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ปรอทเป็นธาตุที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติในเปลือกโลกซึ่งสามารถพบไดใ้นอากาศน า้และดิน และมักพบในรูปแบบดั้งเดิม  
(ในรูปของหยดของเหลวบนหิน) บ่อยครัง้ที่จะไดป้รอทจากการเผาแร่ปรอทที่มีอยู่ตามธรรมชาติ [1] สารปรอทจะถูกปล่อย  
สูส่ิ่งแวดลอ้มเมื่อเกิดการระเบิดของภเูขาไฟ การผกุรอ่นของหินและผลจากการกระท าของมนุษย ์โดยสาเหตหุลกัของการปล่อย
สารปรอทสู่สิ่งแวดลอ้มก็คือกิจกรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าถ่านหิน การเผาไหมข้องถ่านในบา้นเรือน
เพื่อใหค้วามรอ้นและปรุงอาหาร กระบวนการทางอตุสาหกรรม การใชเ้ตาเผาขยะตลอดจนการขดุปรอท ทองและโลหะอื่น ๆ [2] 
 
เมื่อไดร้บัการปลดปล่อยสูส่ิ่งแวดลอ้ม ปรอทจะสามารถเปลี่ยนรูปใหเ้ป็นเมทิลเมอรคิ์วรี่ไดภ้ายใตอิ้ทธิพลของแบคทีเรีย จากนัน้
เมทิลเมอรคิ์วรี่จะสะสมอยู่ในปลาและหอย และจะถูกถ่ายทอดไปใหผู้บ้ริโภคตามล าดบัการกินผ่านปลานกัล่าซึ่งเป็นผลมาจาก
การกินปลาตวัเล็ก ๆ จ านวนมากที่ยอมจ านนต่ออิทธิพลของมนั 
 
ปรอทมีหลายรูปแบบและไดร้บัการแบ่งประเภทตามระดบัของความเป็นพิษและผลกระทบที่มีต่อรา่งกาย: 
 

• รูปแบบพืน้ฐาน (โลหะ) 

• รูปแบบอนินทรีย ์(อาจไดร้บัจากสถานที่ท างาน) 

• รูปแบบอินทรีย ์(เช่น เมทิลเมอรคิ์วรี่ อาจไดร้บัในขณะที่รบัประทาน โดยสว่นใหญ่จากการรบัประทานปลาและหอย) 
 
สารปรอทสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ระหว่างการบริโภคเมทิล เมอรคิ์วรี่ที่อยู่ในอาหาร 
และผ่านการสดูดมสารปรอทในกระบวนการทางอตุสาหกรรม กรรมวิธีการท าอาหารดว้ยความรอ้นไม่สามารถท าลายสารปรอท
ได ้ทุกคนจะตอ้งไดร้บัสารปรอทในระดบัใดระดบัหนึ่งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ผลกระทบที่เกิดขึน้นัน้อยู่ที่ชนิดและปริมาณของปรอท 
อายหุรือระยะพฒันาการของผูไ้ดร้บัสาร ระยะเวลาและรูปแบบของการไดร้บัสารปรอทเพียงเท่านัน้ [3] [4] [5 ] [6] 
 
บริษัทจ านวนมากในอตุสาหกรรมความงามที่ผลิตครีมท าใหผ้ิวขาวซึ่งมีสารปรอท ส่งผลใหเ้กิดความเป็นพิษและการหยุดชะงกั
ในการท าหนา้ที่ของรา่งกาย [7] [8] 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าสารปรอทสามารถสะสมไดแ้ละถูกสะสมภายในร่างกาย ส่งผลใหก้ารป้องกันกระบวนการออกซิเดชั่นลด
นอ้ยลง เพิ่มความเครียดออกซิเดชั่น ส่งเสริมกระบวนการอกัเสบและการเกิดลิ่มเลือด ท าใหเ้กิดความผิดปกติของไมโทคอนเด
รีย และเป็นสาเหตุใหม้ีการน าคอเลสเตอรอลไปท าลายที่ตับลดน้อยลง นอกจากนั้น ยังท าใหเ้กิดการผลิตไนตริกออกไซด์  



REVIEW 

Open Access 
 

ปรอท, Hg, พิษจากปรอท บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ 
 
 
 

 

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

 

2 

(และสารอนุมลูอิสระอ่ืน ๆ) มากเกินไปซึ่งส่งผลต่อไขมนัในเยื่อหุม้เซลลแ์ละเป็นสาเหตใุหเ้กิดกระบวนการ lipid peroxidation 
การตายของเนือ้เยื่อและการตายของเซลล ์[9]  
 
การไดร้บัปรอทเป็นระยะเวลานานสามารถก่อใหเ้กิดความผิดปรกติในรูปแบบต่าง ๆ ได ้เช่น: 

• ความผิดปกติทางระบบประสาทและพฤติกรรม [10] [11] [12] [13] 

• โรคเก่ียวกบัระบบหวัใจและหลอดเลือด (หลอดเลือด, กลา้มเนือ้หวัใจตาย, ความดนัโลหิตสงู, โรคหวัใจขาดเลือด, หวั
ใจเตน้ผิดจงัหวะ, การอดุตนัของเสน้เลือดแดงใหญ่ที่ไปเลีย้งสมอง, อบุติัเหตจุากหลอดเลือดในสมอง, ภาวะหลอดเลือด
แดงแข็งทั่วไป ฯลฯ) [14] [15] [16] [17] [18] 

• ความผิดปกติของระบบภมูิคุม้กนั [19] [20] 

• ความผิดปกติของระบบต่อมไรท้่อ [21] [22] 

• ความผิดปกติของระบบสืบพนัธุ ์[23] [24] 

• พยาธิสภาพของปอด [25] [26] 

• โรคไต (ความผิดปรกติของไต, ไตอกัเสบ, โรคไตเรือ้รงั, ความชรา) [27] [28] [29] [30] 

• พยาธิสภาพของตบั [31] [32] [33] 

• โรคผิวหนงั (รอยด า, ผิวหนงัอกัเสบจากการสมัผสั, ตุ่มหรือกอ้นเนือ้เยื่อของผิวอกัเสบ) [34] 

• พยาธิสภาพของตา [35] [36] [37] 

• โรคเก่ียวกบัขอ้ต่อและเนือ้เยื่อเก่ียวพนั [38] 

• ความเสี่ยงต่อการพฒันาของทารกในครรภแ์ละพฒันาการช่วงแรกของเด็ก [39] [40] [41] 

• สามารถน าไปสูค่วามตายได ้[42] [43] 

 
จากขอ้มลูในการวิจยั เคอรค์มูินเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุวิธีหนึ่งในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของกระบวนการทางพยาธิวิทยา
ในรา่งกายที่มีสาเหตมุาจากสารพิษ [44] 
 
เคอรค์มูินคือสารเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  าคญั [45] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [46]   
เคอรค์มูินเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่ไดร้บัการทดสอบมากที่สดุตวัหนึ่ง จากการศึกษาในหอ้งทดลองพบว่าเคอรค์มูินเป็น
เครื่องมือในการรกัษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัหรือรกัษาผลกระทบท่ีไม่พงึประสงคซ์ึ่งมีสาเหตมุาจากปรอทในรา่งกาย 
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เคอรค์ูมินยังแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดและสมอง [47]  เพื่อออกฤทธิ์ในการป้องกันความ
เสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเพื่อที่จะลดจ านวนของสารอนุมูลอิสระ  [48] เคอรค์ูมินช่วยจับและขับพิษ [49] ของโลหะ  
ช่วยปรบัปริมาณ GSH [50], SOD [51] และ CAT [52] ใหอ้ยู่ในสภาพปรกติ  ปกป้องฮีโมโกลบิน [53] จากการเกิดออกซิเดชนั 
[54], ท าปฏิกิริยากบัองคป์ระกอบของเนือ้เยื่อและป้องกนัการเกิดกระบวนการ lipid peroxidation [55] ภายในไมโครโซม [56] 
เม็ดเลือดแดงและโฮโมจีเนตในสมอง [57] [58] [59] [60] [61] 
 
นอกจากนัน้ ในสภาพแวดลอ้มที่มีการควบคุมในหอ้งทดลอง เคอรค์ูมินยังแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัทางเภสชัวิทยาอีกหลาย
อย่าง เช่น เป็นสารตา้นอนมุลูอิสระ ตา้นการอกัเสบ ตา้นมะเรง็ ปอ้งกนัหวัใจ ปอ้งกนัตบั ตา้นอาการซมึเศรา้ เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ 
[62] 
 
โชครา้ยท่ีสิ่งท่ีคน้พบในเบือ้งตน้เหล่านีไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนใหน้ ามาทดลองกับมนุษยเ์น่ืองจากปริมาณชีวปริมาณออกฤทธิ์ 
ที่ต  ่ามากของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินรอ้ยละ 0.1 โดยประมาณ [63] ชีวปริมาณออกฤท์ิที่ต  ่านีท้  าใหเ้คอรค์ูมินไม่สามารถแสดง
ศกัยภาพในการรกัษาไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสารสกดั 
 
จะเห็นไดว้่าการคน้ควา้เก่ียวกบัเคอรค์มูินในหอ้งทดลองไดก้่อใหเ้กิดความสนใจในเคอรค์มูินเพิ่มขึน้มากทั่วโลก โดยจะเห็นได้
ชดัในอตุสาหกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จะมีส่วนผสมที่ท าจากผง
หรือสารสกดัของขมิน้ชนัจ าหน่ายมากมายรวมทัง้ขอ้มลูเก่ียวกบัฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาของเคอรค์มูินท่ีมีต่อโรคต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก การน าเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ามาใชส้รา้งกรอบความคิดในเวลาที่การคน้พบจากหอ้งทดลองถูกตีความว่าเป็นผลจาก
การทดสอบทางคลินิก ในความเป็นจรงิแลว้ ทัง้สารสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สามารถท าปฏิกิรยิาทางเภสชัวิทยาไดเ้หมือนกบัที่
เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจากการวิจยัในหอ้งทดลอง 
 
การเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลายมาเป็นหวัขอ้ในการวิจัยของคนหลายกลุ่มในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมา [64] 
ในปัจจบุนั มีการพฒันาเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูิน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุส าหรบัการ
น าสง่สารออกฤทธิ์เขา้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [65] 
 
เทคโนโลยีในการน าส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท าใหส้ามารถน าฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาท่ีตอ้งการมาใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการศกึษาทางหอ้งทดลองที่มีมากมายหลายพนัครัง้ [66] [67] [68] 
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