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สารอาหารกระตุน้การสร้างโกรท ฮอร์โมน 
กับการควบคุมน�้าหนัก

เม่ือโกรท ฮอร์ โมนเพิ่มขึ้น จะมีการกระตุ ้นการ 

เผาผลาญเพิม่ขึน้ และมกีารเผาผลาญไขมนัเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้

กรดอะมิโนกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน ในกลุ่มข้างต้น 

ยังให้ผลในการลดความหิว จึงสามารถใช้รับประทานแทน 

มือ้อาหารเยน็ ในผูท้ีต้่องการลดน�า้หนกัอย่างเหน็ผลได้อีกด้วย

การรับประทานสารอาหารเพื่อกระตุ ้นการสร ้าง 

โกรท ฮอร์โมน เพือ่การย้อนวยั 

ควรรับประทานก่อนนอน เนื่องจากโกรท ฮอร์โมน  

มีการหลั่งขณะนอนหลับ และควรเข้านอนไม่เกินเวลา 

เทีย่งคนื ซึง่เป็นเวลาธรรมชาตขิองการหลัง่โกรท ฮอร์โมนจาก 

ต่อมใต้สมอง
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แอล ไกลซีน
กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน มบีทบาทในการสร้าง

กล้ามเนือ้ ลดการสลายกล้ามเนือ้ และเปลีย่นน�า้ตาลกลูโคสให้

เป็นพลงังาน ป้องกนัภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ จึงช่วยไม่ให้หวิ 

ในระหว่างมื้ออาหาร ช่วยป้องกันอาการอ่อนล้า หมดแรง 

ช่วยให้ระบบสมอง และประสาท ท�างานเตม็ประสิทธภิาพ รวม

ทัง้ ช่วยการท�างานของระบบย่อยอาหาร เป็นส่วนประกอบส�าคญั 

ของคอลลาเจนโปรตีน กระตุน้การสร้างคอลลาเจน
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 โกรท ฮอร์โมน 

เป็นฮอร์ โมน ท่ีมีบทบาทส�าคัญกับการย ้อนวัย 
โกรท ฮอร์โมน เป็น “Master Hormone” หรอื ฮอร์โมนหลกั
ของร่างกาย เนื่องจากเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับทุกระบบ 
และทุกการท�างานของร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อ 
และควบคุมการท�างานของเนือ้เยือ่ ท�าให้ร่างกายเจริญเติบโต  
ในวยัทีย่งัโตไม่เตม็ที ่และสร้างเนือ้เยือ่ ซ่อมแซมส่วนทีส่กึหรอ
ของร่างกาย นอกจากนี ้ยงัเป็นฮอร์โมนทีค่วบคมุการเผาผลาญ
ไขมนั และเปลีย่นไขมนัเป็นพลงังาน

ระดบัโกรท ฮอร์โมนในร่างกายของคน จะถงึจุดสงูสดุ 
เมือ่มนษุย์ย่างเข้าสูวั่ยรุน่ หลงัจากคนมอีายไุด้ 20 ปี การผลิต 
โกรท ฮอร์โมนจะลดลงด้วยอัตรา 14% ทกุ 10 ปี เมือ่คนเรามอีายุ 
60 ปี ระดับของโกรท ฮอร์โมนในร่างกายจะมปีระมาณ 25% 
ของระดับท่ีเคยผลิตได้สูงสุด อาการของโกรท ฮอร์โมน ท่ี
ลดลง มจีดุสงัเกตได้ตัง้แต่ กล้ามเนือ้น้อยลง ไขมนัเพิม่ขึน้ ลงพุง  
กระดกูผ ุกระดกูพรนุ หวัใจ ไต ปอด ท�างานได้ไม่ดี ผิวเห่ียว
ชราลง ผมหงอก ร่างกายเสื่อมสภาพลง เข้าสู่สภาวะของ 
ความแก่ชรา

ในคนท่ีมีน�้าหนักเกิน หรือคนอ้วน จะมีระดับ 
โกรท ฮอร์โมน โดยธรรมชาติลดลง เช่นเดียวกับในยาม
ที่อายุมากขึ้น และเมื่อเราสามารถลดน�้าหนักลงได้ ระดับ 
โกรท ฮอร์โมน โดยธรรมชาติจะเพิม่ขึน้ ท�าให้คนท่ีน�า้หนกั 
ลดลง ดูหนุ่มสาวขึ้น

ใน 10 ปีท่ีผ่านมานีเ้อง มีการน�ากรดอะมโินกลุม่หนึง่ 
เช่น กลตูามนี ไลซนี ออร์นิทีน อาร์จินีน ไกลซนี มาใช้ใน
การกระตุ้นการผลิตโกรท ฮอร์โมนจากธรรมชาติ โดยไม ่
ต้องฉดี โดยทีผู่ท้ีเ่ข้ารบัการทดลองจะได้รบักรดอะมโินกลุม่นี ้
โดยการรับประทาน จากนัน้ท�าการเจาะเลอืดวดัระดับ IGF-1 
พบว่า กรดอะมิโนในสูตรท่ีเหมาะสม สามารถกระตุน้การผลิต 
โกรท ฮอร์โมนจากธรรมชาติได้ ผลของโกรท ฮอร์โมน  
ไม่ว่าจะมาจากการฉดี หรือการรับประทาน ยังท�าให้ผิวหนงั
ช้ันหนังแท้หนาข้ึน ร้ิวรอยลดลง แลดูอ่อนเยาว์ ผมและ  
เล็บแข็งแรงข้ึน ผมดกด�าเป็นเงาอกีด้วย 

สารอาหารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน 

แอล กลูตามีน
กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน จากต่อมใต้สมอง 

เสริมสร ้างเซลล ์กล ้ามเนื้อ และช ่วยซ ่อมแซมเซลล ์
กล้ามเนื้อท่ีบาดเจ็บ  หรือสึกหรอ  ลดอาการอ่อนล้าของ
กล้ามเนื้อ และลดการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อ เสริมสร้าง 
ภูมิต้านทาน เป็นสารต้ังต้นในการผลิตสารสื่อประสาท คือ  
กลตูาเมท (Glutamate) และกาบ้า (GABA) เพือ่เป็นอาหาร
ให้สมอง และช่วยก�าจัดสารแอมโมเนีย ท่ีเกิดจากการ 
ท�างานหนักของสมอง ช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น ความจ�าดีขึ้น 
ความคิดว่องไว และเฉียบคมขึ้น ตื่นตัว ท�าให้อารมณ์ด ี
ลดและป้องกันอาการสมองมึนงง ช่วยระงับความหิว  
ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการควบคุมน�้าหนัก 
และการลดน�า้หนกั ส�าหรบัคนไข้โรคเบาหวาน แอล กลูตามีน  
ช่วยให้ตับอ่อนท�างานดีขึ้นได้ด้วย

แอล ไลซีน
กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมน จากต่อมใต้สมอง 

จ�าเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 
เพิม่การดูดซมึแคลเซยีมเข้าสูร่่างกาย ช่วยลดโอกาสเกดิโรคเรมิ 
และงูสวดั

แอล ออร์นิทีน
กระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ช่วย

ในการสร้างกล้ามเนือ้ ป้องกันการสูญเสยีกล้ามเนือ้ กระตุน้
การสลายไขมนัในร่างกาย โดยเฉพาะเมือ่มกีารบรโิภคร่วมกบั 
แอล อาร์จนินี และแอล คาร์นทินี เป็นสารตัง้ต้น เพือ่สงัเคราะห์ 
กรดอะมิโนตัวอื่นๆ ที่ให้พลังงานแก่เซลล์ในร่างกาย ยัง
ช่วยก�าจัดสารพิษพวกแอมโมเนียออกจากตับ ช่วยให้ผู้ป่วย 
โรคตับแขง็มอีาการดีขึน้ รวมท้ังผูป่้วยโรคตับชนดิต่างๆ ด้วย 
นอกจากนี ้ยงัช่วยให้แผลหายเร็ว และร่างกายมกีารซ่อมแซม
ส่วนท่ีสกึหรอได้เร็วยิง่ขึน้

แอล อาร์จินีน
กระตุน้การสร้างโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง มคีวาม

ส�าคญักบัระบบหวัใจและหลอดเลอืด เป็นสารหลกัในการสร้าง
สารไนตรกิ ออกไซด์ (Nitric Oxide) ท�าให้หลอดเลอืดขยายตวั 
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ช่วยปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 

ช่วยให้บาดแผลหายเรว็ เสรมิสร้างภมูต้ิานทาน เสรมิสมรรถนะ 

เพศชาย กระตุ้นการเผาผลาญไขมนั ปรบัสมดลุความดนัโลหติ 

และปรับสมดลุน�า้ตาลในเลอืด

โกรท ฮอร์โมน 

เพื่อการย้อนวัย


