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1. บทนา
( Introduction )
การค้นพบการฟื้ นคืนสภาพของร่ างกายสู่วยั หนุ่ มสาวด้วยฮอร์ โมน IGF-1 จากเขากวางอ่อน เป็ น
การต่อยอดของงานวิจยั ของ Dr. Daniel Rudman ( 1990 ) ซึ่งกระทาที่ Medical College of Wisconsin เมือง
Milwaukee ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยที่มีบริ ษทั อุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศสหรัฐอเมริ กา สังเคราะห์
ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมน HGH ( Human Growth Hormone) ขึ้นมาได้ การทดลองทาในอาสาสมัครจานวน 26
คน อายุระหว่าง 61 – 81 ปี (พวกได้รับฮอร์ โมน 12 คน และพวกไม่ได้รับฮอร์ โมน 14 คน) โดยการฉี ด
ฮอร์โมน HGH เข้าไปในร่ างกายอาสาสมัคร เพื่อศึกษาผลของ HGH ในการชะลอความชราของมนุ ษย์ ผล
ของการวิจยั ดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ในนิ ตยสาร New England Journal Of Medicine ในปี ค.ศ. 1990 ผล
การทดลองในครั้งนั้นชี้ให้เห็นว่าไม่เพียง HGH จะชะลอความแก่ได้ (retard aging) แต่ยงั สามารถฟื้ นคืน
สภาพร่ างกายให้กลับสู่สภาพร่ างกายเมื่ออายุ 40 -70 ปี ได้อีกด้วย (Reverse the aging process) ในขณะที่
กลุ่มที่ไม่ได้รับฮอร์โมนจะชราภาพลงตามอายุขยั หลังจากปี ค.ศ. 1990 งานวิจยั ที่ทาซ้ าและเกี่ยวเนื่ องกับผล
ของ HGH ต่อสภาพการต่าง ๆ ของร่ างกายและอวัยวะทางสาขาสรี ระวิทยาได้รับการตีพิมพ์ออกมาอย่าง
ต่อเนื่องนับพันเรื่ อง และยืนยันตรงกับที่ Dr. Daniel Rudman ได้คน้ พบในปี ค.ศ. 1990
ในปี ค.ศ. 1997 มีการจัดประชุมสัมมนา การส่งเสริ มการเลี้ยงกวางเป็ นการค้าโดย ภาควิชาสัตวบาล
ภาควิ ช าสัต ววิ ท ยา มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ร่ วมกับ กรมปศุ สัต ว์ ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีคาถามค้างคาว่า ฮอร์ โมน หรื อ สารชีวเคมีใดในเขากวางอ่อนที่เป็ น
สมุนไพรของจีน มายาวนานกว่า 2,000 ปี เป็ นที่ย อมรั บและใช้ฟ้ื นฟูสุข ภาพให้มนุ ษย์มีสุข ภาพสมบูร ณ์
แข็งแรง และมีสมรรถภาพทางเพศสูง เป็ นคาถามยอดฮิตที่ทุกคนเฝ้ ารอคาตอบอยู่
บทความวิชาการ : หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเมื่อ 100 ปี ที่ผา่ นมา เขากวางอ่อนได้รับความสนใจและศึกษาการใช้ประโยชน์กนั
โดย การแพทย์แผนตะวัน ตก ฮอร์ โ มนหรื อสารชีวเคมีที่ทาให้ร่างกายของมนุ ษย์แข็งแรงสมบูรณ์ และมี
สมรรถภาพทางเพศสูง ก็ยงั เป็ นความลับอยูจ่ วบจนในปี ค.ศ. 1998 ผูเ้ ขียนได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั จาก
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาเรื่ องผลตกค้างของฮอร์ โมน rBST (เป็ นโกรท
ฮอร์โมนชนิดหนึ่ง) ในการเพิ่มผลผลิตน้ านมโครี ดนมในประเทศไทย จึงได้ทาการวิจยั ในเรื่ องดังกล่าวอย่าง
สืบเนื่องมาในหลายเรื่ องอย่างลึกซึ้งมากยิง่ ขึ้นในหลายปี ต่อมา จนกระทัง่ มาค้นพบว่าฮอร์ โมนที่ Dr. Daniel
Rudman ฉีดเข้าไปในมนุษย์ (HGH) กับฮอร์โมนที่ผเู้ ขียนใช้ฉีดเข้าไปในโคนม rBST. มีกลไกในการทางาน
ในร่ างกายมนุษย์ และโคนมเช่นเดียวกันคือ เหตุที่มนุ ษย์สามารถพลิกฟื้ นคืนสภาพจากความชราภาพได้ ก็
โดยเมื่อ HGH เข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุน้ ให้ตบั และเซลล์กระดูกอ่อนผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียน
ในกระแสโลหิ ต และเซลล์ภายในอวัยวะต่างๆ จะถูกฟื้ นฟูดว้ ยผลของฮอร์ โมน IGF-1 ที่มีต่อเซลล์ต่างๆ
เหล่านั้น ผลการทดลองที่ทาโดยทีมงานของผูเ้ ขียนโดยใช้ฮอร์ โมน rBST ฉี ดเข้าไปในแม่โคนม ขณะให้
น้ านมที่สถานีวิจยั ทับกวาง อ.ทับกวาง จ.สระบุรี ซึ่งเป็ นสถานี วิจยั ของกรมปศุสัตว์ ทาให้แม่โคตอบสนอง
ด้วยการเพิ่มผลผลิตน้ านมจากเซลล์น้ านมขึ้น 20 – 40% ส่ วน IGF-1 ในมนุ ษย์มีผลในด้านการฟื้ นฟูเซลล์
ต่างๆ ในร่ างกายมนุษย์จนสามารถฟื้ นคืนสภาพสู่วยั หนุ่มสาวได้อีกครั้งเช่นกัน
ในปี ค.ศ. 1999 จากงานวิจยั ต่อเนื่อง กระทาที่สถานีวิจยั หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ของกรม
ปศุสตั ว์ ที่เป็ นสถานีเพาะเลี้ยงกวางรู ซ่าและกวางแดงแห่งแรกของประเทศไทย ความลับเรื่ องฮอร์ โมนหรื อ
สารชีวเคมีในเขากวางอ่อนจึงถูกเปิ ดเผยขึ้นโดยพบว่าฮอร์โมน IGF-1 ที่ทุกคนแสวงหามีอยู่อย่างเข้มข้นใน
เขากวางอ่อน โดยพบว่า เขากวางอ่อนแห้งของกวางที่มีสภาพสมบูรณ์ดีหนัก 1 กรัม จะมีฮอร์โมน IGF-1 อยู่
ประมาณ 600 นาโนกรัม ( 1 ng = 1/10-9 กรัม)

2. ฮอร์ โมน IGF-1 เกิดขึน้ ได้ อย่ างไรและพบได้ ที่ใดบ้ าง
คาถามจึงมีอยู่ว่าสารพวกนี้ เกิ ด ขึ้น ได้อย่างไรและจะมีอยู่ที่ไหนบ้าง จากข้อมูลที่ ได้ทาวิจ ัยด้ว ย
ตนเองและข้อมูลที่สืบค้นได้จากการวิจยั ในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้ทราบ
ว่าฮอร์โมนที่ทรงคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติ ที่จะช่วยเสริ มสร้างสุขภาพและทาให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาว
ขึ้นเป็ นฮอร์ โ มนที่มีอยู่ในเขากวางอ่อน ฮอร์ โมน IGF-1 (Insulin Growth Factor) ฮอร์ โมน IGF-1 มิใช่
ฮอร์โมนเพศ Testosterone อย่างที่เคยเข้าใจกันมาในอดีต ส่วนสมรรถภาพทางเพศที่มนุ ษย์อาจมีเพิ่มขึ้นนั้น
เป็ นผลพลอยได้จาการมีสุขภาพดีข้ ึนและ การได้รับแร่ ธาตุที่เป็ นประโยชน์ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก
และแร่ ธาตุปลีกย่อยบางชนิดที่มีอยูใ่ นเขากวางอ่อน ฮอร์โมน IGF-1 (somatomedin c) เป็ นฮอร์ โมนที่พบใน
ร่ างกายมนุ ษ ย์แ ละสัต ว์เลี้ย งลูก ด้ว ยนม อวัย วะที่ ผลิต ฮอร์ โ มนตัว นี้ คื อ ตับ และเซลล์ข องกระดู ก อ่อ น
(Cartilage) ร่ างกายจะทาหน้าที่ผลิตเมื่ออวัยวะดังกล่าวถู กกระตุน้ ด้วย Growth Hormone (GH) ที่ต่อมใต้
สมองส่วนหน้า (anterior pituitary) ผลิตออกมา (นักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบว่า mRNAs ที่เซลล์ของร่ างกายจะ

ใช้สร้างฮอร์โมน IGF-1 และ IGF-2 จะพบได้เฉพาะที่เซลล์ของตับและกระดูกอ่อนเท่านั้น (จึงเป็ นที่ยืนยัน
ว่าเซลล์ของตับและกระดูกอ่อนคือแหล่งผลิตฮอร์โมนดังกล่าว) ฮอร์โมน IGF-1 เป็ นฮอร์ โมนที่ เป็ นโปรตีน
มีกรดอะมิโนเป็ นองค์ประกอบรวม 70 ตัว เราจะพบฮอร์ โมน IGF-1 ในระดับความเข้มข้นสูงในเขากวาง
อ่อนซึ่งเป็ น cartilage ชนิ ดหนึ่ ง แต่ในการบริ โภคเขากวางอ่อนเพื่อใช้ชะลอความแก่น้ นั เราต้องคานึ งถึง
ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทาให้ผลเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ปัจจัยเหล่านั้นเป็ นต้นว่า การที่ฮอร์ โมนจะสูญสลายไปอย่าง
รวดเร็ วเมื่อได้รับความร้อน หรื อการที่ปริ มาณความเข้มข้นของฮอร์โมนที่พบในส่วนต่างๆ ของเขากวางไม่
เท่ากัน เช่น ความเข้มข้นของฮอร์ โมนที่ปลายเขาจะมีมากกว่าที่ฐานเขา และยังต้องคานึ งถึงความสมบูรณ์
ของกวางและอาหารที่กวางกินเข้าไปด้วย โดยปกติปลายเขาอ่อนแห้งของกวางที่สมบูรณ์ที่เก็บรักษาเป็ น
อย่างดีหนัก 1 กรัม จะมีฮอร์โมนนี้ประมาณ 600 นาโนกรัม ( 1ng = 1/10-9 gm) การรับประทานเขากวางอ่อน
เพื่อให้ได้ฮอร์โมน IGF-1 ตามที่ตอ้ งการเพื่อชะลอความแก่ให้ผลผันแปรมากน้อยไปตามปัจจัยที่กล่าวแล้ว (
1ng = 1/10-9 gm)

3. คุณสมบัติ
คุณสมบัติของฮอร์โมนตัวนี้ต่อร่ างกายมนุษย์มีอเนกอนันต์ดงั นี้
1. ทาให้เซลล์ประสาทที่เสื่อมและตายไป สามารถถูกสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้
2. ทาหน้าที่แทนฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้ในระดับหนึ่ง เช่น
เมื่อเซลล์บีของตับอ่อนที่ทาหน้าที่ผลิตฮอร์ โมนอินซูลินถูกทาลายไปบางส่ วน หรื อตับอ่อนถูกตัด
ออกทั้งหมด (เมื่อร่ างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน มนุษย์จะป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน) และผูป้ ่ วยเป็ นโรคเบาหวาน
เรื้ อรังที่ไม่ได้ทาการบาบัด ฮอร์โมนนี้จะลดระดับลงอย่างรวดเร็ ว
3. ทาให้เซลล์ต่ าง ๆ ของร่ างกายที่ เสื่ อมและตายไป เช่ น เซลล์ก ระดู ก กระดู ก อ่อน และเซลล์
กล้ามเนื้อ ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนได้
4. ทาให้ร่ างกายมีภูมิตา้ นทานเพิ่มขึ้นโดยการสร้างเม็ดเลือดขาว B-cell และ T-cell lymphocyte
เพิ่มขึ้น
5. ลดระดับ LDL – Cholesterol ในกระแสโลหิตของมนุษย์ ด้วยกระบวนการ Macrophages
6. ทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นไม่เสื่อมสลายได้ง่าย โดยขับธาตุโซเดียมออกจากเซลล์กล้ามเนื้ ออย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. ทาให้เซลล์กระดูกแข็งแรงขึ้น โดยเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของต่อม Parathyroid และ ไว
ตามินดี
8. ทาให้เซลล์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจานวน

9. ท าให้ เ ซลล์ก ล้า มเนื้ อดู ด ซึ ม กรมอะมิ โ น น้ าตาลกลู โ คส เข้า ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
10. ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินเป็ นพลังงานให้ร่างกายใช้ในการดารงชีพ ทาให้ไม่เป็ นโรคอ้วน
จากคุณประโยชน์ของฮอร์โมนนี้ จะทาให้ร่างกายมนุษย์แข็งแรง มีภูมิตา้ นทานต่อโรค ไม่เป็ นโรค
อ้วนและท้ายสุดสามารถต้านทานความชราภาพได้

4. องค์ ความรู้ ใหม่ ที่เกิดขึน้ จากผลการศึกษาวิจัย
จากการที่ผเู้ ขียนศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมน IGF-1
จากเขากวางอ่อนนี้พบองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติอย่างมหาศาล
คือ การผลิตฮอร์ โมน IGF – 1 เพื่อประโยชน์ของมนุ ษย์คือ นอกจากจะใช้ชะลอความแก่และพลิกฟื้ นให้
ร่ างกายคงความเป็ นหนุ่ มสาวไว้ได้แล้ว ในความเห็ น ส่ ว นตัว ของผูเ้ ขี ยนในฐานะนัก วิทยาศาสตร์ และ
นักวิชาการคนหนึ่ งเห็นว่า จากคุณสมบัติอนั ดีเยี่ยมของฮอร์ โมนตัวนี้ น่าจะนามาทดลองใช้รักษาโรคบาง
ชนิด เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ในมนุษย์ได้เพราะพบว่าเซลล์ประสาทที่เสื่ อมและตายไปแล้วสามารถถูก
สร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้ จึงน่ าจะเป็ นผลดีต่อผูป้ ่ วยอย่างแน่ นอน ที่จริ งแล้วการใช้ HGH กับเด็กที่ขาด
ฮอร์โมนนี้และไม่มีการพัฒนาการของร่ างกายตามปกติ แพทย์จะทาการรักษาเด็กเหล่านั้นให้เจริ ญเติบโต
ตามวัยด้วยการฉี ดโกรทฮอร์โมนให้เด็กเหล่านั้นตามปริ มาณ ขนาด และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นเจริ ญเติบโตและมีพฒั นาการของร่ างกายให้เป็ นปกติเป็ นเวลานานมาแล้วก่อนปี ค.ศ. 1985

5. ฮอร์ โมน IGF – 1 ได้ มาจากแหล่ งใดในธรรมชาติ นอกจากในเขากวางอ่ อนบ้ าง
เนื่องจากฮอร์โมน IGF – 1 มีคุณค่าอย่างมหาศาลดังที่กล่าวมาแล้ว
และเราทราบว่าฮอร์โมนนี้สตั ว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถผลิตขึ้นจากส่ วนของกระดูกอ่อน นอกจาก
ในเขากวางอ่อนแล้ว คาดว่าในสัตว์ชนิ ดอื่นๆ ใน Genus Cervus ที่มีอยู่มากมายหลายชนิ ด ที่ตามธรรมชาติ
จะสลัดเขาแข็งออกทุกปี และแตกเขาอ่อนขึ้นมาแทนที่ เช่น ละอง ละมัง่ (Don Eldi) มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า
Cervus eldi จะพบฮอร์โมน IGF – 1 อยูด่ ว้ ยอย่างแน่นอนทุกชนิด สัตว์ประเภทนี้ จะเป็ นสัตว์ที่ตอ้ งอนุ รักษ์
และส่งเสริ มให้มีการเลี้ยงเป็ นการค้า เนื่องจากมีคุณค่าต่อมวลมนุ ษย์ชาติอย่างมหาศาล ทั้งด้านสุ ขภาพและ
ทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการจ้างงานและอุตสาหกรรมอาหารและยาอย่างต่อเนื่อง

6. ประสิ ทธิภาพของฮอร์ โมน IGF-1 และน้าสกัดจากผลโนนี่ในการต้ านความแก่ และ
คงความเป็ นหนุ่มสาวของมนุษย์
ผูเ้ ขียนเริ่ มจับงานวิจยั ชิ้นนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั ผูเ้ ขียนได้รับเกียรติอย่าง
สู ง จากอาสาสมัค รท่ า นหนึ่ งคื อ ศ.ดร.วัฒ นา เสถี ย รสวัส ดิ์ อาจารย์ภ าควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท่านได้อุทิศเวลาและเงินส่วนตัวในการทาวิจยั ชิ้นนี้ร่วมกับผูเ้ ขียนด้วย เนื่ องจากงบประมาณวิจยั ที่
ได้รับมิได้ครอบคลุมถึงการวิจยั ในส่วนที่มีการทดลองใช้เกี่ยวกับมนุษย์ (มีเงินงบประมาณสนับสนุ นเฉพาะ
การวิจยั ที่ทดลองใช้กบั แม่โครี ดนมเท่านั้น) ถ้าปราศจากผูเ้ สี ยสละและกล้าหาญอย่างท่านแล้วทฤษฎีน้ ี ก็ยงั
ไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ให้เห็นผลดังที่ทุกท่านได้ทราบกันเช่นนี้ได้ ผูเ้ ขียนขอ
ยืนยันว่าทฤษฎีที่ต้งั ไว้ถกู ต้องทุกประการ และสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสามารถชะลอความแก่ และพลิก
ฟื้ นความเป็ นหนุ่ มสาวได้จริ ง ในรายละเอียดของผลการทดลองใช้ขอให้ท่านอ่านบทสัมภาษณ์ของท่าน
ศ.ดร.วัฒ นา เสถีย รสวัสดิ์ ที่ ให้สัมภาษณ์ ท างโทรศัพท์เ กื อบทุ ก ช่ องและในหนังสื อพิม พ์ไทยรั ฐ ฉบับ
ประจาวันที่ 16 มกราคม 2544 ได้

7. ทฤษฎีแห่ งการต้ านความแก่ และคงความเป็ นหนุ่มสาวของมนุษย์ อย่ างสมบูรณ์
ทฤษฏีน้ ีขออธิบายสั้นๆ ดังนี้ คือ การที่คนเราจะมีอายุขยั อยูไ่ ด้ถึง 100 ปี อย่างมีความสุขและสุขภาพ
แข็งแรงนั้น นอกจากจะต้องมีการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่อย่างได้สัดส่ วนตามที่ร่างกายต้องการ
ต้องออกกาลังกายแบบแอโรบิค (วิ่ง, เดินเร็ ว, ขี่จกั รยาน) ให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที รักษาสุ ขภาพทั้ง
ร่ างกายและจิตใจให้สะอาด ป้ องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความเสื่ อมของร่ างกาย
เพราะผูส้ ูงอายุหรื อผูท้ ี่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มักจะป่ วยด้วยโรค 3 โรค ด้วยกันคือ เบาหวาน ความดันโลหิต และ
มะเร็ ง ดังนั้นก่อนอื่นต้องป้ องกันตนเองจากโรคร้ายต่างๆ ดังกล่าวที่จะเข้ามาเบียดเบียนให้ได้เสี ยก่อน ด้วย
การดื่มน้ าสกัดจากผลโนนี่ ที่สามารถป้ องกันร่ างกายของเราจากโรคร้ายทั้งสามนี้อย่างได้ผล (รายละเอียดหา
อ่านได้จากหนังสื อชื่อ โนนี่ พืชมหัศจรรย์แห่ งยุค 2001) มีคนเป็ นจานวนมากที่เข้าใจวาต้นโนนี่ ที่ว่านี้ คื อ
ต้นยอในบ้านเรา ผูเ้ ขียนขอเรี ยนว่าเป็ นพันธุ์แตกต่ างสายพันธุ์กนั เพียงแต่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ เหมือนกัน
เท่านั้น เพราะต้นโนนี่มีลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ที่แตกต่างจากต้นยอหลายอย่าง ซึ่งขณะนี้ ทางภาควิชาพืช
สวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ กาลังตรวจพิสูจน์ ดี เอ็น เอ อยู่คาดว่าจะหา
ข้อสรุ ปได้ภายในปี พ.ศ. 2544 นี้ หลังจากที่เราป้ องกันมิให้เกิดโรคภัยกับตัวเองแล้ว จึงใช้ฮอร์ โมน IGF-1
มาชะลอความแก่ และพลิก ฟื้ นให้ร่ างกายกลับมาสู่ว ยั หนุ่ มสาวอีก ครั้ งหนึ่ งจึงจะได้ผล มีอายุยืน ยาวเป็ น
100 ปี อย่างมีความสุข และสุขภาพแข็งแรง

8. บทบาทของน้าสกัดจากผลโนนี่ในการต้ านความแก่ และคงความเป็ นหนุ่ มสาวของ
มนุษย์
ต้น โนนี่ เป็ นพื ช สมุ น ไพรที่ มี อ ยู่ใ นรั ฐ ฮาวาย สหรั ฐ อเมริ กาและในหมู่เ กาะในมหาสมุ ท ร
แปซิฟิคตอนใต้ เช่น เกาะตาฮิติ เกาะคุค มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Morinda citrifolia เป็ นพืชที่อยู่ในวงศ์
(family) Rubiaceae (กาแฟ) สาหรับพืชที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์และอยูใ่ นวงศ์เดียวกันกับต้นโนนี่ในประเทศ
อินเดีย นักพฤกษศาสตร์เรี ยกชื่อสามัญว่า อินเดียนมัลเบอร์รี่ (Indian Mulberry) สาหรับในไทยมีชื่อสามัญว่า
ยอ (Yoah) อย่างไรก็ตามแม้ว่า ยอ และอินเดียนมัลเบอร์รี่ จะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ เหมือนกันกับต้นโนนี่ แต่
ความจริ งที่ได้พบระหว่างยอไทยและโนนี่มีความแตกต่างทางพฤษศาสตร์หลายประการ
คุณสมบัติของน้ าสกัดจากผลโนนี่ จากข้อมูลที่ได้รับการเปิ ดเผยจากคณะวิจยั ในมหาวิทยาลัยหลาย
แห่ ง ในสหรั ฐ อเมริ กาและยุโ รป ร่ วมกับ การท างานร่ วมกัน ของแพทย์ใ นโรงพยาบาลหลายแห่ ง ใน
สหรัฐอเมริ กา จานวน 40 คน และผูป้ ่ วยจานวนกว่า 8,000 คน ที่ใช้น้ าสกัดจากผลไม้โนนี่ รักษาและบารุ ง
สุขภาพตั้งแต่หลังปี ค.ศ. 1993 จนถึงปี ค.ศ. 1998 สามารถสรุ ปคุณสมบัติอนั น่ ามหัศจรรย์จากน้ าโนนี่ ได้ถึง
หลายประการ ดังนี้
1. ลดความดันโลหิตในกรณี ผปู้ ่ วยความดันโลหิตสูง
2. ทางานร่ ว มกับฮอร์ โมน Melatonin และ Serotonin ช่วยควบคุมการนอนหลับ พักผ่อน ทาให้
อารมณ์รื่นเริ งแจ่มใสในยามตื่นและควบคุมอุณหภูมิภายในร่ างกายมนุษย์
3. ช่วยเพิ่มพลังงานในร่ างกาย
4. ลดและบรรเทาอาการอักเสบของเซลล์ ลดและบรรเทาโรคภูมิแพ้
5. ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
6. ลดและระงับการติดเชื้อแบคทีเรี ย ที่อาจทาความเสียหายให้แก่ระบบทางเดินอาหารและหัวใจ
7. ระงับการผิดปกติของเซลล์ที่อาจลุกลามต่อไปเป็ นเซลล์มะเร็ ง และระงับการเจริ ญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ งได้
จึงสรุ ปได้ว่า น้ าสกัด จากผลโนนี่ ช่ วยป้ องกันมิให้ร่างกายของมนุ ษย์เกิ ดโรคความดัน โลหิ ตสู ง
โรคเบาหวานและมะเร็ ง ซึ่งโรคเหล่านี้จะพบมากในผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไป

9. อาการข้ างเคียงที่อาจมีผลกระทบต่ อสุ ขภาพ จากการได้ รับฮอร์ โมน IGF-1
จากงานวิจยั ของ Dr.Daniel Rudman และงานของท่านอื่นๆ อีกนับพันเรื่ อง จากปี ค.ศ.1990 เรื่ อยมา
ถึงปัจจุบนั ยังไม่พบรายงานเรื่ องผลข้างเคียง ที่อาจส่งผลร้ายต่อมนุษย์ผใู้ ช้ฮอร์โมน HGH ซึ่งจะไปกระตุน้ ให้
ตับและกระดูกอ่อนของมนุ ษย์เองผลิตฮอร์ โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในร่ างกายแม้ว่า IGF-1 จะเพิ่งถูก
ค้นพบและผลิต ออกมาเป็ นการค้าแล้วในประเทศสหรัฐอเมริ ก า ประเทศไทยน่ าจะเป็ นประเทศที่สองที่

สามารถผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาทาเป็ นการค้าได้ ถ้าได้รับการสนับสนุ นทางด้านการเงินจากภาครัฐบาล
หรื อภาคเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่ วมทาการวิจยั เนื่ องจากเรามีนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถอยู่
มากพอสมควร แต่ที่ขาดก็คือเงินงบประมาณสนับสนุ นและโอกาสที่จะให้เขาเหล่านั้นแสดงความสามารถ
ฮอร์โมนตัวนี้ก็พบอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติในร่ างกายของคนเราอยู่แล้ว การใช้ในความเข้มข้นต่าตามทฤษฎี
ที่ต้งั ไว้จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับ IGF-1 ที่หมุนเวียนอยูใ่ นกระแสโลหิตตามปกติของมนุษย์
จึงไม่น่าส่งผลข้างเคียงให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้คนจีนตามตารับยาจีนโบราณก็ใช้เขากวางอ่อน (ซึ่งก็
คือฮอร์โมน IGF-1 นี่เอง) บารุ งสุขภาพมานับพันปี แล้ว ขณะนี้เท่าที่ทราบองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรั ฐอเมริ ก า ได้ยอมรั บให้ท้ งั HGH และ IGF-1 ที่ถูกสกัด จากเขากวางอ่อนสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยกับมนุ ษ ย์ จึงสรุ ปได้ว่าผลข้างเคียงที่อาจเป็ นผลร้ายต่ อสุ ขภาพโดยรวมของมนุ ษย์จากฮอร์ โมน
IGF-1 ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด

10. การค้ นพบฮอร์ โมน IGF-1 และผลกระทบต่ อสั ตว์ ประเภทกวาง
เมื่อมีข่ าวเรื่ องฮอร์ โ มน IGF-1 สาหรั บต้านความแก่ แพร่ สะพัด ออกไป คนจานวนมากเริ่ มเสาะ
แสวงหาเขากวางอ่อน ผูเ้ ขียนต้องขอทาความเข้าใจว่า โดยธรรมชาติของกวางจะต้องสลัดเขาของมันทิ้งอยู่
แล้วทุกปี กวางที่ถกู นามาตัดเขากวางอ่อนเป็ นกวางตัวผูเ้ ท่านั้น (เขากวางอ่อนจะถูกตัดในวันที่ 60 นับจาก
วันที่เขากวางอ่อนเริ่ มงอก) กวางจะเจ็บเล็กน้อยเหมือนกับมนุ ษย์ถูกถอนฟัน เราไม่ได้ทาทารุ ณสัตว์และไม่
เป็ นอัน ตรายต่ อกวางแต่อย่างไร หลังจากถูก ตัด เขาและห้ามเลือ ดแล้ว กวางก็จะมีอาการระบมเล็กน้อย
ประมาณ 1-2 วัน ก็จะหายเป็ นปกติและเขากวางที่เหลืออยู่คล้ายตอไม้จะพัฒนาเป็ นเขาแข็งเพื่อรอการหลุด
ในปี ต่อไป จึงมิใช่เป็ นการทรมานสัตว์แน่นอน และกวางที่ถกู ตัดเขาเป็ นกวางที่ได้รับการเลี้ยงดูในฟาร์มมิใช่
กวางป่ า จึงไม่เป็ นผลร้ายต่อกวางแน่นอน
ในส่วนตัวของผูเ้ ขียน คิดว่าฮอร์โมน IGF-1 เป็ นฮอร์โมนที่ดีมีประโยชน์มาก ไม่มีผลเสี ยเลยถ้าได้มี
การควบคุมการเลี้ยงกวางให้ปลอดโรคจากสัตว์สู่มนุษย์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการตัดเขา
อ่อน การแปรรู ป รวมทั้งการสกัดฮอร์โมน ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค สารพิษและสิ่ งแปลกปลอม ที่อาจเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์ ด้ว ยความถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อฮอร์ โมน IGF-1 ถูกผลิตออกสู่
ตลาดโลกจะสามารถนาเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยของเราได้อย่างมหาศาล ทาให้คนมีงานทา มี
รายได้และท้ายสุ ดก่อให้เกิดผลดีต่อผูบ้ ริ โภค ผูใ้ ช้ฮอร์ โมน IGF-1 จะมีสุขภาพดี แข็งแรง มีความสุ ขกาย
สบายใจ ไม่เป็ นภาระต่อลูกหลานที่ ตอ้ งมาดูแลผูส้ ูงอายุตามแบบเก่าๆ เนื่ องจากผูส้ ู งอายุในยุคใหม่น้ ี จ ะ
แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ป่วยเป็ นโรคอัลไซเมอร์ หรื ออัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ตอ้ งเป็ นภาระต่อลูกหลาน
และสังคมโดยรวมอีกต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมของผูส้ ูงอายุ ซึ่งถูกกาหนดขึ้นโดย
องค์การสหประชาชาติเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว คือ จานวนพลเมืองที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตามเกณฑ์มากกว่า 10%

ของจานวนพลเมืองทั้งหมด โดยพบว่าเมื่อสิ้ นปี พ.ศ. 2554 พบว่าประเทศไทยมีผสู้ ูงอายุ (elderly people)
อายุเกิน 60 ปี สูงถึง 12.38%

11. ปริมาณและขนาดของการใช้ เขากวางอ่ อนให้ ได้ ผลในการต้ านความแก่
แม้ว่าเราจะพบฮอร์โมน IGF-1 ในความเข้มข้นสูงในเขากวางอ่อนซึ่งเป็ น cartilage ชนิ ดหนึ่ งแต่ใน
การบริ โภคเขากวางอ่อนเพื่อใช้ชะลอความชรานั้น เราต้องคานึ งถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อาจทาให้ผลเปลี่ยนแปลง
ไปบ้าง ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นเป็ นต้นว่า การที่ฮอร์โมนจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็ วเมื่อได้รับความร้อน หรื อ
การที่ปริ มาณความเข้มข้นของฮอร์ โมนที่ พบในส่ วนต่างๆ ของเขากวางไม่เท่ากัน เช่น ความเข้มข้นของ
ฮอร์โมนที่ปลายเขาจะมีมากกว่าที่ฐานเขา และยังต้องคานึงถึงความสมบูรณ์ของกวาง อาหารที่กวางกินเข้า
ไปด้วย โดยปกติปลายเขาอ่อนแห้งของกวางที่สมบูรณ์ที่เก็บรักษาเป็ นอย่างดีหนัก 1 กรัม จะมีฮอร์ โมนนี้
ประมาณ 611 ng. (1ng = 1/10-9) การรับประทานเขากวางอ่อนเพื่อให้ได้ฮอร์ โมน IGF -1 ตามที่ตอ้ งการเพื่อ
ชะลอความแก่ให้ผลผันแปรมากน้อยไปบ้างตามปัจจัยที่กล่าวแล้ว 1ng = 1/10-9
ดังนั้น ในด้านปริ มาณการใช้และลักษณะการใช้เขากวางอ่อนต้านความชรานั้น ผูใ้ ช้ควรปรึ กษา
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางสรี รวิทยาด้าน endocrine หรื อแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเสียก่อน ซึ่งในปัจจุบนั ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ดังกล่าวยังมีจานวนน้อยมาก เช่น สมาคม Anti-Aging ของสหรัฐอเมริ กา ส่ วนในประเทศไทยมีเพียงท่าน
เดียวคือ ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กรุ งเทพฯ 10900 ศ.ดร.วัฒนา เสถีย รสวัสดิ์ (อายุ 74 ปี ) สถิติ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ขณะนี้ อายุ 88 ปี แต่ยงั มี
สุ ข ภาพแข็งแรงสมบูร ณ์ดี และยังทาการวิจ ัยเรื่ องต่างๆ ทางพืชสวนและสุ ขภาพอยู่ก ับบริ ษทั เอกชนใน
ประเทศไทย ใช้ purified extracted ของฮอร์โมน IGF-1 (ฮอร์โมน IGF-1 สกัดบริ สุทธิ์) โดยการฉีดพ่นเข้าใต้
ลิ้น ใช้ปริ มาณ 2,500 ng/22 วัน เฉลี่ยวันละ 114 ng (1ng = 1/10-9 gm) ปกติเขากวางอ่อนแห้งที่ปราศจาก
ความชื้น 1 กรัม จะมีฮอร์ โมน IGF-1 เข้มข้นประมาณ 600 ng (1ng = 1/10-9 gm) คนหนึ่ งคนจะต้องใช้เขา
กวางอ่อนแห้งประมาณ 114X30/600 = 5.7 กรัม ซึ่งเท่ากับเป็ นเขากวางสด 5.7 X 3 = 17 – 20 กรัม / 1 เดือน
ดังนั้น 1 ปี ในคนหนึ่งจะต้องการเขากวางอ่อนสดประมาณ 20 X 12 = 240 กรัม ซึ่งจะเท่ากับเขากวางอ่อน
พันธุ์รูซ่าเพศผูท้ ี่สมบูรณ์ เมื่อถูกตัดเขาอ่อนครั้ งแรกภายหลังเขาเทียนหลุดแล้วพอดี น้ าหนักเขาสดเฉลี่ย
250 – 300 กรัม

12. ผลของงานวิจัย ต่ อภาวะสั งคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติโดยรวม
จากผลของงานวิจยั ชิ้นนี้ จะทาให้ คนมีงานทาทุกระดับ และก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติโดยรวม
อย่า งมหาศาลต่ อ ประเทศไทย เริ่ มตั้ง แต่ ค นเลี้ ย งกวาง คนจ าหน่ า ยเขากวางสดและแห้ง ก่ อ ให้เ กิ ด
อุตสาหกรรมอาหารและยาอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มการตั้งฟาร์มกวางผลิตเขากวางอ่อนเพื่อป้ อนโรงงานผลิตฮอร์ โมน IGF-1 เป็ นอุตสาหกรรมนา
ออกสู่ตลาดโลกที่มีความต้องการสูงมาก ราคาจาหน่ ายเขากวางอ่อนสด เฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 5,000
บาท ในปี ค.ศ. 2001 ข้อมูลล่าสุด ค.ศ. 2015 ราคากิโลกรัมละ 6,000 บาท ณ หน้าฟาร์ม เขาอ่อนของกวางตัว
ผู้ 1 ตัว ที่ทาการสกัดแล้วจะดูแลผูส้ ูงอายุที่มีกาลังซื้อฮอร์ โมนตัวนี้ เพียง 1-3 คนเท่านั้น กวางมีชีวิต 1 ตัว
ราคาซื้อขายตัวละ 15,000 – 30,000 ขึ้นอยูก่ บั ขนาดและสายพันธุ์ ถ้าลองคานวณคร่ าว ๆ ก็จะทราบว่าอาชีพนี้
ทารายได้ต่อปี เป็ นจานวนมาก ส่วนต้นโนนี่ 1 ต้น จะให้ผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม/ต้น/ปี การสกัดเอาน้ า
จากผลจะได้น้ าสกัดเพียง 30 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการบริ โภคของผูส้ ูงอายุเพียง 2-3 คน/ปี เท่านั้น เฉพาะ
การบริ โภคภายในประเทศเพียงอย่างเดียว จะต้องปลูกต้นโนนี่ไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนไร่
ในอนาคตอันใกล้น้ ี ราคาของน้ าสกัดจากผลโนนี่ ในตลาดโลกจะมีราคาสูงขึ้ นประมาณลิต รละ
2,000 บาท เป็ นผลให้เกิดภาวการณ์จา้ งแรงงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง เริ่ มจากการปลูกและดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว การสกัดน้ าจากผล การบรรจุภณ
ั ฑ์ การตลาด ซึ่งจะทาให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่
ได้จากการปลูกต้นโนนี่ และเลี้ยงกวางเพื่อผลิตฮอร์ โมน IGF-1 เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ นหลายหมื่นล้านบาทใน
อนาคตอันใกล้น้ ีอย่างแน่นอน
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