
โฟเลต (Folate)
 สำ�คัญต่อก�รเจริญเติบโตและก�รซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ของเซลล์ร่�งก�ย ก�รข�ดโฟเลต ทำ�ให้เหน่ือยล้�อ่อนเพลียไม่มีแรง
และระบบต่�งๆ เสื่อมลงเนื่องจ�กไม่มีก�รซ่อมแซม

ไบโอติน (วิตามินเอช) Biotin
 สำ�คัญต่อก�รบำ�รุง ผิว ผม เล็บ ก�รเจริญเติบโต และก�ร
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ร่�งก�ย
    ก�รใช้ฮอร์โมนเทอร�ปี และส�รอ�ห�รเพื่อก�รย้อนวัย และ
ชะลอคว�มชร�เป็นที่แพร่หล�ยอย่�งกว้�งขว�งในวงก�รแพทย์
แผนปัจจุบันทั้งในแง่ของก�รบำ�รุงสุขภ�พ ก�รป้องกันโรค และ
ก�รชะลอคว�มเสื่อมของอวัยวะต่�งๆ ของร่�งก�ย เพื่อชีวิตที่
สดใส และงดง�ม อ่อนเย�ว์กว่�วัย

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต (Zinc Amino Acid Chelate)
 สังกะสีเป็นแร่ธ�ตุที่เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของน้ำ�อสุจิพบ
ม�กในต่อมลูกหม�ก และมีคว�มสำ�คัญเป็นอย่�งย่ิงต่อก�รทำ�ง�น
เป็นปกติของต่อมลูกหม�กป้องกันอ�ก�รต่อมลูกหม�กโตได้ นอก
จ�กนี้ สังกะสี เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของฮอร์โมนหล�ยชนิด 
การขาดแร่ธาตุสังกะสีจะทำาให้ความต้องการทางเพศและ
สมรรถนะทางเพศลดลง สังกะสีจะพบม�กในหอยน�งรม ก�ร
รับประท�นสังกะสีในรูปอ�ห�รเสริม จำ�เป็นต้องมีแร่ธ�ตุทองแดง
ด้วยเสมอ เพื่อไม่ให้ร่�งก�ยข�ดแร่ธ�ตุทองแดง 

วิตามินอี(Vitamin E)
  สำ�คัญต่อขบวนก�รห�ยใจของเซลล์เพ่ือให้เกิดพลังง�น เพ่ิม
ก�รไหลเวียนโลหิตไปเล้ียงส่วนต่�งๆ ปกป้องอวัยวะต่�งๆ เหล่�น้ี
คือ หัวใจ หลอดเลือด สมอง และอวัยวะเพศ เพื่อไม่ข�ด
ออกซิเจน เนื่องจ�กเป็นอวัยวะที่ต้องใช้พลังง�นสูง

วิตามินเอ (Vitamin A)
  เป็นวิต�มินที่บำ�รุง ผิว ผม เล็บ ส�ยต� และสำ�คัญต่อก�ร
ทำ�ง�นปกติของระบบภูมิต้�นท�นของร่�งก�ย

บริเวอร์ ยีสต์ (Brewers Yeast)
 เป็นแหล่งรวมของโปรตีนเข้มข้นในรูปกรดอะมิโน 18 ชนิด 
วิต�มินบีรวม ไบโอติน และแร่ธ�ตุต่�งๆ อีก 15 ชนิด เช่น 
ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม ทองแดง แร่ธ�ตุสังกะสี  
ฯลฯ บริเวอร์ยีสต์ ช่วยคล�ยเครียด และบำ�รุงระบบประส�ท
ทั่วร่�งก�ย

สารสกัดจากหญ้าหางม้า (Horsetall Extract)
 นอกจ�กส�รสกัดจ�กหญ้�ห�งม้� จะประกอบด้วยแร่ธ�ตุ ท่ี
บำ�รุงผิว ผม เล็บ ให้สวยง�ม และแข็งแรงแล้วยังมีผลต่อก�ร
ทำ�ง�นที่เป็นปกติของต่อมลูกหม�กอีกด้วย จึงมีการใส่สารสกัด
จากหญ้าหางม้า ลงในสูตรอาหารที่เสริมสมรรถนะเพศชาย  

 ประกอบด้วยกลุ่มของ วิต�มินบี1 วิต�มินบี2 วิต�มินบี3 
วิต�มินบี5 และวิต�มินบี6 เป็นกลุ่มวิต�มินท่ีสำ�คัญต่อก�รทำ�ง�น
อย่�งปกติของระบบประส�ท ระบบย่อยอ�ห�ร ระบบไหลเวียน
โลหิต และก�รทำ�ง�นของกลุ่มเอนไซม์ ที่ทำ�หน้�ท่ีผลิตฮอร์โมน
และผลิตพลังง�นให้เซลล์ต่�งๆ ท้ังร่�งก�ย การขาดวิตามินบีรวม 
จะทำาให้ความต้องการทางเพศลดลง และมีเร่ียวแรงน้อยไม่ทนทาน
ต่องานหนัก

วิตามินบี คอมเพล็กซ์ (Vitamin B Complex)

กลุ่มแร่ธาตุเหล็ก ซีลีเนียม แมงกานีส โครเมียม
  สำ�คัญต่อกระบวนก�รผลิตเอนไซม์ ที่มีคว�มสำ�คัญต่�งๆ
ในร่�งก�ย ก�รทำ�ง�นท่ีสัมพันธ์กันของระบบประส�ท และกล้�มเน้ือ 
และก�รผลิตฮอร์โมนหลักของร่�งก�ย

โปรตีนสกัดจากถ่ัวเหลือง (Isolated  Soy Protein) 
  เป็นแหล่งของกรดอะมิโน ที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รมีสุขภ�พ
ท�งเพศที่ดี โดยเฉพ�ะ แอล-อ�ร์จีนิน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สมรรถนะท�งเพศในช�ย  นอกจ�กนี้ยังเป็นแหล่งสำ�คัญของ
กรดอะมิโนอีก 18 ชนิดซึ่งมีคว�มสำ�คัญต่อก�รมีสมรรถนะท�ง
เพศที่ดี ทั้งหญิง และช�ย ในถั่วเหลืองยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจน
จ�กพืชทำ�ให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีน้ำ�มีนวล
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 หลังจากคนเรามีอายุ 25 ปี ระดับ DHEA ในกระแสเลือดจะ
ลดลงอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตรา 2% ต่อปี
เมื่อเร�ถึงอ�ยุ 40 ปี ระดับ DHEA จะเหลือเพียง 50%  และ
เมื่อเร�มีอ�ยุ 65 ปีระดับ DHEA จะเหลือเพียง 10%-20% ของ 

สารสกัดจากหอยนางรม  (Oyster Extract)
  เป็นแหล่งธรรมช�ติของไกลโคลเจน ฟอสโฟไลบิด วิต�มิน 
และแร่ธ�ตุจ�กทะเล มีก�รใช้ส�รสกัดจ�กหอยน�งรมในก�ร
รับประท�นเพื่อเสริมสมรรถนะม�ตั้งแต่สมัยกรีก  และโรมัน 
ก�รแพทย์ปัจจุบันพบว่� ส�รสกัดจ�กหอยน�งรมส�ม�รถเพิ่ม
ระดับฮอร์โมนเพศ ท้ังช�ย และหญิงให้คืนกลับม�ร�วกับวัยหนุ่มส�ว

 ดีเอชอีเอ (DHEA) เป็นฮอร์โมนตัวแม่  (Mother Hormone)
หรือฮอร์โมนตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนเพศ ทั้งชาย-หญิง เมื่อ
ได้รับ DHEA เพิ่มขึ้น จะทำ�ให้ระดับฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้นทั้ง 
เทสโทสเทอโรน (ฮอร์โมนเพศช�ย) และเอสโตรเจน (ฮอร์โมน
เพศหญิง) โดยปกติแล้วผู้หญิงจะผลิต DHEA น้อยกว่�ผู้ช�ย
ประม�ณ 10%-20%   ฮอร์โมน DHEA ในร่�งก�ยถูกผลิตจ�ก
ต่อมหมวกไต ซึ่งมีผลช่วยคล�ยเครียด และกระตุ้นภูมิต้�นท�น 

ระยะหมดประจำาเดือน
 คือ ระยะที่มีประจำ�เดือน เป็นครั้งสุดท้�ย
ระยะหลังหมดประจำาเดือน
 คือ ระยะที่ประจำ�เดือนข�ดห�ยไปอย่�งน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 กลุ่มอาการระยะแรก ที่พบบ่อย ได้แก่ อ�ก�รร้อนวูบว�บ
ต�มตัว หน้�อกใบหน้� เหง่ือแตกตอนกล�งคืน เวียนศีรษะ ใจส่ัน
เหนื่อยง่�ย หงุดหงิดซึมเศร้� ข�ดสม�ธิ นอนไม่หลับ
 กลุ่มอาการหลังหมดประจำาเดือน ได้แก่ ช่องคลอด
เสียคว�มยืดหยุ่น แห้ง บ�ง คัน แสบ เวล�มีเพศสัมพันธ์ กลั้น
ปัสส�วะไม่อยู่ ผิวบ�ง แห้ง ไม่มีน้ำ�มีนวล ผมร่วง เล็บเปร�ะ
 กลุ่มอาการระยะยาว ได้แก่ กระดูกบ�ง กระดุกพรุน 
กระดูกเปร�ะ อัตร�ก�รเกิดโรคหัวใจเพ่ิมเป็น 2.7 เท่� ระดับไขมัน
ในเลือดเพิ่มขึ้น หลอดเลือดตีบ และเปร�ะขึ้น คว�มดันโลหิตสูง 
หลอดเลือดแข็ง
 
 ฮอร์โมนเทอราปี และสารอาหารเพ่ือการชะลอความเส่ือม   
ในวัยทอง และการย้อนวัยในวงการแพทย ์

รู้จักกับวัยทองทั้งชาย-หญิง
  วัยทองในช�ย ภ�วะวัยทองในช�ย หรือ “แอนโดรพอส” 
(Andropause) เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ 3 ฮอร์โมนหลัก ได้แก่ 
ฮอร์โมนเพศช�ยท่ีมีช่ือว่� เทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซ่ึงมี
ก�รลดระดับอย่�งรวดเร็ว หลังจากผู้ชายมีอายุ 35 ปี และหลัง   
60 ปี นอกจ�กนี้ ระดับ DHEA และโกรท ฮอร์โมน ก็ลดลงด้วย 
 กลุ่มอาการวัยทองในผู้ชายมีตั้งแต่พลังงาน และความอึด
ลดลง ร่างกายสะสมไขมันเพ่ิมข้ึน ความคิดอ่านช้าลง กระดูกพรุน            
    ซึมเศร้า หดหู่ ไม่กระตือรือร้น กล้ามเนื้อแข็งแรงน้อยลง    
      กล้ามเนื้อลีบลง เพิ่มอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง โดย
        เฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก เพิ่มอัตราเสี่ยงของการเป็น
          โรคหัวใจ และภาวะหัวใจวายเพิ่มอัตราเสี่ยงของการ
           เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ความต้องการทางเพศ        
             ลดลง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง ไม่สามารถ
               ควบคุมการหล่ังได้ และความสามารถในการแข็งตัว 
        ลดลง

วัยทองในหญิง
 วัยทองในเพศหญิงแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะก่อนหมดประจำาเดือน
 เป็นระยะท่ีประจำ�เดือนเร่ิมม�ถ่ี ต่อม�ห่�งออกไปเร่ีือยๆ เร่ิมมี
กลุ่มอ�ก�รภ�วะหมดประจำ�เดือน

ฮอร์โมน เทอราปี การแพทย์เพื่อการย้อนวัย  
  วงก�รแพทย์เพื่อคว�มง�ม ได้ทำ�ก�รศึกษ�ค้นคว้�วิจัย ก�ร
คืนกลับระดับฮอร์โมน เพ่ือคืนกลับสมรรถนะ และสภ�พร่�งก�ย
ของ วัยหนุ่มส�ว ให้กับมนุษย์ และปัจจุบันได้มีก�รทำ�ม�ใช้เพื่อ
ก�รย้อนวัยไปจนถึงก�รยืดคว�มเป็นหนุ่มส�วยืดวัยทอง และก�ร
ชะลอคว�มชร�

เราเริ่มแก่ตั้งแต่เมื่อไร
 ท�งก�รแพทย์พบว่�มีฮอร์โมนหล�ยชนิดที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกระบวนก�รแก่ของมนุษย์ เช่น โกรท ฮอร์โมน ซึ่งจะมีระดับ
สูงสุดในเลือดเมื่อมนุษย์มีอ�ยุประม�ณ 11-13 ปีเป็นช่วงอ�ยุที่
เรียกว่� Growth Spurt ของเด็ก ทำ�ให้เด็กมีก�รเจริญเติบโตขึ้น
เป็นหนุ่มส�ว เมื่อมนุษย์มีอ�ยุประม�ณ 20 ปีระดับฮอร์โมนที่
ลดลงมี ดี เอช อี เอ (DHEA) เทสโทสเทอโรน (Testosterone) 
และเมล�โทนิน (Melatonin) เมื่อมนุษย์มีอ�ยุ 30 ปี ระดับ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) จะลดลงทำ�ให้สตรีในวัยหลัง 
30 ปีมีก�รแก่ลงอย่�งรวดเร็ว และมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งสรีระ
หล�ยๆ ด้�น เช่น  ผิวเหี่ยวย่น  เกิดริ้วรอย หน้�อกคล้อยลง 
มีไขมันสะสมม�กขึ้นต�มหน้�ท้อง ต้นข� และสะโพก

 เมื่อมนุษย์มีอ�ยุม�กขึ้น สภ�พร่�งก�ยมีก�รเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภ�ยใน และภ�ยนอก ขบวนก�รเผ�ผล�ญลดลง อวัยวะต่�งๆ 
ทำ�ง�นได้ไม่มีประสิทธิภ�พ เท่�กับที่เคยมีในวัยหนุ่มส�ว มนุษย์
จะเริ่มก้�วเข้�สู่คว�มเสื่อมหรือ “คว�มชร�” 

เพ่ิมสมรรถนะชาย-หญิงด้วยสารอาหาร

 เนื่องจ�ก DHEA ช่วยกระตุ้นก�รสร้�งกระดูก ลดก�รเสื่อม 
และก�รทำ�ล�ยกระดูก จ�กก�รทดลองในสัตว์พบว่� DHEA 
ป้องกันมะเร็งเต้�นม  ลำ�ไส้  ตับ  ปอด  ต่อมลูกหม�ก  ระบบ
น้ำ�เหลือง  และผิวหนัง

ระดับที่เคยผลิตได้  ตอนเร�มีอ�ยุ 20-25 ปี ท�งก�รแพทย์พบ
ว่� ระดับ DHEA ที่ลดลงมีคว�มสัมพันธ์โดยตรงกับโรคที่เกี่ยว
กับคว�มเสื่อม มีหลอดเลือดหัวใจแข็ง เบ�หว�นมะเร็ง กระดูก
พรุน และภูมิต้�นท�นต่ำ� เมื่อมีก�รทดลองเพิ่ม DHEA ใน
ร่�งก�ย พบว่� ผู้ที่ได้รับการทดสอบทั้งชาย-หญิงมีสุขภาพดีขึ้น
อย่างเด่นชัดท้ังร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อาการเครียดลดลง 
และสมรรถนะทางเพศดีข้ึน วงก�รแพทย์ท�งเลือก และโภชนะบำ�บัด
จึงได้ใช้ DHEA ในก�รคืนกลับคว�มอ่อนเย�ว์ ของวัยหนุ่มส�ว 
ป้องกัน  และรักษาโรคอันเกิดจากความเสื่อม DHEA ยังมีผลดี
ในการป้องกันโรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือดในก�รปรับสมดุล
โคเลสเตอรอลในเลือด และลดโอก�สก�รเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือดในเรื่องระบบภูมิต้�นท�น DHEA ช่วยกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันโรคทำ�ให้ภูมิต้�นท�นดีข้ึนร่�งก�ยทำ�ล�ยเช้ือโรคได้
ดีขึ้น  ป่วยแล้วห�ยเร็วเช่นเดียวกับวัยหนุ่มส�วอ�ก�ร  หดหู่ 
ซึมเศร้� อ่อนเพลีย และเหนื่อยล้�ดีขึ้น
  
 มีร�ยง�นท�งก�รแพทย์บ่งว่�ผู้ป่วย SLE และรูม�ติซั่ม มี
ระดับ DHEA ต่ำ�กว่�คนปกติ และมีอ�ก�รดีขึ้น เมื่อได้รับ 
DHEA อย่�งต่อเน่ืองเป็นเวล� 2-3 สัปด�ห์ (Dr.Robert C Atkin)

นอกจ�กนี้ วงก�รแพทย์ท�งเลือกยังนำ� DHEA ม�ใช้หยุดภ�วะ
กระดูกพรุน และรักษ�อ�ก�รกระดูกพรุนร่วมกับก�รรับประท�น
แคลเซียม


