มารู้จักกลูตาไธโอนกันเถอะ...
กุลวดี นิรัติศัย

ในยุคปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้านความงามเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องสีผิว ผู้หญิงไทย
หลายคนมีความไม่พึงพอใจกับการที่เกิดมามีผิวพรรณที่เข้ม คล้า หรือไม่กระจ่างใสจึงค้นหาวิธีต่าง ๆ เพื่อที่จะ
ท้าให้ผิวพรรณของตนเองนันขาวใส ตัวเลือกที่เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบันนีคือการรับประทานหรือ
การฉีดกลูตาไธโอนเข้าสู่ร่างกาย ทราบหรือไม่ว่าการรับกลูตาไธโอนเข้าสู่ร่างกายนันมีผลข้างเคียงอันตรายมาก
น้อยแค่ไหน?
กลูตาไธโอน (Glutathione) คืออะไร
กลูตาไธโอน (Glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้
เอง มีคุณสมบัติเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ส้าคัญ 3 ชนิดรวมตัวกันอยู่ คือ ซิสเตอิน
(Cystein) ไกลซิน (Glycine) และ กลูตาเมท (Glutamate) ท้าหน้าที่ในการปกป้องเนือเยื่อไม่ให้ถูกท้าลาย
โดยสารอนุมูลอิสระที่สะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายและที่ส้าคัญยังช่วย
ตับในการท้าลายและขจัดสารพิษออกจากร่างกายอีกด้วย

คุณสมบัติของกลูตาไธโอน
1. Antioxidation กลูตาไธโอนจะถูกเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ glutathione peroxidase มีคุณสมบัติเป็น
สาร antioxidant ที่ส้าคัญของร่างกายโดยจะท้างานร่วมกับวิตามินซีและวิตามินอีสามารถช่วยในเรื่องความ
เสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย
2. Detoxification กลูตาไธโอนจะช่วยสร้างเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ในร่างกายโดยเฉพาะ glutathionestransferse ที่ตับซึ่งจะช่วยในการก้าจัดสารพิษออกจากร่างกาย เช่น พวกโลหะหนัก สารระเหย ยาฆ่าแมลง
เป็นต้น
3. Immune enhancer กลูตาไธโอนจะส่งผลในการเพิ่มความสามารถในการก้าจัดสิ่งแปลกปลอม
และเชือโรคของเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophils และยังเพิ่มความสามารถในการท้างานของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
กับ ระบบภู มิ ต้ า นทานของร่ า งกายด้ ว ย ท้ า ให้ ร่ า งกายของคนเรามี ภู มิ คุ้ ม กัน เพิ่ ม มากขึ น นอกจากนี ยั ง มี
ความสามารถกระตุ้น การท้างานของเอนไซม์ห ลายชนิดเพื่อให้ ร่างกายต่อต้านสิ่ งแปลกปลอมรวมถึง เชือ
แบคทีเรียและไวรัส กลูตาไธโอนยังช่วยสร้างและซ่อมแซม DNA สร้างโปรตีนและ prostaglandin ด้วย

ประโยชน์ของกลูตาไธโอน
ทางการแพทย์
ในทางการแพทย์พบว่ามีการน้ากลูตาไธโอนมาทดลองใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ได้รับการ
อนุมัติข้อบ่งใช้จากองค์การอาหารและยา เช่น ภาวะเป็นหมันในเพศชาย ปลายเส้นประสาทอักเสบ มะเร็ง
กระเพาะอาหาร หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก วิธีการรักษามัก จะท้าโดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดด้าหรือเข้าที่
กล้ามเนือ ซึ่งจะมีผลข้างเคียงอย่างหนึ่ง ที่หลาย ๆ คนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีด
กลูตาไธโอนนันจะมีสี ผิวที่ขาวขึนจากเดิมปกติ เนื่องจากกลูตาไธโอนนันสามารถยับยังเอนไซม์ไทโรซิเนส
(tyrosinase) และส่งผลให้เม็ดสีของผิวหนังเปลี่ยนจากเม็ดสีน้าตาลด้าเป็นเม็ดสีชมพูขาว ด้วยเหตุนีเองจึงมีผู้
พยายามน้าผลข้างเคียงของยามาใช้ในการท้าให้ สีผิวขาวขึน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการน้ายามาใช้ในทางที่ผิดอีก
รูปแบบหนึ่ง ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือยืนยันหรือรับรองประสิทธิภาพและประโยชน์ของ กลูตาไธ
โอนในการท้าให้ผิวขาวได้อย่างแท้จริง จึงไม่น่าแปลกใจที่กลูตาไธโอนไม่ผ่านการรับรองข้อบ่งใช้โดยองค์การ
อาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาส้าหรับท้าให้สีผิวขาว
การชะลอวัยเป็นยาอายุวัฒนะ
การที่ กลู ตาไธโอนในร่ างกายลดปริม าณลงในวัย สู ง อายุ ซึ่ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ท้ าให้ ค นสู งอายุ มีค วาม
ต้านทานต่อโรคต่าง ๆ ลดน้อยลง ในทางตรงกันข้ามคนสูงอายุที่มีอายุยืนยาวและยังแข็งแรงมีสถิติพบว่าคน
เหล่านันจะมีปริมาณกลูตาไธโอนในร่างกายสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกลูตาไธโอนใน
ร่างกายกับสุขภาพนั่นเองหรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากลูตาไธโอนมีส่วนส้าคัญในขบวนการชะลอวัยของ
ร่างกาย นักกีฬาและคนทีม่ สี ุขภาพทีด่ ีออกก้าลังกายเป็นประจ้าจะพบว่ามีปริมาณกลูตาไธโอนค่อนข้างสูงอย่าง
สม่้าเสมอ มีสถิติทางการแพทย์ที่พบว่าอาการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เชื่อมโยงกับการที่ร่างกายขาดกลูตาไธโอน
หรือมีภาวะที่ร่างกายสังเคราะห์ กลูตาไธโอนได้ต่้ากว่าปกติที่ร่างกายควรได้รับ เช่น ภาวะโรคเอดส์ โรคมะเร็ง
โรคปอด และในผู้ที่สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีกรรมพันธุ์เกี่ยวกับความบกพร่องของกลูตาไธโอนมักจะมีปัญหาโรคแทรก
ซ้อนทางระบบประสาท กลไกส้าคัญของกลูตาไธโอนในการต้านหรือชะลอวัยน่าจะมาจากคุณสมบัติ ของการมี
ฤทธิ์ต้านอนุ มูล อิส สระชนิ ดเข้มข้น ที่สั งเคราะห์ ได้จากทุกเซลล์ในร่างกายโดยธรรมชาตินั่นเอง การรักษา
ระดับกลูตาไธโอนในร่างกายจึงส้าคัญต่อการขบวนการชะลอวัย
การเสริมสร้างกลูตาไธโอน
การฉีด
เนื่องจากตัวยากลูตาไธโอนมีความไม่คงตัวในกระแสเลือดสลายตัวได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนันผู้ที่หวังผล
ในการรักษาจะต้องให้แพทย์ฉีดบ่อย ๆ เช่น ในกรณีของการฉีดเข้าเส้นเลือดด้าเพื่อหวังผลให้ สีผิวขาว โดยมาก
แพทย์มักจะฉีดร่วมกับวิตามินซี หากฉีดในความเข้มข้นสูงและฉีดอาทิตย์ละ 2 ครัง นอกจากจะเสียเงินมาก
แล้ ว ที่ ส้ าคัญ การฉี ดในความเข้มข้ น สู งอาจท้ าให้ ช็ อคความดัน ต่้าเกิดอาการแพ้อย่า งรุน แรงกล้ ามเนือสั่ น
ประสาทหลอน หายใจติดขัด หลอดลมตีบ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และผู้ที่ได้รับยาฉีดนีนาน ๆ เป็นประจ้า
อาจท้าให้เม็ดสีที่จอตาลดลงท้าให้รับแสงได้น้อยลงเสี่ยงต่อการมองเห็นได้ในอนาคต ทางวารสารการแพทย์ใน
สหรัฐอเมริกาจึงจัดสารกลูตาไธโอนเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงทางสายตา

การรับประทาน
เนื่องจากโมเลกุลของกลูตาไธโอนมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและทางเดิน
อาหาร นอกจากนีโมเลกุลของกลูตาไธโอนยังถูกสลายตัวได้ง่ายในทางเดินอาหารอีกด้วยเราจึงไม่สามารถ
รับประทานกลูตาไธโอนได้โดยตรงดังนันจึงต้องท้าเป็นลักษณะรูปแบบอาหารเสริม ยาเม็ด ยาแคปซูล หรือยา
น้าเชื่อม ดังนันหากผลิตภัณฑ์โฆษณาว่าเป็นยาเม็ดกลูตาไธโอนของแท้ ผู้บริโภคไม่ควรเสียเงินซือมากินเพราะ
อาจจะไม่ได้ผลที่จะท้าให้ผิวขาวขึนหรือไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อร่างกาย
การทาผิว
สารกลูตาไธโอนเมื่อน้ามาผสมในผลิตภัณฑ์ประเภทครีมหรือเจล ส้าหรับทาผิวหนังเพื่อหวังให้ผิวขาว
นันจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ เพราะโมเลกุลสารนีค่อนข้างใหญ่ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้
ข้อเสียของการที่ได้รับกลูตาไธโอนมากเกินไป
ปริมาณกลูต้าไธโอนที่เหมาะสมในการรับเข้าไปในร่างกายควรอยู่ ที่ 60-250 กรัมต่อวัน ซึ่งเป็น
ปริมาณที่แพทย์อนุญาต แต่ถ้าร่างกายได้รับสารกลูตาไธโอนเป็นเวลานาน ๆ จะท้าให้เม็ดสีเมลานินบริเวณ
ผิวหนังและที่จอตามีปริมาณลดลงท้าให้จอตารับแสงได้น้อยลงและเสี่ยงต่อการมองเห็นได้ในอนาคต ทาง
วารสารทางการแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้จัดว่ากลูตาไธโอนเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง
ทางตา ส่วนเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนังจะท้าหน้าที่เหมือนฟิล์มกรองแสงที่ผิวหนัง หากเม็ดสีที่ผิวหนังมีปริมาณ
ลดลงร่างกายก็จะขาดเกราะป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ท้าให้ผิวเหี่ยวย่นเร็วและแก่เร็วขึนรวมทังเพิ่ม
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังอีกด้วย ดังนันถึงแม้ตัวกลูต้าไธโอนเองจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
แต่การได้รับแสงอัลตราไวโอเลตในปริมาณมากกลับอันตรายยิ่งกว่าอนุมูลอิสระเสียอีก นอกจากนียังพบอาการ
ความดันต่้า หอบหืดเฉียบพลันอีกด้วย ในบางรายอาจเกิ ดการแพ้ anaphylactic reaction จากการปนเปื้อน
หรือความไม่บริสุทธิ์ของสารนีดังนันจึงต้องระวังเป็นพิเศษส้าหรับผู้ที่แพ้ยาฉีดกลูตาไธโอน
ข้อควรระวังในการใช้กลูตาไธโอนในหญิงตั้งครรภ์
แม้ว่ากลูตาไธโอนจะถูกสังเคราะห์และพบมากในเกือบทุกเซลล์ในร่างกายคนเราแต่ไม่ได้หมายความ
ว่าสารกลูตาไธโอนจะปลอดภัยส้าหรับผู้หญิงตังครรภ์และหญิงที่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร สารจากธรรมชาติ
มากมายที่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงในหญิงตังครรภ์ ดังนันในทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเหล่านีเป็นอาหาร
เสริมในระหว่างการตังครรภ์จะปลอดภัยที่สุด นอกเสียจากว่าได้รับการแนะน้าให้ใช้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์
เป็นพิเศษ
บทสรุป
กลูตาไธโอนเป็นสารที่มีอยู่แล้วในร่างกายและมีความส้าคัญต่อกระบวนการต่าง ๆ อีกทังยังเป็นสาร
ต้านออกซิเดชันที่ใช้ในการรักษาเสริมส้า หรับโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคจิตเภท
โรคเอดส์ โรคสมองเสื่อม เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้กลูตาไธโอนหรือสารอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์เพิ่มระดับกลูตาไธโอนในร่างกายโดยไม่จ้าเป็นเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ ดังนันก่อนจะใช้กลูตาไธโอนหรือสารอื่น ๆ ควรศึกษา
ทังข้อดีข้ อเสี ยรวมถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึนเพื่อประเมินความปลอดภัย และพิจารณาความจ้าเป็นในการใช้
เสียก่อน
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http://health.mthai.com/howto/3164.html
2. บทความโดย คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นจาก
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/ /th/knowledge/article/6/กลูต้าไธโอน-glutathione-ท้า
ให้ขาวจริงหรือ/
3. บทความโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ พิทยานุกุล ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นจาก
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/139/กลูตาไธโอน-Glutathione-ตอน
ที่2-ยาฉีด-ยากิน-และยาทา/
4. กลูตาไธโอน สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/กลูตาไธโอน
5. วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจ้าเดือนเมษายน - มิถุนายน
2558 สืบค้นมาจาก http://www.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr22No2-7.pdf

