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Zinc กับการป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสในร่างกาย
Zinc

มีกลไกในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างไร

ซิง ค์ (Zinc) หรือ สังกะสี มีความสาคัญต่อการสร้างฮอร์โมนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในร่างกายทั้ง T cells, B cells, neutrophil และ antibody มีงานวิจัยที่
ยืนยันว่า zinc ที่มีปริมาณมากขึ้นในเซลล์ (intracellular zinc) จะสามารถยับยั้ง
RNA-dependent RNA polymerases และยับยั้งโปรตีนอีกหลายชนิดที่ไวรัสต้องใช้
ในการเพิ่มจานวนได้ นอกจากนี้ยังช่วยทาให้ระบบภูมิคุ้มกันทางานได้ดีขึ้น โดยกระตุ้น
ให้เกิดการสร้าง cytokine และควบคุมการทางานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน (Immune cell)

Zinc ป้องกันการติดโรค COVID-19 ได้หรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาระดับโมเลกุลที่เป็นผู้เริ่มต้นการศึกษาไวรัสกลุ่มโคโรนา
(Coronaviruses) กล่ าวเกี่ ยวกับ ซิง ค์ไ ว้ว่ า “ซิง ค์ไ ด้รั บการพิสู จน์ ว่า มีป ระสิท ธิภ าพในการ
ยั บ ยั้ ง ไวรั ส หลายชนิ ด ” โดยยั บ ยั้ ง การเพิ่ ม จ านวนในของไวรั ส ในคอและ nasopharynx
แต่อย่างไรก็ตาม “COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ จึงทาให้ยังไม่มีงานวิจัยที่พิสูจน์สมมุติฐานนี้”

อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่มีเครื่องมือสาหรับวัดระดับซิงค์ภายในเซลล์โดยตรง มีเพียง
เครื่องมือวัดระดับซิงค์ ในเลือดเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงการวัดระดับซิงค์ภายนอกเซลล์ ดังนั้นเพื่อให้
สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิผล มีหลักการพิจารณา 2 ประการ ดังนี้

พิจารณาการดูดซึม : ซิงค์ที่ดูดซึมดีกว่าย่อมเข้า
เซลล์ ไ ด้ ม ากกว่ า จากกการทดลองเปรี ย บเที ย บ
พบว่ า ซิงค์ ในรูปแบบของ Zinc Amino Acid
(bisglycinate) โดย Chelate เป็น true chelate
ทาให้การดุดซึมเข้าสู่ร่างกายมากกว่าในรูปแบบเกลือ
อื่น และไม่มีส่วนประกอบของ SO4 ที่ทาให้ไตต้อง
ทางานมากขึ้นในการขับ SO4 ออกจากร่างกาย
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พิจารณาผลการศึกษาวิจยั ทางคลินกิ
มีงานวิจัยทางคลินิก 3 งานวิจัย ที่สนับสนุนว่า Zinc สามารถช่วยให้
คนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสมีอาการดีขึ้นเร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ
จากการศึกษาประสิทธิภาพการรับประทาน zinc bis-glycinate 15 mg
วันละครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน ในกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 8 – 13 ปี เพื่อป้องกัน
การเกิดไข้หวัด (common cold) พบว่า สามารถลดจานวนวันทีม่ ีอาการไอ
และมีนามู
้ กในเด็กทีม่ ี common cold อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่ได้ลด
อุบัติการณ์ของการเกิด common cold เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม[1]
จากการศึกษาประสิทธิภาพการรับประทาน zinc bis-glycinate
วันละ 30 mg ในเด็กทารกอายุ 2 – 60 เดือน เพื่อป้องกันการเกิดติดเชื้อที่
ทางเดินหายใจส่วนล่าง (Acute Lower Respiratory Infection ; ALRI)
พบว่า สามารถลดระยะเวลาทีห่ าย (time to cessation of ALRI)
และลดระยะเวลาทีน่ อนโรงพยาบาลในเด็กทีม่ กี ารติดเชื้อทีท่ างเดินหายใจ
ส่วนล่างได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ [2]
จากการศึกษาประสิทธิภาพของการรับประทาน zinc bis-glycinate 15 mg
วันละ 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 2 – 60 เดือน พบว่า สามารถลดระยะเวลาทีห่ าย
จากปอดบวม (Pneumonia) ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล
ลดระยะเวลาทาให้ oxygen saturation กลับมาปกติ และลดระยะเวลาทีห่ าย
จากอาการไข้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ [3]
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