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ผงขม้ินชันจํานวนมากในตลาดไมไดลางกอนผานกระบวนการตมหรือนึ่งในขั้นตอนแรก การลางเปนหนึ่งในการกาํจัดกลิ่นท่ีไม
พึงประสงค ชวยทําใหเจลลาติไนซแปงผลิตสีท่ีสม่าํเสมอมากขึ้นซึ่งลดเวลาในการทําใหแหงโดยการทําใหเหงาออนลง ใน
ระหวางกระบวนการเดือด / การนึ่ง เอนไซมจะถกูทําใหผิดลกัษณะเดิมและคณุคาของวิตามินจะไวตอความรอน น้าํมัน และ
สวนผสมสาํคัญลดลง 
ในเทคโนโลยีการถนอมเซลล (CPT) ของเรา ขมิ้นชันไมไดสัมผัสกับความรอนในระหวางกระบวนการใด ๆ นอกจากนี้ ผง
ขมิ้นชันท่ีใชกระบวนการ CPT ถูกเก็บรักษาไวเพ่ือรกัษาโครงสรางเซลลและโมเลกลุของขม้ินชันในขณะท่ีมนัเติบโตใน
ธรรมชาติที่มีระดับสูงสดุของการออกฤทธิ์ทางชวีภาพและความเปนไปไดของชีวปริมาณออกฤทธิ์ เนือ่งจากภารกจิของเราคอืการ
ฟนฟคูวามสัมพันธของคุณกับอาหารท่ีสมบรูณของธรรมชาต ิเราสงมอบขม้ินชันโดยเปนอาหารที่ครบถวนตามทีธ่รรมชาติ
ออกแบบไว ผงขม้ินชันท่ีทําโดยกระบวนการ CPT  มีรสชาติ กลิ่น และประโยชนตอสขุภาพเทียบเทากับการกินขม้ินชันบดสด 
ความเขมขนสูงท่ีพบในสารสกัดอาจไมจําเปนและในความเปนจริงอาจมีประสิทธิภาพนอยกวา เนือ่งจากการขาดการเสริมฤทธิซ์ึ่ง
กันและกนัท่ีมีอยูในการออกแบบของธรรมชาติ สาสนการรักษาจะไมถูกสงโดยหนึ่งสวนผสมทีแ่ยกตางหาก ไมวามันจะเขมขน
แคไหนกต็าม ไฟเบอรและสวนประกอบสาํคญัอืน่ ๆ มีความจําเปนตอการใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพและการสงไปยังเฉพาะ
ตําแหนง หากคณุใชขม้ินชนัเปนสวนหนึ่งของสูตรประจาํวันของคณุ สรรพคณุทีส่ะสมจะใหผลลัพธทีต่องการ 
ขมิ้นชันมีสายพันธุเคมีหลายรอยชนดิรวมถึงเคอรคูมินอยดหลายชนิดท่ีทํางานรวมกัน หากเราแยกคอรคูมินอยดหนึ่งหรือหลาย
ชนิดออกจากกนั เราจะแยกสารอืน่ท่ีมีน้าํมันหอมระเหยซึ่งจะชวยใหขม้ินชันดูดซึมและเผาผลาญในรางกายของคุณไดงายมากขึ้น 
เคอรคูมินอยดมคีวามโดดเดนและสาํคญัท่ีสดุในขม้ินชนัโดยประโยชนของมันจะเพ่ิมมากขึ้น หากไมแยกเปนสารสกดัเด่ียว 
การทํางานของสมองและสุขภาพ: เคอรคูมินขวางแนวกั้นเลือดและสมองเพ่ือจัดการอิทธิพลโดยตรงในการลดความเสียหายจาก
การเกดิออกซิเดชันและการอกัเสบในสมอง กระบวนการเทคโนโลยีถนอมเซลล CPT การทาํแหงแบบแชเยือกแข็งของเรายังดกั
จับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน อะโรมาติกเทอรโรนซึ่งเปนสารจากขมิ้นชันซึ่งกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลประสาทโดย



 
 
 
 
 

 
การสรางศักยภาพในการซอมแซมสมองและปองกันปญหาการเสือ่มของระบบประสาท เชน โรคอลัไซเมอร เม่ือลองเปรียบเทียบ
ประโยชนของขม้ินชันเฉพาะพื้นท่ี ปรากฏวาประเทศอินเดียมีการเกดิโรคอลัไซเมอรตํ่า เนือ่งจากใชขม้ินชันเปนวัตถดิุบในอาหาร
ประจําวัน (มีอยูในแกง) คนเหลานีใ้ชสารสกัดเคอรคูมินแยกตางหากหรอืไม? ไมแนวาพวกเขาอาจใชรากขม้ินชันท้ังหมดและเรา
เช่ือวาคณุควรทําเชนเดียวกนั คณุสามารถเพลิดเพลินประโยชนท่ีมากกวาเดิม เนือ่งจากผงขม้ินชันท่ีใชกระบวนการ CPT ของเรา
ไมผานการตมหรือปรุงสกุ 
 
ขมิ้นชันฟนฟูสมองไดอยางไร (การกําเนิดประสาท)  
ขมิ้นชันเปนหนึ่งในพืชท่ีไดรับการวิจัยอยางถีถ่วนท่ีสุดในปจจุบัน! สรรพคุณและสวนประกอบทางยาของมันไดรับการการศึกษา
ชีวการแพทยและตีพิมพมากกวา 5,600 ครั้ง 
ไมนาแปลกใจวาขมิน้ชันจะฟนฟกูารทํางานของรางกายมากมาย รวมถึงการฟนฟูสมองอกีดวย! ความเขาใจเกี่ยวกับสมองของเรา
มีมาต้ังนานแลว เม่ือไมนานมานี้ท่ี การกําเนิดประสาท นั่นคือ ความสามารถของสมองในการสรางเซลลขึน้มาใหมนัน้เปนไป
ไมได  
ตอนนี้เราไมเพียงแครูวาการฟนฟูเซลลเปนหนาท่ีตามธรรมชาตขิองสมอง แตเรายังสามารถฟนฟูและกระตุนกระบวนการนีด้วย
อาหารรักษาโรคอยางขม้ินชัน 
การศึกษาจาํนวนมากไดสรางการเชือ่มโยงท่ีแข็งแกรงระหวางกระบวนการอักเสบในระบบประสาทและความเสือ่มทางระบบ
ประสาท ดังนั้น สารประกอบเชนขม้ินชันสามารถลดการอกัเสบพรอมกนัและฟนฟูการกําเนิดประสาท (กระบวนการท่ีทําให
สมองฟนฟูใหมและยับยั้งการลดลงของความรูความเขาใจ) ซึ่งเปนสิ่งท่ีมาจากสวรรคอยางแทจริง  
การศึกษาเม่ือเร็ว ๆ นี้ไดระบุองคประกอบในขมิ้นชันท่ีเรียกวา Ar-turmerone และพบวามันมีความสามารถท่ีโดดเดนในการ
ฟนฟูการกาํเนิดประสาทโดยเรงอัตราการงอกของเซลลสมองใหม! การศึกษาเดียวกันนี้แสดงใหเห็นถึง การปรากฏตัวของ Ar-
turmerone ในสมองทําใหเซลลตนกาํเนดิสมองบางสวนเคลื่อนไปยังพ้ืนท่ีของสมองท่ีตองการสรางเซลลประสาทใหม Ar-
turmerone ชวยจัดระเบียบและเสริมสรางศักยภาพการรักษาดวยตนเองของสมอง 
เซลลประสาทสรางการเช่ือมตอใหมและเติบโตและทวีคณูในสมอง โกรทฮอรโมนสาํคญัสาํหรับกระบวนการนีค้ือ BDNF (ปจจัย
ทางระบบประสาทท่ีมาจากสมอง) ฮอรโมนนีล้ดลงเม่ือคุณแกขึ้น ระดับ BDNF ท่ีลดลงนั้นเช่ือมโยงกับความผิดปกติของสมอง 
เชน เชนโรคอลัไซเมอร โรคความซึมเศรา และการลดลงฮอรโมนตามอายุกอใหเกิดปญหาดานความรูความเขาใจ  เคอรคูมิน
ไดรับการแสดงเพือ่เพ่ิมระดับของ BDNF (1) 
ตานอาการอักเสบ: การอกัเสบเปนสวนหนึ่งของระบบปองกันตามธรรมชาติของรางกาย ซอมแซมความเสียหายและตอสูกับสิ่ง
แปลกปลอม  แตเม่ือการอักเสบระยะสัน้กลายเปนการอักเสบเรื้อรัง จําเปนตองมีการรักษาที่เหมาะสม 
ขมิ้นชันแสดงฤทธิต์านการอักเสบท่ีมีประสิทธภิาพ เนือ่งจากขอเท็จจริงท่ีวา การอกัเสบเช่ือมโยงกับหลากหลายปญหาสขุภาพ 
รวมถึง โรคหัวใจ ภาวะเมแทบอลกิซินโดรม โรคขออักเสบ และความผิดปกติของระบบประสาทเสือ่ม เชน โรคอลัไซเมอรและมี
สวนสาํคัญตอกระบวนการชราภาพ ขมิน้ชันเหมาะสาํหรับทําเปนผลิตภณัฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของคณุ 



 
 
 
 
 

 
โปรตีนเปนท่ีรูจักกันในฐานะโลกาํบังของ แอมีลอยดพราก ซึ่งเปนรูปแบบอยางหนึ่งของโรคอลัไซเมอรและเคอรคมิูนชวยลางสิ่ง
เหลานั้น ในการทําเชนนัน้ ขม้ินชันอาจชวยชะลอหรอืแมแตชะลอการพัฒนาของโรคอลัไซเมอร 
การเสริมเคอรคูมินแสดงใหเห็นถึงการฟนฟอูาการของโรคไขขออกัเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ (ขออักเสบ) เนื่องจากเปนฤทธิ์
ตานการอกัเสบ 
ขมิ้นชันเปนยาแกอักเสบท่ีมีประสิทธภิาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาแกอกัเสบท่ีมีรายการผลขางเคียงในเชิงลบมากมาย 
เคอรคูมินทาํหนาท่ีในระดับโมเลกลุเพ่ือยับย้ัง NF-kB ซึ่งเปนโมเลกุลท่ีเคลือ่นท่ีเขาสูนิวเคลียสของเซลลและแสดงยนีการอักเสบ 
สิ่งนี้จะขัดขวางวงจรการอักเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในสารตานอนุมูลอิสระ: ความหลากหลายของโรคและผลกระทบของริว้รอยเกี่ยวของกับความไมสมดุลของอนุมูล
อิสระ อนุมลูอสิระท่ีมากเกนิไปจะโจมตีเซลลท่ีมีสุขภาพของเราซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยสารกาํจดัอนุมูลอสิระ เคอรคมิูนมีฤทธิ์
ตานอนุมูลอสิระสองเทา ซึ่งมีสารตานอนุมูลอสิระท่ีแข็งแกรงตอตานอนุมูลอสิระ ในขณะเดียวกนั มันชวยเพิ่มความสามารถตาม
ธรรมชาติของรางกายในการสังเคราะหเอนไซมท่ีทําหนาท่ีเปนสารตานอนุมูลอสิระภายนอกของเรา ซึ่งทําหนาท่ีไปตามวิถีเมตา
บอลซิึมท้ังสองในเวลาเดียวกัน (2) 
การปองกันโรคมะเรง็: การศึกษาแสดงใหเห็นวาเคอรคูมินลดการเจริญเติบโตของหลอดเลอืดในเนือ้งอก ลดการแพรกระจาย 
(การแพรกระจายของโรคมะเร็ง) และกอใหเกดิการตายของเซลล (การตายของเซลลมะเร็ง) มีหลักฐานวาอาจปองกันมะเร็งบาง
ชนิดกอนเกิดขึ้นตั้งแตแรก มะเร็งเฉพาะระบบยอยอาหาร (เชนมะเร็งลําไสใหญ) ในการศึกษา 44 คนที่มีบาดแผลในลาํไสใหญมี
แนวโนมท่ีจะกลายเปนมะเร็ง แตเมื่อรับเคอรคูมิน 4 กรัมตอวันเปนเวลา 30 วัน จาํนวนบาดแผลลดลงถึง 40% (3) 
สุขภาพหัวใจ: โรคหัวใจเปนเพชรฆาตเลอืดเยน็ของมนษุยชาติ หนึง่ในสาเหตุสาํคัญของการเกิดโรคหัวใจคอืความผิดปกตขิอง
เซลลเนือ้เยื่อบุโพรงซึ่งเปนความไรความสามารถของเนื้อเย่ือบุโพรงในการควบคุมความดันโลหิต การแข็งตัวของเลอืด และ
ปจจัยอื่น ๆ ผลการศกึษาคุณสมบัติของเคอรคูมินกับการฟนฟกูารทํางานของเซลลเนือ้เย่ือบุโพรงท่ีมีประสิทธภิาพเทากับยาอะโท
วาสแตติน นอกจากนี้ยังลดการอักเสบและออกซิเดชัน่ของเคอรคูมินซึ่งสงผลตอสุขภาพของหัวใจอยางมาก   
ในการศึกษาท่ีเกีย่วของกับผูปวย 121 คนท่ีเขารับการผาตัดบายพาสหลอดเลอืดหัวใจ ผูปวยถกูแบงสุมไปยังกลุมยาหยอกหรือ
กลุมท่ีไดรับเคอรคูมิน 4 กรัมตอวัน เพียงไมกีวั่นกอนและหลังการผาตัด กลุมเคอรคูมินแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงลดลง 65% ใน
การเกดิหัวใจลมเหลวในโรงพยาบาล 
ยารักษาอาการซึมเศรา: เคอรคูมินแสดงใหเห็นวาเปนยารักษาอาการซึมเศรา อาการซึมเศราเช่ือมโยงกับระดับท่ีลดลงของปจจัย
บํารุงสมองท่ีสงตรงจากสมอง (BNDF - ฮอรโมนการเจรญิเติบโตของสมอง) และฮิปโปแคมปสท่ีหดตวั (พื้นท่ีของสมองท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนรูและความทรงจํา) เคอรคูมินชวยเพ่ิมระดับของ BDNF และมีหลักฐานวาเคอรคูมินชวยเพิ่มสารสื่อประสาท
ในสมอง เชน เซโรโทนินและโดพามีน จากการศึกษาผูปวย 60 รายท่ีเปนโรคซึมเศรา เคอรคูมินแสดงใหเห็นวามีประสิทธภิาพ
เทากับยาโปรแซ็คในการบรรเทาอาการซึมเศรา 
ตอตานริ้วรอย: ดวยความสามารถในการตานการอักเสบและความสามารถในการตานอนุมูลอสิระ เสริมสรางการทํางานของ
หัวใจ และปองกนัโรคมะเร็งและความผิดปกตขิองการเสือ่มของระบบประสาท ขมิ้นชันไดกลายเปนที่รูจักในฐานะอาหารเสริม
ตอตานร้ิวรอย 



 
 
 
 
 

 
ในการเพ่ิมการดูดซึมของเคอรคิวมินในกระแสเลอืดไดอยางมาก จะเปนประโยชนหากบริโภคพริกไทยดาํควบคูกนั (ท่ีมีพิเพอ
รีน) เพ่ิมการดูดซึมของเคอรคูมินถึง 20 เทา ดวยเหตุนี้ผงเคอรคูมินแหงแชแข็งแบบไดนามิก CPT ของเราจึงมีพริกไทยดําในระดับ
ท่ีเหมาะสม 
ขอจํากดัความรับผดิชอบ: เราแนะนาํใหผูอานใชขม้ินชันเปนอาหารไมใชยา แมวาขมิ้นจะมีประโยชนตอสขุภาพมากมาย 
คุณสมบัติการรักษาของมันยังไมไดรบัการอนุมัติเปนยา 
บทสรุปนี้มวัีตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงขอมูลเทานัน้และไมไดกาํหนดหรือแนะนาํการใชสารใด ๆ ทีก่ลาวถึงในทีน่ี้ ผูเขียนไมได
ต้ังใจจะวินจิฉัย รักษา บําบัด หรือปองกนัโรคใด ๆ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาแหงประเทศไทยยังไมไดประเมิน
ขอความใด ๆ  ในท่ีนี ้
ควรปรกึษาแพทยของคณุเกี่ยวกับใบสั่งยาท้ังหมดและยาท่ีคุณรับประทานโดยท่ีแพทยไมไดสั่ง กอนท่ีคุณจะเร่ิมใชผลิตภณัฑ
สมุนไพรและรวมมือกับผูประกอบการดานดูแลสุขภาพมืออาชีพในการกาํหนดชะตาสุขภาพของคณุเอง 
หากคุณกาํลังต้ังครรภหรือกาํลังใหนมบุตร คณุควรปรึกษาแพทยของคุณกอนท่ีจะใชผลิตภณัฑเสริมสขุภาพใด ๆ 
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