ความสุขสมบูรณสาํ หรับผูหญิง
สูตรความสุขสมบูรณสาํ หรับผูหญิง เราใชการผสมผสานสมุนไพรชั้นเลิศจากธรรมชาติที่ทาํ หนาที่ตามวิถีเมแทบอลิซมึ
หลายอยางที่ชวยเสริมสรางซึ่งกันและกัน สมุนไพรแตละชนิดเหลานีใ้ หประโยชนที่นา อัศจรรยในตัวเอง เมือ่ นําสมุนไพรมาใช
รวมกัน คุณจะไดรับผลลัพธอนั นาทึ่งหลังจากใชเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น ในขณะเดียวกัน สูตรนีช้ ว ยใหคุณมีอายุยืนยาวใน
ระดับทีล่ า้ํ ลึกกวา ซึ่งอาจไมเห็นผลลัพธชัดเจนไดในทันที
ถั่งเชา อาจรูจกั กันดีในฐานะตัวชวยฟนคืนความออนเยาว ซึ่งชวยเพิ่มระดับพลังงานใหคุณ บรรเทาความเหนือ่ ยลา และ
เรงการฟนตัว สิ่งนี้ทาํ ใหถั่งเชาเปนอาหารเสริมที่นา สนใจสําหรับนักกีฬาที่ตอ งการเพิ่มประสิทธิภาพและบรรดาผูส ูงอายุ แตคน
ทุกวัยก็สามารถรับประทานไดเชนกัน เนือ่ งจากทุกคนตองเผชิญกับวิถีชีวิตที่เรงรีบและวิถีชวี ิตทันสมัยที่เต็มไปดวยความเครียด
ตลอดเวลา
ถั่งเชามีตนกําเนิดในที่ราบสูงหิมาลายัน ถั่งเชาเปนเห็ดทางการแพทยหายากที่ใหพลังงาน โดยไมใชการใชพลังงานที่เก็บ
สะสมของคุณ (ตามแบบฉบับของสารกระตุน) ซึ่งสงผลใหเกิดการ “ชน” ของพลังงาน แตดวยการเพิ่ม ATP โครงสรางพืน้ ฐาน
ของการผลิตพลังงานของคุณในระดับเซลล พลังงานธรรมชาตินี้เปนเหตุผลที่หลายผลิตภัณฑใชเพือ่ เพิ่มความใครในผลิตภัณฑ
ของตน
การนําออกซิเจนเขาและการใชประโยชนเปนพิเศษ ถั่งเชายังชวยเสริมการทํางานของไต การเตนของหัวใจ และดีตอ
สุขภาพดานสําคัญอืน่ ๆ อีกมากมาย
ผล ATP ที่เพิ่มขึ้นสองเทาและการใชออกซิเจนที่ดขี ึ้น เนือ่ งจากการใชถั่งเชาที่ใหเชือ้ เพลิงในการเผาผลาญเพื่อเพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึน้
ถั่งเชามีพอลิแซ็กคาไรด เชน เบตากลูแคนทีอ่ อกฤทธิแ์ ละกระตุนระบบภูมิคุมกัน การควบคุมแบบสองทิศทางของการ
ทํางานของระบบภูมคิ ุมกัน เรียกวา การทําใหเกิดภาวะภูมคิ ุมกันสมดุล เมือ่ ผูปวยรับประทานถั่งเชาในภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
(โรคมะเร็งและโรคเอชไอวี) เม็ดเลือดขาวจะเพิ่มปริมาณและกิจกรรมมากขึ้น เมือ่ ใหถั่งเชาตัวเดียวกันกับคนที่มภี ูมิคมุ กันมาก
เกินไป (โรคเอสแอลอีและโรคขออักเสบรูมาตอยด) ปริมาณและกิจกรรมของเซลลเม็ดเลือดขาวจะลดลงในขณะที่เซลลเม็ดเลือด
แดงจะเพิ่มขึ้น

โดยธรรมชาติในโครงสรางของถั่งเชาคือกลไกภูมิตา นมะเร็งชนิดอาศัยเซลล สารคอรไดเซปนขาดอะตอมออกซิเจนใน
ตําแหนงทีต่ องการอะตอมออกซิเจนเพือ่ สรางพันธะ พันธะนี้จาํ เปนตอการสรางโครงสรางขั้นบันไดที่ยดึ ดีเอ็นเอของคุณไว
ดวยกัน การจําลองตัวเองของดีเอ็นเอไมสามารถเกิดขึน้ ได หากไมมีอะตอมออกซิเจนนี้ ดังนั้นถั่งเชาไมไดฆา เซลลมะเร็งทีเ่ ปนอยู
แตมนั สามารถปองกันเซลลการจําลองตัวเองของดีเอ็นเอ จึงทําใหสามารถควบคุมโรคมะเร็งได
สุขภาพของไตดูเหมือนจะเปนรากฐานทีส่ ําคัญของสุขภาพรางกาย เมื่อไตลมเหลว จะสงผลใหรูสกึ ถึงภาวะลมเหลวใน
อวัยวะและระบบอื่น ๆ ในแงนี้ ผลในเชิงบวกของถั่งเชาตอไตชวยเสริมสรางสุขภาพโดยรวมและภาวะธํารงดุลของสภาพรางกาย
ความเมื่อยลา ความไรสมรรถภาพ โรคโลหิตจาง โรคความดันเลือดสูง อาการปวดขอ และปวดหลังเปนอาการทั้งหมดที่
บงบอกวาสุขภาพไตไมดี ไตวายเรือ้ รังมีแนวโนมทีจ่ ะสงผลกระทบตอผูสูงอายุ เนือ่ งจากความสามารถในการรักษาตามธรรมชาติ
ของเราลดลงตามอายุ
ถั่งเชาเปนสมุนไพรดั้งเดิมที่ใชเปนยาบํารุงไต และตอนนี้มกี ารใชกันอยางแพรหลายเพือ่ ลดโรคโลหิตจาง ลดความดัน
โลหิตสูง ปรับปรุงการทํางานของไตโดยไมมีผลขางเคียง แพทยไทยเนนคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของถั่งเชาโดยแนะนําใหใชใน
การรักษาโรคไตระยะรุนแรง
ผลขางเคียงที่พบบอยจากการรับประทานถั่งเชา คือ การเพิม่ ศักยภาพทางเพศทั้งในผูช ายและผูหญิง ถั่งเชาถูกใชมานับพัน
ปโดยแพทยชาวเอเชียเพื่อฟน ฟูความแข็งแกรงทางกายภาพ (รวมถึงเรื่องเพศ) และประสิทธิภาพตามที่บันทึกไวใน “สมุนไพร
คลาสสิคแหงเทพเก็บเกีย่ ว” (เขียนประมาณป ค.ศ. 200)
การเสือ่ มสมรรถภาพทางเพศมีผลตอผูหญิงเพียง 43% เมือ่ เทียบกับผูชาย 31% แตความสนใจดูเหมือนจะมุงเนนไปทีก่ าร
รักษาภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศสําหรับผูชาย ถั่งเชาเปนวิธธี รรมชาติที่ดสี าํ หรับการแกปญหาการเสื่อมสมรรถภาพนีใ้ น
ผูหญิงดวยเชนกัน
ชวยปรับสมดุลเสนทางการสือ่ สารระหวางสมองและรางกาย โดย HPA (แกนไฮโปทาลามัส-พิทูอิทารี-อะดรีนลั ) ปรับ
สมดุลระดับฮอรโมนเอสโตรเจนและฮอรโมนเทสโทสเตอโรน
ถั่งเชายังชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของตอมหมวกไตซึ่งสงเสริมการไหลเวียนตามธรรมชาติของฮอรโมนเพศ
ถั่งเชาชวยสงเสริมการผลิตพลังงานในระดับเซลลซึ่งเพิ่มพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเพศและเปนประโยชนทางเพศ
เพิ่มการกระทําของสารตานอนุมลู อิสระและยับยั้งการทําลายของไนตริกออกไซดเพือ่ สงเสริมการหลอลื่นในชองคลอด
ตามธรรมชาติและการทํางานทางเพศ
ฤทธิต์ า นการอักเสบของถั่งเชาชวยในการควบคุมระดับของไซโตไคนซึ่งเปนสารที่เพิ่มการอักเสบ จึงมีแนวโนมและมีผล
ตอความตองการทางเพศและกิจกรรมทางเพศ

ถั่งเชายับยั้งและดักการผลิตเอนไซม 5 แอลฟาซึ่งมีผลตอการเพิ่มความตองการทางเพศสําหรับผูหญิง
ถั่งเชามีประโยชนในการควบคุมการมีประจําเดือนผิดปกติในผูหญิงและความผิดปกติทางเพศรวมถึงความไรสมรรถภาพ
การทํางานของไตที่เพิ่มขึ้น (กลาวไวขา งตน) ชวยปองกันการกักเก็บน้าํ และควบคุมการผลิตฮอรโมนการเจริญเติบโตซึ่งมีผลตอ
การเพิ่มไขในรังไขผูหญิง
ขิงดํา: อีกหนึ่งพืชสมุนไพรที่หายาก ขิงดําเปนขิงชนิดเดียวที่มีเม็ดสีมวงเขม (พบในบลูเบอรร,ี่ อาซาอิเบอรร,ี่ เปลือก
มังคุด และอืน่ ๆ) ที่มีสารตานอนุมลู อิสระในระดับสูง ขิงดําเปนที่รจู ักกันมากทีส่ ุดสําหรับศักยภาพในการเพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดโดยนําพาออกซิเจนและสารอาหารไปยังแขนขา สิ่งนีไ้ มเพียงรวมถึงการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มไปยังอวัยวะเพศเพื่อ
เสริมสรางความใคร แตยังรวมถึงสมองอีกดวย ซึ่งอาจชวยปองกันเราจากโรคทางระบบประสาท เชน อัลไซเมอร และพารกินสัน
ใบมะละกอ: เอนไซมยอ ยอาหารเขมขนในใบมะละกอที่มีรสขมไมเพียงแตชว ยเราในการยอยอาหารเทานั้น แตยังชวย
เรื่องกรดไหลยอน และอาการเสียดทอง โดยการยอยของเสียที่เปนพิษทีอ่ าจทําใหเกิดการอักเสบและอาหารไมยอยโดยการทําลาย
โปรตีนและคารโบไฮเดรตเพื่อบรรเทาระบบทางเดินอาหารและลําไส
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดาตีพิมพใน “วารสารเภสัชพื้นบาน” (ฉบับพิมพแกไข วันที่ 17 กุมภาพันธ 2010) เขียน
ไววา สารสกัดจากใบมะละกอแหงชวยเพิ่มการผลิตไซโตไคนประเภท Th1 และตัวสื่อสารฮอรโมนที่ควบคุมระบบภูมิคุมกัน
นอกจากนี้ สารตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพและแทนนินที่พบในใบมะละกอยังชวยสงเสริมระบบภูมคิ ุมกัน ระบบภูมิคุมกัน
ทีแ่ ข็งแรงชวยในการกวาดลางผลกระทบตอสุขภาพทั่วไปเพื่อความสุขสมบูรณทางรายกายของเรา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฟลอริดาในเรือ่ งเดียวกันนัน้ บันทึกผลไววา ใบมะละกอมีผลตานมะเร็งโดยตรงตอเนื้องอก
มนุษยในวงกวาง รวมถึง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งตับออน แมวา จะมีการระบุการวิจัย
เพิ่มเติม แตดูเหมือนวาเอนไซมยอ ยอาหารเขมขนในใบมะละกอ อาจยอยโปรตีนทีเ่ คลือบเสนใยที่ชวยปกปองเซลลมะเร็งจากการ
ถูกโจมตีโดยระบบภูมิคุมกันของคุณ
ใบมะละกอไดรับความนิยมในการตอสูก ับโรคหวัด โรคไขหวัดใหญ บรรเทาอาการไขสูงและความเจ็บปวด รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของกับโรคไขเลือดออก เอนไซมยอยอาหารเขมขนชวยปรับสมดุลและสงเสริมเกล็ดเลือดดวยการออกฤทธิ์ตา นไขเลือดออก
ใบมะละกอนัน้ มีสรรพคุณในการตอตานริว้ รอย มะละกอมีกรดอะมิโนมากกวา 50 ชนิด บางสวนใชในเครือ่ งสําอางเพื่อ
สรางผิวออนเยาวสขุ ภาพดีและเปนสารตอตานริ้วรอย
สาเหตุหนึ่งของภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศนั้นจํากัดการไหลเวียนของเลือดไปยังแขนขา สาเหตุหนึ่งของการ
ไหลเวียนของเลือดที่จาํ กัด คือ ไฟบรินสวนเกินในเลือดที่ “ ดักจับ” เซลลเม็ดเลือดแดงโดยการปองกันไมใหเขาสูเสนเลือดฝอย
และเขาไปในกระแสเลือด ปาเปนและไคโมปาแปนพรอมกับสวนประกอบตามธรรมชาติอื่นทีพ่ บในใบมะละกอชวยใหรา งกาย

ของคุณละลายไฟบรินซึ่งจะชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการสงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลลของคุณ การให
ออกซิเจนและสารอาหารอยางเพียงพอในระดับเซลลอาจมีผลตอสมรรถภาพทางเพศ รวมถึง โรคหัวใจ การเสือ่ มของระบบ
ประสาท โรคมะเร็ง และปญหาดานสุขภาพอื่น ๆ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองสามารถชวยในการปองกันโรคการเสือ่ ม
ของระบบประสาทเมื่อแกตัวลงทั้งชายและหญิง
สารอาหาร เชน วิตามินบี วิตามินเอ วิตามินซี และฟลาโวนอยด (สารตานอนุมลู อิสระที่มีประสิทธิภาพ) แคลเซียมและ
วิตามินดี (กระดูกทีแ่ ข็งแรง) วิตามินอี (สงเสริมสุขภาพทางเพศและหัวใจและหลอดเลือด) ลวนมีอยูใ นใบมะละกอ
ขา คือ หนึ่งในชนิดของขิงไทยที่มีประวัตใิ ชเปนยาพืน้ บานมาอยางยาวนาน ขาในทางการแพทยของชาวแอฟริกัน –
อเมริกนั เรียกวา "รากเคี้ยว" กลาววา ชวยกระเพาะอาหารในการยอยอาหาร ในทางอายุรเวทใชเปนยาแกอาการอักเสบ ศักยภาพ
ของขาในการควบคุมการกอรูปของเสนเลือดใหม แสดงใหเห็นวามีประโยชนในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดของมนุษย อาการ
อักเสบ และปญหาสุขภาพรุนแรงอื่น ๆ
ขาเปนที่รูจกั กันในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด ไนตริกออกไซดชวยคลายเซลลกลามเนือ้ เรียบของหลอดเลือดโดย
ทําใหหลอดเลือดขยาย ผลของการยับยั้งการขยายตัวนีส้ งผลใหการไหลเวียนของเลือดแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแขนขา
การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึน้ นี้เปนเหตุผลที่ขา รวมอยูในสูตรสมุนไพรทีอ่ อกแบบมาเพื่อฟนฟูการสมรรถภาพทางเพศ อีกทั้งยัง
ชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังแขนขาและทําหนาที่เปนพาหะในการสงเสริมลําเลียงสวนผสมอื่นในสูตรเดียวกันนี้ไปยัง
ระบบอื่น ๆ ในรางกาย
ขาถูกใชเปนสูตรชาวเอเชียในการบรรเทาการติดเชือ้ ทางเดินหายใจตอนบน รวมถึงโรคหวัดและเจ็บคอ ยาจีนโบราณ
อธิบายไววา ขาชวยในการบรรเทาอาการปวดทอง อาเจียน สะอึก และทองเสีย ขาชวยบรรเทาอาการเมารถและบรรเทาอาการแพ
ทองไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในตะวันออกกลางมีการนําเอาขามาใชในทางการแพทยพนื้ บานโดยรักษาอาการปวดไขขอและรักษาอาการปวดไขขอ
สวนประกอบทีก่ าํ หนดในขา คือ ฟลาโวนอยด กาแลนยิน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา มีฤทธิ์ตา นเชื้อแบคทีเรียในโรคแอน
แทรกซ, ฮีโมไลติก สเตรปโตค็อกคัส และสายพันธุข องสเตรปโตค็อกคัส ฟลาโวนอยดนี้มฤี ทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งเตานม
ขมิ้นชันและพริกไทยดํา: ขมิ้นชันมีสายพันธุเ คมีหลายรอยชนิดรวมถึงเคอรคูมินอยดหลายชนิดที่ทํางานรวมกัน หากเรา
แยกคอรคมู ินอยดหนึ่งหรือหลายชนิดออกจากกัน เราจะแยกสารอืน่ ที่มีนา้ํ มันหอมระเหยซึ่งจะชวยใหขมิ้นชันดูดซึมและเผา
ผลาญในรางกายของคุณไดงา ยมากขึน้ เคอรคูมินอยดมคี วามโดดเดนและสําคัญทีส่ ุดในขมิ้นชันโดยประโยชนของมันจะเพิ่มมาก
ขึ้นหากไมแยกเปนสารสกัดเดี่ยว

การทํางานของสมองและสุขภาพ: เคอรคูมินขวางแนวกั้นเลือดและสมองเพื่อจัดการอิทธิพลโดยตรงในการลดความ
เสียหายจากการเกิดออกซิเดชันและการอักเสบในสมอง กระบวนการเทคโนโลยีถนอมเซลลดวยการทําแหงแบบแชเยือกแข็งของ
เรายังดักจับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เชน อะโรมาติกเทอรโรนซึ่งเปนสารจากขมิ้นชันซึ่งกระตุน การเจริญเติบโตของเซลล
ประสาทโดยการสรางศักยภาพในการซอมแซมสมองและปองกันปญหาการเสือ่ มของระบบประสาท เชน โรคอัลไซเมอร เมื่อ
ลองเปรียบเทียบประโยชนของขมิน้ ชันเฉพาะพืน้ ที่ ปรากฏวาประเทศอินเดียมีการเกิดโรคอัลไซเมอรตา่ํ เนือ่ งจากใชขมิ้นชันเปน
วัตถุดิบในอาหารประจําวัน (มีอยูใ นแกง)
เซลลประสาทสรางการเชื่อมตอใหมและเติบโตและทวีคณ
ู ในสมอง โกรทฮอรโมนสําคัญสําหรับกระบวนการนีค้ ือ
BDNF (ปจจัยทางระบบประสาทที่มาจากสมอง) ฮอรโมนนี้ลดลงเมือ่ คุณแกขนึ้ ระดับ BDNF ที่ลดลงนั้นเชื่อมโยงกับความ
ผิดปกติของสมอง เชน เชนโรคอัลไซเมอร โรคความซึมเศรา และการลดลงฮอรโมนตามอายุกอ ใหเกิดปญหาดานความรูความ
เขาใจ เคอรคูมินไดรับการแสดงเพื่อเพิ่มระดับของ BDNF
ตานอาการอักเสบ: การอักเสบเปนสวนหนึ่งของระบบปองกันตามธรรมชาติของรางกาย ซอมแซมความเสียหายและตอสู
กับสิ่งแปลกปลอม แตเมือ่ การอักเสบระยะสั้นกลายเปนการอักเสบเรือ้ รัง จําเปนตองมีการรักษาที่เหมาะสม
ขมิ้นชันแสดงฤทธิต์ า นการอักเสบที่มีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากขอเท็จจริงที่วา การอักเสบเชื่อมโยงกับหลากหลายปญหา
สุขภาพ รวมถึง โรคหัวใจ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม โรคขออักเสบ และความผิดปกติของระบบประสาทเสือ่ ม เชน โรคอัลไซ
เมอรและมีสว นสําคัญตอกระบวนการชราภาพ ขมิ้นชันเหมาะสําหรับทําเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพือ่ สุขภาพของคุณ
โปรตีนเปนที่รจู ักกันในฐานะโลกาํ บังของ แอมีลอยดพราก ซึ่งเปนรูปแบบอยางหนึ่งของโรคอัลไซเมอรและเคอรคมู ิน
ชวยลางสิ่งเหลานั้น ในการทําเชนนัน้ ขมิ้นชันอาจชวยชะลอหรือแมแตชะลอการพัฒนาของโรคอัลไซเมอร
การเสริมเคอรคูมนิ แสดงใหเห็นถึงการฟน ฟูอาการของโรคไขขออักเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ (ขออักเสบ) เนื่องจาก
เปนฤทธิ์ตา นการอักเสบ
ขมิ้นชันเปนยาแกอักเสบที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาแกอกั เสบที่มีรายการผลขางเคียงในเชิงลบ
มากมาย เคอรคูมนิ ทําหนาทีใ่ นระดับโมเลกุลเพื่อยับยั้ง NF-kB ซึ่งเปนโมเลกุลที่เคลื่อนที่เขาสูนวิ เคลียสของเซลลและแสดงยีน
การอักเสบ สิ่งนี้จะขัดขวางวงจรการอักเสบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในสารตานอนุมูลอิสระ: ความหลากหลายของโรคและผลกระทบของริว้ รอยเกี่ยวของกับความไมสมดุล
ของอนุมลู อิสระ อนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะโจมตีเซลลทมี่ ีสุขภาพของเราซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยสารกําจัดอนุมลู อิสระ เคอร
คูมินมีฤทธิ์ตา นอนุมูลอิสระสองเทา ซึ่งมีสารตานอนุมลู อิสระทีแ่ ข็งแกรงตอตานอนุมูลอิสระ ในขณะเดียวกัน มันชวยเพิ่ม
ความสามารถตามธรรมชาติของรางกายในการสังเคราะหเอนไซมที่ทาํ หนาที่เปนสารตานอนุมลู อิสระภายนอกของเรา ซึ่งทํา
หนาที่ไปตามวิถเี มตาบอลิซึมทั้งสองในเวลาเดียวกัน

การปองกันโรคมะเร็ง: การศึกษาแสดงใหเห็นวาเคอรคูมินลดการเจริญเติบโตของหลอดเลือดในเนือ้ งอก ลดการ
แพรกระจาย (การแพรกระจายของโรคมะเร็ง) และกอใหเกิดการตายของเซลล (การตายของเซลลมะเร็ง) มีหลักฐานวาอาจปองกัน
มะเร็งบางชนิดเกิดขึ้นตั้งแตแรก มะเร็งเฉพาะระบบยอยอาหาร (เชนมะเร็งลําไสใหญ) ในการศึกษา 44 คนที่มบี าดแผลในลําไส
ใหญมแี นวโนมที่จะกลายเปนมะเร็ง แตเมือ่ รับเคอรคูมิน 4 กรัมตอวันเปนเวลา 30 วัน จํานวนบาดแผลลดลงถึง 40%
สุขภาพหัวใจ: โรคหัวใจเปนนักฆาเลือดเย็นของมนุษยชาติ หนึ่งในสาเหตุสาํ คัญของการเกิดโรคหัวใจคือความผิดปกติ
ของเซลลเนือ้ เยือ่ บุโพรงซึ่งเปนความไรความสามารถของเนื้อเยือ่ บุโพรงในการควบคุมความดันโลหิต การแข็งตัวของเลือด และ
ปจจัยอื่น ๆ ผลการศึกษาคุณสมบัตขิ องเคอรคูมินกับการฟน ฟูการทํางานของเซลลเนือ้ เยื่อบุโพรงทีม่ ีประสิทธิภาพเทากับยาอะโท
วาสแตติน นอกจากนี้ยังลดการอักเสบและออกซิเดชัน่ ของเคอรคูมินซึ่งสงผลตอสุขภาพของหัวใจอยางมาก
ในการศึกษาที่เกีย่ วของกับผูปวย 121 คนที่เขารับการผาตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ผูปว ยถูกแบงสุมไปยังกลุมยาหยอก
หรือกลุมที่ไดรับเคอรคูมนิ 4 กรัมตอวัน เพียงไมกี่วนั กอนและหลังการผาตัด กลุมเคอรคูมินแสดงใหเห็นถึงความเสีย่ งลดลง 65%
ในการเกิดหัวใจลมเหลวในโรงพยาบาล
ยารักษาอาการซึมเศรา: เคอรคูมินแสดงใหเห็นวาเปนยารักษาอาการซึมเศรา อาการซึมเศราเชื่อมโยงกับระดับที่ลดลง
ของปจจัยบํารุงสมองที่สงตรงจากสมอง (BNDF - ฮอรโมนการเจริญเติบโตของสมอง) และฮิปโปแคมปสที่หดตัว (พื้นที่ของ
สมองที่เกี่ยวของกับการเรียนรูแ ละความทรงจํา) เคอรคูมินชวยเพิ่มระดับของ BDNF และมีหลักฐานวาเคอรคูมินชวยเพิ่มสารสื่อ
ประสาทในสมอง เชน เซโรโทนินและโดพามีน จากการศึกษาผูปว ย 60 รายที่เปนโรคซึมเศรา เคอรคูมนิ แสดงใหเห็นวามี
ประสิทธิภาพเทากับยาโปรแซ็คในการบรรเทาอาการซึมเศรา
ตอตานริ้วรอย: ดวยความสามารถในการตานการอักเสบและความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ เสริมสรางการทํางาน
ของหัวใจ และปองกันโรคมะเร็งและความผิดปกติของการเสื่อมของระบบประสาท ขมิน้ ชันไดกลายเปนที่รจู ักในฐานะอาหาร
เสริมตอตานริ้วรอย
การสนับสนุนระบบสืบพันธุเพศหญิง: ขมิ้นชันมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนระบบสืบพันธุเพศหญิง เอสโตรเจนเปน
ฮอรโมนเพศหญิงที่มีความสําคัญตอการเจริญพันธุแ ละมีรอบเดือน ขมิน้ ชันมีกิจกรรมเลียนแบบกิจกรรมของเอสโตรเจน
ขมิ้นชันเปนทีร่ ูจักกันในการลดความเจ็บปวดในชวงมีประจําเดือน นักวิทยาศาสตรไทยไดตรวจสอบปฏิกิริยาของยาแก
เกร็งในขมิ้นชันซึ่งสามารถชวยควบคุมอาการปวดประจําเดือน อาการปวดหลังและปวดเมื่อยตามรางกายที่เกี่ยวของกับ
ประจําเดือน แทนที่จะใชยาแกปวดที่มีผลขางเคียงดานลบ ฤทธิต์ า นการอักเสบที่รุนแรงของขมิ้นชันจะจัดการกับความเจ็บปวดนี้
โดยไมมีผลขางเคียงดานลบใด ๆ
ขมิ้นชันชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือดรวมถึงกระดูกเชิงกรานและมดลูก สิ่งนี้จะชวยกําจัดและทําใหเลือดบริสุทธิ์ซึ่ง
ในทางกลับกันจะชวยใหรอบเดือนมาปกติและนํามดลูกกลับมาทํางานอยางเหมาะสม

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เปนโรคที่มีผลกระทบตอผูหญิงวัยเจริญพันธุประมาณ 15% และอาจนําไปสูภ าวะมีบุตรยาก
สาเหตุของการเกิดโรคยังไมชัดเจน แตความไมสมดุลของฮอรโมน (ฮอรโมนเอสโตรเจนสวนเกิน) และความเครียดจากปฏิกิรยิ า
ออกซิเดชันดูเหมือนจะมีบทบาทสําคัญในการเปนสือ่ กลาง เคอรคูมิน (สวนผสมหลักในขมิ้นชัน) ปรับการหลั่งของฮอรโมน
เอสโตรเจนและ
กิจกรรมตานอนุมูลอิสระของมันสามารถชวยในการยับยั้งความเครียดออกซิเดชันที่เกี่ยวของกับเยือ่ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และ
ภาวะมีบุตรยากในสตรี
เนื้องอกที่ไมใชมะเร็งเติบโตในผนังของมดลูก (“ เนื้องอกมดลูก”) พัฒนาขึ้นใน 80% ของผูหญิงเฉลีย่ อายุ 50 ป
คุณสมบัติตา นการอักเสบที่มีประสิทธิภาพของเคอรคูมนิ ยับยั้งการเจริญเติบโตและลดการแพรกระจายของเนื้องอกในมดลูก
ขมิ้นชันรักษาโรคมะเร็งและเนือ้ งอก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตและการแพรกระจายของมะเร็งเตานม ซึ่งอาจชวยใน
การยับยั้งเซลลมะเร็งเตานมจากปจจัยการขับน้าํ ที่จาํ เปนสําหรับการแพรกระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ประเทศอินเดียมีการ
บริโภคขมิ้นชันมากทีส่ ุดในโลก จึงมีอัตราการเกิดมะเร็งเตานมต่าํ ที่สดุ ในโลก
ขมิ้นชันรักษามะเร็งรังไข (มะเร็งทางนรีเวชรายแรง) แสดงใหเห็นวาขมิน้ ชันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลลมะเร็งรังไขได มะเร็งปากมดลูกสามารถบรรเทาอาการไดดวยการใชขมิน้ ชันที่ยับยั้งเอสตราดิออล ซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิง
ซึ่งกอใหการลุกลามของมะเร็งปากมดลูก
ผูหญิงอาจใชยาเกี่ยวกับมดลูกเพือ่ กระตุนความถีแ่ ละความรุนแรงของการหดตัว ขมิ้นชันเปนสารกระตุนมดลูกที่
ออนโยนและปลอดภัย นีอ่ าจเปนปญหาสําหรับคุณแมที่ตั้งครรภหรือใหนมบุตร ในกรณีดังกลาว กอนรับประทานผลิตภัณฑนี้
และผลิตภัณฑอนื่ ที่ใชขมิ้นชันเปนสวนผสม ควรปรึกษากับแพทยของคุณกอนถึงสามารถรับประทานได

