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ทองแดงเป็นองคป์ระกอบของโปรตีนจ ำนวนมำกในร่ำงกำย เกือบทัง้หมดของทองแดงในร่ำงกำยจะจบักบัโปรตีน ส่วนไอออน  
ที่ไม่จบักบัสิ่งใดเลย (อิสระ) จะมีควำมเป็นพิษ โดยธรรมชำติแลว้ ทองแดงจะอยู่ในแรแ่ละในน ำ้ [1] 
 
แหลง่แรส่  ำรองที่ใหญ่ที่สดุตัง้อยู่ในประเทศชิลี ซึ่งมี 34% ของปรมิำณทัง้หมดในโลก ส ำหรบัสหรฐัอเมรกิำและเปรูแต่ละประเทศ
จะมีแร่จ ำนวน    9 % อยู่ในซำกฟอสซิล, ออสเตรเลียมี 6%, ไซบีเรียตะวันออก เทือกเขำอรูำลและคำบสมุทรโคลำรวมกันคิด
เป็น 5%, ในจีนมี  4%, ในคำซคัสถำน มองโกเลีย แซมเบีย สำธำรณรฐัประชำธิปไตยคองโกและเม็กซิโกแต่ละประเทศมี 3%, 
แคนำดำ อำรเ์จนตินำ อินโดนีเซียและฟิลิปปินสแ์ต่ละประเทศมี 2% และในโปแลนดม์ี 1% [2] 
 
ทองแดงถูกน ำมำใช้ในกำรผลิตสำยเคเบิล เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ อุปกรณ์โทรศัพท์และโทรเลข อุปกรณ์วิทยุสื่อสำร 
เครื่องปรบัอำกำศ เหรียญ สียอ้มกระจก สำรปรุงแต่งอำหำร ในงำนศิลปะ กำรเคลือบตวัเรือดว้ยโลหะ แผ่นวงจรพิมพ ์ท่อน ำ้เสีย 
ท่อระบำยน ้ำ มือจับประตู จำน  กำรก ำจัดเชื ้อรำ สำยไฟ เครื่องประดับ สำยล่อฟ้ำ, เตำไมโครเวฟ, เครื่องดนตรี, รีเลย์,  
ตวัน ำไฟฟ้ำ, หลงัคำกนัซึม, แผ่นลกูฟูก, รูปป้ัน, ท่อต่ำงๆ, อปุกรณแ์ลกเปลี่ยนควำมรอ้น, เครื่องดดูฝุ่ น, บสับำรท์องแดงเคลือบ 
[3] 
 
มนุษย์มีกำรสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกทองแดงทุก ๆ วันโดยไม่ได้ตระหนักว่ำร่ำงกำยได้รับทองแดงบำงส่วนผ่ำนน ำ้  
และอำหำรทกุวนั [4] กำรไดร้บัทองแดงสะสมเป็นระยะเวลำนำนสำมำรถก่อควำมเสียหำยต่อสขุภำพได ้[5] 
 
เป็นที่ทรำบกันดีว่ำพิษของทองแดงจะก่อใหเ้กิดกำรท ำลำยเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือด [6] ไอออนของทองแดงเมื่อรวมตัว 
กับออกซิเจนของเหล็กจะส่งผลใหเ้กิดกำรก่อตัวของเมทฮีโมโกลบิน [7] ตำมมำดว้ยกำรแตกหักของเซลลเ์ยื่อบุผิวในร่ำงกำย 
ควำมผิดปรกติ [9] ของไมโทคอนเดรีย [8] และกำรอุดตัน [10] ของเซลลต์ับ [11] ซึ่งเกิดขึน้จำกกำรรั่วและกำรดั ดแปลง 
ของเซลล ์[12] 
 
กำรไดร้บัทองแดงเป็นระยะเวลำนำนสำมำรถก่อใหเ้กิดควำมผิดปรกติในรูปแบบต่ำง ๆ ได ้เช่น: 

• ควำมเสียหำยต่อตบั [13] 

• ควำมเสียหำยต่อไต [14] 

• ควำมผิดปรกติของทำงเดินอำหำร [15] 

• โรควิลสนั [16] [17] 
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จำกขอ้มลูในกำรวิจยั เคอรค์มูินเป็นทำงเลือกที่ดีที่สดุวิธีหนึ่งในกำรป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรก่อตวัของกระบวนกำรทำงพยำธิวิทยำ
ในรำ่งกำยที่มีสำเหตมุำจำกสำรพิษ [18] 
 
เคอรค์มูินคือสำรเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  ำคญั [19] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [20]   
 
เคอรค์มูินเป็นสำรประกอบตำมธรรมชำติที่ไดร้บักำรทดสอบมำกที่สดุตวัหนึ่ง จำกกำรศึกษำในหอ้งทดลองพบว่ำเคอรค์มูินเป็น
เครื่องมือในกำรรกัษำโรคที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันหรือรกัษำผลกระทบที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งมีสำเหตุมำจำกทองแดงใน
ร่ำงกำย กลไกในกำรออกฤทธิ์ของเคอรค์ูมินเกิดจำกฤทธิ์ในกำรป้องกันผ่ำนจับและขับโลหะหนักออกจำกร่ำงกำย [21] กำร
ปอ้งกนักำรก่อตวัของภำวะเครียดออกซิเดชั่นซึ่งเกิดจำกกำรก่อตวัของสำรอนมุลูอิสระที่เพิ่มขึน้ [22] 
 

เคอรค์มูินช่วยรกัษำควำมเขม้ขน้ของเอนไซมใ์นตับใหเ้ป็นปกติ [23] ป้องกนักำรรั่วเขำ้สู่ซีรั่มของเลือด กระตุน้ใหเ้กิดกำรสรำ้ง 

[24] เนือ้เยื่อตับใหม่ ควบคุมควำมผิดปกติของกำรสงัเครำะหโ์ปรตีน [25] ป้องกันกำรเกิดกระบวนกำร    lipid peroxidation 

[26] ปรบัระดบัของสำรยูเรีย  [27] และครีเอตินีน [28] ใหเ้ป็นปรกติ ดงันัน้ เคอรค์มูินจึงสำมำรถป้องกนัปฏิกิริยำลูกโซ่ใ นกำร

ท ำลำยของรำ่งกำยท่ีมีต่อฤทธิ์ของควำมเป็นพิษในทองแดงได ้[29] [30] [31] [32] 
 
นอกจำกนัน้ ในสภำพแวดลอ้มที่มีกำรควบคุมในหอ้งทดลอง เคอรค์ูมินยังแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัทำงเภสชัวิทยำอีกหลำย
อย่ำง เช่น เป็นสำรตำ้นอนมุลูอิสระ ตำ้นกำรอกัเสบ ตำ้นมะเรง็ ปอ้งกนัหวัใจ ปอ้งกนัตบั ตำ้นอำกำรซมึเศรำ้ เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ 
[33] 
 
โชครำ้ยท่ีสิ่งท่ีคน้พบในเบือ้งตน้เหล่ำนีไ้ม่ไดร้บักำรสนบัสนุนใหน้ ำมำทดลองกับมนุษยเ์น่ืองจำกปริมำณชีวปริมำณออกฤทธิ์ท่ี
ต ่ำมำกของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินรอ้ยละ 0.1 โดยประมำณ [34] ชีวปริมำณออกฤท์ิท่ีต ่ำนีท้  ำใหเ้คอรค์ูมินไม่สำมำรถแสดง
ศกัยภำพในกำรรกัษำไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสำรสกดั 
 
 
 
 
 



REVIEW 

Open Access 
 

ทองแดง พิษจากทองแดง บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ 
 
 
 

 

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. / OPEN ACCESS REVIEW supremepharmatech.com 

 

3 

จะเห็นไดว้่ำกำรคน้ควำ้เก่ียวกบัเคอรค์มูินในหอ้งทดลองไดก้่อใหเ้กิดควำมสนใจในเคอรค์มูินเพิ่มขึน้มำกทั่วโลก โดยจะเห็นได้
ชดัในอตุสำหกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร จะมีส่วนผสมที่ท ำจำกผง
หรือสำรสกดัของขมิน้ชนัจ ำหน่ำยมำกมำยรวมทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบัฤทธิ์ทำงเภสชัวิทยำของเคอรค์มูินท่ีมีต่อโรคต่ำง ๆ เป็นจ ำนวน
มำก กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ำมำใชส้รำ้งกรอบควำมคิดในเวลำที่กำรคน้พบจำกหอ้งทดลองถูกตีควำมว่ำเป็นผลจำก
กำรทดสอบทำงคลินิก ในควำมเป็นจริงแลว้ ทัง้สำรสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สำมำรถท ำปฏิกิริยำทำงเภสชัวิทยำไดเ้หมือนกบั  
ที่เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจำกกำรวิจยัในหอ้งทดลอง 
 
กำรเพิ่มชีวปริมำณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลำยมำเป็นหวัขอ้ในกำรวิจัยของคนหลำยกลุ่มในหลำยช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ [35] 
ในปัจจุบนั มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีมำกมำยเพื่อเพิ่มชีวปริมำณออกฤทธิ์ของเคอรค์ูมิน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดส ำหรบั 
กำรน ำสง่สำรออกฤทธิ์เขำ้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [36] 
 
เทคโนโลยีในกำรน ำส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท ำให้สำมำรถน ำฤทธิ์ทำงเภสชัวิทยำท่ีตอ้งกำรมำใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสำมำรถเห็นไดจ้ำกกำรศกึษำทำงหอ้งทดลองที่มีมำกมำยหลำยพนัครัง้ [37] [38] 
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