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 ในชวงน้ี คงไดยินขาวกันอยางหนาหูเกี่ยวกับการใชบริการกลูตาไธโอนที่ทําใหผิวขาว     
ทั้งในดานวิธีการใช  และผลขางเคียงจากการใช  ซึ่งลาสุดพบผูปวยหญิงไดรับผลขางเคียงจาก
การใชกลูตาไธโอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยอาการตัวซีด  ตาเหลือง  ทองอืด  เอนไซม
ตับสูง  ซึ่งผูปวยปฏิเสธการแพยา  สารเคมีและอาหาร  โดยแพทยแจงวาผูปวยรับประทาน                
L-glutathione ชนิดแคปซูล ไมทราบชื่อการคาและขนาด ซื้อจากรานชํารับประทานตอเน่ือง
ประมาณ  45  วัน  เพ่ือตองการใหผิวขาว แพทยเฉพาะทางเจาะตับเพื่อหาสาเหตุการเกิดภาวะ
ตับอักเสบรุนแรง โดยแพทยประเมินความสัมพันธอาการดังกลาวกับกลูตาไธโอนอยูในระดับ
นาจะใช (probable) กลาวคือ ผลขางเคียงที่ผูปวยรายนี้ไดรับนาจะเกิดจากการใชกลูตาไธโอน 
และแพทยไดรักษาอาการดังกลาวใหกับผูปวยรายนี้เปนที่เรียบรอยแลว จากกรณีดังกลาวจะเห็น
ไดวาการนํากลูตาไธโอนไปใชอยางไมเหมาะสมสงผลทําใหรางกายไดรับอันตราย ดังน้ันกอนจะใช
บริการกลูตาไธโอนควรมีความรู ความเขาใจกอนตัดสินใจใชบริการ  อันดับแรกเราควรจะรูกอน
วากลูตาไธโอนคืออะไร  
 

¡ÅÙµÒä¸oo¹¤×ooaäÃ 
 กลูตาไธโอน เปนสารแอนติออกซิเดนซ หรือสารที่ตานอนุมูลอิสระ รางกายมนุษย           
จะไดรับสารชนิดน้ีจากการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน ไขและนม  รวมถึงผลไมประเภท         
อะโวคาโด  และจะถูกเก็บไวที่ตับ   ทั้งน้ีสารกลูตาไธโอนเปนสารที่มีประโยชนตอรางกายทําให
รางกายเกิดความสมดุล  โดยเฉพาะเมื่อรางกายตองรับสารอนุมูลอิสระเขาไป  สารตานอนุมูล
อิสระก็จะชวยปรับใหสภาพรางกายเกิดความสมดุล และยังเปนตัวขจัดของเสีย  หรือสารพิษที่เขา
สูรางกาย ต้ังแตสารปรอท  ยาฆาแมลง  หรือยาบางชนิดที่เราตองกินเขาไปและเหลือตกคาง  
ตับจะทําหนาที่ขับสารพิษออกมาโดยสารกลูตาไธโอนมีบทบาทสําคัญในขบวนการดังกลาว   
นอกจากนี้ รางกายเราสามารถสังเคราะหสารกลูตาไธโอนขึ้นเองได  มีคุณสมบัติเปนโปรตีนชนิด
หนึ่ง มีหนาที่ปกปองเน้ือเยื่อของอวัยวะทุกสวน  โดยการตอตานอนุมูลอิสระที่สะสมอยูตามสวน
ตาง ๆ และกระตุนภูมิคุมกันของรางกาย ชวยตับในการทําลายและขจัดสารพิษออกจากรางกาย 
ทําหนาที่สังเคราะหโปรตีน   ชวยใหเม็ดเลือดแดงมีความแข็งแรง  ชวยเรงกายซึมผานของ
สารอาหารเขาสูเซลล 
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 ในทางการแพทยไดนํากลูตาไธโอนมาใชเปนยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทบกพรอง  
เชน  โรคพารกินสัน  โรคอัลไซเมอร  โรคปลายประสาทอักเสบ  มะเร็งกระเพาะอาหาร  และ
มะเร็งตอมลูกหมาก มานานกวา  30 ป รักษาผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ภาวะรางกายออนแอ  นํา
กลูตาไธโอนมาใชในการรักษาผลแทรกซอนจากการเกิดโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก  ผล
แทรกซอนจากการผาตัดที่ทําใหเกิดความผิดปกติการทํางานของไต  รักษาความเปนหมันในเพศ
ชาย  ชวยในการรักษากลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  ปองกันพิษตอระบบประสาทเนื่องจากการใชยา  
cisplatin  ในผูปวยมะเร็ง  ชวยในโรคหลอดเลือดแดงสวนปลายอุดตัน   
ตับแข็ง  และเลือดออกในสมอง     โดยวิธีการใชกลูตาไธโอนนั้น ไดทั้ง 
รับประทาน และการฉีดเขาเสนเลือดหรือกลามเนื้อ  ซึ่งตองอยูในความ 
ดูแลของแพทยที่มีความรูความชํานาญ  นอกจากฉีดแลว ยังใชสูดดมได 
อีกดวยขึ้นอยูกับโรควาเหมาะกับการใชสารชนิดน้ีดวยวิธีการใด 
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 จากขอบงใชของกลูตาไธโอน  จะเห็นไดวาไมมีขอบงใชในการทําใหผิวขาว แตที่มีผูนํา  
กลูตาไธโอนมาใชเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือรับประทานหรือใชฉีดเพื่อใหผิวขาวโดยอาศัย
กลไกการออกฤทธิ์ที่อาจอธิบายไดดัง น้ี  คือ กลูตาไธโอนไปยับยั้ งเอนไซมไทโรซิ เนส  
( tyrosinase)  เ ป ลี่ ย น ก า ร ส ร า ง ยู เ ม ล า นิ น  ( eumelanin)  ซึ่ ง เ ป น สี ผิ ว ค ล้ํ า เ ป น                    
ฟโอเมลานิน (phaeomelanin)                                ซึ่งเปนสีผิวจางหรือผิวขาว   
แตอยางไรก็ตามการเพิ่ม                                         ฟโอเมลานิน   (เม็ดสีขนาด
เล็กพบในคนตะวันตก )                                          ของกลูตาไธโอนทําใหสีผิว
จางลง  แตเปนชวงระยะเวลา                                     สั้นๆ  ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ระดับยีน เมื่อหยุดการใช                                        กลูตาไธโอน  รางกายก็จะ
สรางยูเมลานิน                                                 (เม็ดสีที่พบมากในคนผิวคล้ํา)   
เหมือนเดิมและสีผิวกลับมาคล้ําเชนเดิม  ทั้งน้ีการทําใหผิวขาวโดยใชกลูตาไธโอนเปนเพียง
ผลขางเคียงเทานั้น  ยังไมมีผลงานวิจัยรับรองวาใชเปนยาที่ทําใหผิวขาวได และไมมีขอมูลยืนยัน
ถึงขนาดที่รับประทาน  ระยะเวลา   และผลขางเคียงจากการใชเปนเวลานาน อยางแนชัด ทําให
การใชกูลตาไธโอนมีความเสี่ยงในเรื่องของการไดไมคุมเสีย  และเปนอันตรายตอสุขภาพได 
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 กอนอื่นตองสรางความเขาใจกันกอนวาการอนุญาตผลิตภัณฑเสริมอาหารที่เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  293)  พ.ศ.  2548  เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร คือ 
ผลิตภัณฑดังกลาวจะตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานที่กําหนด ไดแก  มีคุณลักษณะเฉพาะตามชนิด
ของผลิตภัณฑน้ัน ๆ  ไมพบจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  สารพิษจากจุลินทรียสารพิษตกคาง  สาร
เปนพิษอื่น  สารปนเปอน  หรือยาสัตว   ตกคางเกินในปริมาณที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เปนตน  และฉลากตองไดรับอนุญาตกอนนําไปใช  แตไมจําเปนตองมีหลักฐาน
แสดงประสิทธิภาพที่แนชัด  ดังน้ันผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผานการรับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)  ไมไดหมายถึงสามารถรักษาบรรเทาโรคใด ๆ  ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานภายในรางกาย  หรือชวยเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกายได  
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสารกลูตาไธโอนก็เชนกัน     ไมชวยทําใหผิวขาวขึ้นได    เน่ืองจากสาร 
กลูตาไธโอนไมสามารถถูกดูดซึมจากกระเพาะอาหาร จะถูกยอยสลายและขับออกทางลําไส   
การกลาวอางวากินกลูตาไธโอนแลวชวยใหผิวขาว  จึงเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย  ขอหาขายยาที่
ไมไดขึ้นทะเบียนตํารับยา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  3  ป  หรือปรับไมเกิน  5  พันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเสริมอาหารกลูตาไธโอนมักจะนําสารอื่น ๆ  มาผสมในสูตรเพ่ือ
นํามาใชประกอบสรรพคุณการทําใหผิวขาว  เชน  กลูตาไธโอน  200-300  มิลลิกรัม  สารสกัด
จากเม็ดองุน  30-50  มิลลิกรัม สารสกัดจากเปลือกสน  20-30  มิลลิกรัม  โปรตีนถ่ัวเหลือง 
สารสกัดจากทับทิม  สารสกัดจากตระกูลเบอรรี่  สารสกัดจากสนหางฟา  คอลลาเจนจากปลา
ทะเล  ตังกุย  สารสกัดจากแอบเปล  กลุมวิตามิน  และอื่น ๆ  ซึ่งหากพิจารณาจาก
สวนประกอบดังกลาวบางตัวมีสรรพคุณที่ทําใหผิวแลดูขาวขึ้นได  ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคเกิดความ
เขาใจผิดคิดวากลูตาไธโอนเปนสารตัวหลักที่ทําใหผิวขาวได    มีงานวิจัยที่ชัดเจนวาการไดรับสาร 
กลูตาไธโอนโดยวิธีรับประทานรางกายไมสามารถนําไปใชประโยชนได  เพราะไมถูกดูดซึมใน
ระบบทางเดินอาหาร ใครที่คิดวาจะรับประทานผลิตภัณฑกลูตาไธโอนเพื่อเพ่ิมความขาวอาจตอง
ผิดหวัง 
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 สารกลูตาไธโอนที่เปนตัวยาฉีดเขารางกาย   อย.  ไมไดมีการขึ้นทะเบียนตํารับยาแต
อยางใด หากแพทยนําไปฉีดใหคนไขถือเปนเรื่องผิดกฎหมาย  แมจะเปนตัวยานําเขาหรือลักลอบ
ซื้อมาจากตางประเทศก็ผิดกฎหมายทั้งน้ัน  เนื่องจากยังไมไดรับการขึ้นทะเบียนกับ อย.  และใน
สวนที่อางวาสารกลูตาไธโอนผานการรับรองจาก อย. น้ัน ก็เปนเพียงอนุญาตใหใชในรูปแบบ
กรดอะมิโนที่ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือใชรับประทานรวมกับวิตามินเปน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงรางกายเทาน้ัน และที่สําคัญไปกวาน้ันคือ ขณะนี้ยังไมมีงานวิจัยหรือ
การศึกษาที่ดีพอ ที่จะยืนยันไดชัดเจนวากลูตาไธโอนใชเพ่ือทําใหผิวขาวจริงหรือไม  รวมถึงขนาดที่ใช
รับประทาน  ระยะเวลา  และผลขางเคียงจากการใชกลูตาไธโอน  ดวยเหตุน้ีเองที่อาจเปน
อันตราย และมีผลขางเคียงไดหากผูใชหลงเชื่อแตคําโฆษณาอวดอางของผูประกอบการ 
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 การโฆษณาโออวดสรรพคุณกลูตาไธโอนสามารถพบเห็นไดตามสถานเสริมความงาม
ทั่วไป โดยโออวดสรรพคุณเกินจริงวาฉีดสารกลูตาไธโอนเขาไปในรางกายแลวจะเกิดปฏิกิริยาทํา
ใหผิวขาวสวยใส  เพ่ือหลอกลวงผูบริโภคใหมาใชบริการ  ทําใหเสียเงินเปนจํานวนมาก  และยัง
พบปญหาการโฆษณาโออวดสรรพคุณเกินจริงทางเคเบิลทีวี และตามอินเตอรเน็ต  ที่รายไปกวา
น้ัน     ยังพบวามีรถเรเคลื่อนที่ใหบริการฉีดสารกลูตาไธโอน ตามสถานที่ตาง ๆ อีกดวย  จึง
ขอใหผูบริโภคระวังอยาหลงเชื่อ   ใหตระหนักไวกอนวาผูใหบริการไมใชแพทย  และอยาเห็นแก
ราคาถูก เพราะอาจเกิดผลขางเคียงที่เปนอันตราย  โดยผลขางเคียงที่เปนอันตรายน้ันเกิดจาก
การรับประทาน หรือฉีดกลูตาไธโอนเขาไปในรางกายสงผลใหเม็ดสีเมลานินในผิวหนังและที่จอตา
ลดลง  ทําใหจอตารับแสงไดนอยลง  เสี่ยงตอการมองเห็นในอนาคต  และหากเม็ดสีที่ผิวหนัง
ลดลง โอกาสทําใหผิวเหี่ยวยนเร็ว  และแกเร็วขึ้น  รวมทั้งเพ่ิมความเสี่ยงของโรคมะเร็งใน
ผิวหนังดวย 
 จากการที่ยังไมมีผลการศึกษาที่ชัดเจนและไมมีหลักฐานการวิจัยเพียงพอสําหรับ 
กลูตาไธโอนที่ใชเปนยาทําใหผิวขาว  อย.จึงยังไมเคยขึ้นทะเบียนกลูตาไธโอนเปนยาที่มีขอบงใชวา
ทําใหผิวขาว   ดังน้ันควรตระหนักและศึกษาอยางรอบคอบกอนการใชกลูตาไธโอนเพราะ
ผลขางเคียงที่ไดรับจากการใชน้ันรุนแรงมากอยางไมคุมที่จะเสี่ยง 
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