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สารหนเูป็นองคป์ระกอบของเปลือกโลกที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติและกระจายอยู่ทั่วไปในอากาศ ในน า้และในดิน 
 
สารหนูที่อยู่ในรูปบบอนินทรียจ์ะมีความเป็นพิษสูง [1] ภยัคกุคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสขุภาพของมนุษยคื์อการใชน้ า้ที่ปนเป้ือน
สารหนูมาบริโภค ปรุงอาหารและท าการชลประทานเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหาร ซึ่งจะกลายมาเป็นอาหารของมนุษย์  
ในทา้ยท่ีสดุ [2] 
 
ควรสงัเกตว่าโดยธรรมชาติแลว้ จะมีสารหนูจ านวนมากปะปนอยู่ในน า้บาดาลของหลาย ๆ ประเทศ เช่น จีน โมรอคโค ไทย 
เกาหลีใต ้รสัเซีย เบลเยี่ยม โบลิเวีย ญ่ีปุ่ น อารเ์จนติน่า บงัคลาเทศ อินเดีย เม็กซิโก สหรฐัอเมรกิาและชิลี 
 
มีการน าสารหนูมาใชเ้ป็นส่วนผสมในสารปรุงแต่งกันอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ใชใ้นกระบวนการแปรรูปของแกว้ สียอ้ม สิ่งทอ 
กระดาษ สารยดึติดประเภทโลหะ น า้ยารกัษาเนือ้ไมแ้ละในการผลิตอาวธุยุทธภณัฑต่์าง ๆ 
 
นอกจากนัน้ สารหนูยังถูกน ามาใชใ้นกระบวนการฟอกหนังและบางส่วนของการผลิตยาฆ่าแมลง สารปรุงแต่งในอาหารสตัว์
รวมทั้งเภสัชภัณฑ์ด้วย [3] ผู้ที่สูบยาสูบอาจได้รับความเสี่ยงจากสารหนูแบบอนินทรีย์ที่ พบได้ในยาสูบซึ่งเกิดขึน้เอง 
ตามธรรมชาติ เนื่องจากตน้ยาสบูซมึซบัสารหนจู านวนมากมาจากดิน [4], [5] 
 
สารหนูสามารถกดการท างานของระบบภูมิคุม้กนัในสตัวแ์ละมนษุยไ์ดแ้ละยงัเป็นสาเหตใุหเ้กิดการก่อตวัของสารอนุมลูอิสระที่
มากเกิน  เร่งการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มยีนในเซลลข์องสิ่งมีชีวิต โปรตีน คารโ์บไฮเดรตที่ท าหนา้ที่ 
เป็นโครงสรา้งและไขมนัภายในเซลลไ์ดอี้กดว้ย [6] 
 
การไดร้บัสารหนเูป็นเวลานานจะสง่ผลใหเ้กิดความผิดปรกติในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น: 
 

• โรคเก่ียวกบัระบบหวัใจและหลอดเลือดหวัใจ (กลา้มเนือ้หวัใจตาย กลา้มเนือ้หวัใจเสื่อม เยื่อหุม้หวัใจอกัเสบ ความดนั
โลหิตสงู ภาวะเกล็ดเลือดต ่า โรคโลหิตลจางเพราะขาดวิตามินบี 12 และ hemorrhagic aleukia [7] 

• มะเรง็ผิวหนงั ปอด กระเพาะปัสสาวะ ตบั ต่อมลกูหมากและเม็ดเลือดขาว [8] [9] 

• โรคอมัพฤกษ/์อมัพาตและโรคหลอดเลือดสมอง [10] 

• โรคเรือ้รงัเก่ียวกบัทางเดินหายใจสว่นล่าง 
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• ความผิดปกติของระบบประสาท (อาการชา , การขยายตัวผิดปรกติของอวัยวะหรือเนื ้อเยื่อ , อัมพาต, อัมพฤกษ์, 
กลา้มเนือ้ท างานไม่ประสานกัน, เสน้ประสาทตาและหูอักเสบ, ความผิดปกติของหูชั้นใน, ปลายประสาทอักเสบ) 
 [12] [13] 

• ความผิดปรกติของอวยัวะสืบพนัธุ ์[14] [15] 

• โรคตบั รวมทัง้โรคตบัอกัเสบเรือ้รงั  [16] [17] 

• โรคเบาหวาน [18] 

• ไตวายจากความเป็นพิษ [19] [20] 

• กลา้มเนือ้ลีบ [21] 
 
จากขอ้มลูในการวิจยั เคอรค์มูินเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุวิธีหนึ่งในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของกระบวนการทางพยาธิวิทยา
ในรา่งกายที่มีสาเหตมุาจากสารพิษ [22] 
 
เคอรค์มูินคือสารเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  าคญั [23] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [24]  เคอรค์มูินเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่ไดร้บัการ
ทดสอบมากที่สุดตัวหนึ่ง จากการศึกษาในห้องทดลองพบว่าเคอรค์ูมินเป็นเครื่องมือในการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ  
ในการปอ้งกนัหรือรกัษาผลกระทบที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งมีสาเหตมุาจากสารหนใูนรา่งกาย 
 
กลไกในการออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินเกิดจากการป้องกนัไม่ใหม้ีการผลิตสารอนมุลูอิสระมากเกินไป [25] การขดัขวางการท าลาย
เซลลแ์ละปฏิกิริยา lipid peroxidation โดยการเพิ่มปริมาณเอ็นไซม ์[26], [27], catalase  [28], superoxide dismutase [29] 
และ  glutathione peroxidase [30]  ในการก าจัดสารพิษในขั้นตอนที่ 2  เคอรค์ูมินยังเพิ่มการท างานของเทโลเมอเรส [31]  
เร่งปฏิกิริยาในการซ่อมแซมดีเอ็นเอและลดการตายของเซลลป์ระสาทที่เกิดจากการไดร้บัสารหนูเกินไดอี้กดว้ย [32] [33] [34] 
[35] [36] 
 

นอกจากนัน้ ในสภาพแวดลอ้มที่มีการควบคุมในหอ้งทดลอง เคอรค์ูมินยังแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัทางเภสชัวิทยาอีกหลาย

อย่าง เช่น เป็นสารตา้นอนมุลูอิสระ ตา้นการอกัเสบ ตา้นมะเรง็ ปอ้งกนัหวัใจ ปอ้งกนัตบั ตา้นอาการซมึเศรา้ เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ 

[37] 
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โชครา้ยที่สิ่งที่คน้พบในเบือ้งตน้เหล่านีไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนใหน้ ามาทดลองกับมนุษยเ์น่ืองจากปริมาณชีวปริมาณออกฤทธิ์ 
ที่ต  ่ามากของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินรอ้ยละ 0.1 โดยประมาณ [38] ชีวปริมาณออกฤท์ิท่ีต ่านีท้  าใหเ้คอรค์ูมินไม่สามารถแสดง
ศกัยภาพในการรกัษาไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสารสกดั 
 
จะเห็นไดว้่าการคน้ควา้เก่ียวกับเคอรค์ูมินในห้องทดลองไดก้่อใหเ้กิดความสนใจในเคอรค์ูมินเพิ่มขึน้มากทั่วโลก โดยจะเห็น  
ไดช้ดัในอตุสาหกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จะมีส่วนผสมที่ท าจาก
ผงหรือสารสกัดของขมิน้ชันจ าหน่ายมากมายรวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอรค์ูมินที่มีต่อโรคต่าง ๆ  
เป็นจ านวนมาก การน าเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ามาใชส้รา้งกรอบความคิดในเวลาที่การคน้พบจากหอ้งทดลองถูกตีความว่า
เป็นผลจากการทดสอบทางคลินิก ในความเป็นจริงแลว้ ทัง้สารสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สามารถท าปฏิกิริยาทางเภสชัวิทยา  
ไดเ้หมือนกบัที่เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจากการวิจยัในหอ้งทดลอง 
 
การเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลายมาเป็นหวัขอ้ในการวิจัยของคนหลายกลุ่มในหลายช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา [39] 
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์ูมิน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยที่สุดส าหรบั 
การน าสง่สารออกฤทธิ์เขา้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [40] 
 
เทคโนโลยีในการน าส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท าใหส้ามารถน าฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาท่ีตอ้งการมาใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการศกึษาทางหอ้งทดลองที่มีมากมายหลายพนัครัง้ [41] [42] 
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