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คุณประโยชนของสารกาบาท่ีมีตอสุขภาพ 

A Greatly Useful of GABA for Health 
จันทรพร ทองเอกแกว1 

 

บทคัดยอ 

แกมมา อะมิโนบิวทิเรต (-aminobutyrate) หรือกาบา (GABA) ผลิตจากกระบวนการดีคารบอกซิเลช่ัน 

(decarboxylation) ของกรดอะมิโนกลูตามิก ทําหนาที่เปนสารส่ือประสาทประเภทสารยับยั้งในระบบประสาท

สวนกลาง เพื่อรักษาสมดุลในสมองที่ไดรับการกระตุน ทําใหสมองเกิดการผอนคลายและลดความกังวล ทําใหนอน

หลับสบาย อีกทั้งยังชวยกระตุนตอมไรทอซ่ึงทําหนาที่ผลิตฮอรโมนที่ชวยในการเจริญเติบโตและเกิดการสราง

เน้ือเยื่อกลามเน้ือ ในทางการแพทยสารกาบาไดถูกนํามาใชในการรักษาโรคเก่ียวกับระบบประสาทตาง ๆ หลายโรค 

เชน โรคนอนไมหลับ โรควิตกกังวล และโรคลมชัก เปนตน นอกจากน้ีผลการรายงานทางวิทยาศาสตรและทางการ

แพทยยังพบวาสารกาบายังมีผลชวยลดความดันโลหิต ลด LDL (low density lipoprotein) ลดอาการอัลไซเมอร 

และยับยั้งการสรางเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดเชนกัน 

 

ABSTRACT 

γ-aminobutyrate or GABA is synthesized from glutamate using the reaction of 

decarbaxylation. It is the chief inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous 

system. It plays a role in regulating neuronal excitability throughout the nervous system that 

makes human brain relaxing and anti-anxiety. GABA is also directly responsible for anterior 

pituitary encouraged which increases the amount of human growth hormone and the regulation 

of muscle tone. In medicine, GABA is used for some neurological disorder treatment such as 

sleep disorder, anxiety and epilepsy by oral administration. There is also more scientifically and 

medicinally relevant evidence that GABA has a blood-pressure-lowering effect, low density 

lipoprotein-lowering effect, preventive effect on Alzheimer’s disease and an inhibitory action on 

leukemia cell proliferation and has a stimulatory action on the cancer cell apoptosis. 
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สาร GABA คืออะไร 

แ ก ม ม า  อ ะ มิ โ น บิ ว ทิ เ ร ต  (-

aminobutyrate) หรือ กาบา (GABA) เปนกรดอะมิโน

ที่ ผ ลิ ต จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ดี ค า ร บ อ ก ซิ เ ล ช่ั น 

(decarboxylation) ของกรด อะ มิ โนกลู ตา มิ ก 

(glutamic acid) โดยการเรงของเอนไซม กลูตาเมต 

คารบอกซิเลส (glutamate decarboxylase) และ ใช

วิตามินบีหกในรูปไพริดอกซอลฟอสเฟต (pyridoxal 

phosphate; PLP) เปนโคแฟคเตอร ดังรูปที่ 1 

(Lehninger et al., 1993) มีบทบาทสําคัญในการทํา

หนาที่ เปนสาร ส่ือประสาทชนิดยับยั้ ง  (inhibitory 

neurotransmitter) ในระบบประสาทสวนกลาง เปน

สารส่ือประสาทชนิดที่ผานบริเวณเช่ือมตอระหวางเซลล

ประสาท จึงทําใหกระแสประสาทผานไดนอยลง เพื่อ

รักษาสมดุลในสมองที่ไดรับการกระตุน ทําใหสมองเกิด

การผอนคลายและนอนหลับสบาย (Petroff, 2002; 

Roth et al., 2003; Schousboe and 

Waagepetersen, 2007) อีกทั้งยังชวยกระตุนตอมใต

สมองสวนหนา (anterior pituitary gland) ซ่ึงทํา

หนาที่ผลิตฮอรโมนชวยในการเจริญเติบโต (human 

growth hormone; HGH) ทําใหเกิดการสรางเน้ือเยื่อ

กลามเน้ือ และเกิดสารปองกันไขมันที่ช่ือ lipotropic 

สงผลในการชวยปองกันการสะสมไขมันในรางกาย 

(Powers et al., 2008) 
 

 
รูปท่ี 1 การสังเคราะหสารกาบาจากกรดอะมิโนกลูตาเมต (Lehninger et al., 1993) 

 

แหลงของสารกาบา 

รางกายจะไดรับสารกาบาจาก 2 ทาง คือ 

1. จากอาหารที่มีปริมาณสารกาบาสูง ไดแก 

ใบชาแหง แตงเมลอน มะเขือเทศ กิมจิ (kimchi) ชอค

โกแลต (chocolate) ขาวกลองงอก ฟกทองและเตาหู 

ปริมาณสารกาบาที่พบจากแหลงตาง ๆ แสดงดังตาราง

ที่ 1 เน่ืองจากประเทศไทยเปนแหลงปลูกขาวอันดับ 

ตน ๆ ของโลก จึงไดมีการศึกษาวิจัยสารกาบาที่ไดจาก

ขาวกลองงอกในขาวไทยหลายสายพันธุ จากงานวิจัย

ของพัชรี (2550) พบวาสารกาบาจะเพิ่มขึ้นสูงมาก
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ระหวางการงอก และจากการวิเคราะหสารกาบา ที่มี

ปร ิมาณอะไมโลสแตกตางกัน โดยใชเครื ่อง high 

pressure liquid chromatography (HPLC) พบวา

ปริมาณสารกาบา ในขาวเจาชนิดที ่ม ีอะไมโลสต่ํา 

(low amylose) อยูระหวาง 31.0-37.2 มิลลิกรัมตอ 

100 กรัม ขาวเจาชนิดอะไมโลสสูง (high amylose) มี

อยู 21.4-28.8 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม สวนขาวเหนียวมี

ปริ ม าณสาร กาบ าอยู ในช วง ระหว า ง  29.6-72.8 

มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ภาพลักษณะขาวกลองงอก 

แสดงดังรูปที่ 2 

2. จากการสังเคราะหขึ้นเองในรางกาย โดย

การย อยสลาย นํ้ าตาลกลู โคสผ านกระบวนการ 

ไกลโคไลซิส เพื่อใหไดผลผลิตเปนสารไพรูเวท จากน้ัน

สารไพรูเวทจะเขาสูวัฏจักรเครปส ทําใหไดสารตัวกลาง

คือ แอลฟา คีโตกลูตาเรต (-ketoglutarate) ที่

สามารถนําไปใชสําหรับการสังเคราะหกรดกลูตามิกที่

เปนสารตั้งตนสําหรับสารกาบา โดยอาศัยการทํางาน

ของเอนไซม GABA -oxoglutarate transaminase 

(GABA-T) (Osen and DeLorey, 1999) ดังรูปที่ 3 

โดยจะพบสารกาบาที่รางกายสังเคราะหขึ้นปริมาณสูง

ในสมอง ดังน้ันหากรางกายไดรับกลูโคสก็จะสงผลให

สมองมีการสรางสารกาบาอันจะทําใหสมองเกิดการ

ผอนคลายได นอกเหนือจากการไดรับจากอาหารอีก

ทางหน่ึงเชนกัน 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารกาบาที่พบจากแหลงตาง ๆ (Matsumoto et al., 1997; Cho et al., 2011) 

แหลงของสารกาบา ปริมาณสารกาบา (มิลลกิรัมตอ 100 กรัม) 

ใบชาแหง 100-200 

แตงเมลอน 74.5 

มะเขือเทศ 62.6 

กิมจิ 59.4 

ชอคโกแลต 14.5 

ขาวกลองงอก 10.0 

ฟกทอง 9.7 

เตาหู 6.4 
 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะของขาวกลองงอก (สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข, 2552) 
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รูปท่ี 3 การสังเคราะหสารกาบาจากนํ้าตาลกลูโคสผานสารตัวกลางจากวัฏจักรเครปสโดยการทํางานของเอนไซม 

GABA α-oxoglutarate transaminase (GABA-T) (Page et al., 1989) 
 

คุณประโยชนของสารกาบาตอสุขภาพ 

ในปจจุบันสารกาบาเปนที่ รู จัก กันอยาง

กวางขวางและมีความนาสนใจในการบริโภคอาหารที่มี

ปริมาณสารกาบาสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากมีรายงานการศึกษา

เก่ียวกับคุณสมบัติของสารกาบาที่ เปนประโยชนตอ

สุขภาพหากรางกายไดรับเขาไป อันจะมีผลในการชวย

ชะลอหรือลดอัตราเส่ียงของการเกิดอุบัติการณของโรค

ตาง ๆ หลายโรค สําหรับคุณประโยชนของสารกาบาที่มี

ตอสุขภาพ จากรายงานการศึกษา อาทิเชน 

1. ชวยลดความดันโลหิตสูง จากรายงาน

การศึกษาของ Inoue et al. (2003) ไดทดลองใช 

นมเปรี้ยวที่มีสวนผสมของสารกาบากับผูปวยที่เปนโรค

ความดันโลหิตสูงในระดับกลาง (mild hypertensive) 

พบวา ความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญภายใน

ระยะเวลา 2-4 สัปดาห และยังคงลดตอเน่ืองนานถึง 

12 สัปดาห ตลอดระยะเวลาที่ไดมีการรับประทานนม

ดังกลาวเขาไป พบวาคาความดันโลหิตที่ลดลงไป จะมี

คาเฉล่ียของความดันโลหิตในชวงหัวใจบีบตัว (systolic 

BP) ประมาณ 17.4+/-4.3 มิลลิเมตรปรอท และมี

คาเฉ ล่ียของความดันโลหิตในชวงหัวใจคลายตัว 

(diastolic BP) ประมาณ 7.2+/-5.7 มิลลิเมตรปรอท 

ผลของการลดความดันโลหิตนอกจากจะลดอาการปวด

ศีรษะเน่ืองจากความดันโลหิตสูง ยังลดโรคแทรกซอนที่

เกิดจากความดันโลหิตสูง เชน โรคหัวใจ โรค กลามเน้ือ

หัวใจขาดเลือด หัวใจโต โรคไต การเกิดโปรตีนใน

ปสสาวะ (คลังความรูทางสุขภาพและการจัดการความรู 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี, 2555) 

ดังน้ันจะเห็นวาหากรางกายไดรับสารกาบาจะชวยลด

ภาวะเส่ียงตอการเปนโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง

โดยทางออมไดอีกทางหน่ึงดวย 

2. ยับยั้งการกระจายตัวของเซลลมะเร็ง จาก

รายงานการศึกษาของ Oh and Oh (2004) ไดทําการ

ทด ลองก าร ให ส า ร ส กัด ก าบ า ใน เ ซลล  Mouse 

leukemia L1210, เซลล  human acute 

lymphoblastic leukemia Molt4 และ human 

cervical cancer HeLa cells เปรียบเทียบกับการ
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ทดลองควบคุมที่ไมใหสารสกัดกาบา พบวา สารกาบา

สามารถยับยั้งการกระจายตัวของเซลลมะเร็งเหลาน้ีได 

นอกจากน้ีสารสกัดสารกาบายังชวยเพิ่มการเ กิด 

apoptosis ของเซลล Mouse leukemia L1210 ได

อีกดวย จากการทดลองน้ี จึงเปนแนวทางในการใชสาร

กาบามาชวยเพิ่มประโยชนทางเภสัชวิทยาในการพัฒนา

สารที่ มีผลตอการชะลอหรือยับยั้งไมใหเซลลมะเร็ง

ประเภทตางๆรุกรานไปที่อวัยวะตาง ๆ ไดหรือเติบโตได 

3. ผลตอการรักษาผูปวยพิษสุราเรื้อรัง จาก

รายงานการศึกษาของ Oh et al. (2003) ไดศึกษา

ปริมาณความเขมขนของไลโปโปรตีนโคเลสเตอรอลใน

ซีรั่มของตับ และเอนไซมที่บงบอกถึงการถูกทําลายของ

ตับ ไดแก เอนไซม aspartate aminotransferase 

และเอนไซม alanine aminotransferase ในหนูที่ให

อาหารที่มีเอทานอล และอาหารที่มีเอทานอลและสาร

กาบาเปรียบเทียบกับอาหารอยางเดียวที่เปนชุดควบคุม 

เปนเวลา 30 วัน พบวา หนูที่ไดรับอาหารที่มีเอทานอล

ร วม ด ว ย จะ มีป ริ ม า ณ  Serum low-density 

lipoprotein cholesterol (LDL-C) ที่เปนสาเหตุของ

โรคหลอดเลือดแดงแข็งในซีรั่ม ปริมาณของเอนไซม 

aspartate aminotransferase และ alanine 

aminotransferase เพิ่มขึ้น ในขณะที่หนูที่ ไดรับ

อาหารที่ มีเอทานอลและสารกาบาจะมีปริมาณของ 

high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ซ่ึง

เปนโคเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้นลดปริมาณของเอนไซมที่

ทําลายเซลลตับ นอกจากน้ียังพบวา การไดรับสารกาบา

ยังชวยปองกันการเพิ่มขึ้นของไตรกลีเซอไรดและ

ปริมาณโคเลสเตอรอลรวม จากการไดรับเอทานอล

เชน กัน  ส าร กาบ าจึ ง มีบทบาทเป นส าร โภ ชนา

บําบัดรักษาและปองกันโรคตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับโรคพิษ

สุราเรื้อรังได 

4. ผลตอการเรียนรูและความจํา จากรายงาน

การศึกษาของ Ito and Ishikawa (2004) พบวา สาร 

กาบาสามารถลดการเกิดอาการอัลไซเมอร และโรค

ความผิดปกติของสมอง เชน อาการหลงลืมและโรค

วิตกจริต ตอมามีงานวิจัยที่สนับสนุนผลของสารกาบา

ตอการเรียนรูที่จะสงผลตอการลดอาการอัลไซเมอรของ 

Mamiya et al. (2007) ที่ไดทําการทดลองในหนู 

พบวาการบริโภคขาวกลองงอกที่มีสารกาบามากกวา

ขาวกลองปกติ 15 เทา จะสามารถปองกันการทําลาย

สมองจากสารเบตา-อไมลอยดเปปไทด (Beta-amyloid 

peptide) ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคอัลไซเมอรได 

5. ผลต อการลดโรคเครียด โรคซึมเศร า 

และโรควิตกกังวล จากผลการทดลองเกี่ยวกับการ

ไดรับสารกาบา กรดอะมิโนกลูตามีน (glutamine) 

และกรดอะมิโนไกลซีน (glycine) เขาสูรางกายจะ

สามารถชวยลดการทํางานของระบบประสาทที่

เ ก่ียวของกับอารมณ  และความรู สึก เชน การลด

ความเครียด ความกังวล อาการหลงลืม และอาการส่ัน

กระตุกได สําหรับกลไกการทํางานของสารกาบาจะเริ่ม

จาก สารกาบาจะไปจับกับตัวรับ (GABAA receptors) 

ทําใหคลอไรคอิออน (Cl-) เขาเซลลมากขึ้น ดังรูปที่ 4 

พรอมกับขับโปแตสเซียมอิออน (K+) ออกจากเซลล จึง

สงผลใหภายในเซลลประสาทมีความเปนลบมากขึ้น ซ่ึง

เปนภาวะที่ยากแกการกระตุนเซลลประสาท ทําให

เซลลประสาทเกิดการผอนคลาย ในทางการแพทยจึง

นําสารกาบามาใชเพื่อการรักษาโรค โรควิตกกังวล โรค

นอนไมหลับ โรคลมชัก เปนตน (Okada et al., 2000; 

Abdou et al., 2006; Yoto et al., 2012) 
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รูปท่ี 4 กลไกการทํางานของสารกาบาในการนําคลอไรคอิออนเขาเซลล (Dubuc, 2002) 

 

จากคุณประโยชนดังกลาวขางตน ในทาง

การแพทยไดนําสารกาบามาใชในการรักษาโรคเก่ียวกับ

ระบบประสาทตาง ๆ หลายโรค เชน โรคนอนไมหลับ 

โรควิตกกังวล โรคลมชัก ลดความดันโลหิต ลด LDL 

(low density lipoprotein) และลดอาการอัลไซเมอร 

เปนตน 
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