชือ้ก่อโรค Porphyromonas Gingivalis [9] ซึ่งตัง้รกรากอยู่ในสมองและท าให้

การผลิตเบตา้ - อะไมลอยดเ์พิ่มขึน้ 
5. สมมติฐาน Mitochondrial Cascade เกิดจากการท าหน้าที่ของ Mitochondria ที่ลดน้อยลง [10] ซึ่งไปกระตุ้นการ

แสดงออก [11] ของความชรา 
6. สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะสมดลุของแคลเซียม [12] ที่เกิดจาก Calcineurin [13] ซึ่งไปกระตุน้ปฏิกิรยิาของกระบวนการ

อกัเสบในแอสโตรไซต ์[14] 
7. สมมติฐานเก่ียวกับเสน้ประสาทและหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงการท างานของหลอด

เลือดสมอง [15] 

8. สมมติฐานเก่ียวกบัการอกัเสบที่เกิดจากการตอบสนองต่อการอกัเสบในไมโครเกเลีย [16] และแอสโตรไซต ์
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9. สมมติฐาน Metal Ion ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการเผาผลาญธาตเุหล็กในสมอง 
10. สมมติฐานเก่ียวกบัระบบน า้เหลือง ที่เกิดจากความผิดปกติของการก าจดัของเสียในสมองซึ่งน าไปสูก่ารสะสมของเบตา้ 

- อะไมลอยดใ์นสมอง [17] [18]  
 
โรคอลัไซเมอรจ์ะก่อตัวขึน้หลายปีก่อนที่จะมีการแสดงอาการ จากการวิจยัตัวบ่งชีท้างชีวภาพและการคน้พบที่ส  าคัญซึ่งไดร้บั
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องท าใหส้ามารถบ่งชีก้ารเกิดโรคอัลไซเมอรไ์ดก้่อนที่อาการของโรคจะปรากฏขึน้ สิ่งนีท้  าใหม้ีความ
เป็นไปไดท่ี้จะรบัมือกบัโรคอลัไซเมอรต์ัง้แต่ระยะเริ่มตน้และเป็นโอกาสอนัดีท่ีสดุท่ีจะรกัษาโรคไดอ้ย่างสมัฤทธิ์ผล [19] 
 
จากขอ้มลูในการวิจยั เคอรค์มูินเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุวิธีหนึ่งในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของกระบวนการทางพยาธิวิทยา
ในรา่งกาย [20] 
 
เคอรค์มูินคือสารเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  าคญั [21] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [22]   
 
เคอรค์มูินเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่ไดร้บัการทดสอบมากที่สดุตวัหนึ่ง จากการศึกษาในหอ้งทดลองพบว่าเคอรค์มูินเป็น
เครื่องมือในการรกัษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือรกัษาโรคอัลไซเมอร์ [23] [24] ในระหว่างการวิจัย เคอรค์ูมินได้
แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดและสมอง [25] เพื่อท่ีจะออกฤทธิ์ในการป้องกันเซลลป์ระสาท 
และไมโตคอนเดรีย รวมทัง้ยบัยัง้การสะสมของเบตาเอมีลอยดแ์ละพิษต่าง ๆ [26] [27] [28] [29] [30] 
 
นอกจากนัน้ เคอรค์มูินยงัแสดงใหเ้ห็นถึงคณุสมบติัทางเภสชัวิทยาอีกหลายอย่าง เช่น เป็นสารต้านอนุมลูอิสระ ตา้นการอักเสบ 
ตา้นมะเรง็ ปอ้งกนัหวัใจ ปอ้งกนัตบั ตา้นอาการซมึเศรา้ เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ [31] 
 
โชครา้ยท่ีสิ่งท่ีคน้พบในเบือ้งตน้เหล่านีไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนใหน้ ามาทดลองกับมนุษยเ์น่ืองจากปริมาณชีวปริมาณออกฤทธิ์ 
ที่ต  ่ามากของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินรอ้ยละ 0.1 โดยประมาณ [32] ชีวปริมาณออกฤท์ิท่ีต ่านีท้  าใหเ้คอรค์ูมินไม่สามารถแสดง
ศกัยภาพในการรกัษาไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสารสกดั 
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จะเห็นไดว้่าการคน้ควา้เก่ียวกับเคอรค์ูมินในหอ้งทดลองไดก้่อใหเ้กิดความสนใจในเคอรค์ูมินเพิ่มขึน้มากทั่วโลก โดยจะเห็น  
ไดช้ัดในอุตสาหกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร จะมีส่วนผสมที่ท า  
จากผงหรือสารสกัดของขมิน้ชันจ าหน่ายมากมายรวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอรค์ูมินท่ีมีต่อโรคต่าง ๆ  
เป็นจ านวนมาก การน าเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ามาใชส้รา้งกรอบความคิดในเวลาที่การคน้พบจากหอ้งทดลองถูกตีความว่า
เป็นผลจากการทดสอบทางคลินิก ในความเป็นจริงแลว้ ทัง้สารสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สามารถท าปฏิกิริยาทางเภสชัวิทยา  
ไดเ้หมือนกบัที่เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจากการวิจยัในหอ้งทดลอง 
 
การเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลายมาเป็นหวัขอ้ในการวิจัยของคนหลายกลุ่มในหลายช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา [33] 
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์ูมิน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดส าหรบั 
การน าสง่สารออกฤทธิ์เขา้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [34] 
 
เทคโนโลยีในการน าส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท าใหส้ามารถน าฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาท่ีตอ้งการมาใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการศกึษาทางหอ้งทดลองที่มีมากมายหลายพนัครัง้ [35] [36] [37] 
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