โกรทฮอร์ โมน ยาต้านความชรา?
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ริวรอยบนหน้าผาก รอบดวงตา ร่องแก้ม และถุงใต้ตาบนใบหน้าคือสั ญลั กษณ์ของคนมี
อายุ นอกจากนั นยั งพบริวรอยตามผิวหนังลําตั วมือ แขน ขา และตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที
ต้องสั มผั สกั บสิงแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ งแสงแดด ความร้อน อากาศทั งทีแห้งและ
ร้อนชืน
ยาต้านความชรา
เป็นสิงที คนส่วนใหญ่เรียกหา มีการวิ จ ั ยพบว่าร่างกายของคนเรา ตอนทีเป็
นเด็กจะมี
ฮอร์โมนทีทําให้ร่างกายเจริญเติบโตซึ งเรียกว่า โกรทฮอร์โมน(Human Growth Hormone) เป็น
ฮอร์โมนที สร้างขึ นจากต่อมใต้สมอง
ฮอร์โมนชนิดนีทําหน้าทีเกียวกั บการเจริ ญเติบโตของ
ร่างกาย สร้างกล้ามเนือ กระตุ้นการสร้างมวลกระดูก ช่วยย่อยนํ าตาลและไขมั น ส่งเสริมการ
ทํางานของระบบต่างๆในร่างกาย พอถึงวั ยกลางคน ปริมาณการผลิตฮอร์โมนจากต่อมจะลดลง
และเมืออายุสูงวั ยขึ นตั งแต่อายุ
ปีข ึ นไป ฮอร์โมนชนิดนีจะลดลงเหลือเพียง % ทําให้
ผิวหนังเหียวย่น หย่อนยาน กล้ามเนือเหลว ไขมั นลงพุง ความสดใสหรือกระปรีกระเปร่าหดหาย
ความเครียดความกั งวลเข้าแทนที ผิวหนังซีด กระดูกบางนอนไม่หลั บ ฯลฯ
เนื องจากประโยชน์ของโกรทฮอร์โมน จึงมีการคิดค้นและสั งเคราะห์ฮอร์โมนเลียนแบบ
ธรรมชาติข ึ นเพือใช้ในการรั กษาคนป่ วยทีร่างกายบกพร่องในการสร้างโกรทฮอร์โมนแต่กําเนิด
ทําให้ร่างกายไม่สมส่วน แขนขามีกล้ามเนือลีบ รูปร่างแคระแกรน
โกรทฮอร์โมนสั งเคราะห์
ได้ร ั บการยอมรั บจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา สหรั ฐอเมริกา ให้ใช้ร ั กษาคน
ป่ วยทีร่างกายบกพร่องในการสร้างฮอร์โมนชนิดนีแต่กําเนิด
หรือในคนป่ วยทีมีภูมิคุ้มกั น
บกพร่องจําเป็นต้องได้ร ั บโกรทฮอร์โมน อย่างไรก็ตามพบว่าในสหรั ฐอเมริกา มีการนําโกรท
ฮอร์โมนมาใช้ผ ิดวั ตถุประสงค์ถึง % โดยถูกนํามาใช้สําหรั บเป็นยาอายุว ั ฒนา ชะลอวัใยนผู้
นสูงอายุ เนื องจากโกรทฮอร์โมนจะช่วยเสริมสร้างมวลกระดูก และกล้ามเนือ ทําให้ผ ิวหนังเต่ง
ตึง ไม่หย่อนยาน และรู้ส ึกกระปี กระเป่ าหลั งได้ร ั บโกรทฮอร์โมน อารมณ์แจ่มเฉกเช่นหนุ่มสาว

อาการข้างเคียงของการใช้โกรทฮอร์โมน
ความพยายามทีจะนําโกรทฮอร์โมนมาเป็นยาต้านความชราในคนทีสุขภาพแข็ งแรง
ร่างกายไม่เป็นโรคนั น มี โทษมากกว่าคุณเพราะจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย เช่น
- ทําให้เกิดโรคเบาหวาน
- เกิดมะเร็งลําไส้
- เกิดโรคหั วใจ
- ทําให้แขน ขา บวม
- ทําให้ปวดตามข้อและกล้ามเนือ
- ผู้ชายทีได้รั บโกรทฮอร์โมน จะมีกล้ามเนืออกหรือเต้านมขยายใหญ่
ยาชนิดนีในป ั จจุบ ั นจะมีการผลิตออกมาเป็นเม็ดเพือความสะดวกสําหรั บการกิ น จะพบ
โฆษณาตามอินเตอร์เนท ยาชนิดนีถูกจั ดประเภทเป็นยาควบคุม ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นอาหาร
เสริมสําหรั บเป็นยาต้านความชรา แม้แต่คลินิกแพทย์ ท ีจ่ายยาชนิดนีให้คนไข้ด้วยวั ตถุประสงค์
ของการชะลอวั ย ถือว่าผิดกฎหมาย
นักวิ ทยาศาสตร์แนะนําว่า หากเราต้องการให้ร่างกายได้ร ั บโกรทฮอร์โมนเพิมขึ น เพือ
วั ตถุประสงค์ให้ร่างกายและจิตใจเป็นหนุ่มเป็นสาว
เราสามารถช่วยตั วเราเองได้โดยการจั ด
โปรแกรมสําหรั บกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอง คือ ต้องเปลียนวิ ถีการดําเนินชีว ิ ตแบบเดิมเช่
ๆน
1. ให้เวลาสําหรั บการนอนหลั บพั กผ่อนทีมากเพียงพอทุกวั นอย่างน้อย- ชั วโมงต่อวั น
2. เลิกกินอาหารจานด่วน อาหารขยะทีเต็มไปด้วยนํ าตาล ไขมั นและแป้ ง รวมทั งให้เลิก
พฤติกรรมการชอบซือและกินอาหารกล่องสําเร็จรูป อาหารถุง หรืออาหารแช่แข็ งจาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
3. ออกกําลั งกายให้มากเพียงพอ อย่างสมํ าเสมอ ไม่ใช่เพียงเพือตามแฟชั น
4. เลิกเหล้าหรืออั ลกอฮอล และบุหรี
5. พยายามเลิกกินยาสารพั ดชนิดมากมายโดยไม่มีเหตุอ ั นจําเป็น
เพราะยาเหล่านั นคือเคมี
ทั งหลายทีจะทําลายตั บไตและตั บอ่อนเราได้
6. ลดความเครียดจากภาระงานในแต่ละวั นด้วยวิ ธีต่างๆตามแต่ความชอบ เช่น ฟ ั งเพลง อ่าน
หนังสือ นั งสมาธิ
7. รั บประทานอาหารเสริมที ผ่านการวิ จ ั ยทีน่าเชือถือ เช่น เช่น แคลเซียมเพือเสริมกระดูก
ผลิตภั ณฑ์จากถั วเหลืองผั กใบเขี ยว ผลไม้สด เป็นต้น
พบว่าผู้ท ีสามารถควบคุมตนเองให้เปลียนวิ ธีดําเนินชีว ิ ตเช่
นนีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ งผู้ท ี
สามารถบั งคั บตนเองให้ออกกําลั งกายอย่างสมํ าเสมอ
จะเห็นผลชั ดเจน
เพียงไม่กีเดือนว่า
ผิวพรรณเต่งตึง สภาพจิตใจสดใส ไม่หดหู่ ระบบขั บถ่ายดี สุขภาพแข็ งแรง ทั งนีเป็นผลมาจาก
การกระตุ้นการให้ร่างกายสร้างโกรทฮอร์โมนเองโดยไม่ต้องกินยาหรือฉีดยาเข้าสู่กระแสเลือด
ไม่ต้องพึงเข้มฉีดยา ไม่มีความเสียงกั บการเอาสารเคมีเข้ าสู่ร่างกาย

คนเราไม่สามารถทีจะเพียงแต่คิดอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวและไม่อยากแก่ด้วยการไปพบ
แพทย์ทคลิ
ี นิค ให้แพทย์จ่ายยา ฉีดยา ลอกหน้าให้ใส หรื อดึงหน้าร้อยไหมให้ตึงหรืออืนๆ เพราะ
สภาพจิตใจไม่ได้ดีข ึ นด้วย ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ส ั มพั นธ์ก ั น
นักวิ ทยาศาสตร์พบว่า คนทีสุขภาพแข็ งแรงคือผู้ท ีโดยอั ตโนมั ติอยู่ในโปรแกรมของการ
ชะลอวั ย ทําให้มีอายุย ื นยาวชาวตะวั นตกในประเทศทีเจริญมากๆ เช่น สหรั ฐอเมริกา จะพบว่า
ชาวอเมริก ั นทุกวั นนีจะเรียกได้ว่าอยู่ในโปรแกรม “เร่งความชราภาพ” ไม่ใช่ชะลอความชรา
ภาพ เนื องจากผู้คนส่วนใหญ่ม ั กจะหลีกเลียงหรือผั ดผ่อนการออกกําลั งกาย กินอาหารจานด่วน
และอาหารขยะเป็นประจํา กินอาหารประเภทแป้ งและนําตาลปริมาณมาก บางคนอยู่ในวั ยหนุ่ม
สาว แต่ทํางานมากเกินพอดี มีเวลาพั กผ่อนน้อยเกินไป เกิดความเครียด แต่พยายามดูแล
ตนเองด้วยการกินไวตามินและอาหารเสริมเป็นกํามือเพราะคิดว่าจะช่วยชะลอวั ยได้ ความจริง
พฤติกรรมเหล่านีเป็นการดําเนินชีว ิ ตทีอยู่ในโปรแกรม‘เร่งความชราภาพ’ โดยไม่รู้ต ั ว
ทุกท่านลองพิจารณาตนเองดูว่า ท่านอยู่ในโปรแกรมแบบไหน ‘เร่งให้ต ัวเองแก่เร็ว’
หรือไม่? แต่พยายามถามหาและเรียกร้องเทคโนโลยี ของการชะลอความแก่!
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