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	 กลูตาไธโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้เอง	มีคุณสมบัติเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง	
ท�าหน้าที่ปกป้องเน้ือเยื่อไม่ให้ถูกท�าลาย	โดยสารอนุมูลอิสระที่สะสมอยู่ตามส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	โดยใช้หมู่ไธออล	(-SH)	 
ในการรีดิวซ์อนุมูลอิสระชนิดต่าง	ๆ	ได้เป็นอย่างดี2 
		 อีกทั้ง	ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ส�าคัญในพืช	สัตว์	 เห็ดรา	และแบคทีเรีย	และอาร์เคียบางชนิด	ท�าหน้าที่ป้องกัน 
องค์ประกอบส�าคญัของเซลล์ทีเ่กดิจากออกซเิจนทีไ่วต่อปฏกิริยิา	(Reactive	oxygen	species)	เช่น	อนมุลูอสิระหรอืเปอร์ออกไซด์	
กลูตาไธโอนประกอบด้วยเพปไทด์สามโมเลกุล	(Tripeptide)	คือ	ซีสเตอีน	กรดกลูตามิก	และไกลซีน	มีพันธะเพปไทด์แกมมา
ระหว่างหมู่คาร์บอกซิลของหมู่ข้างกลูตาเมตและหมู่เอมีนของซิสทีน	และพันธะเพปไทด์ธรรมดาระหว่างซีสทีนกับไกลซีน3,	4

 ปัจจุบัน ค่านิยมผิวขาวในประเทศไทยก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท�าให้มีผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพ่ือผิวขาวออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก ซึ่งสารที่ได้รับความนิยมมากได้แก่ กลูตาไธโอน 
(Glutathione, GSH) ในวงการของอาหารเสริม มีการน�าสารกลูต้าไธโอนมาท�าเป็นยาเม็ดในขนาด
ความแรงต่าง ๆ กัน เพ่ือใช้ในการรับประทานเป็นอาหารเสริม โดยหวังผลว่าจะสามารถเสริมและ
ทดแทนปริมาณกลูตาไธโอนที่ร่างกายมีไม่พอหรือบกพร่องไป อันเน่ืองมาจากสาเหตุของโรคต่าง ๆ1
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คุณสมบัติของกลูตาไธโอน
		 1.	 Antioxidation	:	กลูตาไธโอนจะถูกเปลี่ยน
เป็นเอนไซม์	glutathione	peroxidase	มีคุณสมบัติ 
เป็นสาร	antioxidant	ทีส่�าคญัของร่างกาย	ท�างานร่วมกบั
วิตามินซีและอี	สามารถช่วยความเสื่อมของเซลล์ต่าง	ๆ  
ในร่างกาย
		 2.	 Detoxification	 :	กลูตาไธโอนช่วยสร้าง
เอนไซม์ชนดิต่าง	ๆ	ในร่างกาย	โดยเฉพาะ	glutathione- 
s-transferse	 ท่ีตับ	ช่วยในการก�าจัดสารพิษออกจาก
ร่างกายโดยไปเปลี่ยนสารพิษชนิดไม่ละลายน�้า	(ละลาย
ในน�้ามัน)	เช่น	พวกโลหะหนัก	สารระเหย	ยาฆ่าแมลง	
เป็นต้น
		 3.	 Immune	Enhancer	:	กลูตาไธโอนจะส่งผล
ในการเพ่ิมความสามารถในการก�าจัดสิง่แปลกปลอมและ
เช้ือโรคของเม็ดเลือดขาวชนิด	neutrophils	และยังเพิ่ม
ความสามารถในการท�างานของเซลล์ที่ เกี่ยวข ้อง 
กับระบบภูมิต้านทานของร่างกายด้วย	ท�าให้ร่างกาย 
มีภู มิคุ ้มกันเพิ่มขึ้น	 นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ ้น 
การท�างานของเอนไซม์หลายชนิดเพื่อให้ร่างกายต่อต้าน 
ส่ิงแปลกปลอม	รวมถงึเช้ือแบคทเีรียและไวรัส	นอกจากนี ้
กลูตาไธโอนยงัช่วยสร้างและซ่อมแซม	DNA	สร้างโปรตีน	
และ	prostaglandin2

ประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไธโอน
		 จากบทความวิชาการของ	ภญ.รศ.	ดร.ชุติมา	 
ลิ้มมัทวาภิรัติ์	และคณะ3		ปี	พ.ศ.	2554	ได้มีการศึกษา
และรวบรวมประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไธโอนไว้	
ดังนี้	
		 -		ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันของกลูตาไธโอน
		 -		การลดความเป็นพิษของยาด้วยกลูตาไธโอน

และวิตามินซี

		 -	 	การก�าจัดโลหะหนักด้วยกลูตาไธโอนหรือ	
N-Acetylcysteine	และยังมีรายงานการน�า
สารกลูตาไธโอนมาใช้เป็นยารักษาโรคหลาย
กรณี5	อาทิ

		 	 •	 ระบบประสาทบกพร่อง
		 	 •	 โรคพากินสัน
		 	 •	 โรคอัลไซเมอร์	หรือ	โรคสมองเสื่อม
		 	 •	 โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ
		 	 •	 โรคมะเรง็กระเพาะอาหาร	มะเรง็ต่อมลกูหมาก
		 	 •	 รักษาความเป็นพิษจากโลหะหนัก
		 	 •	 ช่วยชะลอวัย	และเป็นยาอายุวัฒนะ
		 ท้ังนี้	ข้อมูลการใช้สารกลูตาไธโอนในการรักษา
ฝ้า	และท�าให้ผิวขาวเปล่งปลั่งนั้น	ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่อย่างใด

กลูตาไธโอนกับกลไกการเกิดสีผิว
	 สีผิวของมนุษย์เกิดจากการที่เม็ดสีที่เรียกว่า 
เมลานิน	 (Melanin)	ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายน�้า	
กระจายตัวอยู ่ในชั้นผิวเม็ดสีที่อยู ่ในผิวหนัง	มีหน้าท่ี
ส�าคัญในการปกป้องผิวหนังของมนุษย์จากอันตรายของ	
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UV	จากแสงอาทิตย์โดยการดูดกลืนรังสี	UV	แล้ว
เปลีย่นพลงังานให้เป็นความร้อน	เมลานนิถกูผลติขึน้
จากกรดอะมิโนท่ีชื่อ	ไทโรซีน	(Tyrosine)	โดยท่ัวไป
มี	 2	 ชนิด	 คือ	 ยูเมลานิน	 (Eumelanin)	 และ 
ฟีโอเมลานิน	(Pheomelanin)	
 	 1.	 ยูเมลานนิ	(Eumelanin)	มีรูปร่างกลม	เรยีบ 
ไม่ละลายน�้า	ประกอบด้วย	crosslinked	5,6-dihy-
droxyindole	(DHI)	และ	5,6-dihydroxyindole- 
2-carboxylic	acid	 (DHICA)	ซึ่งจ�าแนกได้เป็น	 
2	ชนิด	 คือ	black	 eumelanin	 และ	brown	 
eumelanin	อาจเรียกว่า	black	to	brown	eumelanin	 
		 2.	 ฟีโอเมลานิน	(Pheomelanin)	มีรูปร่าง
ไม ่ เรียบ	 ละลายในด ่าง	 ประกอบด ้วย	 5-S- 
cysteinyldopa,	5-S-cysteinyldopa	quinine	
และ	benzothaizine	intermediates	ลักษณะของ
ฟีโอเมลานินจะมีสีแดง	หรือสีเหลือง	อาจจะเรียกว่า	
red	to	yellow	pheomelanin
		 โดยปริมาณเม็ดสีที่กระจายตัวอยู่ในผิวหนัง	
จะมีมากหรือน้อยเป็นลักษณะทางพันธุกรรม	โดยท่ี	
ยูเมลานิน	พบมากในคนผิวเข้ม	ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่
บริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีความเข้มของรังสี	UV	มาก	
ในขณะที่ฟีโอเมลานิน	พบในคนผิวขาว	ซึ่งได้รับ
ปริมาณรังสี	UV	น้อยกว่า	
		 สารกลูตาไธโอนที่เข้าสู่ร่างกาย	จะท�าหน้าท่ี
กระตุ ้นให้กรดอะมิโน	 tyrosine	 เปลี่ยนรูปเป็น 
ฟีโอเมลานินในปริมาณที่มากขึ้น	หรืออาจกล่าว 
อกีในหนึง่ว่า	สารกลตูาไธโอนจะเปลีย่นเมด็สียเูมลานนิ
ให้กลายเป็นฟีโนเมลานิน	ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสาร 
ดังกล่าวมีสีผิวท่ีขาวขึ้น2 

	 จากกลไกดังกล่าว	จงึมกีารคดิน�าเอาสารชนดินี้
มาเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเม็ด	 โดยหวังว่าจะ
สามารถเสริมและเพิ่มความเข้มข้นของกลูตาไธโอน
ในกระแสเลือดให้มาก	ๆ	 เพื่อหวังผลให้ผิวขาว 
อมชมพ	ูแต่ในความเป็นจรงิยาเม็ดทีเ่ป็นอาหารเสริมนัน้ 
ทานมากเท่าไหร่กจ็ะไม่ได้ผล	เพราะสารชนดินีจ้ะถกู
ย่อยสลาย	และก�าจัดออกจากร่างกาย	ไม่ถูกดูดซึม	
แพทย์หลายส�านกัจงึได้มกีารดดัแปลงโดยการฉดีเข้า
เส้นเลือด	หรือเข้ากล้ามเนื้อ	เช่นเดียวกับการรักษา
โรคต่าง	ๆ	แต่อย่างไรก็ตาม	สีผิวท่ีขาวข้ึนเป็นผล 
ท่ีเกิดข้ึนเพียงช่ัวคราวเท่านั้น1 
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ผลข้างเคียงจากการใช้กลูตาไธโอน
		 ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดกลูตาไธโอน	
ได ้แก ่	 ผิวหนังแดง	 ความดันโลหิตต�่า	 หอบหืด
เฉียบพลัน	อาจจะเกิดอาการแพ้	anaphylactic	
reaction	จากการปนเปื้อนหรือความไม่บริสุทธิ์ของ
สารนี้	ดังนั้นจึงต้องระวังเป็นพิเศษส�าหรับผู้ที่แพ้ยา
ฉดีกลตูาไธโอน	ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างการผ่าตดัปลกูถ่ายอวยัวะ	
และคนไข้มีประวัติอาการแพ้	 หอบหืด	 ส�าหรับ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการฉีดสารนี้เพื่อให้ผิวขาว	
นิยมฉีดร ่วมกับวิตามินซีในขนาดสูงเนื่องจากมี
รายงานการวิจัยพบว่าวิตามินซีจะช่วยกลูตาไธโอน
กลบัมาอยูใ่นรปูออกฤทธิ	์ซึง่การฉดีวติามนิซใีนขนาด
ที่สูงและเร็วเกินไปอาจท�าให้เกิดอาการมึนศีรษะ	
คล้ายจะเป็นลมได้

		 พึงระลึกไว้เสมอว่ากลูตาไธโอน	ไม่สามารถ
เปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมของเซลล์สร้างเม็ดสีได้	
เมือ่หยดุฉดียาเซลล์สร้างเมด็สกีก็ลบัไปสร้างเมด็สดี�า
ตามปกติเหมือนเดิมท�าให ้สิ้นเปลืองค ่าใช ้จ ่าย 
โดยไม่เกิดประโยชน์ถาวร	และการฉีดยาใด	ๆ 	ก็ตาม 
เข้าหลอดเลือดด�า	มีโอกาสแพ้ยาอย่างรวดเร็วและ
รนุแรงได้	ทัง้การแพ้ตวัยาเองและแพ้สารประกอบอืน่	ๆ 	
ในต�ารบั	เช่น	สารฆ่าเชือ้	สารกนัเสยี	สารปนเป้ือน	หรือ
ผู้ป่วยอาจได้รับเช้ือปนเปื้อนจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ฉีดยาที่ไม่สะอาด	มีรายงานผู้ป่วยในต่างประเทศ 
ที่ได้รับการฉีดกลูตาไธโอนขนาดสูง	มีอาการช็อก	
ความดันต�่า	หายใจไม่ออก	และเสียชีวิต2

บทสรุป
		 กลูตาไธโอน	เป็นสารที่มีอยู่แล้วในร่างกาย	และมีความส�าคัญต่อกระบวนการต่าง	ๆ	อีกทั้งยังเป็นสารต้าน
ออกซิเดชันที่ใช้ในการรักษาเสริมส�าหรับโรคต่าง	ๆ	เช่น	โรคมะเร็ง	โรคหลอดเลือดและหัวใจ	โรคจิตเภท	โรคเอดส์	
โรคสมองเสื่อม	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ไม่ควรใช้กลูตาไธโอนหรือสารอื่น	ๆ	ท่ีมีฤทธิ์เพิ่มระดับกลูตาไธโอนในร่างกาย
โดยไม่จ�าเป็น	เพราะอาจเกิดอันตรายได้	 ดังนั้น	ก่อนใช้กลูตาไธโอนหรือสารอื่น	ๆ	กับร่างกายควรศึกษาทั้งข้อด ี
ข้อเสีย	รวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดข้ึน	เพื่อประเมินความปลอดภัย	และพิจารณาความจ�าเป็นในการใช้เสียก่อน1, 2


