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สังกะสี (Zine) เปนแรธาตุที่จำเปนในรางกาย
สามารถพบไดในเซลลเกอืบทกุสวนของรางกาย  หนาทีข่อง
สังกะสีในรางกายของมนุษย คือ เปนองคประกอบของ
เอนไซมซึ่งชวยกระตุนการทำงานของเอนไซมในรางกาย
เกอืบ 100 ชนดิ   เปนสารทีช่วยเรงในปฏกิริยิาตางๆ ใน
รางกาย  เสรมิสรางภมูคิมุกนัในรางกาย  ชวยในขบวนการ
หายของแผล   ชวยในขบวนการสราง ดเีอน็เอ (DNA)  กรด
นิวคลิอิค (nucleic acid) ชวยในขบวนการสงผาน
ของกระแสประสาท( neurotransmission)  การแสดงออก
ของยนี (gene expression) สงักะสยีงัชวยใหการเจรญิ
เติบโตเปนไปตามปกติ และชวยในการพัฒนาการของ

ทารก  เดก็ และผใูหญ  รางกายของมนษุยมคีวามตองการ
สงักะสใีนปรมิาณต่ำกวาแรธาตอุืน่ๆในรางกายเชน โซเดีย่ม,
โปรแตสเซี่ยม, แมกนิเซี่ยม  และ แคลเซี่ยม  สังกะสี
จงึจดัเปน แรธาตทุีจ่ำเปนทีร่างกายตองการจำนวนเลก็นอย
(biological  trace  element) ดงันัน้หากไดรบัสงักะสี
จำนวนที่เหมาะสมกับความตองการของรางกายก็จะมี
ประโยชนตอรางกายอยางมาก  แตถาไดรบัสงักะสมีากเกนิ
ความตองการของรางกายอาจทำใหเกดิพษิขึน้ ระดบัสงักะสี
ที่ใหรับไดจากอาหารแตกตางกันตามอายุและเพศ ดัง
ตารางที ่1

ตารางที ่1  แสดงระดบัสงักะสทีีใ่หรบัไดจากอาหารตอวนัตามอายแุละเพศ
อายุ ทารกและเด็ก ชาย หญิง หญิงมีครรภ หญิงใหนมบตุร 

7ด. – 3 ป 3 มก  (5-7 มก)     
4-8 ป 5 มก (12 มก )     
9-13 ป 8 มก (23 มก)     
14-18 ป (34 มก ) 11 มก 9 มก 13 มก 14 มก 
19+ ป  11 มก (40 มก ) 8 มก (40 มก) 11 มก (40 มก) 12มก (40 มก ) 

 
หมายเหต ุ คาในวงเลบ็เปนคาทีย่อมใหรบัไดสงูสดุตอวนั        มก   =   มลิลกิรมั
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⌫
เมื่อไดรับสังกะสีเกินความตองการของรางกาย

จะทำใหเกิดอาการพิษขึ้นเชน จะทำใหมีอาการคลื่นไส
อาเจยีน  มไีข  มอีาการไอ  ทองเสยี  เมือ้ยลา   กระหายน้ำ
และ มอีาการเสนประสาทเสือ่ม  การเจรญิเตบิโตชา  มอีาการ
ซดี  ภมูคิมุกนัในรางกายทำงานลดลง  นอกจากนีไ้ดมกีาร
ศกึษาผลจากการไดรบัสงักะสตีอระบบตางๆของรางกายที่
สำคญั เชน

การศึกษาเกี่ยวกับสังกะสีโดย Vallee and
Falchuk (1993) พบวาเอนไซมหลายชนดิและปจจยัทีช่วย
ในการถอดรหสั (transcription factors) ทางพนัธกุรรม
ตางๆ ม ีสงักะสเีปนสวนประกอบ   McCabe et al. (1993)
พบวา ภาวะขาด สังกะสีจะทำใหเซลลตาย (apoptosis)
Choi and Koh (1998) พบวา สงักะสเีปนสารทีจ่ำเปนตอ
การทำงานของเสนประสาทสมอง (cranial nerve) แตเมือ่
มสีงักะสจีำนวนมากในสมองจะทำให เซลลของเสนประสาท
สมองถูกทำลาย Schmidt and Beyersmann (1999)
พบวาสังกะสีจำเปนตอการสรางและการแบงตัวของเซลล
Ryu et al. (2002) พบวา สารตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
(antioxidants)  สามารถยับยั้งการทำลายเซลลจากการ
ไดรับสังกะสีจำนวนมาก  และ แสดงใหเห็นวาการไดรับ
สังกะสีจะทำใหเกิดอนุมูลอิสระที่วองไวที่มีออกซิเจนเปน
สวนประกอบ (Reactive  oxygen species : ROS)
ไปทำลายเซลล

⌫
กลไกการควบคมุความดนัในรางกาย

สารขยายหลอดเลอืดทีพ่บในรางกาย (Vasodi-
lator)  คอื ไนตรกิออกไซด (nitric oxide :NO) เปนสารที่
ถกูสงัเคราะหขึน้ในรางกาย เพือ่ควบคมุใหความดนัของราง
กายเปนปกต ิ การสงัเคราะหไนตรกิออกไซด เริม่จากกรด
อะมโิน แอล-อารจนินิ (L-arginine) ถกูเอนไซมไนตรกิออก
ไซด ซนิเตทส (NO synthase : NOS ) ชนดิพบทีเ่ซลล
บผุวิหลอดเลอืด  (endothelial : eNOS) เปลีย่นเปนไน
ตรกิออกไซดบรเิวณ  ผนงัหลอดเลอืด (vascular  endot-
helial  cell)  ไนตรกิออกไซดทีเ่กดิขึน้จะควบคมุการขยาย
ตัวของหลอดเลือด โดยกระตุนเอนไซมกัวนิเลท ไซเครส
(soluble type guanylate cyclase) ไปเปลีย่นกวัโนซนิ
ไตรฟอสเฟต (guanosine triphosphate ; GTP) เปน
ไซคลิกจีเอมพี(cGMP : guanosine 3/,5/-cyclic
monophosphate) ไซคลิกจีเอมพีจะทำใหหลอดเลือด
ขยายตวัดงัรปูที ่1
         ไนตรกิออกไซด (NO) ทีเ่กดิขึน้บรเิวณผนงัหลอด
เลอืดสามารถทำปฏกิริยิากบัอนมุลูอสิระทีเ่กดิขึน้ในรางกาย
(oxygen  free radical) เชน ซปูเปอร ออกไซด( superoxide :
O2

0-) ในผนงัหลอดเลอืด  ทำใหการทำงานของ ไนตรกิออก
ไซดลดลง โดย ไนตรกิออกไซดจะถกูเปลีย่นเปน เปอรออก
ซไินไตทร (peroxynitrite : ONOO-)  เปนผลใหระดบั
ความดนัโลหติสงูขึน้   นอกจากนี ้เปอรออกซไินไตทร เปน
สารทีม่พีษิสามารถทำลายเซลลทีอ่ยบูรเิวณใกลเคยีงได
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รปูที ่1  การสราง NO และ การกระตนุ การสรางcGMP ทำใหหลอดเลอืดขยายตวั

⌫
          ทัง้สงักะส ี(Zn) และ ทองแดง  (Cu) เปนธาตุ
อาหารที่จำเปนในรางกายที่รางกายมีความตองการนอย
(essential trace elements)   โลหะทัง้สองตวันีพ้บไดใน
เอนไซม ซปูเปอรออกไซด  ดสิมวิเตส (Cu/Zn -superox-
ide dismutase : SOD)    การทำงานของเอนไซมซปูเปอร
ออกไซด ดิสมิวเตสนี้ตองใชทั้งทองแดง และสังกะสี
ภาวะทีร่างกายขาด  ทองแดงหรอื สงักะส ี หรอื  ขาดธาตุ

โลหะนีท้ัง้คจูะทำใหประสทิธภิาพในการทำงานของเอนไซม
ซปูเปอรออกไซดดสิมวิเตสลดลง เอนไซมซปุเปอรออกไซด
ดิสมิวเตส จะทำหนาที่ปองกันเนื้อเยื่อและเซลลตางๆ ใน
รางกายไมใหถูกทำลายจาก ภาวะที่รางกายเกิดซุปเปอร
ออกไซด ที่มากเกิน การทำงานของเอนไซม ซุปเปอร
ออกไซด ดสิมวิเตส เพือ่กำจดั ซปุเปอรออกไซด ในรางกาย
ดังปฏิกิริยา

        Enzyme-Cu2+  +  O2
0-                      Enzyme-Cu+     +     O2 

        Enzyme-Cu+   +  O2
0-                       Enzyme-Cu2+    +     H2O2 
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ทองแดงที่จับอยูกับเอนไซม ซุปเปอรออกไซด
ดสิมวิเตส จะชวยในการเปลีย่นแปลงในปฏกิริยิา (catalytic
cycle) ในขณะที่  สังกะสีชวยใหเอนไซมมีความคงตัว
(stabilized enzyme)   ในคนทีล่ดน้ำหนกัดวยการจำกดั
อาหารจะทำใหเกิดภาวะขาดสังกะสี ภาวะขาดสังกะสีจะมี
ผลตอสขุภาพ     ปจจบุนัไดมกีารผลติอาหารเสรมิทีม่กีาร
เตมิสงักะสลีงไปดวยเพือ่ชวยใหมสีขุภาพด ีเชนในประเทศ
ญีป่นุ   อเมรกิา   ยโุรป และอาหารเสรมิบางชนดิทีจ่ำหนาย
ในประเทศไทย   การรบัประทานอาหารเสรมิมากเกนิไปอาจ
ทำใหเกดิพษิจากภาวะทีร่างกายมสีงักะสจีำนวนมาก ภาวะ
ที่รางกายไดรับสังกะสีจำนวนมากจะทำใหลดการดูดซึม
ทองแดง รางกายจะเกิดภาวะขาดทองแดง การขาดทอง
แดงจะทำใหประสทิธภิาพการทำงานของเอนไซม ซปุเปอร
ออกไซด ดสิมวิเตส ลดลง เปนผลให ซปุเปอรออกไซด ใน
รางกายสงู ซึง่จะไปลดปรมิาณ ไนตรกิออกไซด บรเิวณผนงั

หลอดเลอืด เปนผลใหความดนัโลหติสงูขึน้  ดงันัน้การเกดิ
พษิจากการไดรบัสงักะสทีีม่ากเกนิความตองการของรางกาย
สิง่หนึง่ คอื อาจทำใหเกดิความดนัโลหติสงูขึน้ไดทัง้ในคนที่
มคีวามดนัปกตแิละในคนทีม่คีวามดนัโลหติสงูอยแูลว ใน
คนทีม่คีวามดนัโลหติสงู  เมือ่ไดรบัสงักะสทีีม่ากเกนิความ
จำเปนทีร่างกายตองการอาจทำใหมผีลตอการควบคมุความ
ดนัโลหติใหอยใูนสภาวะปกตไิด  กอนหนานีเ้คยมกีารศกึษา
ในหนูที่ขาด  สังกะสี จะทำใหความดันโลหิตสูงเชนกัน
กลไกที่สำคัญที่ทำใหความดันโลหิตสูงคือการทำใหเกิด
อนุมูลอิสระ  ซุปเปอรออกไซด เชนเดียวกับการศึกษานี้
เนื่องจากภาวะขาดสังกะสีจะทำใหประสิทธิภาพการทำงาน
ของเอนไซมซปุเปอรออกไซด   ดสิมวิเตส ลดลง  เปนผลให
เกดิซปุเปอรออกไซด เพิม่ขึน้  ซึง่จะเขาสกูลไกเชนเดยีวกบั
ที่ไดกลาวไวขางตน

รปูที ่2  แสดงโครงสรางของ Superoxide  dismutase
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การไดรบัสงักะสทีีม่ากเกนิความตองการของรางกาย ทำให
เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ไดรับการสนับสนุนจากการ
ศกึษาของ Yanagisawa H . et.al. (2004 ) ซึง่พบวาเมือ่
หนูทดลองที่มีภาวะความดันปกติไดรับสังกะสีจำนวนมาก
จะทำใหความดนัโลหติสงูขึน้อยางมนียัสำคญั  นอกจากนี้
ยงัพบวาน้ำหนกั ของหวัใจ (cardiac ventricle) เพิม่ขึน้
แสดงวาหัวใจมีการขยายโตขึ้น (cardiac ventricular
hypertrophy)  ซึ่งเกิดจากภาวะความดันโลหิตที่สูงขึ้น
หวัใจตองทำงานมากขึน้ ทำใหหวัใจโต  นอกจากนีย้งัพบวา
หนทูดลองเจรญิเตบิโตชาอกีดวย
             ปจจบุนั คนจำนวนมากหนัมาใสใจสขุภาพของ
ตนเองมากขึ้น ทั้งทางดานรูปรางที่ตองดูดี นิยมรูปรางที่
ผอมบาง ทำใหคนจำนวนมากนิยมอดอาหาร และทาน
อาหารเสริมเพื่อปองกันการขาดสารอาหาร บางคนทาน
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มากในอาหารจำพวกเนือ้สตัว อาหารทะเล หอยนางรม ตบั
ไขแดง ถัว่ พบนอยใน นม ธญัญพชื ดงันัน้หากรบัประทาน
อาหารตามปกต ิมกีารรบัประทาน เนือ้ นม ไข อาหารทะเล
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ดันโลหิตสูงดวย
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