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อัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติในเนื้อสมอง โดยจะพบลักษณะที่ส าคัญ 
สองประการคือ กลุ่มใยประสาทที่พันกัน (Neurofibrillary tangles) และมีการสะสมของ beta-amyloid ใน
สมอง ใยประสาทที่พันกันจะท าลายระบบการขนส่งสารในเซลล์ประสาท ท าให้เกิดความผิดปกติในการสื่อสาร  
ทางชีวเคมีระหว่างเซลล์ประสาท มีผลให้เซลล์ตายในเวลาต่อมา และการที่สมองมีการสะสมของสาร beta-
amyloid ในปริมาณมากจนมีลักษณะเหมือนคราบในสมอง เรียกว่า แอมีลอยด์พลาก (amyloid plaques) มีผล
ให้ลดการสังเคราะห์สารสื่อประสาทชนิด acetylcholine ในสมอง  ซึ่งสาร acetylcholine จะมีส่วนส าคัญใน
เรื่องการเรียนรู้และความจ า   มีรายงานการวิจัยว่าขมิ้นชันมีสารกลุ่ม curcuminoids ซึ่งประกอบไปด้วย       
ส า ร  curcumin 75-80%, demethoxycurcumin 15-20% แ ล ะ  bisdemethoxycurcumin 3-5% จ า ก
การศึกษาในสัตว์ทดลองเมื่อป้อนสาร curcuminoids ให้หนูแรทเพศผู้ ขนาด 10 มก./กก. หลังจากนั้นฉีดสาร 
scopolamine เข้าทางช่องท้อง 2 มก./กก . เพ่ือเหนี่ยวน าให้เกิดความจ าเสื่อม พบว่าสาร curcuminoids 
สามารถฟ้ืนฟูความทรงจ าในส่วนที่ถูกท าลายด้วย scopolamine ได้ และมีการทดสอบว่าขนาดของสาร 
curcuminoids, bisdemethoxycurcumin, demethoxycurcumin, และ  curcumin ที่ ส ามารถยับยั้ งการ
ท างานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (เอนไซม์ทีท่ าลายสาร acetylcholine) ได้ครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 
19.67, 16.84, 33.14 และ 67.69 ไมโครโมลาร์ ตามล าดับ (1)   ซึ่ งการศึกษาโดยส่วนใหญ่กล่าวว่าสาร 
curcuminoids ในขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการต้านการสร้างสาร beta-amyloid ในสมอง และยับยั้งการท างานของ
เอนไซม์ acetylcholinesterase ซึ่งจะมีผลให้สาร acetylcholine ในสมองไม่ถูกท าลาย จึงคาดว่าสามารถชะลอ
อาการความจ าเสื่อมในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ได้ นอกจากนี้ยังมีการจดสิทธิบัตรต ารับยาจีนที่มีส่วนผสมของสาร 
curcumin จากเหง้าขมิ้นชัน 30-95% ใบแป๊ะก๊วยที่มีสาร flavones 2-24% และโสมอเมริกันที่มีสาร saponin 
2-80% และต ารับยาจีนที่มีส่วนผสมของใบแป๊ะก๊วย 1-10 ส่วน เหง้าขมิ้นชัน  1-10 ส่วน และเหง้าของ           
ต้น Polygala tenuifolia 1-10 ส่วน โดยน้ าหนัก ที่ใช้ส าหรับป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ (2)  

การศึกษาวิจัยทางคลินิกของขมิ้นชันกับโรคอัลไซเมอร์ มีรายงานเป็นกรณีศึกษา 3 ราย ได้แก่ รายที่ 1 
เป็นหญิงอายุ 83 ปี ซึ่งเริ่มมีอาการความจ าเสื่อม ตั้งแต่อายุ 76 ปี ได้รับการรักษาด้วยยา donepezil 10 มก.  
และเป็นอัลไซเมอร์ตอนอายุ 83 ปี  รายที่ 2 เป็นหญิงอายุ 84 ปี เป็นอัลไซเมอร์แต่ไม่สามารถรักษาด้วยยา 
donepezil ได้ เนื่องจากผลข้างเคียงของยา รายที่ 3 เป็นชายอายุ 79 ปี ที่เป็นอัลไซเมอร์และรักษาด้วยยา 
donepezil 5 มก. นาน 3 ปี  ทั้ง 3 รายรับประทานขม้ินผงขนาด 764 มก./วัน (มีสาร curcumin 100 มก.) นาน 
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12 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วยทั้ง 3 ราย สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ดีมากขึ้น และทุกคนรับประทานขมิ้นชันต่อเนื่องไป
อีกมากกว่า 1 ปี พบว่าสามารถสื่อสารกับคนในบ้านได้ดีและมีความสุขมากขึ้น จดจ าสิ่งต่างๆ  ได้ดีขึ้น (3)  
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยให้รับประทานขมิ้นผงในขนาด 1 กรัม และ 4 กรัม/วัน นาน 6 
เดือน พบว่าขม้ินชันมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ดีและค่อนข้างปลอดภัย โดยขนาด 1 กรัม และ 4 
กรมั/วัน ให้ผลการรักษาท่ีไม่แตกต่างกันจึงไม่มีความจ าเป็นที่ต้องรับประทานขมิ้นชันถึง 4 กรัม/วัน (4)  

อย่างไรก็ตาม การรับประทานขมิ้นชัน เพ่ือใช้ ในการชะลออาการหรือป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 
ปัจจุบันยังมีการศึกษาทางคลินิกอยู่น้อย ยังจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมอีก ส าหรับขมิ้นชันนั้น ในบัญชี     
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2549 แนะน าให้ใช้รักษาอาการจุกเสียด โดยรับประทานครั้งละ 2-4 แคปซูล (500-1,000 
มก.) วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน และห้ามใช้ในผู้ที่มีท่อน้ าดีอุดตัน ผู้ป่วยโรคนิ่ว หญิงมีครรภ์ และหาก
มีอาการแพ้ เช่น ผื่นขึ้นที่ผิวหนังท าให้ผิวหนังอักเสบต้องหยุดใช้ทันที 
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