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คุณประโยชนของสารกาบาที่มีตอสุขภาพ
A Greatly Useful of GABA for Health
จันทรพร ทองเอกแกว1
บทคัดยอ
แกมมา อะมิโนบิวทิเรต (-aminobutyrate) หรือกาบา (GABA) ผลิตจากกระบวนการดีคารบอกซิเลชั่น
(decarboxylation) ของกรดอะมิโ นกลูตามิก ทําหน าที่เปนสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ งในระบบประสาท
สวนกลาง เพื่อรักษาสมดุลในสมองที่ไดรับการกระตุน ทําใหสมองเกิดการผอนคลายและลดความกังวล ทําใหนอน
หลับสบาย อีกทั้ งยังช วยกระตุนต อมไร ทอซึ่ง ทําหนาที่ผ ลิตฮอรโมนที่ชวยในการเจริญเติ บโตและเกิ ดการสราง
เนื้อเยื่อกลามเนื้อ ในทางการแพทยสารกาบาไดถูกนํามาใชในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทตาง ๆ หลายโรค
เชน โรคนอนไมหลับ โรควิตกกังวล และโรคลมชัก เปนตน นอกจากนี้ผลการรายงานทางวิทยาศาสตรและทางการ
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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คําสําคัญ: กาบา สารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง การผอนคลายและลดความกังวล อาการอัลไซเมอร
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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 ชั่ น
(decarboxylation) ของกรด อะมิ โนกลู ตามิ ก
(glutamic acid) โดยการเร งของเอนไซม กลูตาเมต
คารบอกซิเลส (glutamate decarboxylase) และ ใช
วิ ต ามิ นบี ห กในรู ป ไพริ ด อกซอลฟอสเฟต (pyridoxal
phosphate; PLP) เป น โคแฟคเตอร ดั ง รู ป ที่ 1
(Lehninger et al., 1993) มีบทบาทสําคัญในการทํา
หน า ที่ เ ป น สารสื่ อ ประสาทชนิ ด ยั บ ยั้ ง (inhibitory
neurotransmitter) ในระบบประสาทสวนกลาง เป น

สารสื่อประสาทชนิดที่ผานบริเวณเชื่อมตอระหวางเซลล
ประสาท จึงทําใหกระแสประสาทผานไดนอยลง เพื่อ
รักษาสมดุลในสมองที่ไดรับการกระตุน ทําใหสมองเกิด
การผ อนคลายและนอนหลับ สบาย (Petroff, 2002;
Roth et al., 2003; Schousboe and
Waagepetersen, 2007) อีกทั้งยังชวยกระตุนตอมใต
สมองสวนหนา (anterior pituitary gland) ซึ่ง ทํ า
หน าที่ ผ ลิต ฮอร โมนช วยในการเจริ ญ เติบ โต (human
growth hormone; HGH) ทําใหเกิดการสรางเนื้อเยื่อ
กลามเนื้อ และเกิดสารปองกันไขมันที่ชื่อ lipotropic
ส ง ผลในการช วยป อ งกั น การสะสมไขมั นในร า งกาย
(Powers et al., 2008)

รูปที่ 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 เนื่องจากประเทศไทยเปนแหล งปลู กข าวอั นดั บ
ตน ๆ ของโลก จึงไดมีการศึกษาวิจัยสารกาบาที่ไดจาก
ขาวกลองงอกในขาวไทยหลายสายพันธุ จากงานวิจัย
ของพั ช รี (2550) พบว า สารกาบาจะเพิ่ ม ขึ้ น สู ง มาก
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ระหวางการงอก และจากการวิเคราะหสารกาบา ที่มี
ปริม าณอะไมโลสแตกตา งกัน โดยใชเ ครื ่อ ง high
pressure liquid chromatography (HPLC) พบวา
ปริม าณสารกาบา ในขา วเจา ชนิด ที ่ม ีอ ะไมโลสต่ํ า
(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 าณส าร กาบ าอยู ใ นช ว ง ระ หว า ง 29.6-72.8
มิล ลิ กรั ม ตอ 100 กรั ม ภาพลั กษณะข าวกล องงอก
แสดงดังรูปที่ 2
2. จากการสังเคราะหขึ้นเองในรางกาย โดย
การย อ ยสลายน้ํ าตาลกลู โ คสผ านกระบวนการ
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ไกลโคไลซิส เพื่อใหไดผลผลิตเปนสารไพรูเวท จากนั้น
สารไพรูเวทจะเขาสูวัฏจักรเครปส ทําใหไดสารตัวกลาง
คื อ แอลฟา คี โ ตกลู ต าเรต (-ketoglutarate) ที่
สามารถนําไปใชสําหรับการสังเคราะห กรดกลู ตามิกที่
เปนสารตั้ง ตนสําหรับ สารกาบา โดยอาศัย การทํางาน
ของเอนไซม GABA -oxoglutarate transaminase
(GABA-T) (Osen and DeLorey, 1999) ดังรูปที่ 3
โดยจะพบสารกาบาที่รางกายสังเคราะหขึ้นปริมาณสูง
ในสมอง ดั งนั้นหากรางกายไดรับกลูโคสก็จะสงผลให
สมองมี การสร างสารกาบาอั นจะทํ าให ส มองเกิ ด การ
ผอนคลายได นอกเหนื อจากการไดรั บ จากอาหารอี ก
ทางหนึ่งเชนกัน

ตารางที่ 1 ปริมาณสารกาบาที่พบจากแหลงตาง ๆ (Matsumoto et al., 1997; Cho et al., 2011)
แหลงของสารกาบา ปริมาณสารกาบา (มิลลิกรัมตอ 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

รูปที่ 2 ลักษณะของขาวกลองงอก (สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทวงสาธารณสุข, 2552)
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รูปที่ 3 การสังเคราะหสารกาบาจากน้ําตาลกลูโคสผานสารตัวกลางจากวัฏจักรเครปสโดยการทํางานของเอนไซม
GABA α-oxoglutarate transaminase (GABA-T) (Page et al., 1989)

คุณประโยชนของสารกาบาตอสุขภาพ
ในป จ จุ บั น สารกาบาเป น ที่ รู จั ก กั น อย า ง
กวางขวางและมีความนาสนใจในการบริโภคอาหารที่มี
ปริมาณสารกาบาสูง ทั้งนี้เนื่องจากมีรายงานการศึกษา
เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องสารกาบาที่ เ ป นประโยชน ต อ
สุขภาพหากรางกายไดรับเขาไป อันจะมีผลในการชวย
ชะลอหรือลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณของโรค
ตาง ๆ หลายโรค สําหรับคุณประโยชนของสารกาบาที่มี
ตอสุขภาพ จากรายงานการศึกษา อาทิเชน
1. ช วยลดความดั นโลหิ ต สู ง จากรายงาน
การศึกษาของ Inoue et al. (2003) ไดทดลองใช
นมเปรี้ยวที่มีสวนผสมของสารกาบากับผูปวยที่เปนโรค
ความดันโลหิตสูงในระดับกลาง (mild hypertensive)
พบว า ความดั นโลหิ ต ลดลงอย า งมี นัย สํ า คั ญ ภายใน
ระยะเวลา 2-4 สัป ดาห และยังคงลดต อเนื่ องนานถึ ง
12 สัปดาห ตลอดระยะเวลาที่ไดมีการรับประทานนม
ดังกลาวเขาไป พบวาคาความดันโลหิตที่ลดลงไป จะมี
คาเฉลี่ยของความดันโลหิตในชวงหัวใจบีบตัว (systolic

BP) ประมาณ 17.4+/-4.3 มิ ล ลิ เ มตรปรอท และมี
ค า เฉลี่ ย ของความดั น โลหิ ต ในช ว งหั ว ใจคลายตั ว
(diastolic BP) ประมาณ 7.2+/-5.7 มิลลิเมตรปรอท
ผลของการลดความดันโลหิตนอกจากจะลดอาการปวด
ศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตสูง ยังลดโรคแทรกซอนที่
เกิดจากความดันโลหิตสูง เชน โรคหัวใจ โรค กลามเนื้อ
หั ว ใจขาดเลื อ ด หั วใจโต โรคไต การเกิ ด โปรตี น ใน
ปสสาวะ (คลังความรูทางสุขภาพและการจัดการความรู
วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สุร าษฎร ธานี , 2555)
ดังนั้นจะเห็นวาหากรางกายไดรับสารกาบาจะชวยลด
ภาวะเสี่ย งต อการเป นโรคที่เ กิด จากความดั นโลหิ ตสู ง
โดยทางออมไดอีกทางหนึ่งดวย
2. ยับยั้งการกระจายตัวของเซลลมะเร็ง จาก
รายงานการศึกษาของ Oh and Oh (2004) ไดทําการ
ท ด ล อง ก าร ใ ห ส าร ส กั ด ก าบ าใ น เ ซล ล Mouse
leukemia L1210, เซลล human acute
lymphoblastic leukemia Molt4 และ human
cervical cancer HeLa cells เปรียบเทียบกับการ
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ทดลองควบคุมที่ไม ใหสารสกัดกาบา พบวา สารกาบา
สามารถยับยั้งการกระจายตัวของเซลลมะเร็งเหลานี้ได
นอกจากนี้ ส ารสกั ด สารกาบายั ง ช ว ยเพิ่ ม การเกิ ด
apoptosis ของเซลล Mouse leukemia L1210 ได
อีกดวย จากการทดลองนี้ จึงเปนแนวทางในการใชสาร
กาบามาชวยเพิ่มประโยชนทางเภสัชวิทยาในการพัฒนา
สารที่ มี ผ ลต อการชะลอหรื อยั บ ยั้ ง ไม ใ ห เ ซลล ม ะเร็ ง
ประเภทตางๆรุกรานไปที่อวัยวะตาง ๆ ไดหรือเติบโตได
3. ผลตอการรักษาผูป วยพิษสุราเรื้อรัง จาก
รายงานการศึกษาของ Oh et al. (2003) ไดศึกษา
ปริมาณความเขมขนของไลโปโปรตีนโคเลสเตอรอลใน
ซีรั่มของตับ และเอนไซมที่บงบอกถึงการถูกทําลายของ
ตั บ ได แ ก เอนไซม aspartate aminotransferase
และเอนไซม alanine aminotransferase ในหนูที่ให
อาหารที่มีเอทานอล และอาหารที่มีเอทานอลและสาร
กาบาเปรียบเทียบกับอาหารอยางเดียวที่เปนชุดควบคุม
เปนเวลา 30 วัน พบวา หนูที่ไดรับอาหารที่มีเอทานอล
ร วม ด วย จะ มี ป ริ มา ณ Serum
low-density
lipoprotein cholesterol (LDL-C) ที่เปนสาเหตุของ
โรคหลอดเลื อดแดงแข็ ง ในซี รั่ ม ปริ ม าณของเอนไซม
aspartate aminotransferase และ alanine
aminotransferase เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ห นู ที่ ไ ด รั บ
อาหารที่ มี เ อทานอลและสารกาบาจะมี ป ริ มาณของ
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ซึ่ง
เปนโคเลสเตอรอลชนิดดีเพิ่มขึ้นลดปริมาณของเอนไซมที่
ทําลายเซลลตับ นอกจากนี้ยังพบวา การไดรับสารกาบา
ยั ง ช ว ยป อ งกั น การเพิ่ ม ขึ้ น ของไตรกลี เ ซอไรด แ ละ
ปริ ม าณโคเลสเตอรอลรวม จากการได รั บ เอทานอล
เช น กั น ส าร กาบ าจึ งมี บท บาทเป นส าร โภ ชนา
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บําบัดรักษาและปองกันโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคพิษ
สุราเรื้อรังได
4. ผลตอการเรียนรูและความจํา จากรายงาน
การศึกษาของ Ito and Ishikawa (2004) พบวา สาร
กาบาสามารถลดการเกิ ด อาการอั ล ไซเมอร และโรค
ความผิ ด ปกติ ข องสมอง เช น อาการหลงลื ม และโรค
วิตกจริต ต อมามี งานวิ จัยที่ส นับสนุ นผลของสารกาบา
ตอการเรียนรูที่จะสงผลตอการลดอาการอัลไซเมอรของ
Mamiya et al. (2007) ที่ ได ทําการทดลองในหนู
พบว าการบริ โภคขาวกล องงอกที่ มี สารกาบามากกว า
ขาวกลองปกติ 15 เทา จะสามารถปองกันการทําลาย
สมองจากสารเบตา-อไมลอยดเปปไทด (Beta-amyloid
peptide) ซึ่งเปนสาเหตุของโรคอัลไซเมอรได
5. ผลตอ การลดโรคเครีย ด โรคซึม เศรา
และโรควิต กกัง วล จากผลการทดลองเกี่ย วกับ การ
ไดรับ สารกาบา กรดอะมิโ นกลู ตามีน (glutamine)
และกรดอะมิ โ นไกลซี น (glycine) เข าสู ร า งกายจะ
สามารถช ว ยลดการทํ า งานของระบบประสาทที่
เกี่ ย วข อ งกั บ อารมณ และความรู สึ ก เช น การลด
ความเครียด ความกังวล อาการหลงลืม และอาการสั่น
กระตุกได สําหรับกลไกการทํางานของสารกาบาจะเริ่ม
จาก สารกาบาจะไปจับกับตัวรับ (GABAA receptors)
ทําใหคลอไรคอิออน (Cl-) เขาเซลลมากขึ้น ดังรูปที่ 4
พรอมกับขับโปแตสเซียมอิออน (K+) ออกจากเซลล จึง
สงผลใหภายในเซลลประสาทมีความเปนลบมากขึ้น ซึ่ง
เป น ภาวะที่ ย ากแก การกระตุ น เซลล ป ระสาท ทํ าให
เซลลประสาทเกิดการผอนคลาย ในทางการแพทยจึง
นําสารกาบามาใชเพื่อการรักษาโรค โรควิตกกังวล โรค
นอนไมหลับ โรคลมชัก เปนตน (Okada et al., 2000;
Abdou et al., 2006; Yoto et al., 2012)
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รูปที่ 4 กลไกการทํางานของสารกาบาในการนําคลอไรคอิออนเขาเซลล (Dubuc, 2002)
จากคุ ณ ประโยชน ดั ง กล าวข า งต น ในทาง
การแพทยไดนําสารกาบามาใชในการรักษาโรคเกี่ยวกับ
ระบบประสาทตาง ๆ หลายโรค เชน โรคนอนไมหลั บ
โรควิ ตกกั งวล โรคลมชัก ลดความดั นโลหิต ลด LDL
(low density lipoprotein) และลดอาการอัลไซเมอร
เปนตน
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