
ชลอชรา

นายแพทยอ์คัรวฒัน์ เพียวพงภควตั 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหนองก่ี



ท าไมเราจึงแก่และป่วย

• 1.อนุมูลอสิระ (Reactive oxygen species)

• 2.ภาวะน า้ตาลสะสม(Advance Glycation end product)

• 3.การอักเสบเรือ้รัง (Chronic inflammation)

• 4.ภาวะพร่องฮอรโ์มน (Hormone deficiency)

• 5.การสะสมสารพษิ (Toxin Accumulation)



แพทยแ์ผนปัจจุบัน

• มองคนไขเ้ป็นสว่นๆตามอวยัวะ

• แกอ้าการ แตไ่ม่ไดแ้กท้ี่สาเหตุ

• ขึน้อยู่กบัอิทธิพลของบรษัิทยามากเกินไป

แพทยช์ะลอวัย

• มุ่งปอ้งกนัโรค

• สรา้งความสมดลุ ของปัจจยัเหลา่นี ้

• อาหาร อากาศ น า้

• อารมณ ์ออกก าลงั

• ฮอรโ์มน วิตามิน

• ลดสารพิษ



1.กฏของอนุมูลอิสระ 

➢ เซลลใ์นรา่งกาย เกิดความไม่สมดลุ ท างานบกพรอ่ง ตาย เสื่อมสภาพ

➢ DNA และโครงสรา้งของมนัท างานผิดปกติ

➢ ปัจจยักระตุน้ ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้ม(สารเคมีปนเป้ือน แสงแดด ความเครยีด) อาหาร ยา 

➢ Induce CVS RA CA autoimmune Dementia Parkinson
Cataract Cirrhorsis

อนุมูลอิสระทีส่ะสมมากๆ ก่อใหเ้กดิ ความเสื่อมของเซลล ์→ แก่ 



2.กฏของสารอาหารก่อโรค

• ภาวะน า้ตาลสะสม(Advance Glycation end product)

• อยา่ทานเยอะ!!!

• กินแบบพอดี = ลดการสรา้งอนมุลูอิสระ เซลลเ์สียหายนอ้ย   ภมูิคุม้กนัดี 
→ อายยืุนยาว

• 30 แคลลอรีต่อ่น า้หนกัตวั1กก.ตอ่วนั



• น า้สะอาด 30 มล./นน/วนั  ......เผาผลาญ ลดโรคหวัใจ มะเรง็
• ทานผลไมแ้ละผกั อยา่นอ้ยกวา่ทานแปง้  
• อยา่กินซ า้ซาก
• กินแบบคนญ่ีปุ่ น หรอืแบบเมดิเตอรเ์รเนียน
• ลดการดื่มนม ---- ลดกระดกูหกัได้
• ลดหวาน น า้ตาลไมเ่กิน 6 ชอ้นชา/วนั 
• ลดอาหารไขมนัอิ่มตวัสงู ไขมนัทรานส์ (transfat) <20g/d(F) <30g/day 

(M)
• เกลือไมเ่กิน 2.4 กรมั/วนั (ครึง่ชอ้นชา)
• เนือ้สตัว ์< 6ชตตอ่วนั(F) <9ชตตอ่วนั(M)

กินใหถ้กูตอ้ง



กินแบบไหนลดน ้าหนกัได้



1ทพัพี 55-60 กรมั โดยประมาณ ตกัแบบหลวมๆ 



3.กฏของการอักเสบเรือ้รัง(Chronic Inflammation)

❑ น าไปสู่ หลอดเลือดตบี อุดตัน
❑ เป็นตัวกระตุ้น ความแก่ บาดเจบ็ ตดิเชือ้ 

ภมูิแพ้อาหาร โรคอ้วน ร่างกายอ่อนแอ
❑ อาหาร ความเครียด คอืตัวการส าคัญ



แป้ง กบั น ้าตาล



แป้ง กบั น ้าตาล



แป้ง กบั ไขมนัอ่ิมตวั(ไขมนัเลว)





4.กฏของการขาดฮอรโ์มน

➢ สารส าคญัท่ีรา่งกายผลิต เพ่ือควบคมุ
การท างานส่วนต่างๆของรา่งกาย
ใหป้กติ

➢ ท างานเช่ือมโยงกนั เหมือน
วงดนตรอีอเครสตรา้

ระดับฮอรโ์มนส่งผลต่อ สภาวะทางกาย จติใจ และอารมณ์



แก่ เส่ือม

ร่างกายขาด ฮอรโ์มน

เมือ่ไหร่ทีเ่รียกว่าขาด….เมือ่ทา่นเร่ิมมอีาการเหล่านี.้...…
1.เหน่ือยเพลีย ความจ าแย่ ผิวแหง้ ปวดขอ้ปวดตวั มองอะไรก็ดนู่าเบื่อ
2.เวียนหวับ่อย ซมึๆเบลอๆ มองไม่ชดั หตูงึ คอแหง้ ฉ่ีบอ่ย ผิวเห่ียวย่น
3.วิตก ตงึกลา้มเนือ้ ความดนัสงู หลบัยาก เพลียไม่มีแรง 



Pathway of steroid hormone



5.Toxin Accumulation

• Nuero and cognitive: IQ demantia Alzhiemer
• Cardiovascular : HT 
• Nephro : renal failure
• Immune 
• Bone & blood 
• Endocrine : thyroid adrenal gland sex h.
• Metabolic  : DM ,energy decline , fatique
• Oncogenic
• Dermatology



Arsenic : ยาฆา่แลงตกคา้งน า้ด่ืม ปลาหมกึ/กุง้แหง้ สาหรา่ย ควนับหุรี่
renal skin diarrhea 

Lead : สีทาบา้น ของเลน่ ยาสีฟัน หมกึพิมพ ์สารก าจดัวชัพืช ก๊อกน า้ทองเหลือง เซรามิค ลิปสติก IQ 

drop anemia renal HT 
Mercury : อดุฟัน ปลาทนู่า หฉูลาม เครือ่งส  าอางค ์ผา้ วคัซีน(thimerosal)

mental memory GI renal fatique insomnia low Zn
Cadmium: เครือ่งกระเบือ้ง เครือ่งเงิน สีทาบา้น บหุรี่

LBP osteopenia renal HT vascular disease
Aluminium : กระป๋อง บหุรี ่ยาสีฟัน น า้หอม สเปรย ์ยาเคลือบกระเพาะ

dementia speech osteopenia jerk myoclonic














