
REVIEW 

Open Access 
 

กระบวนการเผาผลาญอาหาร, ลิพิด 
 
 
 

 

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

 

1 

กระบวนการเผาผลาญอาหารคือการท าปฏิกิริยาทางเคมีในสิ่งมีชีวิตเพื่อรกัษาชีวิตให้ด ารงอยู่ต่อไป  กระบวนการเหล่านี ้
ท าใหส้ิ่งมีชีวิตสามารถเจรญิเติบโต แพรพ่นัธุแ์ละรกัษาองคป์ระกอบของรา่งกายรวมทัง้รบัมือกบัผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มได ้
 
ตามปรกติ กระบวนการเผาผลาญอาหารจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ: 

• กระบวนการสลายตัว - สารอินทรียท์ี่มีความซับซอ้นจะแตกตัวเป็นสารที่มีความซับซอ้นน้อยลง ซึ่งตามปรกติแล้ว  
จะปลดปลอ่ยพลงังาน 

• กระบวนการสังเคราะห์ – สารที่มีความซับซ้อนน้อยจะก่อตัวเป็นสารที่มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งจะท าให้ 
ตอ้งใชพ้ลงังาน [1] 

 
ลิพิดคือไขมันที่ถูกสังเคราะห์ในตับหรือเข้าสู่ร่างกายผ่านทางอาหาร นอกจากหน้าที่ในการให้พลังงานแล้ว ไขมันยังเป็น
ส่วนประกอบที่ส  าคัญของเยื่อหุม้เซลล ์มีส่วนในการสงัเคราะหฮ์อรโ์มน การส่งกระแสประสาทและยังท าหนา้ที่ที่ส  าคัญอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย ไขมนัทุกชนิดจะไม่ชอบน า้และไขมนัส่วนใหญ่จะไม่ละลายในเลือด ดงันัน้การเผาผลาญลิพิดจึงเป็นกระบวนการ
ทางเคมีฟิสิกสท์ี่ค่อนขา้งซบัซอ้นภายในรา่งกาย [2] 
 
ความผิดปกติที่เกิดขึน้กบัการเผาผลาญลิพิดส่งผลต่อกระบวนการดูดซึม การเปลี่ยนแปลงและการเผาผลาญไขมันในร่างกาย 
ดงันัน้ จึงสง่ผลอย่างมากต่อสถานะของสิ่งมีชีวิตแบบองคร์วมและอาจเป็นสาเหตใุหเ้กิดผลกระทบที่รุนแรงได ้
 
ปัจจยัที่เป็นสาเหตขุองความผิดปรกติในการเผาผลาญลิพิด ไดแ้ก่: 

• การสืบทอดจากบิดามารดาซึ่งมียีนที่ท าหนา้ที่ในการสงัเคราะหค์อเลสเตอรอลผิดปรกติคนใดคนหนึ่งหรือทัง้สองคน [3] 

• วิถีชีวิตที่มกัจะนั่งอยู่กบัที่โดยไม่มีการเคลื่อนไหว 

• โรคเบาหวาน [4] 

• การด่ืมแอลกอฮอลม์ากเกินไป 

• ท่อน า้ดีอดุตนั 

• โรคไตเรือ้รงั 

• ภาวะพรอ่งไทรอยด ์[5] 

• ยาหรือการใชย้าหลายประเภทรว่มกนั 
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ความผิดปรกติในการเผาผลาญลิพิดเป็นสาเหตุหลกัอย่างหนึ่งของโรคหลอดเลือด, โรคอว้น, ความเสื่อมของระบบประสาท 
และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และยงัเป็นสาเหตขุองอาการต่อไปนีอี้กดว้ย: 

• การขาดเอนไซมไ์ลเปสของตบัอ่อน [6] 

• การผลิตน า้ดีบกพรอ่ง 

• การหยดุชะงกัของต่อมไทรอยด ์ระบบสืบพนัธุแ์ละต่อมใตส้มอง 

• การท างานของไฮโปทาลามสัลม้เหลว [7] 

• เกิดการเปลี่ยนแปลงในดา้นลบส าหรบัการท างานของระบบประสาท 

• รา่งกายมีกรดมากเกินไปซึ่งเกิดจากการสรา้งคีโตนที่เพิ่มขึน้ [8] 

• ความผิดปกติของเยื่อบผุิวในล าไส ้

• การไดร้บัรงัสีไอออไนซ ์[9] 

• โรคต่างๆ เช่น ดีซ่าน ภาวะอกัเสบของตบัอ่อน การท างานผิดปรกติของตบั โรควิปเปิลและอ่ืน ๆ [10] 
 
เป็นที่แน่นอนว่าทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพในชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องท าการรักษาเท่านั้น แต่ยังตอ้งป้องกัน  
การก าเริบของโรคและความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้อีกดว้ย เป็นที่ทราบกันดีว่าผลลัพธ์ที่อันตรายจะท าใหเ้กิดการรบกวนต่อ  
การเผาผลาญลิพิดและวิธีแกปั้ญหาที่ดีที่สดุก็คือการจดัการท่ีสาเหตขุองโรคโดยตรงนั่นเอง 
 
จากขอ้มลูในการวิจยั เคอรค์มูินเป็นทางเลือกที่ดีที่สดุวิธีหนึ่งในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการก่อตวัของกระบวนการทางพยาธิวิทยา
ในรา่งกาย [11] 
 
เคอรค์มูินคือสารเคอรค์มูินอยดท์ี่ส  าคญั [12] ซึ่งพบไดใ้นหวัขมิน้ชนั [13]   
 
เคอรค์ูมินเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่ไดร้บัการทดสอบมากที่สุดตัวหนึ่ง  ผลเสียอย่างหนึ่งของการมีไขมันในร่างกาย
เพิ่มขึน้คือการอักเสบเรือ้รงัที่ไม่รุนแรง ซึ่งน าไปสู่ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอว้นลงพุงรวมทั้งโรคอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
จากการศึกษาในหอ้งทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าเคอรค์ูมินคือสารเมตาโบไลตห์ลกัที่พบไดใ้นพลาสมา ซึ่งจะช่วยลดดชันีมวลกาย 
ระดับฮีโมโกลบิน กลูโคสและไตรกลีเซอไรดไ์ด ้[14] ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย ปรบัปรุงความไวของอินซูลิน 
ควบคมุการตายของเซลลไ์ขมนั [15] และยบัยัง้เอนไซมท์ี่มีหนา้ที่พืน้ฐานในกลไกของการเกิดโรคอว้น  
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ทัง้หมดนีท้  าใหเ้คอรค์มูินเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหรือแกไ้ขความผิดปกติของการเผาผลาญไขมนัในรา่งกาย
และโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกตินี ้[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 
 
นอกจากนัน้ ในสภาพแวดลอ้มที่มีการควบคุมในหอ้งทดลอง เคอรค์ูมินยังแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัทางเภสชัวิทยาอีกหลาย
อย่าง เช่น เป็นสารตา้นอนมุลูอิสระ ตา้นการอกัเสบ ตา้นมะเรง็ ปอ้งกนัหวัใจ ปอ้งกนัตบั ตา้นอาการซมึเศรา้ เพิ่มภมูิคุม้กนั ฯลฯ 
[23] 
 
โชครา้ยที่สิ่งที่คน้พบในเบือ้งตน้เหล่านีไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนใหน้ ามาทดลองกับมนุษยเ์น่ืองจากปริมาณชีวปริมาณออกฤทธิ์ 
ที่ต  ่ามากของเคอรค์ูมิน ซึ่งมีไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยประมาณ [24] ชีวปริมาณออกฤท์ิท่ีต ่านี ้ท าให้เคอรค์ูมินไม่สามารถ 
แสดงศกัยภาพในการรกัษาไดเ้มื่อไดร้บัในรูปของผงหรือสารสกดั 
 
จะเห็นไดว้่าการคน้ควา้เก่ียวกับเคอรค์ูมินในหอ้งทดลองไดก้่อใหเ้กิดความสนใจในเคอรค์ูมินเพิ่มขึน้มากทั่วโลก โดยจะเห็น  
ไดช้ดัในอตุสาหกรรมเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ในแทบทุกเว็บไซตเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร จะมีส่วนผสมที่ท าจาก
ผงหรือสารสกัดของขมิน้ชันจ าหน่ายมากมายรวมทั้งข้อมูลเก่ียวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเคอรค์ูมินที่มีต่อโรคต่าง ๆ  
เป็นจ านวนมาก การน าเสนอขอ้มูลโดยวิธีนีถู้กน ามาใชส้รา้งกรอบความคิดในเวลาที่การคน้พบจากหอ้งทดลองถูกตีความว่า
เป็นผลจากการทดสอบทางคลินิก ในความเป็นจรงิแลว้ ทัง้สารสกดัและผงของขมิน้ชัน้ไม่สามารถท าปฏิกิรยิาทางเภสชัวิทยาได้
เหมือนกบัที่เคอรค์มูินไดแ้สดงใหเ้ห็นจากการวิจยัในหอ้งทดลอง  การเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเคอรค์มูินกลายมาเป็นหัวขอ้
ในการวิจยัของคนหลายกลุม่ในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมา [25] ในปัจจบุนั มีการพฒันาเทคโนโลยีมากมายเพื่อเพิ่มชีวปริมาณ
ออกฤทธิ์ของเคอรค์มูิน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสดุส าหรบัการน าสง่สารออกฤทธิ์เขา้ไปในกระแสเลือดก็คือไลโปโซม [26] 
 
เทคโนโลยีในการน าส่งเคอรค์มูินโดยใชไ้ลโปโซมนัน้ท าใหส้ามารถน าฤทธิ์ทางเภสชัวิทยาท่ีตอ้งการมาใชใ้นมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้
ซึ่งสามารถเห็นไดจ้ากการศกึษาทางหอ้งทดลองที่มีมากมายหลายพนัครัง้ [27] [28] 
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