เวชศาสตร์ ชะลอวัย (Anti aging)
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เมื่อความแก่ชราคือปลายทางของชีวิตที่ ไม่อาจหลีกเลี่ยง ความปรารถนาที่จะคงความเป็ นหนุ่ มสาวไว้ให้ได้นาน
ที่สุดจึงอาจไม่ได้จากัดเพียงภาพลักษณ์ที่สวยงามน่ามองหรื อการมีชีวิตเป็ นอมตะ แต่คือสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
แบบจากภายในสู่ ภายนอก
“เวชศาสตร์ ชะลอวัย (Anti aging)” จึงกลายเป็ นหนึ่ งในสาขาการแพทย์ที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้น เพื่อตอบรับกับ
สถานการณ์และความต้องการของผูป้ ่ วยที่กาลังเปลี่ยนแปลงไปในปั จจุ บนั ตามวัตถุประสงค์ของผูป้ ่ วย ซึ่ งผูป้ ่ วยบางคน
ต้องการให้ตนเองดูเป็ นหนุ่มสาว ในขณะที่บางคนต้องการมีชีวิตที่ยนื ยาวกว่าผูอ้ ื่น เป็ นต้น ดังนั้นเป้ าหมายของแต่ละคนจึง
ต่างกันกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ผปู้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาต้องการเหมือนกันคือ คุณภาพชีวติ ที่ดขี นึ้
อันที่จริ งแล้ว หากพูดถึง “เวชศาสตร์ ชะลอวัย (Anti aging)” คนส่ วนใหญ่มกั คิดมองไปถึงเฉพาะผูใ้ หญ่ หรื อกลุ่ม
ผูส้ ู งวัยเท่านั้น แต่ความเป็ นจริ งแล้ว เวชศาสตร์ ชะลอวัยสามารถรั กษาผูป้ ่ วยเริ่ มต้นได้ต้ งั แต่เด็ก ผูใ้ หญ่ ไปจนถึงบุคคลที่
เข้าใกล้สู่ ช่วงวัยทอง โดยในผูป้ ่ วยเด็กที่พบจะมีปัญหาออทิสติก ซึ่ งการรักษาโดยใช้เวชศาสตร์ ชะลอวัยจะให้การรักษา
ควบคู่กบั จิตแพทย์เด็ก ซึ่ งผูป้ ่ วยเด็กออทิสติกส่ วนใหญ่มกั พบปั ญหาการดูดซึ มอาหารที่ผิดปกติ ถึงแม้ว่าพ่อแม่ ผูป้ กครอง
จะดูแลอย่างดีและมีการให้เด็กรับประทานอาหารอาหารที่ ดีต่อสุ ขภาพและมีประโยชน์ แล้วก็ตาม แต่อนั ที่จริ งแล้วผูป้ ่ วย
เด็กเหล่านี้ ตอ้ งมีการดูแลเรื่ องการรับประทาอาหารเพื่อเป็ นการรักษาลาไส้ จากผลการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยเด็กออทิสติกที่เข้า
รับการรักษาจะมีพฒั นาการเร็ วขึ้นอย่างชัดเจน
สาหรั บกลุ่มผูส้ ู งวัย ด้วยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นโลกของการสื่ อสารไร้พรมแดน
ที่ข่าวสารจะมีการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ วและง่ ายดายเมื่อเที ยบกับยุคก่อน อีกทั้งอายุขยั เฉลี่ยของคนเราที่มีค่าสู งขึ้นซึ่ งส่ วน
หนึ่ งอาจเป็ นเพราะวิวฒั นาการทางการแพทย์ที่มีความเจริ ญก้าวหน้าขึ้นด้วย จึงทาให้ปัจจุบนั ผูค้ นจึงหันมาใส่ ใจสุ ขภาพ
มากขึ้น เริ่ มตั้งแต่วยั ทางานจนถึงผูส้ ูงวัยซึ่งจะมีวตั ถุประสงค์ในการเข้ารับการดูแลด้วยเหตุผลของตนเองอยูแ่ ล้ว

นอกจากการแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุแล้ว การใช้สเต็มเซลล์เพื่อชะลอวัยก็ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมาก
ขึ้นตามไปด้วย สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ตน้ กาเนิดที่มีความสามารถในการแบ่งตัว เพิ่มจานวนของตัวเอง และยังสามารถพัฒนา
ไปเป็ นสิ่ ง อื่ นใดๆ ได้ห ลายรู ป แบบ โดยเซลล์ร่า งกายมนุ ษ ย์เ กิ ดจากการรวมตัว ของสเปิ ร์ ม และไข่ โดยแต่ ละเซลล์
มีความสามารถในการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การเจริ ญไปเป็ นตา ผิวหนัง สมอง ฯลฯ ซึ่ งในปั จจุบนั การรักษา
ด้วยสเต็มเซลล์แบบเดี ยวที่ใช้กนั ก็คือ การปลูกถ่ายไขกระดูกสาหรั บโรคทางโลหิ ตวิทยา และการนามาใช้ในด้านความ
สวยความงามหรื อ “แอนไทร์ เอจจิง้ (Anti-Aging)”
แม้วิทยาศาสตร์ หรื อกระทัง่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะอธิ บายว่าความชราเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตที่ ไม่อาจ
เลี่ยงได้ นักเขียนและนักทฤษฎีดา้ นชราภาพวิท ยาบางกลุ่มกลับเห็ นตรงกับ กลุ่ มแพทย์สมัยใหม่ว่า ความชราภาพเป็ น
“โรค” ที่สามารถรับมือและเยียวยารักษาได้ ยิง่ หากรู ้ ว่าที่มาของโรคนั้นเกิดจากอะไร ความเจ็บป่ วยที่รุมเร้าในวัยชราก็จะ
ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป
คนส่ วนใหญ่มกั เข้าใจว่าความชราเกิดจากฮอร์ โมนเจริ ญวัยที่ลดลงไปพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้น แต่แท้จริ งแล้ว ความ
ชรายังเป็ นผลมาจากเซลล์และเนื้ อเยื่อบางส่ วนในร่ างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงหรื อได้รับความเสี ยหาย กระทัง่ ถูกทาลาย
จนไม่สามารถฟื้ นฟูได้ ประกอบกับระบบการเผาผลาญพลังงานที่ ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพลง ซึ่ งก่อให้เกิดการสะสมเซลล์ที่ใช้
การไม่ได้แล้วมากเกินไปและนาไปสู่ โรคสารพัดชนิ ดได้ในที่สุด
เพื่ อ สนับ สนุ นการวิจัยและคิดค้นแนวทางการป้ องกัน โรคต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากความชราบนพื้ น ฐานของ ทฤษฎี
ชราภาพวิท ยา เวชศาสตร์ ผูส้ ู ง อายุแ ละวิศวกรรม โดยเน้น การทดลองและพัฒ นาตัว ยาใหม่ที่ ส ามารถลดปั จจัยเสี่ ย ง
อันทาให้เ กิ ดความเจ็บ ป่ วยและโรค รวมทั้ง ฟื้ นฟูระบบการเผาผลาญพลัง งานและอวัย วะต่า งๆ ให้กลับ มาทางานได้
อย่า งมี ประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิศวกรรมเนื้ อเยือ่ (Tissue Engineering) ซึ่ งคุณสมบัติ
ของยาเหล่านี้ จะต้องสามารถกาจัดเซลล์ที่ ไม่พึงประสงค์หรื อช่ วยกระตุ น้ ระบบภูมิคุม้ กันให้กลับมาทางานอย่า งเต็มที่
ได้อีกครั้งโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเซลล์และโมเลกุลอื่นภายหลัง
อย่า งไรก็ต าม แนวคิด ดัง กล่ า ว ก็ย งั คงเป็ นที่ โ ต้เ ถี ย งทั้ง ในวงการวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์แ ละสื่ อ มวลชน
เพราะแม้ว่าการเลี่ยงความชราจะเป็ นไปได้ แต่ยอ่ มไม่มีใครหนี ความตายพ้น เพียงแต่ความเจ็บป่ วยและโรคภัยมักเกิดขึ้น
เมื่อแก่ตวั ลงซึ่ งทาให้สภาพจิ ตใจแย่ลงตามไปด้วย สิ่ งที่เราสามารถทาได้ก็คือ การป้ องกันการคุกคามของโรคและความ
อ่อนแอทางร่ างกาย และใช้ชีวิตในวัยชราอย่างเป็ นสุ ข
การใช้ชีวิตโดยยึดหลักการปฏิบตั ิร่วมกับการรักษาโดย “เวชศาสตร์ ชะลอวัย (Anti aging)” เพื่อการมีสุขภาพที่ดี
ร่ า งกายรู ้ สึ ก กระปรี้ กระเปร่ า กลับ มาสดชื ่ น และมี ชี วิต ชี ว า แพทย์ผู เ้ ชี ่ ย วชาญแห่ ง ศาสตร์ ช ะลอวัย (Anti aging)
พญ.อัจจิ มา สุ วรรณจินดา กรรมการผูจ้ ดั การสถาบันวัยวัฒน์และความงามเมดดิไซน์ (MEDISCI) ได้ให้คาแนะนาสาหรับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงตนเอง กับ กฏเหล็ก 10 ข้อ ชะลอวัย ที่ทาได้จริ ง มีดงั นี้

กฏข้ อที่ 1 กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะร่ างกายต้องนาไปใช้ในการทางาน อาหารทุกมื้อมีสาคัญทั้งหมด ไขมันก็เช่นกัน
เพราะอย่างน้อยร่ างกายก็ตอ้ งการไขมันประมาณ 7-10 % ของไขมันอิ่มตัว เพื่อเป็ นคอเรสเตอรอล นาไปใช้ในการสร้างฮอร์ โมน
กฏข้ อที่ 2 กินอาหารโดยแบ่งเป็ นมื้อย่อยๆ ประมาณ 5 มื้อ ได้แก่ มื้อหลัก 3 มื้อ เช้า เที่ยง เย็น และอาหารว่าง 2 มื้อเล็กๆ
ช่วงสายและบ่าย การกินเป็ นมื้อย่อยๆ 5 มื้อ เป็ นการรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้คงที่ เพื่อลดการขาดภาวะต้านอินซูลิน
มื้อย่อย ๆ แต่ละมื้อ จะทาให้ไม่สามารถทานเยอะจนเกินไป และมีพลังานตลอดทั้งวัน
กฏข้ อที่ 3 กิ นอาหารในปริ มาณเหมาะสม ไม่มากหรื อน้อยเกิ นไป ไม่ ทานอาหารจนอิ่มเกิ นไป รับประทานให้พอดี กบั
ปริ มาณแคลลอรี่ ที่ใช้ทางานในแต่ละวัน
กฏข้ อที่ 4 เน้นผักและผลไม้หลากสี เช่ น สี แดง เขียว ส้ม เหลือง ม่ วง แดง เพื่อให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุ มูลอิสระที่
หลากหลาย และไม่มีปัญหาในเรื่ องภูมิแพ้อาหารด้วย
กฏข้ อที่ 5 รับประทานอาหารเช้าทุกวัน เพื่อการทานอาหารเช้าสาคัญต่อการควบคุมความรู ้สึกอยากอาหาร การตอบสนอง
ร่ างกายต่อฮอร์โมนอินซูลิน และกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่ างกาย โดยอาหารเช้านั้นจะเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย
เพื่อนาไปใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ และช่ วยลดความรู ้ สึกหิ ว ทาให้การรับประทานอาหารในมื้อถัดไปลดลง ส่ งผลให้
การหลัง่ ฮอร์โมนอินซูลินอยูใ่ นปริ มาณที่พอเหมาะ
มี การศึ กษาพบว่ าผูท้ ี่ รับประทานอาหารเช้าทุ กวัน จะมี โอกาสเกิ ดภาวะอ้วนและโรคเบาหวานน้อยกว่า ผูท้ ี่ ง ด
อาหารเช้าถึง 35-50% และยังพบว่าการไม่รับประทานอาหารเช้านั้น นอกจากเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน
แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย

กฏข้ อที่ 6 รั บ ประทานอาหารประเภทปลาทะเล เช่ น ปลาทู ปลาทูน่า ปลาแซลมอน เพราะปลาเหล่ า นี้ เป็ นแหล่ ง ของ
omega 3 ช่วยบารุ งสมองและหัวใจ
กฏข้ อที่ 7 หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มประเภทน้ าอัดลม และแอลกอฮอล์
กฏข้ อที่ 8 ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว หรื อการคานวณน้ าหนักเราเป็ นปอนด์ แล้วหารด้วย 2 ก็จะได้ปริ มาณน้ าที่
ควรดื่ม
กฏข้ อที่ 9 รับประทานอาหารธรรมชาติและผ่านแปรรู ปน้อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง
ถัว่ ต่างๆ และควรปรุ งอาหารด้วยวิธีอบ นึ่ง ตุ๋น หลีกเลี่ยงอาหารประเภทฟาส์ตฟู้ ดที่มีไขมันและแป้ งสูง
กฏข้ อที่ 10 หลีกเลี่ยงอาหารปรุ งแต่งด้วยผงชูรส สารกันบูด สารแต่งกลิ่น สี และรส

สถานบริการศูนย์ เวชศาสตร์ ชะลอวัย
ศูนย์ ส่งเสริมสุ ขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellnese Center)
โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
210 ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 1 เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
โทร 02-0668899
Anti-Aging & Happy Life Center by Phyathai 1 Hospital
ศูนย์ เวชศาสตร์ ชะลอวัย โรงพยาบาลพญาไท 1
364/1 อาคาร 3 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไท 1
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทร.02-640-1111 ต่อ 3465, 3466 หรื อสายด่วน Smart Anti-Aging 089-925-6510
Vejthani Q Life ศูนย์ เวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
โรงพยาบาลเวชธานี
1 ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
ถนนลาดพร้าว 111 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทร 02-7340000 ต่อ 1110 หรื อ 1111
ศูนย์ ชะลอวัย ไทย-ฟิ ลอส อาคาร 3 ชั้น 2
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ เนชั่นแนล (อ้ อมน้ อย)
74/5 อาคาร 3 ชั้น 2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร. 1792, (02) 431 0070 ต่อ 3226
Call center 1792
Eros Clinic Anti Aging Center
48/19 ถนนรัชดา 20 แขวง สามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ 02-2758951 , 094-8900550

แหล่งที่มา : http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/TheCreative/20075
แหล่งที่มา : http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/CreativeWill/20039/#SENS-Research-Foundation%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%
E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E2%80%A6%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E
0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
แหล่งที่มา : http://www.meshielving.org/article/56/me-shielving-pantip10%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%
E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%81%E0
%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2

