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ตะกั่วเป็นโลหะพิษที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติซึ่งสามารถพบไดใ้นเปลือกโลก การน าสารตะกั่วมาใชอ้ย่างแพร่หลายท าใหเ้กิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้มมากมาย รวมทั้งความเสี่ยงต่อมนุษยแ์ละปัญหาดา้นสาธารณสุขที่ส  าคัญในหลาย ๆ ส่วนของโลก 
ประเทศที่ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองตะกั่วที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2559 ไดแ้ก่ จีน ออสเตรเลีย สหรฐัอเมริกา เปรู เม็กซิโก 
รัสเซีย อินเดีย โบลิเวีย สวีเดน ตุรกี อิหร่าน คาซัคสถาน โปแลนด์ แอฟริกาใต้ เกาหลีเหนือ ไอรแ์ลนด์ มาซิโดเนีย ฯลฯ  
และสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มีตะกั่วในหินมากท่ีสดุก็คือโคง้โคหส์ถาน – ลาดกั ซึ่งตัง้อยู่ทางตอนเหนือของปากีสถาน [1] 
 
แหล่งที่มาของมลพิษทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคัญไดแ้ก่ การท าเหมืองแร่ การถลุงแร่ การผลิตเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป  
เพื่ อน ากลับมาใช้ใหม่  การบริโภคตะกั่ วที่ เพิ่มมากขึ ้นทั่ วโลกมีสาเหตุมาจากการผลิตแบตเตอรี่แบบตะกั่ ว -กรด 
ส าหรับยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม ตะกั่วยังถูกน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น สีย้อม สีทา  
น า้ยาประสาน หนา้ต่างกระจกสี ชามคริสตลัตะกั่ว กระสนุ เครื่องเคลือบเซรามิก เครื่องประดบั ของเล่น ตลอดจนเครื่องส าอาง
และยาแผนโบราณบางชนิด การด่ืมน า้จากท่อโลหะผสมตะกั่วหรือท่อบดักรีตะกั่วอาจท าใหไ้ดร้บัสารตะกั่วไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะ
เด็กเล็กที่เสี่ยงต่อพิษของสารตะกั่วเป็นพิเศษ นอกจากนัน้ ผูค้นยงัอาจไดร้บัสารตะกั่วจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม
ผ่านการสดูดมอนุภาคของมนัรวมทัง้การบริโภคน า้และอาหาร (จากภาชนะที่ท าโดยใชต้ะกั่วเคลือบหรือบดักรี) และการแข่งขนั
ที่เต็มไปดว้ยกระสนุตะกั่ว [2] ที่ปนเป้ือนสารตะกั่ว การสะสมของสารตะกั่วภายในร่างกายย่อมก่อใหเ้กิดอันตรายต่อสขุภาพ
เสมอ [3] [4] 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าสารตะกั่ วมีคุณสมบัติทางชีวเคมีที่ส  าคัญซึ่งก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายใน ขณะที่ เป็นสาเหตุให้เกิด 
การหยุดชะงักของเซลลโ์มเลกุลและการเปลี่ยนแปลงภายในเซลลจ์นกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิต ตะกั่วเป็นคู่แข่งของแคลเซียม  
ปฏิกิริยาการรวมตวัแบบไอออนนิกของมนัจะท าใหม้ีการสรา้งความเครียดออกซิเดชั่นเพิ่มขึน้ ท าใหร้ะบบเมตาบอลิซึมภายใน
เซลลเ์สื่อมลง เปลี่ยนแปลงการปรบัขนาดหลอดเลือดของกลา้มเนือ้เรียบจากการเกิดผลกระทบในระยะ Ca AT และยังส่งผล 
ต่อการถอดรหสัพนัธุกรรมของ DNA โดยการท าปฏิกิริยากับโปรตีนที่จบักับกรดนิวคลีอิกซึ่งอาจมีผลต่อการควบคมุยีนอีกดว้ย 
[5] 
 
การไดร้บัสารตะกั่วเขา้ไปในรา่งกายเป็นระยะเวลานานสามารถก่อใหเ้กิดความผิดปรกติในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น: 
 

• พยาธิวิทยาของระบบประสาท [6] [7] [8] 

• ความผิดปรกติของระบบทางเดินอาหาร [9] [10] 
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• ความเสียหายของตบั  [11] [12] [13] [14] [15] 

• ความเสียหายต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

• ความเสียหายต่อระบบต่อมไรท้่อ [22] [23] 

• พฒันาการที่ลา่ชา้และการมีพฤติกรรมที่ผิดปรกติของเด็ก [24] [25] 

• มีผลกระทบต่ออายขุยั [26] [27] 

• พยาธิวิทยาของระบบสืบพนัธุ ์[28] [29] [30] [31] 

• ความเสียหายของไต [32] [33] [34] 

• การแทรกแซงการหมนุเวียนของกระดกู-แรธ่าต ุ[35] [36] [37] 

• มะเรง็ที่ปอด กระเพาะอาหาร ไต ทรวงอกและสมอง [38] [39] 
 
จากขอ้มลูในการวิจยั เคอรค์มูินเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุวิธีหนึ่งในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของกระบวนการทางพยาธิวิทยา
ในรา่งกายที่มีสาเหตมุาจากสารพิษ [40] 
 
เคอรค์มูินคือสารเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  าคญั [41] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [42]   
 
เคอรค์ูมินเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่ไดร้บัการทดสอบมากที่สุดตัวหนึ่ง จากการศึกษาในหอ้งทดลองพบว่าเคอรค์ูมิน  
เป็นเครื่องมือในการรกัษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหรือรกัษาผลกระทบที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งมีสาเหตมุาจากสารตะกั่ว 
ในร่างกาย กลไกในการออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินเกิดจากฤทธิ์ในการป้องกันผ่านการจับและขบัโลหะหนักออกจากร่างกาย [43] 
การฟ้ืนฟูและเพิ่มการท างานของ SOD [44], GSH [45], CAT [46], การลดอนุมูลอิสระ RNS [47] และ ROS [48] เคอรค์ูมิน 
ยงัมีอิทธิพลต่อการผลิตอินเตอรล์ิวกินส ์[49] และสามารถหยุดกระบวนการอกัเสบโดยการกระตุน้การท างานของ NF-kB [50]  
มีการพิสูจนท์างวิทยาศาสตรแ์ลว้ว่าเคอรค์ูมินสามารถยับยั้งการตายของเซลลโ์ดยการปรับลดโปรตีนที่ท าหน้าที่กระตุ้น 1  
(AP-1) [51] ลดการไหลเวียนของไขมนั [52] โดยการยบัยัง้การสงัเคราะหก์รดไขมนั [53] ในเซลลไ์ขมนั [54] รวมทัง้ลดการเกิด 
lipid peroxidation [ 55] และระดบัคอเลสเตอรอล LDL ดว้ย [56] [57] [58] [59] [60] 
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นอกจากนั้น ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมในห้องทดลอง เคอรค์ูมินยังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติท างเภสัชวิทยาอีก 
หลายอย่าง เช่น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ป้องกันหัวใจ ป้องกันตับ ต้านอาการซึมเศร้า  
เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ [61] 
 
โชครา้ยที่สิ่งที่คน้พบในเบือ้งตน้เหล่านีไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนใหน้ ามาทดลองกับมนุษยเ์นื่องจากปริมาณชีวปริมาณออกฤทธิ์ 
ที่ต  ่ามากของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินรอ้ยละ 0.1 โดยประมาณ [62] ชีวปริมาณออกฤท์ิท่ีต ่านีท้  าใหเ้คอรค์ูมินไม่สามารถแสดง
ศกัยภาพในการรกัษาไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสารสกดั 
 
จะเห็นไดว้่าการคน้ควา้เก่ียวกบัเคอรค์มูินในหอ้งทดลองไดก้่อใหเ้กิดความสนใจในเคอร์คมูินเพิ่มขึน้มากทั่วโลก โดยจะเห็นได้
ชัดในอุตสาหกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกับผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร จะมีส่วนผสมที่ท าจาก  
ผงหรือสารสกัดของขมิน้ชันจ าหน่ายมากมายรวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอรค์ูมินท่ีมีต่อโรคต่าง ๆ  
เป็นจ านวนมาก การน าเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ามาใชส้รา้งกรอบความคิดในเวลาที่การคน้พบจากหอ้งทดลองถูกตีความว่า
เป็นผลจากการทดสอบทางคลินิก ในความเป็นจริงแลว้ ทัง้สารสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สามารถท าปฏิกิริยาทางเภสชัวิทยา  
ไดเ้หมือนกบัที่เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจากการวิจยัในหอ้งทดลอง 
 
การเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลายมาเป็นหวัขอ้ในการวิจัยของคนหลายกลุ่มในหลายช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา [63] 
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์ูมิน และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดส าหรบั 
การน าสง่สารออกฤทธิ์เขา้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [64] 
 
เทคโนโลยีในการน าส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท าใหส้ามารถน าฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาท่ีตอ้งการมาใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการศกึษาทางหอ้งทดลองที่มีมากมายหลายพนัครัง้ [65] [66] [67] 
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