
 

 

ความสุขสมบูรณสาํหรับผูหญงิ 
 สูตรความสุขสมบูรณสาํหรับผูหญิง เราใชการผสมผสานสมุนไพรช้ันเลิศจากธรรมชาติท่ีทําหนาท่ีตามวิถีเมแทบอลิซมึ
หลายอยางท่ีชวยเสริมสรางซึ่งกันและกัน สมุนไพรแตละชนิดเหลานีใ้หประโยชนท่ีนาอัศจรรยในตัวเอง  เม่ือนาํสมุนไพรมาใช
รวมกนั คุณจะไดรับผลลัพธอนันาท่ึงหลังจากใชเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น ในขณะเดียวกัน สูตรนีช้วยใหคุณมอีายุยืนยาวใน
ระดับท่ีล้าํลึกกวา ซึ่งอาจไมเห็นผลลัพธชัดเจนไดในทันที 
 ถั่งเชา อาจรูจกักนัดีในฐานะตัวชวยฟนคนืความออนเยาว ซึ่งชวยเพ่ิมระดับพลังงานใหคุณ บรรเทาความเหนือ่ยลา และ
เรงการฟนตัว สิ่งนี้ทําใหถั่งเชาเปนอาหารเสริมท่ีนาสนใจสาํหรับนกักฬีาที่ตองการเพิ่มประสิทธภิาพและบรรดาผูสูงอายุ แตคน
ทุกวัยก็สามารถรับประทานไดเชนกนั เนือ่งจากทุกคนตองเผชิญกับวิถีชีวิตที่เรงรีบและวิถีชวิีตทันสมัยท่ีเต็มไปดวยความเครียด
ตลอดเวลา 

 ถั่งเชามีตนกาํเนิดในที่ราบสูงหิมาลายัน ถั่งเชาเปนเห็ดทางการแพทยหายากท่ีใหพลังงาน โดยไมใชการใชพลังงานท่ีเก็บ
สะสมของคณุ (ตามแบบฉบับของสารกระตุน) ซึ่งสงผลใหเกิดการ “ชน” ของพลังงาน แตดวยการเพ่ิม ATP โครงสรางพ้ืนฐาน
ของการผลิตพลังงานของคุณในระดับเซลล พลังงานธรรมชาตินี้เปนเหตุผลท่ีหลายผลิตภณัฑใชเพือ่เพ่ิมความใครในผลิตภณัฑ
ของตน  

 การนาํออกซิเจนเขาและการใชประโยชนเปนพิเศษ ถั่งเชายังชวยเสริมการทํางานของไต การเตนของหัวใจ และดีตอ
สุขภาพดานสาํคญัอืน่ ๆ อกีมากมาย  

 ผล ATP ท่ีเพ่ิมขึ้นสองเทาและการใชออกซิเจนท่ีดขีึ้น เนือ่งจากการใชถั่งเชาท่ีใหเชือ้เพลิงในการเผาผลาญเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึน้  

 ถั่งเชามีพอลแิซ็กคาไรด เชน เบตากลแูคนท่ีออกฤทธิแ์ละกระตุนระบบภูมิคุมกัน การควบคุมแบบสองทิศทางของการ
ทํางานของระบบภูมิคุมกนั เรียกวา การทําใหเกิดภาวะภูมิคุมกันสมดุล เม่ือผูปวยรับประทานถั่งเชาในภาวะภูมิคุมกนับกพรอง  
(โรคมะเร็งและโรคเอชไอวี) เม็ดเลือดขาวจะเพ่ิมปริมาณและกจิกรรมมากขึ้น เม่ือใหถั่งเชาตัวเดียวกันกับคนท่ีมีภูมิคุมกันมาก
เกินไป (โรคเอสแอลอแีละโรคขออักเสบรูมาตอยด) ปริมาณและกิจกรรมของเซลลเม็ดเลือดขาวจะลดลงในขณะท่ีเซลลเม็ดเลอืด
แดงจะเพิ่มขึ้น 



 โดยธรรมชาติในโครงสรางของถั่งเชาคอืกลไกภูมิตานมะเร็งชนิดอาศัยเซลล สารคอรไดเซปนขาดอะตอมออกซิเจนใน
ตําแหนงท่ีตองการอะตอมออกซิเจนเพ่ือสรางพันธะ พันธะนี้จําเปนตอการสรางโครงสรางขั้นบันไดท่ียึดดีเอน็เอของคุณไว
ดวยกนั การจาํลองตัวเองของดีเอ็นเอไมสามารถเกิดขึน้ได หากไมมีอะตอมออกซิเจนนี้ ดังนั้นถั่งเชาไมไดฆาเซลลมะเร็งทีเ่ปนอยู 
แตมันสามารถปองกนัเซลลการจาํลองตวัเองของดีเอน็เอ จึงทําใหสามารถควบคุมโรคมะเร็งได 

 สุขภาพของไตดูเหมือนจะเปนรากฐานท่ีสําคัญของสขุภาพรางกาย เม่ือไตลมเหลว จะสงผลใหรูสกึถึงภาวะลมเหลวใน
อวัยวะและระบบอื่น ๆ ในแงนี้ ผลในเชิงบวกของถั่งเชาตอไตชวยเสริมสรางสขุภาพโดยรวมและภาวะธาํรงดลุของสภาพรางกาย  

 ความเม่ือยลา ความไรสมรรถภาพ โรคโลหิตจาง โรคความดันเลอืดสูง อาการปวดขอ และปวดหลังเปนอาการท้ังหมดที่
บงบอกวาสขุภาพไตไมดี ไตวายเร้ือรังมีแนวโนมท่ีจะสงผลกระทบตอผูสูงอายุ เนือ่งจากความสามารถในการรกัษาตามธรรมชาติ
ของเราลดลงตามอายุ 

 ถั่งเชาเปนสมุนไพรด้ังเดิมท่ีใชเปนยาบํารุงไต และตอนนี้มีการใชกันอยางแพรหลายเพ่ือลดโรคโลหิตจาง ลดความดัน
โลหิตสูง ปรับปรุงการทํางานของไตโดยไมมีผลขางเคียง แพทยไทยเนนคณุสมบติัทางเภสัชวิทยาของถั่งเชาโดยแนะนําใหใชใน
การรกัษาโรคไตระยะรุนแรง  

 ผลขางเคยีงท่ีพบบอยจากการรับประทานถั่งเชา คอื การเพ่ิมศักยภาพทางเพศท้ังในผูชายและผูหญิง ถั่งเชาถกูใชมานบัพัน
ปโดยแพทยชาวเอเชียเพ่ือฟนฟคูวามแข็งแกรงทางกายภาพ (รวมถึงเร่ืองเพศ) และประสิทธิภาพตามท่ีบันทกึไวใน “สมุนไพร
คลาสสิคแหงเทพเก็บเกีย่ว” (เขียนประมาณป ค.ศ.  200) 

 การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศมีผลตอผูหญิงเพียง 43% เม่ือเทียบกับผูชาย 31% แตความสนใจดูเหมือนจะมุงเนนไปท่ีการ
รักษาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศสาํหรับผูชาย ถั่งเชาเปนวิธธีรรมชาติท่ีดีสาํหรับการแกปญหาการเสื่อมสมรรถภาพนี้ใน
ผูหญิงดวยเชนกัน 

 ชวยปรับสมดุลเสนทางการสือ่สารระหวางสมองและรางกาย โดย HPA (แกนไฮโปทาลามัส-พิทูอิทาร-ีอะดรีนลั) ปรับ
สมดลุระดับฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนเทสโทสเตอโรน 

 ถั่งเชายังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของตอมหมวกไตซึ่งสงเสริมการไหลเวียนตามธรรมชาติของฮอรโมนเพศ 

 ถั่งเชาชวยสงเสริมการผลิตพลังงานในระดับเซลลซึ่งเพ่ิมพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเพศและเปนประโยชนทางเพศ 

 เพ่ิมการกระทาํของสารตานอนุมูลอิสระและยับย้ังการทําลายของไนตริกออกไซดเพ่ือสงเสริมการหลอลื่นในชองคลอด
ตามธรรมชาติและการทํางานทางเพศ 

 ฤทธิต์านการอักเสบของถั่งเชาชวยในการควบคุมระดับของไซโตไคนซึ่งเปนสารที่เพิ่มการอกัเสบ จึงมีแนวโนมและมีผล
ตอความตองการทางเพศและกิจกรรมทางเพศ 



 ถั่งเชายับย้ังและดักการผลิตเอนไซม 5 แอลฟาซึ่งมีผลตอการเพ่ิมความตองการทางเพศสาํหรับผูหญิง 

 ถั่งเชามีประโยชนในการควบคุมการมีประจาํเดือนผิดปกติในผูหญิงและความผิดปกติทางเพศรวมถึงความไรสมรรถภาพ 
การทํางานของไตท่ีเพ่ิมขึ้น (กลาวไวขางตน) ชวยปองกนัการกักเก็บน้าํและควบคุมการผลิตฮอรโมนการเจริญเติบโตซึ่งมีผลตอ
การเพ่ิมไขในรังไขผูหญิง 

 ขิงดํา: อีกหนึ่งพืชสมุนไพรท่ีหายาก ขิงดําเปนขิงชนดิเดียวท่ีมีเม็ดสีมวงเขม (พบในบลูเบอรรี,่ อาซาอิเบอรร่ี, เปลือก
มังคุด และอืน่ ๆ) ท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระในระดับสูง ขิงดําเปนที่รูจักกันมากท่ีสุดสาํหรับศักยภาพในการเพ่ิมการไหลเวียนของ
เลือดโดยนาํพาออกซิเจนและสารอาหารไปยังแขนขา สิ่งนีไ้มเพียงรวมถงึการไหลเวียนของเลอืดท่ีเพ่ิมไปยังอวัยวะเพศเพ่ือ
เสริมสรางความใคร แตยังรวมถึงสมองอีกดวย ซึ่งอาจชวยปองกนัเราจากโรคทางระบบประสาท เชน อลัไซเมอร และพารกินสัน 

 ใบมะละกอ: เอนไซมยอยอาหารเขมขนในใบมะละกอท่ีมีรสขมไมเพียงแตชวยเราในการยอยอาหารเทานั้น แตยังชวย
เร่ืองกรดไหลยอน และอาการเสยีดทอง โดยการยอยของเสยีท่ีเปนพิษท่ีอาจทําใหเกิดการอักเสบและอาหารไมยอยโดยการทาํลาย
โปรตีนและคารโบไฮเดรตเพื่อบรรเทาระบบทางเดินอาหารและลาํไส 

 การศึกษาของมหาวิทยาลยัฟลอรดิาตีพิมพใน “วารสารเภสัชพ้ืนบาน” (ฉบับพิมพแกไข วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2010) เขียน
ไววาสารสกัดจากใบมะละกอแหงชวยเพ่ิมการผลิตไซโตไคนประเภท Th1 และตัวสื่อสารฮอรโมนที่ควบคุมระบบภมูิคุมกัน 
นอกจากนี้ สารตานอนุมูลอสิระท่ีมีประสิทธิภาพและแทนนินที่พบในใบมะละกอยังชวยสงเสริมระบบภูมิคุมกัน ระบบภูมิคุมกัน
ท่ีแข็งแรงชวยในการกวาดลางผลกระทบตอสขุภาพท่ัวไปเพ่ือความสขุสมบูรณทางรายกายของเรา 

 การศึกษาของมหาวิทยาลยัฟลอรดิาในเร่ืองเดียวกันนัน้บันทึกผลไววา ใบมะละกอมีผลตานมะเร็งโดยตรงตอเนื้องอก
มนุษยในวงกวาง รวมถึง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งตับออน แมวาจะมกีารระบุการวิจัย
เพ่ิมเติม แตดูเหมือนวาเอนไซมยอยอาหารเขมขนในใบมะละกอ อาจยอยโปรตีนท่ีเคลอืบเสนใยท่ีชวยปกปองเซลลมะเร็งจากการ
ถูกโจมตีโดยระบบภูมิคุมกันของคุณ  

 ใบมะละกอไดรับความนิยมในการตอสูกับโรคหวัด โรคไขหวัดใหญ บรรเทาอาการไขสูงและความเจ็บปวด รวมท้ังผูท่ี
เกี่ยวของกับโรคไขเลือดออก เอนไซมยอยอาหารเขมขนชวยปรับสมดุลและสงเสริมเกล็ดเลอืดดวยการออกฤทธิ์ตานไขเลอืดออก 

 ใบมะละกอนัน้มีสรรพคณุในการตอตานร้ิวรอย มะละกอมกีรดอะมิโนมากกวา 50 ชนิด บางสวนใชในเครือ่งสาํอางเพ่ือ
สรางผิวออนเยาวสขุภาพดแีละเปนสารตอตานริ้วรอย  

 สาเหตุหนึ่งของภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศนั้นจาํกัดการไหลเวียนของเลอืดไปยังแขนขา สาเหตุหนึ่งของการ
ไหลเวียนของเลอืดท่ีจาํกัด คอื ไฟบรินสวนเกินในเลอืดท่ี “ ดักจับ” เซลลเม็ดเลือดแดงโดยการปองกันไมใหเขาสูเสนเลอืดฝอย
และเขาไปในกระแสเลอืด ปาเปนและไคโมปาแปนพรอมกับสวนประกอบตามธรรมชาตอิื่นท่ีพบในใบมะละกอชวยใหรางกาย



ของคุณละลายไฟบรินซึ่งจะชวยเพ่ิมการไหลเวียนของเลอืดและการสงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลลของคุณ การให
ออกซิเจนและสารอาหารอยางเพียงพอในระดับเซลลอาจมีผลตอสมรรถภาพทางเพศ รวมถึง โรคหัวใจ การเสือ่มของระบบ
ประสาท โรคมะเร็ง และปญหาดานสขุภาพอื่น ๆ เพ่ิมการไหลเวียนของเลอืดไปยังสมองสามารถชวยในการปองกันโรคการเสือ่ม
ของระบบประสาทเม่ือแกตัวลงทั้งชายและหญิง 

 สารอาหาร เชน วิตามินบี วิตามินเอ วิตามนิซี และฟลาโวนอยด (สารตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธภิาพ) แคลเซียมและ
วิตามินดี (กระดกูท่ีแข็งแรง) วิตามินอ ี(สงเสริมสุขภาพทางเพศและหัวใจและหลอดเลือด) ลวนมีอยูในใบมะละกอ 

 ขา คือ หนึ่งในชนิดของขิงไทยท่ีมีประวัตใิชเปนยาพืน้บานมาอยางยาวนาน ขาในทางการแพทยของชาวแอฟริกัน – 
อเมริกนั เรียกวา "รากเคี้ยว" กลาววา ชวยกระเพาะอาหารในการยอยอาหาร ในทางอายุรเวทใชเปนยาแกอาการอกัเสบ ศักยภาพ
ของขาในการควบคุมการกอรูปของเสนเลือดใหม แสดงใหเห็นวามีประโยชนในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดของมนุษย  อาการ
อักเสบ และปญหาสขุภาพรุนแรงอื่น ๆ 

 ขาเปนท่ีรูจกักนัในการยับย้ังการผลิตไนตริกออกไซด ไนตริกออกไซดชวยคลายเซลลกลามเนือ้เรียบของหลอดเลอืดโดย
ทําใหหลอดเลือดขยาย ผลของการยับย้ังการขยายตัวนีส้งผลใหการไหลเวียนของเลอืดแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแขนขา 
การไหลเวียนของเลอืดที่เพ่ิมขึน้นี้เปนเหตุผลท่ีขารวมอยูในสูตรสมุนไพรท่ีออกแบบมาเพ่ือฟนฟูการสมรรถภาพทางเพศ อีกท้ังยัง
ชวยเพ่ิมการไหลเวียนของเลอืดไปยังแขนขาและทาํหนาท่ีเปนพาหะในการสงเสริมลาํเลียงสวนผสมอื่นในสูตรเดียวกนันี้ไปยัง
ระบบอื่น ๆ  ในรางกาย 

 ขาถกูใชเปนสูตรชาวเอเชียในการบรรเทาการติดเชือ้ทางเดินหายใจตอนบน รวมถึงโรคหวัดและเจ็บคอ ยาจีนโบราณ
อธิบายไววา ขาชวยในการบรรเทาอาการปวดทอง อาเจียน สะอึก และทองเสีย ขาชวยบรรเทาอาการเมารถและบรรเทาอาการแพ
ทองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในตะวันออกกลางมกีารนาํเอาขามาใชในทางการแพทยพ้ืนบานโดยรักษาอาการปวดไขขอและรักษาอาการปวดไขขอ  

 สวนประกอบท่ีกาํหนดในขา คอื ฟลาโวนอยด กาแลนยิน ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวามีฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียในโรคแอน
แทรกซ, ฮีโมไลติก สเตรปโตคอ็กคัส และสายพนัธุของสเตรปโตคอ็กคสั ฟลาโวนอยดนี้มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งเตานม 

 ขมิ้นชันและพรกิไทยดํา: ขมิ้นชันมสีายพันธุเคมีหลายรอยชนิดรวมถึงเคอรคูมินอยดหลายชนดิท่ีทํางานรวมกนั หากเรา
แยกคอรคมูินอยดหนึ่งหรือหลายชนิดออกจากกัน เราจะแยกสารอืน่ท่ีมีน้าํมันหอมระเหยซึ่งจะชวยใหขมิ้นชันดูดซึมและเผา
ผลาญในรางกายของคณุไดงายมากขึน้ เคอรคูมินอยดมคีวามโดดเดนและสาํคัญท่ีสุดในขม้ินชนัโดยประโยชนของมันจะเพ่ิมมาก
ขึ้นหากไมแยกเปนสารสกดัเด่ียว 



 การทํางานของสมองและสุขภาพ: เคอรคูมินขวางแนวกั้นเลือดและสมองเพ่ือจัดการอิทธิพลโดยตรงในการลดความ
เสียหายจากการเกิดออกซิเดชันและการอักเสบในสมอง กระบวนการเทคโนโลยีถนอมเซลลดวยการทําแหงแบบแชเยือกแข็งของ
เรายังดักจับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน อะโรมาติกเทอรโรนซึ่งเปนสารจากขมิ้นชันซึ่งกระตุนการเจริญเติบโตของเซลล
ประสาทโดยการสรางศักยภาพในการซอมแซมสมองและปองกนัปญหาการเสือ่มของระบบประสาท เชน โรคอลัไซเมอร เม่ือ
ลองเปรียบเทียบประโยชนของขม้ินชันเฉพาะพ้ืนท่ี ปรากฏวาประเทศอินเดียมีการเกิดโรคอัลไซเมอรต่าํ เนือ่งจากใชขม้ินชันเปน
วัตถดิุบในอาหารประจําวัน (มีอยูในแกง)  

 เซลลประสาทสรางการเช่ือมตอใหมและเติบโตและทวีคณูในสมอง โกรทฮอรโมนสาํคญัสาํหรับกระบวนการนีค้ือ 
BDNF (ปจจัยทางระบบประสาทท่ีมาจากสมอง) ฮอรโมนนี้ลดลงเมือ่คุณแกขึน้ ระดับ BDNF ท่ีลดลงนั้นเช่ือมโยงกบัความ
ผิดปกติของสมอง เชน เชนโรคอัลไซเมอร โรคความซึมเศรา และการลดลงฮอรโมนตามอายุกอใหเกิดปญหาดานความรูความ
เขาใจ  เคอรคูมินไดรับการแสดงเพ่ือเพ่ิมระดับของ BDNF 

 ตานอาการอักเสบ: การอกัเสบเปนสวนหนึ่งของระบบปองกันตามธรรมชาติของรางกาย ซอมแซมความเสียหายและตอสู
กับสิ่งแปลกปลอม  แตเม่ือการอกัเสบระยะสั้นกลายเปนการอักเสบเร้ือรัง จําเปนตองมีการรักษาท่ีเหมาะสม 

 ขมิ้นชันแสดงฤทธิต์านการอักเสบท่ีมีประสิทธภิาพ เนือ่งจากขอเท็จจริงท่ีวา การอกัเสบเช่ือมโยงกับหลากหลายปญหา
สุขภาพ รวมถึง โรคหัวใจ ภาวะเมแทบอลกิซนิโดรม โรคขออกัเสบ และความผิดปกติของระบบประสาทเสือ่ม เชน โรคอัลไซ
เมอรและมีสวนสาํคัญตอกระบวนการชราภาพ ขมิ้นชันเหมาะสาํหรับทําเปนผลิตภณัฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของคณุ 

 โปรตีนเปนท่ีรูจักกันในฐานะโลกาํบังของ แอมีลอยดพราก ซึ่งเปนรูปแบบอยางหนึ่งของโรคอลัไซเมอรและเคอรคมิูน
ชวยลางสิ่งเหลานั้น ในการทําเชนนัน้ ขม้ินชันอาจชวยชะลอหรอืแมแตชะลอการพัฒนาของโรคอลัไซเมอร 

 การเสริมเคอรคูมินแสดงใหเห็นถึงการฟนฟอูาการของโรคไขขออกัเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ (ขออักเสบ) เนื่องจาก
เปนฤทธิ์ตานการอักเสบ 

 ขมิ้นชันเปนยาแกอักเสบท่ีมีประสิทธภิาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาแกอกัเสบท่ีมีรายการผลขางเคียงในเชิงลบ
มากมาย เคอรคูมินทาํหนาท่ีในระดับโมเลกลุเพ่ือยับย้ัง NF-kB ซึ่งเปนโมเลกลุท่ีเคลื่อนท่ีเขาสูนวิเคลยีสของเซลลและแสดงยีน
การอักเสบ สิ่งนี้จะขัดขวางวงจรการอกัเสบไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 ความสามารถในสารตานอนุมูลอิสระ: ความหลากหลายของโรคและผลกระทบของริว้รอยเกี่ยวของกับความไมสมดุล
ของอนุมูลอิสระ อนุมูลอสิระที่มากเกนิไปจะโจมตีเซลลท่ีมีสุขภาพของเราซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยสารกาํจัดอนุมูลอสิระ เคอร
คูมินมีฤทธิ์ตานอนุมูลอสิระสองเทา ซึ่งมีสารตานอนุมูลอสิระทีแ่ข็งแกรงตอตานอนุมูลอสิระ ในขณะเดียวกนั มันชวยเพ่ิม
ความสามารถตามธรรมชาติของรางกายในการสังเคราะหเอนไซมที่ทําหนาท่ีเปนสารตานอนุมูลอสิระภายนอกของเรา ซึ่งทํา
หนาท่ีไปตามวิถเีมตาบอลซิึมทั้งสองในเวลาเดียวกัน 



 การปองกันโรคมะเรง็: การศึกษาแสดงใหเห็นวาเคอรคูมินลดการเจริญเติบโตของหลอดเลอืดในเนือ้งอก ลดการ
แพรกระจาย (การแพรกระจายของโรคมะเร็ง) และกอใหเกิดการตายของเซลล (การตายของเซลลมะเร็ง) มีหลกัฐานวาอาจปองกัน
มะเร็งบางชนิดเกดิขึ้นต้ังแตแรก มะเร็งเฉพาะระบบยอยอาหาร (เชนมะเร็งลาํไสใหญ) ในการศึกษา 44 คนท่ีมีบาดแผลในลาํไส
ใหญมีแนวโนมท่ีจะกลายเปนมะเร็ง แตเมือ่รับเคอรคูมิน 4 กรัมตอวนัเปนเวลา 30 วัน จาํนวนบาดแผลลดลงถึง 40% 

 สุขภาพหัวใจ: โรคหัวใจเปนนกัฆาเลอืดเย็นของมนุษยชาต ิหนึ่งในสาเหตุสาํคัญของการเกิดโรคหัวใจคือความผิดปกติ
ของเซลลเนือ้เยือ่บุโพรงซึ่งเปนความไรความสามารถของเนื้อเยือ่บุโพรงในการควบคุมความดันโลหิต การแข็งตัวของเลือด และ
ปจจัยอื่น ๆ ผลการศกึษาคุณสมบัติของเคอรคูมินกับการฟนฟกูารทํางานของเซลลเนือ้เย่ือบุโพรงท่ีมีประสิทธภิาพเทากับยาอะโท
วาสแตติน นอกจากนี้ยังลดการอักเสบและออกซิเดชัน่ของเคอรคูมินซึ่งสงผลตอสุขภาพของหัวใจอยางมาก   

 ในการศึกษาท่ีเกีย่วของกับผูปวย 121 คนท่ีเขารับการผาตัดบายพาสหลอดเลอืดหัวใจ ผูปวยถกูแบงสุมไปยังกลุมยาหยอก
หรือกลุมท่ีไดรับเคอรคูมิน 4 กรัมตอวัน เพียงไมกี่วันกอนและหลังการผาตัด กลุมเคอรคูมินแสดงใหเห็นถึงความเสีย่งลดลง 65% 
ในการเกดิหัวใจลมเหลวในโรงพยาบาล 

 ยารักษาอาการซึมเศรา: เคอรคูมินแสดงใหเห็นวาเปนยารักษาอาการซึมเศรา อาการซึมเศราเช่ือมโยงกับระดับท่ีลดลง
ของปจจัยบาํรุงสมองท่ีสงตรงจากสมอง (BNDF - ฮอรโมนการเจริญเติบโตของสมอง) และฮิปโปแคมปสท่ีหดตัว (พ้ืนท่ีของ
สมองท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูและความทรงจาํ) เคอรคูมินชวยเพ่ิมระดับของ BDNF และมีหลกัฐานวาเคอรคูมินชวยเพ่ิมสารสื่อ
ประสาทในสมอง เชน เซโรโทนินและโดพามีน จากการศึกษาผูปวย 60 รายท่ีเปนโรคซึมเศรา เคอรคูมนิแสดงใหเหน็วามี
ประสิทธิภาพเทากับยาโปรแซ็คในการบรรเทาอาการซึมเศรา 

 ตอตานริ้วรอย: ดวยความสามารถในการตานการอักเสบและความสามารถในการตานอนุมูลอสิระ เสริมสรางการทํางาน
ของหัวใจ และปองกนัโรคมะเร็งและความผิดปกติของการเสื่อมของระบบประสาท ขมิน้ชันไดกลายเปนที่รูจักในฐานะอาหาร
เสริมตอตานริ้วรอย 

 การสนับสนุนระบบสืบพันธุเพศหญิง: ขม้ินชันมีบทบาทสาํคญัในการสนับสนนุระบบสืบพันธุเพศหญิง เอสโตรเจนเปน
ฮอรโมนเพศหญิงท่ีมีความสาํคัญตอการเจริญพันธุและมีรอบเดอืน ขมิน้ชันมีกิจกรรมเลียนแบบกิจกรรมของเอสโตรเจน 

 ขมิ้นชันเปนท่ีรูจักกันในการลดความเจ็บปวดในชวงมีประจําเดอืน นกัวิทยาศาสตรไทยไดตรวจสอบปฏกิิริยาของยาแก
เกร็งในขม้ินชันซึ่งสามารถชวยควบคุมอาการปวดประจําเดือน อาการปวดหลังและปวดเม่ือยตามรางกายท่ีเกี่ยวของกับ
ประจําเดือน แทนท่ีจะใชยาแกปวดท่ีมีผลขางเคียงดานลบ ฤทธิต์านการอักเสบท่ีรุนแรงของขม้ินชนัจะจัดการกับความเจ็บปวดนี้
โดยไมมีผลขางเคียงดานลบใด ๆ  

 ขมิ้นชันชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือดรวมถงึกระดูกเชิงกรานและมดลูก สิ่งนี้จะชวยกาํจดัและทําใหเลอืดบริสุทธิ์ซึ่ง
ในทางกลับกันจะชวยใหรอบเดือนมาปกติและนาํมดลูกกลบัมาทํางานอยางเหมาะสม 



 เย่ือบุโพรงมดลกูเจริญผิดท่ีเปนโรคท่ีมีผลกระทบตอผูหญงิวัยเจริญพันธุประมาณ 15% และอาจนาํไปสูภาวะมีบุตรยาก 
สาเหตุของการเกิดโรคยังไมชัดเจน แตความไมสมดุลของฮอรโมน (ฮอรโมนเอสโตรเจนสวนเกิน) และความเครียดจากปฏิกิรยิา
ออกซิเดชันดูเหมือนจะมีบทบาทสาํคัญในการเปนสือ่กลาง เคอรคูมิน (สวนผสมหลกัในขมิ้นชัน) ปรับการหลั่งของฮอรโมน
เอสโตรเจนและ 

กิจกรรมตานอนุมูลอสิระของมนัสามารถชวยในการยับยั้งความเครียดออกซิเดชันท่ีเกี่ยวของกับเยือ่บุโพรงมดลกูเจริญผิดท่ีและ
ภาวะมีบุตรยากในสตรี 

 เนื้องอกท่ีไมใชมะเร็งเติบโตในผนังของมดลกู (“ เนื้องอกมดลกู”) พัฒนาขึ้นใน 80% ของผูหญิงเฉลีย่อายุ 50 ป 
คุณสมบัติตานการอกัเสบท่ีมีประสิทธิภาพของเคอรคูมนิยับยั้งการเจรญิเติบโตและลดการแพรกระจายของเนื้องอกในมดลกู 

 ขมิ้นชันรกัษาโรคมะเร็งและเนือ้งอก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตและการแพรกระจายของมะเร็งเตานม ซึ่งอาจชวยใน
การยับย้ังเซลลมะเร็งเตานมจากปจจัยการขับน้าํท่ีจาํเปนสาํหรับการแพรกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ประเทศอนิเดียมีการ
บริโภคขม้ินชันมากท่ีสุดในโลก จึงมีอัตราการเกดิมะเร็งเตานมตํ่าท่ีสดุในโลก 

 ขมิ้นชันรกัษามะเร็งรังไข (มะเร็งทางนรีเวชรายแรง) แสดงใหเห็นวาขม้ินชันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งรังไขได มะเร็งปากมดลกูสามารถบรรเทาอาการไดดวยการใชขมิน้ชันท่ียับย้ังเอสตราดิออล ซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิง
ซึ่งกอใหการลกุลามของมะเร็งปากมดลกู 

 ผูหญิงอาจใชยาเกี่ยวกับมดลกูเพ่ือกระตุนความถีแ่ละความรุนแรงของการหดตวั ขม้ินชนัเปนสารกระตุนมดลกูท่ี
ออนโยนและปลอดภัย นีอ่าจเปนปญหาสาํหรับคณุแมท่ีต้ังครรภหรอืใหนมบุตร ในกรณีดังกลาว กอนรับประทานผลติภัณฑนี้
และผลติภัณฑอืน่ท่ีใชขม้ินชันเปนสวนผสม ควรปรึกษากบัแพทยของคุณกอนถึงสามารถรับประทานได 

 


