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กรดอะมิโนเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของโปรตีน กรดอะมิโน
แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง กรดอะมิโน
สูตรออร์นิทีน อาร์จินีน และกลูตามีน มีคุณสมบัติที่
ให้ผลดีต่อการทำางานของอวัยวะสำาคัญ คือ ตับ ไต 
สร้างกล้ามเนื้อ และยังกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน 
ฮอร์โมนแห่งการย้อนวัยอีกด้วย

ผลต่อตับ และไต
แอล-ออร์นิทีน 
 มีบทบาทต่อร่างกายในการช่วยกระตุ้นการเผาผลาญแอลกอฮอล์ 
โดยทำาลายแอลกอฮอล์  และอะเซทัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำาให้เกิด
อาการเมาค้าง คือ อาการไม่สบายต่างๆ ภายหลังการดื่มแอลกอฮอล์  
นอกจากน้ีคือทำาให้หลับลึกข้ึน แม้หลังจากด่ืมสุรา และยังกระตุ้นการสร้าง
โกรท ฮอร์โมน ออร์นิทีนยังทำาลายแอมโมเนีย ซ่ึงเป็นพิษต่อไต และสมอง 
ที่ยุโรปใช้เป็นยารักษาโรคตับ  และโรคไต  ในกรณีตับ  และไตเสื่อม
อย่างรุนแรง หรือตับวาย ไตวาย จากประสิทธิภาพในการทำาลายแอมโมเนีย
 
แอล-อาร์จินีน 
 มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน ในหนูทดลองท่ีมีภาวะไตวาย พบว่า 
ทำาให้อัตราการกรองดีขึ้น และมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น 
นอกจากน้ี แอล-อาร์จินีน ยังเป็นสารต้ังต้นในการสร้างสารสำาคัญในร่างกาย 
คือ ไนตริก ออกไซด์ ซึ่งช่วยขยายหลอดเลือด  และทำาให้หลอดเลือด
ยืดหยุ่นได้ดีขึ้น  ทำาให้ช่วยลดความดันโลหิต  อันเป็นผลข้างเคียงของ
ภาวะไตวาย และยับย้ังการเกิดสาร AGE (Advanced Glycation End 
Products) ซ่ึงเป็นสารท่ีทำาให้หลอดเลือดอักเสบอีกด้วย

 มีผลงานวิจัยการให้ แอล-อาร์จินีน และแอล-ออร์นิทีน ร่วมกัน
ในเซลล์ตับของหนูทดลองท่ีเป็นไตวาย พบว่า มีกรดกัวนิดิโอซัคซินิค 
(Guanidiosuccinic Acid) ซ่ึงเป็นสารจากการท่ีมียูเรีย (Urea) ค่ังในตับ
ลดลง แสดงว่ามีสภาวะการทำางานของไตดีขึ้น

แอล-กลูตามีน 
 เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นหนึ่งในสารตั้งต้น
การสร้างกลูต้าไธโอน ซึ่งมีคุณสมบัติลดการถูกทำาลายของไตโดย
อนุมูลอิสระ ซึ่งกลูต้าไธโอนสำาคัญมากกับการล้างพิษตับ ไตที่เสื่อม
จะมีอนุมูลอิสระอยู่สูง และอนุมูลอิสระที่สูงก็จะทำาลายไตให้เสื่อม
ลงไปอีก กรดอะมิโนหลายตัวที่ทำาหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระได้ คือ 
แอล-อาร์จินีน และแอล-กลูตามีน

ผลต่อโกรท ฮอร์โมน 
 กรดอะมิโนในสูตรท่ีเหมาะสม สามารถกระตุ้นการหล่ังโกรท ฮอร์โมน
จากธรรมชาติ ได้ใกล้เคียงกับการฉีด ท้ังยังตัดปัญหาเร่ืองผลข้างเคียง
จากการฉีด และยังมีราคาถูกกว่ามากมายด้วย ผลของโกรท ฮอร์โมน 
ไม่ว่าจะมาจากการฉีด  หรือการรับประทาน  ยังทำาให้ผิวหนังช้ันหนังแท้
หนาขึ้น  ริ้วรอยลดลง  แลดูอ่อนเยาว์  ผม  และเล็บแข็งแรงขึ้น 
ผมดกดำาเป็นเงาอีกด้วย ทั้ง แอล-อาร์จินีน แอล-ออร์นิทีน และ
แอล-กลูตามีน มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมนจาก
ต่อมใต้สมองได้ด้วย

ผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อ
แอล-อาร์จินีน
 มีงานวิจัยเพิ่มกล้ามเนื้อในหนูทดลองที่กินแอล-อาร์จินีน ก่อน
การออกกำาลังกายบนลู่ว่ิง ปรากฏว่า มวลกล้ามเนื้อของหนูทดลอง
เพิ่มขึ้น และแอล-อาร์จินีน ยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอีกด้วย 
ในขณะที่แอล-กลูตามีน ป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อขณะ
ออกกำ�ลังก�ย 


