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ริวรอยบนหน้าผาก รอบดวงตา ร่องแก้ม และถุงใต้ตาบนใบหน้าคือสัญลักษณ์ของคนมี

อายุ นอกจากนั นยังพบริวรอยตามผิวหนังลําตัว มือ แขน ขา และตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที

ต้องสัมผัสกับสิงแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิงแสงแดด ความร้อน อากาศทั งทีแห้งและ

ร้อนชืน 

ยาต้านความชรา  

เป็นสิงทีคนส่วนใหญ่เรียกหา มีการวิจ ัยพบว่าร่างกายของคนเรา ตอนทีเป็นเด็กจะมี

ฮอร์โมนทีทําให้ร่างกายเจริญเติบโตซึงเรียกว่า โกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone) เป็น

ฮอร์โมนทีสร้างขึนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนชนิดนีทําหน้าทีเกียวกับการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย สร้างกล้ามเนือ กระตุ้นการสร้างมวลกระดูก ช่วยย่อยนําตาลและไขมัน ส่งเสรมิการ

ทํางานของระบบต่างๆในร่างกาย พอถึงว ัยกลางคน ปริมาณการผลิตฮอร์โมนจากต่อมจะลดลง 

และเมืออายสุูงว ัยขึนตั งแต่อายุ  ปีขึนไป ฮอร์โมนชนิดนีจะลดลงเหลือเพียง %  ทําให้

ผิวหนังเหียวย่น หย่อนยาน กล้ามเนือเหลว ไขมันลงพุง ความสดใสหรือกระปรีกระเปรา่หดหาย 

ความเครียดความกังวลเข้าแทนที ผิวหนังซีด กระดูกบาง นอนไม่หลับ ฯลฯ  

เนืองจากประโยชน์ของโกรทฮอร์โมน จึงมีการคิดค้นและสังเคราะหฮ์อร์โมนเลียนแบบ

ธรรมชาติขึนเพือใช้ในการรักษาคนป่ วยทีร่างกายบกพร่องในการสร้างโกรทฮอร์โมนแต่กําเนิด 

ทําให้ร่างกายไม่สมส่วน แขนขามีกล้ามเนือลีบ รูปร่างแคระแกรน  

โกรทฮอร์โมนสังเคราะห ์ 

ได้ร ับการยอมรับจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ให้ใช้ร ักษาคน

ป่ วยทีร่างกายบกพร่องในการสร้างฮอร์โมนชนิดนีแต่กําเนิด หรือในคนป่ วยทีมีภูมิคุ้มกัน

บกพร่องจําเป็นต้องได้ร ับโกรทฮอร์โมน อย่างไรก็ตามพบว่าในสหรัฐอเมริกา มีการนําโกรท

ฮอร์โมนมาใช้ผิดว ัตถุประสงค์ถึง % โดยถูกนํามาใช้สําหรับเป็นยาอายุว ัฒนา ชะลอวัยในผู้

นสูงอาย ุ เนืองจากโกรทฮอร์โมนจะช่วยเสริมสร้างมวลกระดูก และกล้ามเนือ ทําให้ผิวหนังเต่ง

ตึง ไม่หย่อนยาน และรู้สึกกระปีกระเป่ าหลังได้ร ับโกรทฮอร์โมน อารมณ์แจ่มเฉกเช่นหนุ่มสาว 

 

 

 

 

 

 



อาการข้างเคียงของการใช้โกรทฮอร์โมน  

ความพยายามทีจะนําโกรทฮอร์โมนมาเป็นยาต้านความชราในคนทสีุขภาพแข็งแรง 

ร่างกายไม่เป็นโรคนั น มีโทษมากกว่าคุณ เพราะจะก่อใหเ้กิดผลข้างเคียงมากมาย เช่น  

- ทําให้เกิดโรคเบาหวาน  

- เกิดมะเร็งลําไส้  

- เกิดโรคหัวใจ 

- ทําใหแ้ขน ขา บวม 

- ทําใหป้วดตามข้อและกล้ามเนือ 

- ผู้ชายทีไดร้ ับโกรทฮอร์โมน จะมีกล้ามเนืออกหรือเต้านมขยายใหญ่ 

ยาชนิดนีในป ั จจุบันจะมีการผลิตออกมาเป็นเม็ด เพือความสะดวกสําหรับการกิน จะพบ

โฆษณาตามอินเตอร์เนท ยาชนิดนีถูกจัดประเภทเป็นยาควบคุม ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นอาหาร

เสริมสําหรับเป็นยาต้านความชรา แม้แต่คลินิกแพทย์ทีจ่ายยาชนิดนีให้คนไข้ด้วยวัตถุประสงค์

ของการชะลอวัย ถือว่าผิดกฎหมาย 

นักวิทยาศาสตรแ์นะนําว่า หากเราต้องการให้ร่างกายได้ร ับโกรทฮอร์โมนเพิมขึน เพือ

ว ัตถุประสงค์ให้ร่างกายและจิตใจเป็นหนุ่มเป็นสาว เราสามารถช่วยตัวเราเองได้โดยการจัด

โปรแกรมสําหรับกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอง คือ ต้องเปลียนวิถีการดําเนินชีวิตแบบเดิมๆ เช่น 

1. ให้เวลาสําหรับการนอนหลับพักผ่อนทีมากเพียงพอทุกว ันอย่างน้อย -  ชั วโมงต่อวัน 

2. เลิกกินอาหารจานด่วน อาหารขยะทีเต็มไปด้วยนําตาล ไขมันและแป้ ง รวมทั งให้เลิก

พฤติกรรมการชอบซือและกินอาหารกล่องสําเร็จรูป อาหารถุง หรืออาหารแช่แข็งจาก

ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

3. ออกกําลังกายให้มากเพียงพอ อย่างสมําเสมอ ไม่ใช่เพียงเพือตามแฟชั น 

4. เลิกเหล้าหรืออัลกอฮอล และบุหรี 

5. พยายามเลิกกินยาสารพัดชนิดมากมายโดยไม่มีเหตุอันจําเป็น เพราะยาเหล่านั นคือเคมี

ทั งหลายทีจะทําลายตับไตและตับอ่อนเราได ้

6. ลดความเครียดจากภาระงานในแต่ละวันดว้ยวิธีต่างๆตามแต่ความชอบ เช่น ฟ ั งเพลง อ่าน

หนังสือ นั งสมาธิ  

7. ร ับประทานอาหารเสริมทีผ่านการวิจ ัยทีน่าเชือถือ เช่น เช่น แคลเซียมเพือเสริมกระดูก 

ผลิตภัณฑ์จากถั วเหลือง ผักใบเขียว ผลไม้สด เป็นต้น 

พบว่าผู้ทีสามารถควบคุมตนเองให้เปลียนวิธีดําเนินชีวิตเช่นนีได ้ โดยเฉพาะอย่างยิงผู้ที

สามารถบังคับตนเองให้ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ จะเห็นผลชัดเจนเพียงไม่กีเดือนว่า 

ผิวพรรณเต่งตึง สภาพจิตใจสดใส ไม่หดหู่ ระบบขับถ่ายดี สุขภาพแข็งแรง ทั งนีเป็นผลมาจาก

การกระตุ้นการให้ร่างกายสร้างโกรทฮอร์โมนเองโดยไม่ต้องกินยาหรือฉีดยาเข้าสู่กระแสเลือด 

ไม่ต้องพึงเข้มฉีดยา ไม่มีความเสียงกับการเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย  



คนเราไม่สามารถทีจะเพียงแต่คิดอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวและไม่อยากแก่ด้วยการไปพบ

แพทย์ทคีลินิค ให้แพทย์จ่ายยา ฉีดยา ลอกหน้าให้ใส หรือดึงหน้าร้อยไหมให้ตึงหรืออืนๆ เพราะ

สภาพจิตใจไม่ได้ดีขึนด้วย ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ส ัมพันธ์กัน 

นักวิทยาศาสตร์พบว่า คนทีสุขภาพแข็งแรงคือผู้ทีโดยอัตโนมัติอยู่ในโปรแกรมของการ

ชะลอวัย ทําให้มีอายุยืนยาว ชาวตะวันตกในประเทศทีเจริญมากๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จะพบว่า

ชาวอเมริกันทุกว ันนีจะเรียกได้ว่าอยู่ในโปรแกรม “เร่งความชราภาพ” ไม่ใช่ชะลอความชรา

ภาพ เนืองจากผู้คนส่วนใหญ่มักจะหลีกเลียงหรือผัดผ่อนการออกกําลังกาย กินอาหารจานด่วน

และอาหารขยะเป็นประจํา กินอาหารประเภทแป้ งและนําตาลปริมาณมาก บางคนอยู่ในว ัยหนุ่ม

สาว แต่ทํางานมากเกินพอดี มีเวลาพักผ่อนน้อยเกนิไป เกิดความเครียด แต่พยายามดูแล

ตนเองด้วยการกินไวตามินและอาหารเสริมเป็นกํามือเพราะคิดว่าจะช่วยชะลอวัยได้ ความจริง

พฤติกรรมเหล่านีเป็นการดําเนินชีวิตทีอยู่ในโปรแกรม ‘เร่งความชราภาพ’ โดยไม่รู้ต ัว 

ทุกท่านลองพิจารณาตนเองดูว่า ท่านอยู่ในโปรแกรมแบบไหน ‘เร่งให้ตวัเองแก่เร็ว’ 

หรือไม?่ แต่พยายามถามหาและเรียกร้องเทคโนโลยีของการชะลอความแก่! 
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