
คำนำสำนักพิมพ์

เคยเจอคนที่อายุเท่ากัน แต่ดูเด็กและแข็งแรงสดใสกว่าเราไหม 

หลายคนอดรนทนไม่ได้ จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการหาซื้อผลิตภัณฑ์ 

บำรุงผิวลดริ้วรอย บ้างเข้าสถานเสริมความงาม บ้างแสวงหาอาหาร 

เสริม ด้วยหวังจะให้ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ดูเด็กลง ดูสดใสขึ้น 

แต่วิธีเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากสามารถแก้ 

ที่ต้นเหตุที่ทำให้เราแก่กว่าวัยได้จริง ก็ไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาอะไร 

ให้ยากและวุ่นวาย

สาเหตุที่ทำให้เราดูแก่กว่าวัย เกิดจากกิจกรรมการเร่งกระบวน 

การ  “แก่”  ภายในเซลล์ของแต่ละคนแตกต่างกัน และวิทยาศาสตร์ 

สมัยใหม่ได้ค้นพบว่า ส่วนที่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะแก่ง่ายและตาย 

เร็วขึ้นหรือไม่นั้น คือส่วนที่อยู่บริเวณปลายของโครโมโซม ซึ่งเรียก 

กันว่า เทโลเมียร ์

หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนมองวิธีการรักษาสุขภาพแตกต่าง 

ไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นั่นคือ ต้องรักษาสุขภาพลึกลงไปถึงระดับ 

เซลล์ เราจะได้รู้จักว่าเทโลเมียร์คืออะไร มีความสำคัญมากเพียงใด 

และอย่างไรต่อความแก่กว่าวัยของเรา คุณจะเข้าใจว่ากระบวนการ 

การแก่ชราในระดับเซลล์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความแก่ชราภายนอกและ 

อายุที่สั้นลงนั้น ไม่ใช่เรื่องตายตัวที่เมื่อเซลล์เสื่อมแล้วจะเสื่อมเลย 

และตายไป แต่กระบวนการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราสามารถ 

ชะลอกระบวนการนี้ลงได้ด้วยตัวเราเอง ด้วยวิธีที่ง่าย เช่น เรากิน 

อะไร เราคิดอะไร เราออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน เรารับมือกับ 

เรื่องต่าง  ๆ  ที่มากระทบอารมณ์ได้ดีเพียงใด สิ่งที่เคยเจอมาในอดีต 



มีส่วนในการทำร้ายเซลล์มากน้อยแค่ไหน และเราจะแก้ไขมันอย่างไร  

เป็นต้น ใครจะคิดว่าสิ่งธรรมดาเหล่านี้จะส่งผลต่อเทโลเมียร์และช่วย 

ป้องกันการแก่ก่อนวัยอันควรในระดับเซลล์ได้

ขอให้ผู้อ่านทุกคนลองทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ แล้ว 

คุณอาจจะพบว่าคุณดูเด็กลง มีพลังงานมากขึ้น และใช้ชีวิตอย่าง 

มีความสุข สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืนอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
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เช้าวันเสาร์ที่เหน็บหนาวในแซนแฟรนซิสโก ผู้หญิงสองคนซึ่งเป็น 

เพื่อนกันนั่งจิบกาแฟร้อนอยู่ที่ร้านกาแฟกลางแจ้ง สำหรับทั้งคู่ ตอนนี้ 

เป็นเวลาที่ได้อยู่ห่างจากบ้าน จากครอบครัว จากหน้าที่การงาน  

และจากรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งดูจะไม่เคยสั้นลงเลย

	 คาร่ากำลังบ่นให้เพื่อนฟังว่าเธอเหนื่อยมาก เธอเหนื่อยมาก  

ตลอดเวลา เธอติดเชื้อไข้หวัดที่ระบาดในออฟฟิศทุกครั้ง และบางครั้ง 

เชื้อโรคพวกนั้นก็ลุกลามจนทำให้เธอกลายเป็นไซนัส สามีของเธอ  

“ลืม”  เวลาที่ต้องมารับลูก  ๆ  อยู่เรื่อย และเจ้านายขี้โมโหที่บริษัท 

ด้านการลงทุนก็คอยตำหนิเธอต่อหน้าทีมงานคนอื่น  ๆ บางครั้งเมื่อ 

ล้มตัวลงนอนในตอนกลางคืน หัวใจของคาร่าจะเต้นแรงจนไม่อาจ 

ควบคุมได้ แม้จะแค่ไม่กี่วินาที แต่ความกังวลทำให้คาร่ายังลืมตา 

ตื่นอยู่อย่างนั้น แค่เครียดละมั้ง เธอบอกตัวเอง ฉันยังอายุน้อย 

เกินกว่าจะเป็นโรคหัวใจ ใช่ไหม

	 “ไม่ยุติธรรมเลย” เธอถอนหายใจขณะพูดกับลิซ่า “ทั้ง  ๆ  ที่เรา 

อายุเท่ากัน แต่ฉันดูแก่กว่า”

	 เธอพูดถูก คาร่าดูอิดโรยเมื่อต้องแสงยามเช้า เธอเอื้อมมือ 

บทนำ
เรื่องราวของสองเทโลเมียร์
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ไปคว้าถ้วยกาแฟแต่กลับขยับตัวช้าราวกับปวดคอและไหล่อยู่

	 ทว่าลิซ่ากลับดูมีชีวิตชีวา ดวงตาและผิวพรรณของเธอเปล่งปลั่ง  

นี่คือผู้หญิงที่มีพลังเหลือเฟือสำหรับกิจวัตรประจำวัน และรู้สึกสดใส 

อีกด้วย ลิซ่าไม่ได้กังวลเรื่องแก่ก่อนวัยเท่าไหร่ แต่เธอก็ยังรู้สึก 

ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจใช้ชีวิตได้ฉลาดกว่าที่ผ่านมา

	 เมื่อมองดูคาร่ากับลิซ่านั่งอยู่ข้างกัน คุณอาจคิดว่าลิซ่าอายุน้อย 

กว่าเพื่อนของเธอ  จริง  ๆ แต่หากคุณมองทะลุไปถึงใต้ผิวหนังของ 

พวกเธอได้ คุณก็จะเห็นว่าช่องว่างระหว่างวัยนี้กว้างกว่าที่ตาเห็น  

หากนับตามปี ผู้หญิงทั้งคู่อายุเท่ากัน แต่ในทางชีวภาพ คาร่าแก่กว่า 

หลายสิบปี

	 ลิซ่ามีความลับอะไรหรือเปล่า เธออาจใช้ครีมบำรุงผิวหน้า 

ราคาแพง ทำทรีตเมนต์เลเซอร์กับแพทย์ผิวหนัง มียีนดี หรือชีวิต 

ไม่ได้ลำบากเหมือนที่เพื่อนของเธอต้องเจอปีแล้วปีเล่า

	 ไม่ใช่เลย ลิซ่ามีเรื่องของตัวเองให้เครียดไม่แพ้กัน สามีของเธอ 

เสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ ตอนนี้เธอต้องเลี้ยงลูก 

ตามลำพงัเชน่เดยีวกบัคารา่ ตอ้งประหยดัเงนิ และอกีแคไ่ตรมาสเดยีว  

เงินทุนในบริษัทเทคสตาร์ทอัพที่เธอทำงานอยู่ก็จะหมดลง

	 เกิดอะไรขึ้นหรือ ทำไมผู้หญิงทั้งคู่จึงแตกต่างกันได้ขนาดนี ้

	 คำตอบนั้นแสนธรรมดา มันเป็นเรื่องของกิจกรรมภายในเซลล์ 

ของแต่ละคน เซลล์ของคาร่ากำลังแก่ตัวลงก่อนเวลาอันควร เธอ 

จึงดูแก่กว่าอายุจริง อีกทั้งโรคและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความ 

แก่ชราก็กำลังจะมาเยือน  แต่เซลล์ของลิซ่ากลับยังสร้างตัวเอง 

ขึ้นใหม่ได้อยู่ เธอจึงมีชีวิตที่อ่อนเยาว์กว่า
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ทำไมคนเราจึงแก่ไม่เท่ากัน

ทำไมคนเราจึงแก่ตัวลงด้วยอัตราที่ต่างกัน ทำไมบางคนจึงยังเฉียบคม 

และฉับไวไปจนชรา ขณะที่คนอื่น  ๆ  ซึ่งมีอายุน้อยกว่ามาก กลับป่วย  

อ่อนล้า และเริ่มเลอะเลือน หากเทียบความแตกต่างนี้เป็นภาพคงได้ 

ดังนี้

คาร่า

ลิซ่า

เกิด ตาย

ช่วงเวลาที่สุขภาพดี

ช่วงเวลาที่สุขภาพดี

ช่วงเวลาแห่งโรคภัย

ช่วงเวลาแห่งโรคภัย

รูปที่ 1 : ช่วงเวลาที่สุขภาพดี เทียบกับช่วงเวลาแห่งโรคภัย  

ช่วงเวลาที่สุขภาพดีคือจำนวนปีที่ชีวิตของคุณมีสุขภาพที่ดี ส่วน 

ชว่งเวลาแหง่โรคภยั คอื ชว่งปทีีค่ณุเปน็โรคตา่ง ๆ ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

และบั่นทอนคุณภาพชีวิต ทั้งลิซ่าและคาร่าอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง 

หนึ่งร้อยปี แต่คุณภาพชีวิตของทั้งคู่ต่างกันอย่างมากในช่วง 

ครึ่งหลังของชีวิต

	 ในรูปที่ 1 ลองดูแถบสีขาวแถวแรกซึ่งแสดงช่วงเวลาที่สุขภาพด ี

ของคาร่า ช่วงเวลาในชีวิตที่เธอยังแข็งแรงและปราศจากโรค แต่ 

ในช่วงวัยห้าสิบตอนต้น แถบสีขาวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทา และเมื่อเข้าสู่ 

วัยเจ็ดสิบ ก็เป็นสีดำ เธอเข้าสู่อีกช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่ง 

ความเจ็บป่วย

	 นี่คือช่วงปีที่เต็มไปด้วยโรคจากความชรา เช่น โรคหลอดเลือด 

หัวใจ โรคไขข้อ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โรคเบาหวาน มะเร็ง  
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โรคปอด ฯลฯ ผิวและผมก็ดูแก่ลง ที่แย่กว่านั้นคือคุณไม่ได้เป็นโรค 

จากความชราแค่โรคเดียวแล้วจบ แต่คุณจะได้เจอปรากฏการณ์ที่มี 

ชือ่นา่หดหูว่า่ ภาวะปว่ยดว้ยหลายโรค ซึง่แปลวา่โรคกลุม่นีม้แีนวโนม้ 

ที่จะเกิดพร้อม ๆ กัน ดังนั้นคาร่าจึงไม่ได้มีแค่ระบบภูมิคุ้มกันที่เสื่อมลง  

แต่ยังปวดข้อและมีสัญญาณเริ่มแรกของโรคหัวใจ สำหรับบางคน  

โรคจากความชราเร่งจุดจบของชีวิตให้มาถึงไวขึ้น สำหรับบางคน  

ชีวิตยังคงดำเนินต่อไป แต่มันเป็นชีวิตที่สดใสน้อยลง กระชุ่มกระชวย 

น้อยลง ช่วงปีที่เหลืออยู่ก็ถูกโรคภัย ความอ่อนเพลีย และความ 

ไม่สบายเนื้อสบายตัวรุมเร้ามากขึ้นเรื่อย ๆ 

	 ในวัยห้าสิบ ลิซ่ายังคงมีสุขภาพดีเยี่ยม เธอแก่ตัวขึ้นเมื่อเวลา 

ผ่านไป แต่ยังคงเริงรื่นกับช่วงเวลาที่สุขภาพดีไปได้อีกนานจนกว่า 

เธอจะเข้าสู่วัยแปดสิบปี หรือช่วงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านชราวิทยาเรียกว่า  

ช่วงแก่เฒ่า ซึ่งเป็นช่วงที่เธอจะเริ่มใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้นอย่างชัดเจน  

ลิซ่ามีช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยเช่นกัน แต่มันรวบอยู่แค่ในเวลา 

สองสามปีในช่วงท้ายชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณค่า ลิซ่าและคาร่าไม่ใช่ 

บุคคลจริง เราสร้างเธอทั้งสองขึ้นมาเพื่ออธิบายประเด็นหนึ่ง แต่ 

เรื่องราวของทั้งคู่คือคำถามที่เกิดขึ้นจริง

	 ทำไมใครคนหนึ่งจึงเอิบอิ่มกับสุขภาพอันแข็งแรงขณะที่อีกคน 

กลับทุกข์ทนกับเงามืดของโรคภัย แล้วคุณเลือกได้ไหมว่าจะให้ 

ประสบการณ์แบบใดเกิดขึ้นกับ ตัวคุณเอง

	 คำว่า  ช่วงเวลาที่สุขภาพดี  กับ  ช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วย  

เป็นคำใหม่ แต่คำถามพื้นฐานว่า ทำไมเราจึงแก่ชราไม่เท่ากัน มีมา 

หลายพันปีแล้ว บางทีอาจมีมาตั้งแต่เมื่อเราเริ่มนับปีได้เป็นครั้งแรก 

และเปรียบเทียบตัวเรากับเพื่อนบ้านของเราด้วยซ้ำ

	 บางคนมีความเห็นแบบสุดโต่งว่าธรรมชาติเป็นผู้กุมชะตาการ 

แก่ชราของพวกเรา ชาวกรีกโบราณแสดงแนวคิดนี้ผ่านทางปกรณัม 

เรื่องเฟทส์หรือเทพธิดาแห่งโชคชะตา หญิงชราสามคนที่มายืนล้อม 



5เอลิซาเบท  แบล็กเบิร์น  และเอลิซซา  เอเพล

รอบทารกแรกเกิด เทพแห่งโชคชะตาคนแรกคือผู้ปั่นด้าย คนที่สอง 

วัดความยาวของด้ายนั้น และคนที่สามคือผู้ตัดด้าย ชีวิตของคุณยาว 

เท่ากับด้ายเส้นนั้น เมื่อเทพแห่งโชคชะตาทำงาน โชคชะตา  ของคุณ  

ก็ถูกกำหนดไว้แล้ว

	 แมว้า่จะมคีวามรูท้างวทิยาศาสตรม์ากขึน้ แตแ่นวคดินีก้ย็งัคงอยู ่

จนถึงทุกวันนี้ ล่าสุด ความเชื่อเรื่อง  “ธรรมชาติ”  กำหนดชะตาชีวิต 

ของเราเปลี่ยนมาเป็นยีนคือผู้กุมชะตาสุขภาพของเราเป็นส่วนใหญ่  

ไม่มีเทพธิดาแห่งโชคชะตายืนอยู่ข้างเปลอีกต่อไป แต่กลายเป็นรหัส 

พันธุกรรมที่กำหนดความเสี่ยงของคุณต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง  

และอายุโดยรวม ก่อนที่คุณจะถือกำเนิดเสียด้วยซ้ำ

	 หลายคนเริ่มหันมาเชื่อโดยไม่รู้ตัวว่า พันธุกรรมตามธรรมชาติ 

คือ ทุกอย่าง ที่กำหนดเรื่องความแก่ หากให้คนกลุ่มนี้อธิบายว่าทำไม 

คาร่าจึงแก่เร็วกว่าเพื่อนของเธอขนาดนั้น พวกเขาคงตอบประมาณนี้

	 “พ่อแม่เธอมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและไขข้อหรือเปล่า”

	 “ทั้งหมดก็เพราะดีเอ็นเอของเธอนั่นแหละ”

	 “เธอต้องมียีนไม่ดีแน ่ๆ”

	 ความเชื่อที่ว่า ยีนกำหนดโชคชะตาของเรา ไม่ใช่คำตอบ 

เพียงหนึ่งเดียว หลายคนคงสังเกตว่าสุขภาพของเราถูกกำหนดจาก 

วิธีการใช้ชีวิต พวกเราคิดว่านี่คือมุมมองใหม่ แต่ที่จริงมันมีมานาน 

แสนนานในตำนานจีนที่เล่าถึงนักรบผมดำ ผู้ซึ่งเดินทางฝ่าอันตราย 

ข้ามพรมแดนบ้านเกิดของเขา ด้วยความวิตกว่าตนจะถูกจับได้ 

ที่ชายแดนและถูกฆ่า เช้าวันหนึ่งเขาจึงตื่นขึ้นมาพบว่าผมดำสลวย 

ของเขากลบักลายเปน็สขีาว เขาแกก่อ่นวยั เรยีกไดว้า่แกใ่นชว่งขา้มคนื  

แม้แต่เมื่อ  2,500 ปีก่อน วัฒนธรรมจีนก็ยังรู้ว่า การแก่ก่อนวัย 

เกิดจากอิทธิพลของความเครียด (แต่เรื่องนี้จบลงด้วยดี เพราะพอเขา 

มีผมหงอก ก็ไม่มีใครจำนักรบคนนี้ได้ เขาจึงเดินทางข้ามชายแดนได้ 

โดยไม่ถูกจับ ความแก่ชรากลับกลายเป็นผลดีต่อตัวเขาเอง)
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	 ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายที่รู้สึกว่า สภาพแวดล้อมกับการดูแล 

ตัวเองมีความสำคัญเหนือกว่าพันธุกรรมตามธรรมชาติ สิ่งที่มีอิทธิพล 

จริง  ๆ  คือนิสัยในการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิด  

ดังนั้นนี่อาจเป็นคำตอบของคนทั่วไป เมื่อถามถึงกรณีการแก่ก่อนวัย 

ของคาร่า

	 “เธอกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป”

	 “พอเราแก่ตัว หน้าตาเราก็เป็นแบบที่เราทำตัวเราเองน่ันแหละ”

	 “เธอต้องออกกำลังกายมากกว่านี้”

	 “เธออาจมีปัญหาทางจิตเรื้อรังและยังแก้ไม่ตก”

	 ลองดูคำอธิบายทั้งสองด้านเกี่ยวกับการแก่ก่อนวัยของคาร่า 

กันใหม่อีกที ฝ่ายที่เข้าข้างพันธุกรรมตามธรรมชาติกล่าวถึงโชคชะตา 

ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย พวกเราล้วนเกิดมาพร้อมกับ 

อนาคตที่ถูกเขียนไว้เรียบร้อยแล้วในโครโมโซมของเรา ส่วนฝ่ายที่เชื่อ 

ในอิทธิพลของการดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมมีความหวังมากกว่าว่า 

เราเลี่ยงการแก่ก่อนวัยได้ แต่คนกลุ่มนี้ก็อาจตัดสินคาร่าเมื่อเธอแก่เร็ว 

ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเองที่ใช้ชีวิตไม่ดี

	 ฝ่ายไหนกันล่ะที่ถูก ฝ่ายที่เชื่ออิทธิพลตามธรรมชาติหรือฝ่าย 

ที่สนับสนุนการดูแลตัวเอง ยีนหรือสภาพแวดล้อม อันที่จริง ทั้งสอง 

ด้านล้วนสำคัญ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองด้านนั่นเองที่สำคัญ 

ทีส่ดุ ความแตกตา่งทีแ่ทจ้รงิระหวา่งอตัราการแกข่องลซิา่กบัคารา่อยูท่ี่ 

ปฏสิมัพนัธอ์นัสลบัซบัซอ้นระหวา่งยนี ความสมัพนัธแ์ละสภาพแวดลอ้ม 

ทางสังคม การใช้ชีวิต การเล่นตลกของโชคชะตา และโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง วิธีการที่แต่ละบุคคลตอบสนองต่อการเล่นตลกของโชคชะตา  

คุณเกิดมาพร้อมกับยีนชุดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ แต่วิธีการใช้ชีวิต 

ของคุณอาจส่งผลต่อลักษณะที่ยีนแสดงตัวออกมา ในบางราย ปัจจัย 

ด้านการใช้ชีวิตอาจเปิดหรือปิดการทำงานของยีนได้ ดังเช่นที่จอร์จ  

เบรย์ นักวิจัยความอ้วนได้กล่าวไว้ว่า “ยีนคือผู้บรรจุกระสุนปืน แต่ 
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สภาพแวดล้อมเป็นตัวลั่นไกปืน” คำกล่าวของเขาใช่ว่าจะใช้ได้แค่เรื่อง 

การเพิ่มของน้ำหนักตัว เรื่องสุขภาพก็เช่นกัน

	 เรากำลังจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการมองสุขภาพที่แตกต่างออกไป 

โดยสิ้นเชิง เรากำลังจะมองสุขภาพของคุณให้ลึกลงไปถึงระดับเซลล์  

เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าการแก่ก่อนวัยของเซลล์มีลักษณะอย่างไร  

มันสร้างความวุ่นวายแค่ไหนให้แก่ร่างกาย และเรายังจะแสดงให้คุณ 

เห็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงและพลิกผันกระบวนการนี้ เราจะดำลึกลงไปสู่ 

หัวใจของพันธุกรรมในเซลล์ เข้าไปสู่โครโมโซม และที่นี่เอง คุณจะ 

ได้พบกับ เทโลเมียร ์ ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตรงปลายโครโมโซมของคุณ

	เทโลเมียร์จะสั้นขึ้นทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว มันเป็นตัวตัดสินว่า 

เซลล์ของคุณจะแก่ตัวเร็วแค่ไหนและจะตายเมื่อไหร่ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ 

ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกมันเสื่อมสภาพเร็วเพียงใด การค้นพบที่น่าทึ่งจาก 

ห้องทดลองของเราและห้องทดลองอื่น  ๆ  ทั่วโลกทำให้เรารู้ว่า ปลาย 

โครโมโซมของมนุษย์ยาวขึ้นได้ ดังนั้นการแก่ชราจึงเป็นกระบวนการ 

ที่ไม่คงที่ อาจเร่งให้เร็วขึ้นหรือชะลอให้ช้าลงก็ได้ และในบางครั้ง 

ก็อาจพลิกผันได้ด้วย เราเคยเชื่อกันมานานว่าการแก่ชราคือการ 

ก้าวไปสู่ความเจ็บป่วยและความเสื่อมถอยที่ไม่อาจย้อนกลับมาได้ แต่ 

มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราทุกคนจะแก่ตัวลงก็จริง แต่การแก่ชราของเรา

ขึ้นอยู่กับสุขภาพเซลล์ต่างหาก 

	 ฉันชื่อเอลิซาเบท (หรือลิซ) ทำงานเป็นนักชีววิทยาระดับโมเลกุล  

ส่วนเอลิซซาเป็นนักจิตวิทยาด้านสุขภาพ ฉันอุทิศชีวิตการทำงาน 

ทั้งหมดเพื่อศึกษาเทโลเมียร์ และปูทางให้กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

สาขาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน  ส่วนงานที่ เอลิซซาทำมาตลอดชีวิต 

เป็นเรื่องของความเครียดเชิงจิตวิทยา  เธอศึกษาผลร้ายของมัน 

ที่มีต่อพฤติกรรม กายภาพ และสุขภาพ และยังศึกษาวิธีที่จะแก้ไข 

ผลร้ายเหล่านี ้
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รูปที่ 2 : เทโลเมียร์ที่ปลายโครโมโซม ดีเอ็นเอของโครโมโซม 

ทุกตัวมีบริเวณปลายที่ประกอบขึ้นจากสายดีเอ็นเอที่เคลือบด้วย 

ปลอกหุ้มโปรตีนเพื่อปกป้องดีเอ็นเอโดยเฉพาะ เปลือกหุ้มตรง 

ปลายโครโมโซมซึ่งเป็นบริเวณที่มีสีอ่อนคือ เทโลเมียร์ ในภาพนี้  

เทโลเมียร์ไม่ได้วาดตามสเกลจริง เพราะมันมีสัดส่วนน้อยกว่า  

1/1,000 จากดีเอ็นเอทั้งหมดในเซลล์ของเรา แม้จะเล็ก แต่เป็น 

ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในโครโมโซม

	 พวกเราร่วมมือกันทำงานวิจัยเมื่อสิบห้าปีก่อน และงานวิจัย 

ที่พวกเราทำร่วมกันได้ทำให้เกิดกระแสใหม่เอี่ยมในการศึกษาความ 

สัมพันธ์ระหว่างกายกับใจของมนุษย์ ซึ่งทำให้พวกเราและวงการ 

วทิยาศาสตรต์อ้งประหลาดใจ  เทโลเมยีรไ์มใ่ชแ่คท่ำตามคำสัง่ทีก่ำหนด 

โดยรหัสพันธุกรรมของคุณเท่านั้น แต่เทโลเมียร์ฟังคำสั่งจากคุณด้วย  

พวกมันซึมซับคำสั่งที่คุณป้อนให้ อันที่จริงวิธีการใช้ชีวิตของคุณเอง 

นั่นละ ที่บอกให้เทโลเมียร์เร่งกระบวนการแก่ในระดับเซลล์ แต่มัน 

กอ็าจเปน็ไปในทางตรงกนัขา้ม คณุกนิอาหารอะไร คณุโตต้อบตอ่เรือ่ง 

ที่มากระทบอารมณ์อย่างไร คุณออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน คุณ 

เคยพบกับความเครียดในวัยเด็กหรือไม่ หรือแม้แต่ความน่าไว้ใจและ 

ความปลอดภัยของละแวกที่คุณอยู่อาศัย ปัจจัยทั้งหมดนี้และอื่น  ๆ  

สง่ผลตอ่เทโลเมยีรแ์ละชว่ยปอ้งกนัการแกก่อ่นวยัอนัควรในระดบัเซลลไ์ด้
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 สรุปได้ว่ากุญแจสำคัญที่จะทำให้อายุยืนก็คือ แค่ลงมือทำ 

ในส่วนของคุณเพื่อส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงก็พอ	

การสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรง ทำไมจึงเป็น 
สิ่งจำเป็น

ปี  ค.ศ.  1961 นักชีววิทยา เลโอนาร์ด เฮย์ฟลิค  ค้นพบว่า เซลล์ 

มนุษย์ทั่วไปจะแบ่งตัวได้จำกัดจำนวนครั้งก่อนที่จะตาย เซลล์สร้างตัว 

ขึ้นใหม่ด้วยการก๊อปปี้ตัวเอง และเมื่อนำเซลล์มนุษย์มาใส่ไว้ในขวด 

ทดลองทีต่ัง้อยูเ่ตม็หอ้งทดลองของเฮยฟ์ลคิ ชว่งแรกมนัจะกอ๊ปปีต้วัเอง 

อย่างรวดเร็ว จนเฮย์ฟลิคต้องหาขวดมาเพิ่มเรื่อย  ๆ เพื่อใส่เซลล์ที่ 

ทวีจำนวนขึ้น เซลล์ในช่วงเริ่มแรกเพิ่มจำนวนเร็วมากจนเก็บเซลล์ 

ทั้งหมดไว้ในห้องทดลองไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเขาและผู้ช่วยของเขา 

คงต้อง “ถูกขวดเพาะเซลล์ไล่ออกจากห้องทดลองและตึกวิจัย”  แน่นอน

	 เฮย์ฟลิคเรียกช่วงต้นที่เซลล์แบ่งตัวว่า การเติบโตชั้นหนึ่ง แต่ 

เมื่อผ่านไปสักระยะ เซลล์ในห้องทดลองของเฮย์ฟลิคก็หยุดการแบ่งตัว  

เหมือนมันเริ่มเหนื่อย เซลล์ที่มีชีวิตอยู่นานที่สุดแบ่งเซลล์ได้ห้าสิบครั้ง  

แตเ่ซลลส์ว่นใหญแ่บง่ตวัไดน้อ้ยกวา่นัน้มาก และแลว้เซลลท์ีเ่หนือ่ยออ่น 

พวกนี้ก็มาถึงขั้นที่เขาเรียกว่า เสื่อมเพราะความชรา พวกมันยังมี 

ชีวิตอยู่แต่หยุดการแบ่งตัวอย่างถาวร ปรากฏการณ์นี้เรียกกันว่า  

ขีดจำกัดเฮย์ฟลิค  หรือขีดจำกัดตามธรรมชาติที่เซลล์มนุษย์จะ 

แบง่ตวัได ้ และสวติชห์ยดุกด็จูะเปน็เจา้เทโลเมยีรท์ีส่ัน้ลงจากเดมิไปมาก

	 เซลล์ทุกตัวอยู่ภายใต้กฎขีดจำกัดเฮย์ฟลิคหรือไม่ คำตอบคือไม่  

ทั่วทั้งร่างกายของเรามีเซลล์ต่าง ๆ  ที่สร้างตัวมันเองขึ้นมาใหม่ได้ เช่น 

เซลล์ภูมิคุ้มกัน เซลล์กระดูก เซลล์ในลำไส้ ปอด และตับ เซลล์ 

ผิวหนังและผม เซลล์ตับอ่อน และเซลล์ที่บุผนังระบบหลอดเลือด 
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หวัใจของเรา พวกมนัจำเปน็ตอ้งแบง่ตวัซำ้แลว้ซำ้เลา่เพือ่รกัษารา่งกาย 

ของเราให้แข็งแรง การสร้างตัวใหม่ของเซลล์พบได้ในเซลล์ทั่วไป 

บางชนิดที่แบ่งตัวได้ เช่น เซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งแบ่งตัวได้นานกว่าเซลล์ 

อืน่ ๆ และเซลลท์ีส่ำคญัในรา่งกายของเราทีเ่รยีกกนัวา่ เซลลต์น้กำเนดิ 

หรือสเต็มเซลล์ ซึ่งแบ่งตัวได้ไม่จำกัดตราบที่มันยังแข็งแรง เซลล์ 

พวกนี้ต่างจากเซลล์ในจานทดลองของเฮย์ฟลิค คือมันไม่ได้อยู่ 

ใต้ข้อจำกัดเฮย์ฟลิค เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์เทโลเมียเรส

	หากเราดูแลเซลล์ต้นกำเนิดให้แข็งแรง มันก็จะมีเอนไซม์ 

เทโลเมียเรสมากพอที่จะทำให้แบ่งตัวได้ตลอดชีวิตของเรา  และ 

ชดเชยเซลล์ที่ตายไป ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผิวของลิซ่าดูสดใส ข้อต่อ 

ของเธอดูเคลื่อนไหวอย่างง่ายดาย และทำให้เธอสูดอากาศเย็น 

ริมอ่าวเข้าไปได้เต็มปอด การฟื้นตัวของเซลล์ช่วยให้เธอรู้สึกอ่อนเยาว์

	 การเสื่อมสภาพตามอายุทางชีวภาพก็คือการแก่ตัวลงของเซลล์ 

และถือว่าเป็นเรื่องดีที่เซลล์ชราพวกนี้หยุดการแบ่งตัว เพราะหาก 

พวกมันยังเพิ่มจำนวนไปเรื่อย  ๆ โรคมะเร็งก็จะตามมา อย่างไรก็ดี  

เซลล์ที่แก่ลงนี้ใช่ว่าจะไม่เป็นภัย พวกมันสับสนและเสื่อมสภาพ  

พวกมันมักสับสนกับสัญญาณต่าง  ๆ และไม่ส่งสัญญาณที่ถูกต้องไป 

ให้เซลล์ตัวอื่น  ๆ พวกมันทำหน้าที่ได้ไม่ดีเหมือนก่อน สำหรับเซลล์ 

พวกนี้ เวลาแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วได้จบสิ้นแล้ว และกลไกนี้ 

ก็ส่งผลต่อสุขภาพของคุณอย่างมหันต์ เพราะหากคุณมีเซลล์แก่  ๆ  

พวกนี้อยู่ในผนังหลอดเลือดแดงมากเกินไป หลอดเลือดแดงของคุณ 

ก็จะแข็งตัว ทำให้มีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน  

เมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคในกระแสเลือดเริ่มแก่ 

จนบอกไม่ได้ว่ามีไวรัสอยู่ใกล้  ๆ  หรือเปล่า คุณก็อาจเป็นหวัดหรือ 

ปอดบวมง่ายขึ้น เซลล์ที่แก่ลงยังปล่อยสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ 

ได้ง่าย ซึ่งทำให้คุณปวดเมื่อยมากขึ้นและเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ  

ได้ง่ายขึ้น ในที่สุดเซลล์ที่แก่ตัวลงจำนวนมากก็จะเริ่มเดินทาง 
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สู่ความตายที่ถูกกำหนดไว้

	 แล้วช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยก็เริ่มต้นขึ้น

	 เซลล์ของมนุษย์ที่ยังแข็งแรงจำนวนมากจะแบ่งตัวซ้ำ ๆ ตราบที่ 

เทโลเมียร์ของพวกมันยังคงทำงานเป็นปกติ หลังจากนั้นเซลล์ก็จะ 

เสื่อมลงตามอายุขัย ความเสื่อมจากการแก่ชราจึงเกิดขึ้นได้แม้แต่กับ 

เซลล์ต้นกำเนิดที่น่าทึ่งของเรา ข้อจำกัดในการแบ่งตัวของเซลล์เป็น 

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมนุษย์เสื่อมสภาพตามธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ 

วัยเจ็ดสิบถึงแปดสิบปี แม้ว่าหลายคนจะยังมีชีวิตที่แข็งแรงได้นาน 

กว่านั้นมากก็จริง แต่สำหรับพวกเราและลูกหลานของเรา การมี 

สุขภาพแข็งแรงและช่วงชีวิตที่ยืนยาวจนอายุแปดสิบปีไปถึงหนึ่งร้อยปี 

นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเสียทีเดียว ทั่วโลกมีคนที่อายุเข้า 

หลักร้อยมากถึงสามแสนคน และยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่มีมากกว่า 

นั้นอีกคือจำนวนของผู้ที่มีชีวิตจนถึงวัยเก้าสิบปี

	 แต่ในช่วงปีที่มีชีวิตดังกล่าว จะมีสักกี่ปีที่เราต้องทุกข์ทนกับ 

ช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วย หากเราเข้าใจกลไกที่คอยควบคุมเซลล์ 

ให้สร้างตัวใหม่ เราก็จะมีข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ปอดที่ 

หายใจเข้าออกได้เต็มที่ ภูมิคุ้มกันที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างแข็งแกร่ง  

หวัใจทีค่อยสบูฉดีเลอืดผา่นทางหอ้งหวัใจทัง้สี่ และสมองทีเ่ฉยีบแหลม 

ตลอดช่วงปีที่เราแก่ตัวลง

	 แต่เซลล์ไม่อาจแบ่งตัวไปได้ตลอด บางครั้งมันก็หยุดแบ่งตัว 

ลงก่อนและเสื่อมเข้าสู่วัยชราก่อนเวลาอันควร เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ 

คุณก็ไม่อาจมีชีวิตยืนยาวไปถึงแปดสิบเก้าสิบปี แถมยังเกิดภาวะแก่ 

ก่อนวัยอีกต่างหาก การแก่ก่อนวัยของเซลล์คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คน 

อยา่งคารา่ ซึง่สขุภาพยำ่แยต่ัง้แตอ่ายยุงัไมม่าก  อายตุามวนัเกดิไมไ่ด้ 

บอกว่าเราจะเป็นโรคต่าง  ๆ  เมื่อไหร่ แต่อายุทางชีวภาพของร่างกาย 

เราต่างหากที่บอกว่าเราจะเริ่มเป็นโรคต่าง ๆ เมื่อไหร่ 
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จำ
น
วน
ผ
ู้เส
ีย
ชีว
ิต

อายุ (ปี)

โรคหัวใจ

โรคมะเร็ง

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

โรคหลอดเลือดสมอง

รูปที่ 3 : การแก่ตัวลงกับโรคที่ตามมา โดยมากแล้ว อายุ 

ถือเป็นเครื่องบ่งชี้โรคเรื้อรังที่สำคัญที่สุด แผนภูมินี้แสดงให้เห็น 

ความถี่ของการเสียชีวิตตามอายุสำหรับโรคสี่ชนิดที่เป็นสาเหตุการ 

เสียชีวิตมากที่สุด  (โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ  

และโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจชนิดอื่น ๆ)  

อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นหลังอายุ 40 และเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็วหลังอาย ุ 60

	 ในตอนต้นของบทนี้ เราได้ถามว่า ทำไมคนเราจึงแก่ไม่เท่ากัน  

เหตุผลหนึ่งคือเซลล์ของแต่ละคนแก่ตัวในเวลาไม่เท่ากัน ตอนนี้เรา 

เปลี่ยนคำถามเป็น แล้วอะไรทำให้เซลล์แก่ก่อนเวลาของมัน

	 เพื่อตอบคำถามนี ้ ลองมาคิดถึงเชือกผูกรองเท้ากัน



อายุ ความยาวของเทโลเมียร์ (คู่เบส)

เด็กแรกเกิด 10,000 คู่เบส

35 ปี 7,500 คู่เบส

65 ปี 4,800 คู่เบส
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เทโลเมียร์ทำให้คุณรู้สึกแก่หรือช่วยรักษา
ความอ่อนเยาว์และแข็งแรงได้อย่างไร

คุณรู้จักปลอกพลาสติกที่หุ้มปลายเชือกผูกรองเท้าใช่ไหม เราเรียก 

มันว่าปลอกหุ้ม ปลอกหุ้มมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกผูกรองเท้าหลุดลุ่ย  

ตอนนี้ลองจินตนาการว่าเชือกผูกรองเท้าของคุณคือโครโมโซมซึ่งเป็น 

โครงสร้างภายในเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมอยู ่  เทโลเมียร์ก็เหมือน 

ปลอกหุ้มเชือกผูกรองเท้า พวกมันก่อตัวเป็นปลอกที่ปลายโครโมโซม 

และป้องกันไม่ให้สารทางพันธุกรรมหลุดลุ่ย ทั้งยังเป็นปลอกหุ้มคุ้มกัน 

การแก ่ แต่เทโลเมียร์มีแนวโน้มที่จะสั้นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 

	นี่คือเส้นทางชีวิตของเทโลเมียร์ในมนุษย์โดยทั่วไป 

	 เมื่อปลายเชือกผูกรองเท้าของคุณสึกกร่อนลึกเข้ามามากเกินไป  

เชือกผูกรองเท้าก็ไม่อาจคงรูปอยู่ได้ จนคุณอาจต้องโยนมันทิ้ง  

ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับเซลล์ของเรา  เมื่อเทโลเมียร์สั้นลง 

มากเกินไป เซลล์ก็หยุดแบ่งตัวตามไปด้วย  เทโลเมียร์ไม่ใช่สาเหตุ 

ประการเดียวที่ทำให้เซลล์เสื่อมเพราะอายุ ยังมีผลกระทบทางชีวภาพ 

อื่น ๆ ที่เกิดกับเซลล์ทั่วไป ซึ่งเรายังไม่อาจเข้าใจได้ดีนัก แต่เทโลเมียร์ 

ที่สั้นลงเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เซลล์มนุษย์แก่ตัว และ 

ยังเป็นกลไกหนึ่งที่ควบคุมกฎขีดจำกัดเฮย์ฟลิคด้วย

	ยนีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดส่งผลต่อเทโลเมียร์ของคุณ ทั้งความยาว 

และความเร็วที่มันสั้นลง แต่ข่าวดีคืองานวิจัยของเรา รวมทั้งงานวิจัย 
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จากทั่วโลก ได้แสดงให้เห็นว่า คุณควบคุมความสั้นยาวและความ  

ทนทาน ของเทโลเมียร์ได ้

	 ยกตัวอย่าง : 

	 การตอบสนองเวลาเจอสถานการณ์ลำบากด้วยความรู้สึก 

ในแง่ลบทำให้เทโลเมียร์สั้นลง เราจึงต้องกำหนดมุมมองต่อ 

สถานการณ์เสียใหม ่ ให้เป็นไปในทางบวกมากขึ้น

	 เทคนิคการฝึกกายและใจจำนวนมาก เช่น การฝึกสมาธิ 

ช่วยลดความเครียด  และ เพิ่มเทโลเมียเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์ 

ที่เสริมสร้างเทโลเมียร์

	 การออกกำลังกายที่ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบ 

หลอดเลือดหัวใจส่งผลดีต่อเทโลเมียร์  และการออก 

กำลังกายที่ว่านี้ปรับใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะแข็งแรงมาก 

หรือน้อย

	 เทโลเมียร์เกลียดเนื้อแปรรูป เช่น ฮ็อตด็อก แต่โปรดปราน 

อาหารสดที่ไม่ผ่านการแปรรูป

	 ไม่ว่าคุณจะมีรายได้ระดับใด แต่ถ้าคุณอาศัยอยู่ในละแวก 

ที่ขาดความกลมเกลียวทางสังคม  ผู้คนไม่รู้จักกันและ 

ไม่ไว้ใจกันและกัน เทโลเมียร์ของคุณก็จะสั้นเร็วขึ้น

	 เด็กที่เจอเหตุการณ์ร้ายในชีวิตหลาย  ๆ  ครั้งจะมีเทโลเมียร์ 

สั้นลง การพาเด็กออกจากสภาพที่ถูกละเลยช่วยยับยั้ง 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

	 เทโลเมียร์ในโครโมโซมในไข่ของแม่และสเปิร์มของพ่อจะถูก 

ถา่ยทอดไปสูท่ารกทีก่ำลงัเตบิโตโดยตรง แปลวา่หากพอ่แม่ 

ของคณุมชีวีติทีย่ากลำบาก เทโลเมยีรข์องพวกเขากจ็ะสัน้ลง  

และพวกเขาก็ถ่ายทอดเทโลเมียร์ที่สั้นลงนั้นมาให้คุณ!  

หากคณุคดิวา่ตวัเองอยูใ่นขา่ยนี ้ อยา่เพิง่ตืน่ตกใจ เทโลเมยีร ์

เพิ่มความยาวให้ตัวเองได้เช่นเดียวกับที่มันสั้นลงได้ คุณยัง 
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รักษาเทโลเมียร์ให้คงสภาพดีไว้ได้ และก็แปลว่าเซลล์ 

ท่ีดีของพวกเราจะกลายเป็นมรดกให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป

สร้างความสัมพันธ์กับเทโลเมียร์

เมื่อคุณคิดถึงการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ คุณอาจคิดถึงรายการสิ่งที่ 

ควรทำอันยาวเหยียด แล้วก็ได้แต่โอดครวญ แต่สำหรับบางคน  

เมื่อพวกเขาได้เห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตน 

กับเทโลเมียร์ พวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างถาวร  

เมื่อฉันเดินเข้าไปในออฟฟิศ จะมีบางคนหยุดฉันไว้เพื่อเล่าว่า “ดูสิ  

ตอนนี้ฉันปั่นจักรยานมาทำงานแล้ว ฉันกำลังรักษาความยาวของ 

เทโลเมียร์!” หรือ  “ฉันเลิกดื่มน้ำอัดลมหวาน  ๆ  แล้วนะ ไม่อยากคิด 

เลยว่ามันทำอะไรกับเทโลเมียร์ของฉันบ้าง”

เกิดอะไรขึ้นต่อไป

เราไมไ่ดจ้ะบอกคณุวา่ การรกัษาเทโลเมยีรใ์หย้าวไวจ้ะทำใหค้ณุมีชวีติ 

เป็นร้อยปี หรือวิ่งมาราธอนได้เมื่ออายุ 94 ปี หรือไร้รอยเหี่ยวย่น 

ตลอดไป เปล่าเลย อย่างไรเสียเซลล์ของทุกคนก็จะแก่ลงและตายไป 

ในที่สุด แต่ลองจินตนาการว่าคุณกำลังขับรถบนทางหลวง  ซึ่งมี 

เลนด่วนสำหรับวิ่งเร็ว และเลนสำหรับวิ่งช้า ทั้งยังมีเลนธรรมดา 

ที่อยู่ระหว่างกลาง คุณอาจขับรถอยู่บนเลนด่วน และเหยียบเต็มที่ 

เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วย หรือคุณอาจขับรถในเลนสำหรับ 

วิ่งช้า ใช้เวลาให้นานขึ้นเพื่อเพลิดเพลินกับอากาศ เพลง และเพื่อน 

ที่นั่งมาด้วยข้าง ๆ และแน่นอน คุณจะได้มีความสุขกับสุขภาพที่ดี
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	 แม้ว่าตอนนี้คุณจะกำลังขับรถอยู่บนเลนด่วนไปสู่การแก่ของ 

เซลล์ก่อนเวลาอันควร แต่คุณยังเปลี่ยนเลนได้ ในหน้าต่อ  ๆ  ไปคุณ 

จะได้รู้วิธีการทำเช่นนั้น ส่วนภาคแรกของหนังสือเล่มนี้ เราเน้น 

อธิบายถึงอันตรายของการแก่ในระดับเซลล์ก่อนวัยอันควร และการ 

ที่เทโลเมียร์ที่แข็งแรงจะเป็นอาวุธลับต้านทานศัตรูนี้ได้อย่างไร เรา 

ยังบอกคุณเกี่ยวกับการค้นพบเทโลเมียเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์ในเซลล์ที่ 

ช่วยรักษาปลอกหุ้มรอบปลายโครโมโซมนี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วย

	 ส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นวิธีการใช้ศาสตร์ 

เกีย่วกบัเทโลเมยีรเ์พือ่ถนอมเซลลข์องคณุ เริม่ตน้ดว้ยการเปลีย่นแปลง 

ความคิดแล้วค่อยไปต่อที่พฤติกรรม เช่น การออกกำลังกาย การ 

กินอาหาร การนอนหลับ ว่าทำแบบใดจึงจะดีที่สุดสำหรับเทโลเมียร์  

จากนั้นจึงพิจารณาสภาพแวดล้อมทางสังคมและกายภาพของคุณว่า 

เอื้อต่อสุขภาพเทโลเมียร์หรือไม่ ตลอดหนังสือเล่มนี้ ส่วนที่มีชื่อว่า  

“หอ้งทดลองเพือ่การฟืน้ฟ”ู จะใหค้ำแนะนำทีช่ว่ยปอ้งกนัการแกใ่นระดบั 

เซลล์ก่อนวัยอันควรได ้ พร้อมทั้งคำอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์

	การพัฒนาสภาพเทโลเมียร์ของคุณ ช่วยเพิ่มโอกาสในการมีชีวิต 

ที่ไม่เพียงยืนยาวขึ้น แต่ยังดีขึ้นอีกด้วย   อันที่จริง นี่คือเหตุผลที่ 

พวกเราเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น ตลอดเวลาที่พวกเราวิจัยเรื่องเทโลเมียร์  

เราได้พบผู้คนแบบคาร่าทั้งหญิงและชายที่เทโลเมียร์เสื่อมเร็วเกินไป  

พวกเขาเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยทั้งที่ควรจะยังรู้สึกแจ่มใส  

มีงานวิจัยคุณภาพสูงมากมายที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ 

อันทรงเกียรติและได้รับการสนับสนุนจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยพาคุณหลีกเลี่ยงชะตากรรมเช่นนี้ได้  

เราจะรอให้งานวิจัยพวกนั้นค่อย ๆ หลั่งไหลมาสู่สื่อต่าง ๆ และปรากฏ 

บนนิตยสารและเว็บไซต์ด้านสุขภาพก็ได้ แต่กระบวนการนั้นอาจใช้ 

เวลาหลายปีและเกิดขึ้นทีละน้อย และน่าเสียดายที่ข้อมูลต่าง  ๆ  ก็มัก 

ถูกบิดเบือนระหว่างทาง พวกเราต้องการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้  
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จอกศักดิ์สิทธิ์งั้นหรือ
เทโลเมียร์ คือ ตัวชี้วัดอิทธิพลต่าง  ๆ  ตลอดช่วงชีวิตของเรา  

ทั้งอิทธิพลที่ดีและช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างการออกกำลัง 

กายและการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ และอิทธิพลที่ไม่ดี 

อย่างความเครียด อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือความลำบาก  

แม้แต่ความเครียดของนก ปลา และหนูยังส่งผลต่อเทโลเมียร์ 

ของพวกมัน จึงมีคำกล่าวว่า ความยาวของเทโลเมียร์อาจเป็น  

“จอกศักดิ์สิทธิ์สำหรับสุขภาพทั้งมวล” เพราะมันเป็นสิ่งเดียว 

ในตอนนี้ที่บ่งชี้สุขภาพโดยรวมของเราได้ดีที่สุดแล้ว

	 เมื่อเราสูญเสียผู้คนไปเพราะสุขภาพที่อ่อนแอ เราก็สูญเสีย 

ทรัพยากรอันล้ำค่า สุขภาพที่อ่อนแอมักบั่นทอนความสามารถทาง 

กายและใจที่จะมีชีวิตตามที่คุณปรารถนา เมื่อคนที่เข้าสู่วัยสามสิบ  

หา้สบิ และเกนิกวา่นัน้ มสีขุภาพทีแ่ขง็แรงขึน้ พวกเขากจ็ะมคีวามสขุ 

มากขึ้นและได้ใช้เวลาอย่างมีความหมายในการแบ่งปันพรสวรรค์ 

ของตนเพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อไป เพื่อสนับสนุนผู้อื่น เพื่อแก้ไข 

ปัญหาทางสังคม เพื่อพัฒนาขึ้นในฐานะศิลปิน เพื่อค้นคว้าทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเดินทางและแบ่งปันประสบการณ์  

สร้างธุรกิจ และกลายเป็นผู้นำที่รอบรู้

	 เมือ่อา่นหนงัสอืเลม่นี ้ คณุจะไดเ้รยีนรูเ้พิม่ขึน้อกีมากมายเกีย่วกบั 

วิธีการรักษาเซลล์ของตัวเองให้แข็งแรง เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการ 

และไม่อยากให้ผู้คน รวมทั้งครอบครัวของพวกเขาต้องทรมานจาก 

ผลลัพธ์ของการแก่ในระดับเซลล์ก่อนวัยอันควร
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ได้รู้ว่า การขยายช่วงเวลาสุขภาพดีของคุณเป็นเรื่องง่ายดายเพียงใด  

และเราหวงัวา่คณุจะสนกุกบัการถามตวัเองวา่ ฉนัจะใชช้วีติทีม่สีขุภาพ 

แข็งแรงนี้อย่างไรดี ลองทำตามคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหนังสือเล่มนี้  

แล้วคุณอาจมีเวลา พลังงาน และความกระชุ่มกระชวยเหลือเฟือ 

ที่จะค้นหาคำตอบให้กับคำถามดังกล่าวก็เป็นได้

การฟื้นฟูเริ่มต้นนับแต่นี้
คุณเริ่มฟื้นฟู เทโลเมียร์และเซลล์ของคุณได้ตั้ งแต่ตอนนี้   

งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า คนที่จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่มีแนวโน้มที่จะ 

มีเทโลเมียร์ยาวกว่าคนที่จิตใจล่องลอย ยังมีงานวิจัยชิ้นอื่น  ๆ  

ที่พบว่า การเข้าเรียนในชั้นเรียนที่ช่วยฝึกสติหรือสมาธิสัมพันธ์ 

กับการรักษาสภาพของเทโลเมียร์ให้ดีขึ้น

	 จิตใจที่จดจ่อเป็นทักษะที่คุณบ่มเพาะได้ สิ่งเดียวที่ต้องทำ 

คือฝึกฝน ตลอดทั้งหนังสือเล่มนี้คุณจะได้เห็นภาพเชือกผูก 

รองเท้า ที่แสดงไว้ตรงนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นมัน หรือ 

เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นรองเท้าของตัวเอง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเชือก 

ผูกรองเท้า คุณก็อาจใช้มันเป็นสัญญาณให้หยุดและถาม 

ตัวเองว่า คุณกำลังคิดอะไรอยู่ ตอนนี้ความคิดของคุณอยู่ 

ที่ไหน หากกำลังกังวลหรือครุ่นคิดถึงปัญหาเก่า  ๆ ลองเตือน 

ตัวเองเบา ๆ ให้กลับมาจดจ่อกับอะไรก็ตามที่กำลังทำอยู่ และ 

หากคุณไม่ได้  “กำลัง”  ทำอะไรอยู่เลย คุณจะจดจ่อกับ  “การ 

อยู่นิ่ง ๆ” เช่นนั้นต่อไปก็ได้

	 แค่จดจ่อกับลมหายใจ ตั้งสติทั้งหมดของคุณไปที่การ 

หายใจเข้าและออกแค่นั้น การตั้งสติไว้ภายใน (สังเกตความ 

รู้สึก การหายใจที่เป็นจังหวะของคุณ) หรือภายนอก (สังเกต 
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ภาพและเสียงรอบตัว) ก็ช่วยฟื้นฟูได้แล้ว ความสามารถ 

ในการจดจ่อกับลมหายใจหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว ณ  ขณะนั้น 

จะช่วยให้เซลล์ในร่างกายของคุณแข็งแรงยิ่งขึ้น

รูปที่  4  :  คิดถึงเชือกผูกรองเท้าของคุณ  ปลายเชือก 

ผูกรองเท้าเปรียบเหมือนเทโลเมียร์ ยิ่งปลอกหุ้มที่ปลายเชือก 

ยาวมากแค่ไหน เชือกผูกรองเท้าก็จะมีโอกาสหลุดลุ่ยน้อยลง  

ในแง่ของโครโมโซม ยิ่งเทโลเมียร์ยาวมากแค่ไหน โอกาส 

ที่จะเกิดความปั่นป่วนในเซลล์ของโครโมโซมก็จะน้อยลง

	 ตลอดทั้งหนังสือเล่มนี้ คุณจะพบสัญลักษณ์เชือกผูก 

รองเท้าที่มีปลอกหุ้มยาว คุณสามารถใช้สัญลักษณ์นี้ดึงสติ 

มาอยู่กับปัจจุบันอีกครั้ง หายใจให้ลึก และคิดถึงเทโลเมียร์ 

ที่ได้รับการฟื้นฟูจากพลังแห่งลมหายใจของคุณ





ภาคหนึ่ง

เทโลเมียร ์
เสน้ทางสูช่วีติทีอ่อ่นเยาวข์ึน้



22 เทโลเมียร์  ถอดรหัสความอ่อนเยาว์  สร้างอายุยืนยาว

ลองถามตัวเองดูหน่อย

1. เมื่อดูจากภายนอก คุณดูแก่แค่ไหน

 	 ฉันดูเด็กกว่าอายุจริง

 	 ฉันดูแก่เท่ากับอายุจริง

 	 ฉันดูแก่กว่าอายุจริง

2. คุณให้คะแนนสุขภาพกายของตัวเองเท่าไหร่

 	 ฉันมีสุขภาพดีกว่าคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน

 	 ฉันมีสุขภาพดีพอ ๆ กับคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน

 	 ฉันมีสุขภาพดีน้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน

3. คุณ รู้สึก ว่าตัวเองแก่แค่ไหน

 	 ฉันรู้สึกเด็กกว่าอายุจริง

 	 ฉันรู้สึกเท่ากับอายุจริง

 	 ฉันรู้สึกแก่กว่าอายุจริง

	 นี่ เป็นคำถามสามข้อง่าย  ๆ  แต่คำตอบของคุณทำให้ เห็น 

แนวโน้มสุขภาพที่สำคัญและการแก่ชราได้ อันที่จริงคนที่ดูแก่ก่อนวัย 

อาจมีผมหงอกหรือรอยเหี่ยวย่นที่ผิวเร็ว  ทั้งหมดนี้ เกี่ยวข้องกับ 

เทโลเมียร์ที่สั้นลง สุขภาพกายที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลมากมาย  

แต่การเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยเร็วมักเป็นสัญญาณว่าเซลล์ 

กำลังแก่ และงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่รู้สึกแก่กว่าอายุจริง 

บทที่ 1
เซลล์ที่แก่ก่อนวัยทำให้คุณรู้สึกแก ่  
ทำตัวแก่ และดูแก่ได้อย่างไร
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มีแนวโน้มที่จะล้มป่วยเร็วกว่าคนที่รู้สึกเด็กกว่าอายุจริง

	 เวลามีคนบอกว่ากลัวความแก่ สิ่งที่หมายถึงจริง ๆ คือ พวกเขา 

กลัวช่วงเวลาแห่งโรคภัยที่ยาวนานและเรื้อรัง กลัวความลำบาก 

เวลาขึ้นบันได ความลำบากจากการพักฟื้นเมื่อต้องผ่าตัดเปิดหัวใจ  

ความลำบากจากการนัง่รถเขน็ไปรอบ ๆ พรอ้มกบัถงัออกซิเจน พวกเขา 

กลัวกระดูกเสื่อมสภาพ กลัวหลังค่อม และกลัวเสียความทรงจำ 

หรือเสียสติ  ซึ่งเป็นเรื่องน่าหวาดหวั่นไม่น้อย  ทั้งหมดนี้นำไปสู่ 

ผลลัพธ์ที่พวกเขากลัว นั่นคือเสียโอกาสที่จะพบปะสมาคมกับคน 

คุ้นเคยและต้องแทนที่การพบปะนั้นด้วยการพึ่งพาคนอื่นแทน แต่ 

ในความเป็นจริง การแก่ไม่จำเป็นต้องน่าสะพรึงกลัวเสมอไป

	 ถ้าคำตอบของคุณสำหรับคำถามทั้งสามนี้บ่งชี้ว่า คุณหน้าแก่ 

ก่อนวัยและรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าอายุจริง อาจเป็นเพราะเทโลเมียร์ 

ของคุณกำลังเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่มันควรจะเป็น เทโลเมียร์ที่สั้นลง 

อาจส่งสัญญาณไปยังเซลล์ว่า ถึงเวลาเร่งกระบวนการแก่ได้แล้ว  

คุณอาจตกใจกับสถานการณ์สมมตินี้ แต่อย่าเพิ่งเสียขวัญ มีอะไร 

อีกมากที่คุณทำได้เพื่อต่อสู้กับการแก่ก่อนวัย โดยเฉพาะในระดับเซลล์

	 แต่คุณไม่อาจต่อสู้กับศัตรูได้ จนกว่าจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้

	 ในภาคนี้ เราจะให้ความรู้ที่จำเป็นก่อนที่คุณจะเริ่มการต่อสู้  

บทแรกจะอธิบายถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นระหว่างการแก่ก่อนวัยของเซลล์   

คุณจะได้ดูเซลล์ที่กำลังแก่อย่างใกล้ชิด และจะได้เห็นว่าทำไมมัน 

จึงสร้างความเสียหายแก่ร่างกายและสมองได้มากขนาดนั้น คุณจะได้ 

ค้นพบว่าทำไมบรรดาโรคที่น่าหวาดหวั่นและบั่นทอนชีวิตมากที่สุด 

จงึเกีย่วขอ้งกบัการสัน้ลงของเทโลเมยีรแ์ละการแกต่วัของเซลล์ จากนัน้ 

ในบทที่ 2 และ 3 คุณจะได้เห็นว่าเทโลเมียร์และเอนไซม์เทโลเมียเรส 

อันน่าทึ่งนั้น เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคภัยเร็วขึ้น หรือจะช่วยให้เซลล์ 

ของคุณยังมีสุขภาพแข็งแรงก็ได้
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เซลล์ที่แก่ก่อนวัยแตกต่างจากเซลล์ที่แข็งแรง 
อย่างไร

ให้คุณลองจินตนาการร่างกายมนุษย์ว่าเป็นเหมือนถังไม้ที่เต็มไปด้วย 

แอ๊ปเปิ้ล เซลล์ของมนุษย์อันแข็งแรงก็เหมือนแอ๊ปเปิ้ลที่สดใหม่และ 

เงางาม หากมแีอป๊เปิล้เนา่ในถงัสกัหนึง่ลกูมนัจะไมใ่ชแ่อป๊เปิล้ลกูเดยีว 

ทีค่ณุกนิไมไ่ด้ แตแ่อป๊เปิล้เนา่ลกูนัน้จะทำใหแ้อป๊เปิล้ลกูอืน่ทีอ่ยูร่อบ ๆ  

พลอยเน่าไปด้วย แอ๊ปเปิ้ลเน่าลูกนั้นก็เหมือนกับเซลล์ที่แก่และเสื่อม- 

สภาพในร่างกายของคุณนั่นแหละ

	 กอ่นทีเ่ราจะอธบิายวา่ทำไม ขอกลบัไปยงัขอ้เทจ็จรงิทีว่า่รา่งกาย 

ของคุณเต็มไปด้วยเซลล์ที่จำเป็นต้องแบ่งตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 

แข็งแรงอยู่ตลอด เซลล์ที่แบ่งตัวออกมาใหม่พวกนี้เรียกว่า เซลล์ 

งอกขยาย ซึ่งอาศัยอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเราดังนี้

 	 ระบบภูมิต้านทาน

 	 ลำไส้

 	 กระดูก

 	 ปอด

 	 ตับ

 	 ผิวหนัง

 	 ต่อมรากขน/ผม

 	 ตับอ่อน

 	 ผนังบุหลอดเลือดหัวใจ

 	 กล้ามเนื้อเรียบของหัวใจ

 	 บางส่วนในสมอง เช่น ฮิปโปแคมปัส (ศูนย์กลางความจำ 

และการเรียนรู้ในสมอง)

	 การที่เนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญในร่างกายเหล่านี้จะยังแข็งแรง 

อยู่ได้ เซลล์ของพวกมันต้องคอยแบ่งตัวเองใหม่อยู่เรื่อย  ๆ ร่างกาย 
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ของคุณมีระบบที่คอยประเมินอย่างละเอียดว่าเมื่อไหร่ต้องสร้างเซลล์ 

ใหม่  เนื้อเยื่อในร่างกายของเราอาจจะยังดูเหมือนเดิมไปได้หลายปี  

แต่จริง  ๆ  แล้วมันถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่อย่างต่อเนื่องในจำนวนที่ 

เหมาะสมและในอัตราที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี เซลล์บางตัวแบ่งตัว 

ได้จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเซลล์แบ่งตัวใหม่ไม่ได้อีกต่อไป เนื้อเยื่อ 

ในร่างกายที่ประกอบด้วยเซลล์พวกนี้ก็จะเริ่มแก่และทำหน้าที่ได้ไม่ด ี

	 เซลล์ในเนื้อเยื่อของเรามาจาก เซลล์ต้นกำเนิด หรือ สเต็มเซลล์  

ซึ่งมีความสามารถอันน่าทึ่งในการกลายร่างเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะ 

ต่าง  ๆ พวกมันอาศัยอยู่ใน  บ้านของเซลล์ต้นกำเนิด คล้าย  ๆ  ห้อง 

รับรองแขกวีไอพีที่ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดได้รับการปกป้องและนอนสงบอยู่ 

จนกว่าพวกมันจะเป็นที่ต้องการ บ้านของเซลล์ต้นกำเนิดมักอยู่ใน 

หรือใกล้กับเนื้อเยื่อที่เซลล์ต้นกำเนิดจะเข้าแทนที่ เซลล์ต้นกำเนิด 

สำหรับผิวจะอาศัยอยู่ใต้ต่อมรากขน เซลล์ต้นกำเนิดบางตัวสำหรับ 

หัวใจอาศัยอยู่ในผนังหัวใจห้องล่าง ส่วนเซลล์ต้นกำเนิดกล้ามเนื้อ 

ก็อาศัยลึกลงไปในเส้นใยของกล้ามเนื้อ หากอวัยวะทั้งหมดนี้แข็งแรงด ี 

เซลล์ต้นกำเนิดก็จะยังคงอยู่ในบ้านของพวกมันเอง แต่เมื่อมีความ 

จำเป็นต้องเติมเนื้อเยื่อใหม่ เซลล์ต้นกำเนิดก็จะออกโรง มันจะแบ่งตัว 

และสร้างเซลล์งอกขยาย ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า โปรเจนิเตอร์เซลล์  

หรอื เซลลต์น้กำเนดิระยะแรก และเซลลล์กูหลานบางตวัของพวกมนั 

จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะใด ๆ ก็ตามที่เป็นที่ต้องการ

	 หากคณุลม้ปว่ยและตอ้งการเซลลภ์มูคิุม้กนั (เซลลเ์มด็เลอืดขาว)  

มากขึ้น เซลล์ต้นกำเนิดที่ซ่อนอยู่ในไขกระดูกก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือด 

ทันที นอกจากนี้ เวลาที่ผนังลำไส้ของคุณผุพังลงจากกระบวนการ 

ย่อยอาหารหรือผิวเริ่มหย่อนคล้อย เซลล์ต้นกำเนิดก็จะคอยเติม 

เซลล์ใหม่ให้แก่เนื้อเยื่อพวกนี้ หากคุณไปวิ่งจ๊อกกิ้งและกล้ามเนื้อ 

ต้นขาฉีกขาด เซลล์ต้นกำเนิดกล้ามเนื้อจำนวนหนึ่งก็จะแบ่งตัว เซลล์ 

ต้นกำเนิดแต่ละตัวจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาสองตัว หนึ่งในนั้นคือเซลล์ 
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ที่จะแทนที่เซลล์ต้นกำเนิดตัวเดิมและจะยังคงอยู่อย่างสบายในบ้าน 

ของมัน ส่วนอีกตัวจะกลายเป็นเซลล์กล้ามเนื้อและช่วยทดแทน 

เนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหาย การสำรองเซลล์ต้นกำเนิดที่สร้างตัวเอง 

ใหม่ได้ไว้มากพอคือกุญแจสำคัญที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและ 

ฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยและอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น

	 แต่เมื่อเทโลเมียร์ของเซลล์สั้นเกินไป พวกมันจะส่งสัญญาณ 

ออกมาเพื่อหยุดวงจรการแบ่งตัวของเซลล์ เมื่อเซลล์แบ่งตัวเองใหม่ 

ไม่ได้ มันก็จะเริ่มแก่และเสื่อมสภาพลง หากเซลล์ที่ว่านี้คือเซลล์ 

ต้นกำเนิด มันจะเกษียณตัวเองและเลิกออกจากบ้านอันแสนสบาย 

เมื่อเป็นที่ต้องการ เซลล์อื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพลงก็จะนั่งอยู่เฉย ๆ ไม่ยอม 

ทำหน้าที่ โรงงานผลิตพลังงานภายในของเซลล์พวกนี้ที่ เรียกว่า 

ไมโตคอนเดรีย ก็ไม่อาจทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิด 

ภาวะที่คล้ายกับวิกฤติพลังงาน

	 ดีเอ็นเอของเซลล์เก่าจะสื่อสารกับส่วนอื่น ๆ  ของเซลล์ได้ไม่ดีนัก  

และเซลล์ก็ไม่อาจดูแลบ้านของมันได้ดี เซลล์ที่แก่ตัวจะกระจุกกันอยู่ 

ข้างในโดยมีก้อนโปรตีนที่ทำงานผิดปกติและมวล  “ขยะ”  สีน้ำตาล 

ที่เรียกกันว่า ไลโปฟัสซิน ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อในตาเสื่อมและก่อโรค 

ทางระบบประสาทบางชนิด ที่แย่กว่านั้นและเป็นเหตุผลว่าทำไม 

พวกมันจึงเหมือนกับแอ๊ปเปิ้ลเน่าในถัง คือเซลล์ที่เสื่อมสภาพเพราะ 

ความชราจะส่งสัญญาณเตือนผิด  ๆ  ออกไปในรูปของสารที่ก่อให้เกิด 

การอักเสบ ซึ่งแผ่ไปถึงส่วนอื่น ๆ ของร่างกายด้วย

	 กระบวนการพื้นฐานเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับเซลล์ชนิดต่าง  ๆ  

ในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับ เซลล์ผิวหนัง เซลล์ต่อม 

รากขน หรือเซลล์ที่บุผนังหลอดเลือด แต่ผลกระทบแตกต่างออกไป 

ขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งของเซลล์ในร่างกาย เซลล์ที่เสื่อมสภาพ 

ในไขกระดูกจะขัดขวางไม่ให้เลือดและเซลล์ภูมิคุ้มกันแบ่งตัวอย่างที่ 

มันควรทำ หรือสั่งให้พวกมันสร้างเซลล์เม็ดเลือดในปริมาณที่ไม่สมดุล  
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เซลล์ที่แก่ตัวลงในตับอ่อนอาจ  “ได้ยิน”  สัญญาณที่ควบคุมการผลิต 

อินซูลินผิดเพี้ยนไป เซลล์ชราในสมองอาจหลั่งสารที่ฆ่าเซลล์ประสาท  

แม้ว่าเซลล์ส่วนใหญ่ที่นำมาวิจัยจะมีกระบวนการอันเกิดจากความชรา 

คล้าย ๆ กัน แต่วิธีการที่เซลล์แต่ละตัวแสดงออกต่างหากที่สร้างความ 

เสียหายต่อร่างกายแตกต่างกันไป

	คำจำกัดความของการแก่ตัวลงอาจเป็น  “การที่ประสิทธิภาพ 

ในการทำหน้าที่ของเซลล์ลดลง และการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือ 

อาการบาดเจ็บถดถอย” เซลล์ที่แก่ตัวลงจะไม่สามารถตอบสนองต่อ 

ความตงึเครยีดไดอ้ยา่งปกตอิกีตอ่ไป ไมว่า่จะเปน็ความเครยีดทางกาย 

หรือใจ นี่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มักนำไปสู่โรคคนแก่ต่าง ๆ  แบบ 

เงียบ  ๆ ส่วนหนึ่งเป็นโรคที่แกะรอยไปถึงเทโลเมียร์ที่สั้นลงและเซลล์ 

ที่แก่ลงได้  เพื่อทำความเข้าใจการแก่และเทโลเมียร์ให้ดีขึ้นอีกสักนิด  

เราลองย้อนกลับไปที่คำถามทั้งสามข้อที่เราถามคุณตอนต้นบทกัน

	 เมื่อดูจากภายนอก คุณดูแก่แค่ไหน

	 คุณให้คะแนนสุขภาพกายของตัวเองเท่าไหร่

	 คุณรู้สึกว่าตัวเองแก่แค่ไหน

เก่าไปใหม่มา
การกำจัดเซลล์แก่ในหนูช่วยพลิกผัน 

การแก่ก่อนวัยได้
งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้เฝ้าสังเกตหนูที่ถูกปรับแต่งพันธุกรรมเพื่อ 

ทำให้เซลล์จำนวนมากของพวกมันแก่เร็วกว่าปกติ ผลที่ได้คือ 

หนูเริ่มแก่ก่อนวัย ไขมันสะสมลดลงจนผิวเหี่ยวย่น กล้ามเนื้อ 

ร่วงโรย หัวใจก็อ่อนแอ และยังเป็นต้อกระจกอีกด้วย หนู 

บางตัวตายอย่างรวดเร็วด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
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	 จากนั้นนักวิจัยได้ทดลองใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ที่ใช้ 

กับมนุษย์ไม่ได้โดยกำจัดเซลล์แก่ในตัวหนูออกไป การนำ 

เซลล์แก่ออกไปช่วยพลิกผันอาการแก่ก่อนวัยหลายอย่างได้  

เช่น ช่วยขจัดต้อกระจกและฟื้นคืนกล้ามเนื้อที่เสื่อมสภาพ  

รักษาไขมันสะสมซึ่งช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ทำให้สุขภาพ 

แข็งแรงนานขึ้น จึงได้ข้อสรุปว่า  เซลล์ที่เริ่มเสื่อมสภาพ 

เป็นตัวควบคุมกระบวนการแก่ของเรา!

เซลล์ที่แก่ก่อนวัย : เมื่อดูจากภายนอก  
คุณดูแก่แค่ไหน

อายุที่มากขึ้นทำให้เกิดจุดด่างดำฝ้ากระ ผมหงอก หลังค่อม ร่างกาย 

หดตัวอันเกิดจากการสูญเสียมวลกระดูก การเปลี่ยนแปลงพวกนี้ 

เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน แต่หากคุณเพิ่งไปงานรวมรุ่นเพื่อน ม.ปลาย 

เมื่อไม่นานมานี้ คุณก็จะได้เห็นหลักฐานว่าอาการดังกล่าวไม่ได้ 

เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นในแบบเดียวกัน

	 เมื่อเดินผ่านประตูเข้าสู่งานรวมรุ่นของเพื่อน  ม.ปลายครั้งที่สิบ  

อายุของทุกคนยังอยู่ในช่วงเลขสอง คุณเห็นทั้งเพื่อนร่วมชั้นที่ใส่เสื้อผ้า 

แพง  ๆ และเพื่อนร่วมชั้นที่ใส่เสื้อผ้าเก่า  ๆ  มาร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้น 

บางคนอวดความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริษัทที่เพิ่งก่อตั้ง หรือ 

ลูกหลานที่ เพิ่งมี  ส่วนคนอื่นอาจกระดกสก็อตช์วิสกี้ไปพร้อมกับ 

คร่ำครวญถึงความรักครั้งล่าสุดที่ผิดหวัง ชีวิตแต่ละคนอาจไม่ 

เท่าเทียมกัน แต่สัญญาณความแก่ของทุกคนเท่ากัน แทบทุกคน 

ในห้อง ไม่ว่าจะรวย จน ประสบความสำเร็จ ดิ้นรน สุข หรือเศร้า  

ก็ยังดูเหมือนคนหนุ่มสาววัยเลขสอง เส้นผมทุกคนยังดูแข็งแรง  
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ผิวยังกระจ่างใส และเพื่อนร่วมชั้นบางคนยังดูสูงกว่าตอนที่เรียนจบ 

เมื่อสิบปีก่อนราวสองสามนิ้วด้วยซ้ำ พวกเขาอยู่ในช่วงที่ประกาย 

ของความเป็นผู้ใหญ่เจิดจ้าที่สุด

	 แตล่องคณุมางานคนืสูเ่หยา้ในอกีหา้หรอืสบิปตีอ่มา คณุอาจเจอ 

อะไรที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง คุณจะสังเกตเห็นว่าอดีตเพื่อนร่วมชั้น 

ของคณุสองสามคนเริม่ดเูหมอืนเกลอ แก ่ รว่มชัน้ ผมหงอกเริม่ขึน้รอบ ๆ  

หู หน้าผากเถิกขึ้น ผิวพรรณของพวกเขาเริ่มมีจุดดำหรือหมองคล้ำลง  

ริ้วรอยรอบดวงตาลึกขึ้น พุงยื่นและหลังค่อม ร่างกายของพวกเขา 

กำลังแก่ตัวลงและแสดงออกมาให้เห็นภายนอกอย่างรวดเร็ว

	 แต่เพื่อนร่วมชั้นบางคนกลับโชคดีเจอความชราช้ากว่านั้น  

ตลอดหลายปีที่งานคืนสู่เหย้าผ่านพ้นไป เห็นได้ชัดว่าผม ใบหน้า  

และร่างกายของเพื่อนร่วมชั้นที่โชคดีพวกนี้เปลี่ยนไปเช่นกัน แต่ 

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังคงความดูดี  

ดังที่คุณจะได้เห็นต่อไปว่า แม้จะเป็นบทบาทเล็ก  ๆ แต่เทโลเมียร์ 

มีส่วนทำให้รูปร่างหน้าตาของคุณแก่ตัวเร็วขึ้นหรือช้าลง และช่วยให้ 

คุณกลายเป็นหนึ่งในคนที ่“มีอายุแต่ดูดี”

การแก่ตัวของผิว
ผิวชั้นนอกสุดหรือหนังกำพร้าเกิดจากเซลล์ที่คอยแบ่งตัวใหม่ตลอด 

เวลา เซลลผ์วิหนงับางชนดิ เชน่ เคราตโินไซต ์ ทำหนา้ทีส่รา้งเอนไซม ์

เทโลเมียเรส ดังนั้นพวกมันจึงไม่เสื่อมสภาพและกลายเป็นเซลล์แก่  

แต่ความเร็วในการสร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่จะลดลง ภายใต้ชั้นผิวหนัง 

ยังมีหนังแท้ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ผิวหนังที่เรียกว่าไฟโบรบลาสต ์ คอย 

ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับหนังกำพร้าอันเต่งตึง แข็งแรง โดยผลิตสาร 

อย่างคอลลาเจน อีลาสติน และปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตต่าง ๆ 

	 เมื่ออายุมากขึ้น ไฟโบรบลาสต์พวกนี้จะหลั่งคอลลาเจนและ 

อีลาสตินน้อยลง ผิวชั้นนอกที่เรามองเห็นจึงดูแก่และหย่อนยาน ผิวที่ 
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แก่ตัวจะบางลงและสูญเสียแผ่นไขมันรองรับและกรดไฮยาลูรอนิก 

ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติแก่ผิวหนังและข้อต่อ  

ธาตุต่าง  ๆ  ก็จะแทรกซึมเข้าไปได้มากขึ้น เมลาโนไซต์1 ที่แก่ลงทำให้ 

เกิดจุดด่างดำจากความชรา รวมทั้งความซีดเซียวอีกด้วย สรุปแล้ว  

ผิวที่แก่ลงจะมีริ้วรอย หย่อนยาน ซีดเซียว และเต็มไปด้วยฝ้ากระ 

ที่เราต่างคุ้นเคยกันดี สาเหตุหลักก็เพราะไฟโบรบลาสต์ที่แก่ลงไม่อาจ 

เกื้อหนุนเซลล์ผิวภายนอกได้อีกต่อไป

	 ในผู้สูงอายุบางคนอาจมีเซลล์ผิวที่แบ่งตัวได้มากกว่าคนอื่น  

เมื่อนักวิจัยมองลึกลงไปในเซลล์ของพวกเขาจะพบว่าเซลล์ของคน 

กลุ่มนี้ต้านทานภาวะเครียดที่เกิดจากการออกซิเดชัน2 ได้ดีกว่าและ 

มีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่า แม้ว่าเทโลเมียร์ที่สั้นลงไม่จำเป็นต้องทำให้ 

ผิวแก่ลงตามไปด้วย แต่พวกมันก็มีบทบาทอยู่บ้าง โดยเฉพาะการ 

แก่ตัวจากแสงอาทิตย์เพราะรังสียูวีในแสงแดดทำลายเทโลเมียร์ได้

	 เพทรา บูแคมป์ และทีมซึ่งเป็นนักวิจัยด้านเทโลเมียร์ในผิวหนัง 

จากศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งประเทศเยอรมนี ได้เปรียบเทียบผิวบริเวณ 

ลำคอที่ถูกแสงอาทิตย์กับผิวบริเวณก้นที่ไม่ถูกแสงอาทิตย์ พวกเธอ 

พบว่าเทโลเมียร์ในเซลล์ชั้นนอกของลำคอเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจาก 

แสงอาทิตย์ ขณะที่เทโลเมียร์ในเซลล์บริเวณก้นที่ได้รับการป้องกัน 

แทบไม่เสื่อมสภาพและไม่เหี่ยวย่นเลย! แปลว่าหากได้รับการป้องกัน 

จากแสงอาทิตย ์ เซลล์ผิวหนังก็จะแก่ช้าลง

การสูญเสียมวลกระดูก
เนื้อเยื่อกระดูกนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่ตลอดทั้งชีวิตของคุณ และความ 

หนาแนน่ของมวลกระดกูจะอยูใ่นระดบัดไีดก้ต็อ่เมือ่ เซลลส์รา้งกระดกู  

1 เซลล์ผิวหนังชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ผลิตเมลานิน หรือเม็ดสีในผิวหนัง
2 เกดิขึน้เมือ่อนมุลูอสิระเขา้ไปทำลายหรอืเปลีย่นแปลงระบบตา่ง ๆ และการทำงานภายในเซลล ์

ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะดีเอ็นเอ
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และ เซลลส์ลายกระดูก สมดลุกนั เซลลส์รา้งกระดกูตอ้งการเทโลเมยีร ์

ที่แข็งแรงเพื่อจะแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อย  ๆ  และเติมเซลล์ใหม่  หาก 

เทโลเมียร์ของคุณสั้น เซลล์สร้างกระดูกก็จะแก่ลงและไม่อาจไล่ตาม 

เซลล์สลายกระดูกได้ทัน สมดุลก็เสียไป แล้วเซลล์สลายกระดูก 

ก็จะกัดกินกระดูกของคุณไปเรื่อย  ๆ ที่แย่กว่านั้นคือ หลังจากที่ 

เทโลเมียร์ของเราเสื่อมสภาพ เซลล์กระดูกเก่าก็จะเกิดการอักเสบ  

หนูทดลองที่ผสมพันธุ์ขึ้นมาให้มีเทโลเมียร์สั้นเป็นพิเศษสูญเสียมวล 

กระดูกและเป็นโรคกระดูกพรุนอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับคนที่เกิดขึ้น 

มาพร้อมความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นผิดปกติ

ผมหงอก
ในแง่หนึ่ง พวกเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับผมที่ถูกย้อมสี ผมแต่ละเส้น 

เริ่มต้นขึ้นจากภายในต่อมรากผม โดยถูกสร้างขึ้นจากเคราตินทำให้ผม 

เป็นสีขาว แต่มีเซลล์พิเศษภายในต่อมรากผมคือเมลาโนไซต์ ซึ่งเป็น 

เซลล์ชนิดเดียวกับที่สร้างสีผิว เซลล์ชนิดนี้จะฉีดสารที่ก่อให้เกิดสี 

เข้าไปในผม หากไม่มีเซลล์เมลาโนไซต์คอยย้อมสีผมตามธรรมชาติ 

พวกนี้ สีผมก็จะหายไป เซลล์ต้นกำเนิดในต่อมรากผมมีหน้าที่สร้าง 

เมลาโนไซต์ขึ้นมา เมื่อเทโลเมียร์ของเซลล์ต้นกำเนิดเสื่อมสภาพลง  

เซลล์ก็ไม่อาจแบ่งตัวเองได้เร็วพอที่จะตามความยาวผมทัน ผมเรา 

จึงกลายเป็นผมหงอก ในที่สุด เมื่อเมลาโนไซต์ทั้งหมดตายลง ผม 

ก็จะเป็นสีขาวสนิท เมลาโนไซต์ยังไวต่อสารเคมีที่เกิดจากความเครียด  

และรังสียูวีอีกด้วย

	 ในงานวจิยัทีต่พีมิพล์งวารสาร Cell เมลาโนไซตใ์นตวัหนทูีไ่ดร้บั 

รังสีเอกซ์จะเสื่อมสภาพ และทำให้เกิดขนหงอกเทาในเวลาต่อมา  

หนูที่กลายพันธุ์และทำให้เทโลเมียร์มีขนาดสั้นมากก็มีขนหงอกเทา 

อย่างรวดเร็วเช่นกัน การฟื้นฟูเอนไซม์เทโลเมียเรสช่วยทำให้ขนสีเทา 

กลายเป็นสีเข้มได้อีกครั้ง
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	 แล้วผมหงอกตามธรรมชาติล่ะ เราพบผมหงอกในคนแอฟริกัน 

อเมริกันและคนเอเชียน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นคน 

ผมบลอนด์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนเราเริ่มมีผมหงอกเมื่อเข้าอายุสี่สิบ 

ตอนปลาย และคนประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์เริ่มมีผมหงอกเมื่อเข้าวัย 

หกสิบ กรณีของผมหงอกก่อนวัยส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติ มีแค่ไม่กี่คน 

ที่พบว่าตัวเองมีผมหงอกและขาวตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออยู่ในช่วงอายุ 

สามสิบเนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลง

ลักษณะภายนอกบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ
บางทีคุณอาจคิดว่า “ที่จริงฉันก็ไม่ได้แคร์อะไรนักหากจะมีผมขาว 

ก่อนวัยสักสองสามเส้น  และกระดำสักสองสามเม็ดรอบดวงตา  

นี่คุณทำให้ฉันสนใจผิดเรื่องอยู่หรือเปล่า คุณกำลังบอกให้ฉันสนใจ 

หน้าอ่อนเยาว์ของตัวเอง แทนที่จะเป็นสุขภาพหรือเปล่า” คุณถาม 

ถูกแล้ว เราไม่ได้อยากให้คุณสนใจที่หน้าตา สุขภาพต่างหากที่สำคัญ  

แต่การที่หน้าตาดูแก่แค่ไหนก็สะท้อนถึงสุขภาพภายในเช่นกัน

	 นักวิจัยเคยขอให้  “ผู้เข้าร่วมการทดสอบ”  ประเมินอายุคนโดย 

ดูจากรูปถ่าย ปรากฏว่าคนที่ได้รับการโหวตจากคนส่วนใหญ่ว่าดู 

แก่กว่าอายุจริงมีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่า ไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อพิจารณา 

ว่าเทโลเมียร์มีบทบาทอย่างไรบ้างต่อผิวที่เหี่ยวย่นและผมที่หงอกขาว  

แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็น่าเป็นห่วงว่าการมีใบหน้าแก่ก่อนวัย 

อาจส่งสัญญาณว่าสุขภาพของคุณกำลังย่ำแย่  นอกจากนี้คนที่ดู 

แก่ก่อนวัยมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอกว่า ทำแบบทดสอบความจำได้ 

คะแนนต่ำกว่า และหลังจากอดอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมง คนที่ดูแก่ 

ก่อนวัยจะมีระดับน้ำตาลและฮอร์โมนคอร์ติซอล3 ที่สูงกว่า นอกจากนี้ 

ยังมีแนวโน้มเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเร็วกว่าอีกด้วย ข่าวดีก็คือ 

3 เป็นฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดในร่างกาย ยิ่งมีความเครียดก็ยิ่งมีระดับฮอร์โมนสูง 

ตามไปด้วย
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ทั้งหมดนี้เป็นผลลัพธ์ที่  เล็กน้อยมาก  ที่ร่างกายของคุณแสดงออกมา  

สิ่งที่เกิดภายในร่างกายต่างหากที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ดี การที่คุณ 

ดูแก่กว่าวัยหรือดูทรุดโทรมก็เป็นสัญญาณที่ควรใส่ใจ เพราะมันอาจ 

บ่งชี้ว่าคุณต้องปกป้องเทโลเมียร์ให้มากขึ้น

การแก่ก่อนวัยในระดับเซลล ์ : สุขภาพกาย 
ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเทโลเมียร์ที่สั้นลงทำลายเซลล์และสุขภาพ 

ได้มากแค่ไหน เมื่อพิจารณาคำถามที่ว่า คุณให้คะแนนสุขภาพกาย 

ของตัวเองเท่าไหร่

	 ลองคดิถงึงานรวมรุน่แกง๊เพือ่น ม.ปลายอกีครัง้ เมือ่ถงึเวลาทีค่ณุ 

ไปงานรวมรุ่นครั้งที่ยี่สิบหรือสามสิบ คุณจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้น 

หลายคนเริ่มเป็นโรคที่เกิดจากความแก่ชราซึ่งพบได้ทั่วไป แต่พวกเขา 

เพิ่งอายุแค่สี่สิบหรือห้าสิบกันเองนะ อายุจริงของพวกเขายังไม่ถือว่า 

แก่เลย ทำไมรา่งกายจงึ แสดงออก ราวกบัวา่มนัแกแ่ลว้ ทำไมพวกเขา 

จึงเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งโรคภัยตั้งแต่อายุยังไม่มากล่ะ

จำได้ไหมว่าคุณต้องทำอย่างไรเมื่อเห็นภาพนี ้ ลองดูหน้า 19



34 เทโลเมียร์  ถอดรหัสความอ่อนเยาว์  สร้างอายุยืนยาว

การอักเสบจากความแก่
คงน่าสนใจดีหากคุณมองลึกลงไปภายในเซลล์ของคนที่มางานรวมรุ่น 

และวัดความยาวเทโลเมียร์ของแต่ละคนได้ เพราะคุณจะเห็นว่า 

โดยเฉลีย่แลว้คนทีม่เีทโลเมยีรส์ัน้มกัเปน็คนทีป่ว่ยงา่ยกวา่ ออ่นแอกวา่  

หรือมีใบหน้าหม่นหมองจากการตรากตรำกับปัญหาสุขภาพต่าง  ๆ เช่น  

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดหวัใจ ระบบภมูคิุม้กนัทีไ่มแ่ขง็แรง และ 

โรคปอด คุณยังอาจพบว่าคนที่มีเทโลเมียร์สั้นจะมีภาวะอักเสบเรื้อรัง  

การค้นพบว่าภาวะอักเสบเพิ่มขึ้นตามอายุและเป็นสาเหตุของโรค 

ที่เกี่ยวข้องกับความแก่นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากจนนักวิทยาศาสตร์ 

มีชื่อเรียกให้มันว่า “การอักเสบจากความแก่” นี่คือภาวะอักเสบ 

ที่จะติดตัวคุณและสั่งสมมากขึ้นไปตามอายุ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด 

ภาวะนี้คือ โปรตีนถูกทำลาย อีกสาเหตุหนึ่งของการอักเสบตามวัย 

ที่พบได้ทั่วไป คือ เทโลเมียร์เสียหาย 

	 เมื่อยีนของเซลล์ได้รับความเสียหายหรือเมื่อเทโลเมียร์ของมัน 

สั้นเกินไป เซลล์ตัวนั้นก็จะรู้ว่าดีเอ็นเอที่แสนมีค่าของมันกำลังตกอยู่ 

ในอันตราย เซลล์จะตั้งโปรแกรมตัวเองใหม่  โดยปล่อยโมเลกุล 

ให้เดินทางไปขอความช่วยเหลือเซลล์อื่น  ๆ  ที่อยู่ใกล้เคียง ให้ยกทัพ 

มาช่วยซ่อมแซมบาดแผล 

	 แต่ตรงนี้เองที่อะไร ๆ ผิดพลาดไปอย่างมหันต์ เพราะเทโลเมียร์ 

ตอบสนองต่อความเสียหายในดีเอ็นเอแบบไม่ปกติมันมัวแต่หมกมุ่นกับ 

การป้องกันตัวเองและไม่ยอมให้เซลล์อื่น  ๆ  มาช่วย เหมือนคนดื้อที่ 

ปฏิเสธความช่วยเหลือในยามที่เผชิญหน้ากับศัตรูเพราะความระแวง  

เทโลเมียร์ที่สั้นลงสามารถอยู่ในเซลล์ที่แก่ตัวได้นานหลายเดือน และ 

เอาแต่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ แต่ไม่ยอมให้เซลล์ลงมือทำงาน 

เพือ่ซอ่มแซมความเสยีหาย การสง่สญัญาณไมเ่ลกิราและไรป้ระโยชนน์ี ้

จะส่งผลร้ายต่าง  ๆ  ตามมา ให้ลองคิดว่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพพวกนี้ 

เหมือนแอ๊ปเปิ้ลเน่าในถัง มันจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อทั้งหมดที่อยู่ 
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รอบ  ๆ กระบวนการแสดงออกทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความชรานี้ 

ยังรวมไปถึงการหลั่งสารเคมีอย่างไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ  

สารนีจ้ะเดินทางไปทั่วร่างกาย กอ่ให้เกดิภาวะอักเสบเรื้อรังทั่วทั้งระบบ  

จดูธิ แคมปซิ ี แหง่สถาบนัชราภาพบคัเปน็ผูค้น้พบกระบวนการดงักลา่ว 

และแสดงให้เห็นว่าเซลล์พวกนี้เอื้อต่อการเติบโตของมะเร็ง

	 ช่วงประมาณทศวรรษที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์เริ่มตระหนักว่า 

การอักเสบเรื้อรังคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด การอักเสบ 

ระยะสั้นช่วยรักษาเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่การอักเสบเรื้อรังขัดขวาง 

การทำงานตามปกตขิองเนือ้เยือ่ในรา่งกาย เชน่ ทำใหเ้ซลลใ์นตบัออ่น 

ทำงานผดิปกตแิละไมส่ามารถควบคมุการผลติอนิซลูนิไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวาน ทำให้ก้อนไขมันบนผนัง 

เส้นเลือดแดงระเบิด ทำให้การตอบสนองของระบบภูมิต้านทาน 

ในร่างกายหันมาเล่นงานตัวเอง

รูปที่ 5 : แอ๊ปเปิ้ลเน่าในถังแอ๊ปเปิ้ล ลองคิดถึงถังใส่แอ๊ปเปิ้ล  

สุขภาพของถังแอ๊ปเปิ้ลขึ้นอยู่กับแอ๊ปเปิ้ลแต่ละลูก แอ๊ปเปิ้ลเน่า 

ลูกเดียวแพร่แก๊สที่ทำให้แอ๊ปเปิ้ลลูกอื่น  ๆ  เน่าตามไปด้วย เซลล์ 

แก่เพียงเซลล์เดียวก็สามารถส่งสัญญาณไปสู่เซลล์รอบ  ๆ ทำให้ 

เกดิการอักเสบและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะ “เซลล์เสื่อมสภาพ”
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	 นีเ่ปน็เพยีงตวัอยา่งพลงัทำลายลา้งของการอกัเสบทีน่า่หวาดหวัน่ 

ที่สุด แต่อันตรายดังกล่าวอาจส่งผลถึงชีวิต ภาวะอักเสบเรื้อรังเป็น 

ปัจจัยหนึ่งของโรคหัวใจ โรคสมอง โรคเหงือก โรคลำไส้ใหญ่ผิดปกติ  

โรคแพ้กลูเตน โรคไขข้อรูมาตอยด์ หอบหืด โรคไวรัสตับอักเสบ  

โรคมะเร็ง เป็นต้น นี่คือสาเหตุว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงพูดถึง  

การอักเสบจากการแก่ เพราะมันเกิดขึ้นได้จริง ๆ 

	 หากคุณอยากชะลอการอักเสบจากการแก่ และอยากมีสุขภาพ 

ดีให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ คุณก็ต้องป้องกันภาวะอักเสบเรื้อรัง 

ด้วยการปกป้องเทโลเมียร์ เนื่องจากเซลล์ที่มีเทโลเมียร์สั้นมาก  ๆ จะส่ง 

สญัญาณอกัเสบออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง คณุจงึจำเปน็ตอ้งรกัษาเทโลเมยีร ์

พวกนี้ให้คงความยาวเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง

รปูที ่ 6 : เสน้ทางจากเทโลเมยีรส์ัน้ไปสูโ่รค ทางดว่นสูโ่รครา้ย 

คือการทำให้เทโลเมียร์สั้นลง เทโลเมียร์ที่สั้นนำไปสู่เซลล์ที่แก่  

ซึ่งอาจยังคงอยู่ที่เดิม หรือหากเราโชคดี มันก็จะถูกกำจัดออกไป 

จากตรงนั้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเรา 

การอักเสบ

เทโลเมียร์

สั้นลง

เซลล์เสื่อม
สภาพ/

ตาย

เนื้อเยื่อที่เป
็นโรค
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แก่ตัวได้ แต่เทโลเมียร์ที่ได้รับความเสียหายเป็นสาเหตุที่พบได้ 

ทั่วไปในมนุษย์ เมื่อเซลล์เก่าเสื่อมสภาพสั่งสมมากขึ้นในช่วง 

หลายสิบปีจนถึงระดับที่เป็นอันตราย มันก็จะกลายเป็นรากฐาน 

ให้เกิดเนื้อเยื่อที่ป่วยเป็นโรค การอักเสบทำให้เทโลเมียร์สั้นลง 

และเซลล์เสื่อมสภาพ และเซลล์ที่เสื่อมสภาพก็จะยิ่งทำให้เกิด 

การอักเสบมากยิ่งขึ้น

เทโลเมียร์สั้นกับโรคหัวใจ
หลอดเลอืดแดงแตล่ะเสน้ของเราตัง้แตใ่หญจ่นถงึเลก็ ถกูบดุว้ยชัน้เซลล ์

ที่เรียกว่า เอนโดธีเลียม หากคุณต้องการให้ระบบหลอดเลือดหัวใจ 

แข็งแรงอยู่เสมอ เซลล์เอนโดธีเลียมก็ต้องคอยสร้างตัวเองขึ้นใหม่ 

เรื่อย ๆ เพื่อปกป้องเยื่อบุและป้องกันไม่ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทะลุผ่านผนัง 

หลอดเลือดแดง

	 คนที่มีเทโลเมียร์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสั้นกว่าปกติ จะเสี่ยง 

เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น (และยังเป็นสัญญาณว่าเทโลเมียร์ 

ในเนื้อเยื่ออื่น  ๆ  ก็สั้นด้วย) ส่วนคนที่มีลักษณะพันธุกรรมที่ทำให้เกิด 

เทโลเมียร์สั้น ก็มีแนวโน้มจะเผชิญกับภาวะหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น 

เช่นกัน หากแบ่งกลุ่มประชากรตามความยาวของเทโลเมียร์ในเลือด 

เป็นสามกลุ่ม แค่คุณอยู่ในกลุ่มสุดท้ายที่มีเทโลเมียร์สั้นที่สุด คุณ 

ก็จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มไปอีก 40 เปอร์เซ็นต์

	 ทำไมน่ะหรือ เพราะเทโลเมียร์ที่สั้นจะเป่าหูเซลล์ให้แก่ก่อนวัย  

เซลล์เอนโดธีเลียมที่เคยสร้างตัวเองขึ้นเรื่อย  ๆ  เพื่อบุผนังเส้นเลือด 

ให้เรียบและแข็งแกร่ง ก็จะเชื่อเทโลเมียร์และเลิกทำหน้าที่ ทำให้ผนัง 

เส้นเลือดอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้ เทโลเมยีรท์ีส่ัน้ลงของเซลลเ์มด็เลอืดยงักระตุน้ใหเ้กดิ 

การอักเสบ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเซลล์ที่อักเสบ 

จะเกาะอยู่ด้านข้างหลอดเลือดแดง และจับคอเลสเตอรอลจนเกิด 
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เป็นคราบไขมัน หรือทำให้คราบที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนสภาพ เมื่อคราบ 

ไขมันแตกออก ลิ่มเลือดจะก่อตัวขึ้นและอุดตันหลอดเลือดแดงที่ 

สูบฉีดเลือดเข้าหัวใจ คอยขัดขวางเลือดไม่ให้ไปเลี้ยงหัวใจ และก่อให้ 

เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

เทโลเมียร์สั้นกับโรคปอด
โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง และโรคพังผืดในปอด เป็น 

โรคร้ายแรงและไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ ทั้งสามโรคนี้เกิดจาก 

เนื้อเยื่อปอดเป็นแผลเป็น ทำให้หายใจติดขัด คนที่เป็นโรคเหล่านี้ 

จะมีเทโลเมียร์ในเซลล์ภูมิคุ้มกันและปอดที่สั้นกว่าคนที่ร่างกายแข็งแรง  

กรณีเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่รักษาเทโลเมียร์ให้ดี หรืออาจเกิดจาก 

ความโชคร้ายที่กรรมพันธุ์ทำให้เทโลเมียร์ของเรากลายพันธุ์

	 เมื่อขาดการดูแลรักษาเทโลเมียร์อย่างแข็งขัน เซลล์ต้นกำเนิด 

และหลอดเลือดของปอดจะแก่ลง พวกมันไม่อาจคอยเติมเนื้อเยื่อ 

ปอดใหม ่ๆ และตอบสนองความตอ้งการของเนือ้เยือ่พวกนีไ้ด้ ความแก ่

ของเซลล์ภูมิคุ้มกันบวกกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอักเสบยิ่งทำให้ 

ปอดทำงานหนักขึ้น จนมันค่อย ๆ เสื่อมสภาพลง

การแก่ก่อนวัยของเซลล ์ : คุณรู้สึกว่า 
ตัวเองแก่แค่ไหน

ขอกลับมาที่งานรวมรุ่นเพื่อน  ม.ปลายของคุณกันต่อ คราวนี้ลองไปดู 

งานรวมรุ่นครั้งที่สี่สิบกัน เมื่อเพื่อนร่วมชั้นของคุณใกล้เข้าวัยเลขหก  

ตอนนี้เองที่พวกเขาเริ่มคิดได้ช้าลง คุณอาจบอกไม่ได้ง่าย ๆ ว่าเพื่อนดู 

แตกต่างไป แต่จะสังเกตเห็นว่าพวกเขาหลงลืมมากขึ้น สับสนงุนงง 

อยู่บ้าง ไม่ค่อยมีสมาธิ และตามสัญญาณต่าง  ๆ  ในการเข้าสังคม 
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ไม่ค่อยทัน พวกเขาอาจต้องใช้เวลาเพิ่มสักสองสามวินาทีเพื่อนึก 

ชื่อคุณ ความคิดที่เสื่อมประสิทธิภาพนี้เองคือสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึก 

แก่ลงยิ่งกว่าอะไรทั้งมวล

การคิดที่ช้าลงและโรคอัลไซเมอร์
คุณคงไม่แปลกใจที่ได้ยินว่า คนที่มีปัญหาด้านความจำแต่เนิ่น  ๆ  

มักมีเทโลเมียร์สั้นกว่าปกติ งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ศึกษากลุ่มคนวัย 

เจ็ดสิบปีที่น่าจะมีสุขภาพดี และพบว่าเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าช่วยบ่งชี้ 

อาการสมองเสื่อมในอีกหลายปีต่อมาได้ ส่วนผู้ใหญ่ที่อายุยังน้อย 

ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเทโลเมียร์กับการทำงานของ 

สมอง แต่เทโลเมียร์ที่สั้นลงในช่วงสิบปีช่วยบอกเราได้ว่าสมองของเรา 

อาจทำงานแย่ลงในอนาคต นักวิจัยสนใจความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็น 

ไปได้ระหว่างความยาวของเทโลเมียร์กับความเฉียบแหลมทางความคิด  

เทโลเมียร์ที่สั้นลงจะเป็นตัวบ่งชี้โรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ 

ในอนาคตได้หรือไม่

	 ที่เท็กซัส มีงานวิจัยใหญ่ชิ้นหนึ่งที่พยายามหาคำตอบนี้ โดย 

เริม่จากการสแกนภาพสมองของผูใ้หญใ่นแดลลสัเคานต์เีกอืบสองพนัคน  

และพบว่าแทบทุกคนมีอาการสมองเสื่อมตามวัย แต่หลังจากนั้น 

นักวิจัยได้สังเกตส่วนอื่นของสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความจำ 

โดยเฉพาะ เช่น สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งช่วยสร้างหรือเก็บความจำ  

และช่วยเชื่อมโยงความจำพวกนี้เข้ากับอารมณ์และประสาทสัมผัสของ 

คณุ (อยา่งตอนทีค่ณุดมกลิน่ยางลบแลว้นกึถงึชวีติวยัเรยีน) ทีน่า่ทึง่คอื  

นักวิจัยค้นพบว่า คนที่มีเทโลเมียร์สั้นในเซลล์เม็ดเลือดขาว4 มีฮิปโป- 

แคมปัสเล็กกว่าปกติเช่นกัน และเนื่องจากฮิปโปแคมปัสประกอบด้วย 

4 เทโลเมยีรใ์นเซลลเ์มด็เลอืดขาวใชอ้า้งองิความยาวของเทโลเมยีรส์ว่นอืน่ ๆ ในรา่งกายได้ หาก 

เทโลเมียร์ส่วนนี้สั้น ก็อนุมานได้ว่าเทโลเมียร์ในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายก็สั้นเช่นกัน
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เซลลท์ีจ่ำเปน็ตอ้งสรา้งตวัขึน้ใหม ่ ดงันัน้ถา้คณุอยากมคีวามจำเปน็เลศิ  

ร่างกายก็ต้องสร้างเซลล์เพิ่มเติมให้ฮิปโปแคมปัสได้อยู่เสมอ

	 สำหรับคนที่มีเทโลเมียร์สั้น ไม่ใช่แค่ฮิปโปแคมปัสที่มีขนาด 

เล็กกว่า แต่ยังรวมถึงสมองส่วนอื่น ๆ ที่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม 

ของสมอง ได้แก่ อะมิกดาลา สมองกลีบขมับ และสมองกลีบข้าง  

บรเิวณเหลา่นีร้วมทัง้ฮปิโปแคมปสั ชว่ยควบคมุความจำ อารมณ ์ และ 

ความเครียด หากบริเวณนี้เสื่อมสภาพลง เราก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์  

งานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เรารู้ว่าการแก่ในระดับเซลล์  ซึ่งอาจเกิดแค่ใน 

ฮิปโปแคมปัสหรืออาจเกิดทั่วทั้งร่างกาย เป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะ 

สมองเสื่อม

“อายุตามความรู้สึก” ที่ควรเป็น
หากคุณไปงานรวมรุ่นครั้งที่สี่สิบแล้วเดินขึ้นไปบนเวที ขอให้บรรดา 

เพื่อนวัยหกสิบปียกมือขึ้นหากพวกเขา  รู้สึกว่า  มีอายุหกสิบปีจริง  ๆ  

คุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจทีเดียว คน  75 เปอร์เซ็นต์จะบอกว่า 

พวกเขารู้สึกเด็กกว่าอายุจริง แม้ว่าหลายปีจะผ่านไป และแม้ว่า 

วันเกิดบนบัตรประจำตัวประชาชนจะบอกว่าเรากำลังแก่ขึ้น แต่ 

พวกเราหลายคนก็ยัง  รู้สึก  เด็กอยู่ การตอบสนองต่อความแก่ตัวลง 

เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ การรู้สึกอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงนั้นสัมพันธ์ 

กับความพอใจในชีวิต การเจริญเติบโตของแต่ละบุคคล และความ 

ผูกพันทางสังคมกับบุคคลอื่น ๆ 

	 ความรู้สึกเด็กกว่าอายุจริงไม่เหมือนความ อยากเป็นเด็ก คนที่ 

อยากเด็กลง (แบบชายวัยห้าสิบอยากกลับไปในวัยสามสิบอีกครั้ง)  

มแีนวโนม้ทีจ่ะเปน็ทกุขแ์ละไมพ่อใจชวีติตนเองมากขึน้ ความปรารถนา 

และโหยหาความเยาว์วัยนั้นตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับการยอมรับในสิ่งที่ 

เราเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำเมื่อเติบโตขึ้น
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	 แม้คุณจะมองความแก่ในแง่ลบไปแล้วแต่ก็ยังต้านทานมุมมอง 

นี้ได้ ต่อไปนี้คือมุมมองแบบเหมารวมที่คนมีต่อความแก่ คุณอาจ 

ลองนึกภาพตัวเองแก่ตัวลงอย่างมีคุณภาพและแสดงออกแต่ด้านบวก  

เมื่อคุณรู้สึกตัวว่ากำลังคิดถึงความแก่ในแง่ลบ จงคอยเตือนตัวเอง 

ให้นึกถึงด้านบวกของความแก่เข้าไว้

ถ้าอยากแก่ตัวอย่างมีคุณภาพ  
ต้องเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความแก่

จงระวังวิธีการที่คุณคิดถึงคนสูงอายุ  คนที่มีมุมมองแบบ 

เหมารวมว่าคนแก่ต้องไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้น อาจ กลายเป็น คน 

ที่มีลักษณะเช่นนั้นเสียเอง หรืออาจมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น  

ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า การแสดงออกตามภาพเหมารวม ซึ่ง 

คิดขึ้นโดยเบ็กก้า เลวี ่ นักจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยเยล

	 แม้จะเอาสุขภาพในปัจจุบันของบุคคลเหล่านี้มาพิจารณา 

ด้วย คนที่มองความแก่ในแง่ลบก็ยังแสดงออกแตกต่างจาก 

คนที่มองความแก่ในแง่บวก คนกลุ่มแรกเชื่อว่าตนเองควบคุม 

การเจ็บป่วยไม่ได้จึงไม่พยายามรักษาสุขภาพให้มากพอ เช่น  

ไม่ยอมใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง พวกเขามีความเสี่ยงเป็นสองเท่า 

ทีจ่ะเสยีชวีติจากภาวะกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั และ 

เมื่อผ่านไปหลายสิบปี ความจำของคนกลุ่มนี้ก็จะเสื่อมลงไป 

อย่างรวดเร็วและฟื้นตัวช้าเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือป่วย ในงาน 

วิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า คนสูงอายุที่ถูกย้ำเตือนให้นึกถึงด้านลบ 

ของความชราจะทำการทดสอบได้ไม่ดี และได้คะแนนต่ำ 

ราวกับพวกเขาอยู่ในภาวะสมองเสื่อม



มุมมองที่คุณมีต่อความแก่

ขี้หงุดหงิด มองโลกในแง่ดี

คอยพึ่งพาคนอื่น มีความสามารถ

เชื่องช้า มีชีวิตชีวา

เปราะบาง พึ่งพาตัวเอง

โดดเดี่ยว มุ่งมั่นที่จะมีชีวิต

สับสน ฉลาด

โหยหาอดีต มีอารมณ์ที่ลึกซึ้ง

ไม่ไว้ใจใคร ผูกพันกับคนรอบข้าง

ขมขื่น มีเมตตา
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อารมณ์ของพวกเราจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อแก่ตัว แม้คน 

ทั่วไปจะมองคนสูงอายุว่าขี้โมโหและเกลียดคนหนุ่มสาว แต่ 

ลอรา คารส์เตนเซน่ นกัวจิยัดา้นการแกช่รา จากมหาวทิยาลยั 

สแตนฟอร์ด ได้แสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ทางอารมณ์ใน 

แต่ละวันของพวกเราจะเพิ่มขึ้นตามอายุจริง ๆ โดยทั่วไปแล้ว  

คนที่มีอายุมากขึ้นจะมีอารมณ์ด้านบวกมากกว่าอารมณ์  

ด้านลบในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์ดังกล่าวใช่ว่าต้อง  

“มีความสุข”  อย่างเดียว แต่อารมณ์ของเราจะรุ่มรวยมากขึ้น 

และสลับซับซ้อนขึ้นตามเวลา เราอาจประสบกับอารมณ์บวก 

และลบที่เกิดพร้อมกันมากขึ้น เช่น อารมณ์บาดลึกเมื่อคุณ 

หลั่งน้ำตาไปพร้อมกับความยินดี หรือรู้สึกภูมิใจไปพร้อมกับ 

ความโกรธ นี่คือความสามารถที่เราเรียกว่า “ความซับซ้อน 

ทางอารมณ์” สภาพอารมณ์ที่ปะปนกันนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยง 

ภาวะอารมณ์ที่ขึ้นลงอย่างสุดโต่งแบบที่คนหนุ่มสาวประสบ  
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และอารมณ์พวกนี้ยังช่วยให้เราได้ฝึกควบคุมสิ่งที่เรารู้สึกได้  

อารมณ์ที่ผสมกันนี้จัดการได้ง่ายกว่าอารมณ์ด้านบวกหรือ 

ด้านลบล้วน  ๆ  เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นถ้าพูดให้กินใจ 

หน่อยก็คือ พอแก่ตัวลงชีวิตเราก็จะดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ 

ได้ดีขึ้น และความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นแปลว่าประสบการณ์ 

ในแต่ละวันของเราก็จะรุ่มรวยยิ่งขึ้น

	 คนทีม่คีวามซบัซอ้นทางอารมณส์งูยงัมชีว่งสขุภาพดนีานขึน้ 

อีกด้วย

	 นักวิจัยชราวิทยายังพบว่าเมื่อเราอายุมากขึ้น ก็เริ่มสนใจ 

ในความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเพศสัมพันธ์ยิ่งขึ้นเช่นกัน กลุ่มคน 

ที่เราคบหาอาจเล็กลง แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะเราเลือกเอง  

เมื่อเวลาผ่านไป เราจะออกแบบแวดวงสังคมของเราให้เก็บ 

เฉพาะความสัมพันธ์ที่มีความหมายที่สุด และกำจัดความ 

สัมพันธ์ที่สร้างปัญหาออกไป ทั้งหมดนี้ทำให้เราเครียดน้อยลง 

และรู้สึกบวกมากขึ้น เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง  ๆ  

ได้ดีขึ้นและทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อเรา  

บางทนีีอ่าจเปน็วธิหีนึง่ในการอธบิายสิง่ทีเ่รยีกวา่ วยัแหง่ปญัญา

	 การนึกถึงวัยชราที่ดี แข็งแรง และมีชีวิตชีวาจะส่งผลดี 

ในภายหลังแน่นอน เลวี่คอยย้ำเตือนคนที่มีอายุมากขึ้นให้ 

นึกถึงผลดีของความชรา เช่น  ความรู้อันเปี่ยมล้น หรือ 

ความสำเร็จทั้งหลายที่เราสร้างมา จากนั้นก็ให้พวกเขาทำงาน 

ที่ก่อให้เกิดความเครียด  เลวี่พบว่าคนสูงอายุมีปฏิกิริยา 

ตอบสนองต่อความเครียด  (อัตราการเต้นของหัวใจและ 

ความดันโลหิตต่ำลง) น้อยลง ดังคำกล่าวที่ว่า “อายุเป็นเรื่อง 

ของใจมากกว่ากาย หากคุณไม่ใส่ใจ มันก็ไม่สำคัญ”
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ทางสองเส้น

ลองหยุดสักพัก แล้วจินตนาการว่าอนาคตของคุณน่าจะเป็นอย่างไร 

หากเทโลเมียร์สั้นเร็วเกินไปและเซลล์ก็ เริ่มแก่ก่อนเวลาอันควร  

แบบฝึกหัดความคิดนี้มี เป้าหมายให้คุณเห็นภาพการแก่ก่อนวัย 

ในระดับเซลล์ได้ชัดเจนและสมจริง ลองคิดว่าการแก่ลักษณะใดที่คุณ  

ไม่อยากเจอ  ในวัยสี่สิบ ห้าสิบ หกสิบ และเจ็ดสิบ คุณหวาดกลัว 

สถานการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

	 “ฉันสูญเสียความหลักแหลม พอพูดอะไรออกไป เพื่อน 

ร่วมงานที่อายุน้อยกว่าก็มองฉันอย่างงุนงง เพราะฉันพูด 

วนไปวนมาจับต้นชนปลายไม่ถูก”

	 “ฉันนอนติดเตียงจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  

ดูเหมือนฉันจะป่วยง่ายเหลือเกิน”

	 “ฉันหายใจลำบาก”

	 “ฉันรู้สึกชาที่ขา”

	 “เท้าของฉันรับน้ำหนักไม่ค่อยไหว ฉันกลัวหกล้ม”

	 “ฉนัเหนือ่ยเกนิไปทีจ่ะทำอะไร ไดแ้ตน่ัง่บนโซฟา ดทูวีทีัง้วนั”

	 “ฉันแอบได้ยินลูก ๆ ถามกันว่า ‘ถึงเวรใครดูแลแม่’ ”

	 “วางแผนทีไรก็ไม่เคยได้ไปเที่ยวตามนั้นเลย เพราะฉันอยาก 

อยู่ใกล้หมอมากกว่า”

	 ประโยคเหล่านี้คือชีวิตที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย  

ซึ่งเป็นชีวิตแบบที่คุณไม่อยากพบเจอ คุณอาจมีพ่อแม่ หรือปู่ย่า 

ตายายที่มีความเชื่อผิด  ๆ  ว่า ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีเพียงไม่กี่สิบปี   

แล้วจากนั้นก็ถึงเวลาล้มป่วยหรือต้องยอมแพ้ พวกเราทุกคนรู้จักคน 

อายุหกสิบหรือเจ็ดสิบปีที่ประกาศเบา  ๆ ว่าชีวิตของพวกเขาจบสิ้นแล้ว  
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นี่คือคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว นั่งเอนหลังบนโซฟา และดูทีวีจนกระทั่ง 

โรคเข้ามาถามหา

	 ตอนนีล้องคิดถงึอนาคตอีกแบบหนึ่ง แบบที่มีเทโลเมียร์ยาวและ 

แข็งแรงและเซลล์ที่สร้างตัวเองใหม่ได้ ช่วงเวลาที่สุขภาพดีเช่นนี้ 

จะมีลักษณะอย่างไรกัน คุณมีคนที่ใช้เป็นต้นแบบได้บ้างไหม

	 ความแก่มักถูกอธิบายในทางที่แย่มากเสียจนพวกเราส่วนใหญ่ 

พยายามที่จะไม่คิดถึงมัน หากคุณมีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ล้มป่วย 

ตั้งแต่อายุยังไม่มาก หรือยอมแพ้เมื่อถึงวัยหนึ่ง ก็คงยากที่คุณจะ 

จินตนาการว่าเราแก่และแข็งแรงไปพร้อมกันได้ เรายังทำกิจกรรม 

ในชีวิตประจำวันได้อย่างกระชุ่มกระชวย เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดถึง 

ความแก่ในแง่บวกได้  เมื่อนั้นคุณก็จะมีเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง 

เมื่ออายุมากขึ้น และมีเหตุผลให้เริ่มรักษาเทโลเมียร์และเซลล์ของ 

ตัวเองให้แข็งแรง หากคุณคิดถึงความแก่ในแง่บวก คุณก็อาจมีชีวิต 

ยืนยาวขึ้นกว่าคนที่ไม่คิดเช่นนั้นอีกเจ็ดปีครึ่ง อย่างน้อยก็ตามผลการ 

วิจัยชิ้นหนึ่ง!

	 หนึ่งในตัวอย่างของคนที่คอยเติมแรงใจให้ตัวเองที่พวกเราชื่นชม  

คือเพื่อนของฉันที่ชื่อ มารี  -  จีน นักชีววิทยาด้านโมเลกุลที่อาศัยอยู่ 

ในปารีส มารี  -  จีนอายุประมาณ 80 ปี ผมเป็นสีขาวและมีริ้วรอย  

หลังเธอค่อมเล็กน้อย แต่ใบหน้ายังสดใสและดูฉลาด มารี  -  จีน 

และฉันนัดเจอกันเพื่อกินอาหารกลางวันเมื่อไม่นานมานี้ เราไปเที่ยว 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะเปอตีปาเล เดินขึ้นเดินลงบันได และชมผลงาน 

ส่วนใหญ่ที่จัดแสดง พวกเราเดินสำรวจย่านลาตินควอเตอร์5 และ 

แวะดูร้านหนังสือหลายแห่ง หกชั่วโมงต่อมา มารี  -  จีนก็ยังดูสดใส  

ไม่มีทีท่าว่าอ่อนแรงลงเลย ส่วนฉันเองพร้อมที่จะล้มพับด้วยความ 

5 ย่านปัญญาชนในปารีส ตั้งอยู่แถวมหาวิทยาลัยปารีส (ซอร์บอนน์) และยังเป็นที่ตั้งของ 

สถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง
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เหน็ดเหนื่อย ฉันเสนอให้กลับกันได้แล้ว (“มารี  -  จีนจะได้พักสักที”)  

แต่มารี-จีนกลับชวนฉันไปเดินเที่ยวถนนอีกสายหนึ่ง ฉันอายเหลือเกิน 

ที่ต้องยอมรับว่าฉันอยากพักเท้าที่ระบมเหลือเกินแล้ว เลยพยายาม 

หาข้ออ้างเพื่อที่ขาอันหมดแรงของฉันจะได้กลับไปล้มที่บ้าน

	 จากแบบทดสอบการแกอ่ยา่งมคีณุภาพ มาร-ีจนีทำเครือ่งหมาย 

หน้าคำจำกัดความถึงการแก่อย่างมีคุณภาพได้หลายข้อทีเดียว

	 เธอยังคงสนใจงานที่ทำต่อไปอีกหลายปี แม้ว่าจะเลยวัย 

เกษียณอายุอย่างเป็นทางการมาแล้ว เธอก็ยังเข้าออฟฟิศ 

ที่สถาบันวิจัยของเธออยู่

	 เธอยังคงคบหากับผู้คนทุกประเภท เธอจัดเลี้ยงอาหารเย็น 

ทุกเดือนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานหลากหลายชาติที่อายุน้อยกว่า 

ได้มาอภิปรายกัน

	 เธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้นห้าที่ต้องเดินขึ้นลง บางครั้ง 

เพื่อนที่อ่อนวัยกว่าต้องยอมถอนตัวจากงานเลี้ยง เพียง 

เพราะเมื่อยและเหนื่อยเกินกว่าจะเดินขึ้นบันไดไปชั้นห้า  

แตม่าร ี- จนีกย็งัเดนินำพวกเขาขึน้ไปอยา่งคลอ่งแคลว่เหมอืน 

เช่นที่ทำมาหลายต่อหลายปี

	 เธอสนใจประสบการณใ์หม ่  ๆอยูเ่สมอ เชน่ ไปชมนทิรรศการ 

ที่จัดในเมือง

	 คุณอาจมีคนที่ เป็นต้นแบบให้ หรือมีเป้าหมายของตัวเอง 

สำหรับตอนที่แก่ตัวลง  ต่อไปนี้คือตัวอย่างเป้าหมายที่ เคยมีคน 

พูดถึง

	 “เมื่อฉันแก่ตัวลง ฉันอยากเป็นเหมือนนักแสดง จูดี้ เดนช์  

โดยเฉพาะเวลาที่เธอแสดงเป็นเอ็มในหนัง  เจมส์ บอนด์  

นั่นคือ ถึงผมจะขาว แต่ก็ยังควบคุมทุกอย่างได้ และเป็น 

คนที่ฉลาดที่สุดของเรื่อง”
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	 “ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ว่าชีวิตก็เหมือนละคร 

ที่มีสามองก์ องก์แรกของชีวิตฉันคือการหาความรู้ให้ตัวเอง  

องก์ที่สองเป็นเรื่องของการเติบโตในอาชีพการสอนของฉัน  

และสำหรับองก์ที่สาม ฉันวางแผนจะทำงานโดยไม่หวัง 

ผลกำไรเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่วัยรุ่นให้สามารถเรียนต่อจนได้ 

วุฒิการศึกษา”

	 “คุณปู่ของฉันพาเด็ก  ๆ  อย่างพวกเราไปเล่นสกีวิบาก ทั้งที่ 

อายุปาเข้าไปเจ็ดสิบกว่าแล้ว และยังแสดงให้พวกเราดูวิธี 

ก่อกองไฟในหิมะ ฉันอยากทำแบบเดียวกันนี้ให้หลาน  ๆ  

ของฉันดู”

	 “ฉันนึกภาพตัวเองเมื่อแก่ตัวลง เห็นภาพลูก  ๆ  โตขึ้นและ 

ออกจากบ้านไป ฉันคิดถึงพวกเขา แต่ฉันก็มีเวลามากขึ้น  

และยอมรับข้อเสนอตำแหน่งหัวหน้าแผนกได้เสียที”

	 “หากฉันยังคงใฝ่เรียนรู้และยังกระตือรือร้นที่จะทำงานเขียน 

หรือทำงานการกุศลต่าง  ๆ ได้ ฉันก็จะมีความสุข ฉันอยาก 

ตอบแทนสังคมในหลาย ๆ ทาง และภูมิใจกับโลกอันงดงาม 

ของพวกเราและสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของทุก  ๆ  คน รวมทั้งตัว 

ฉันเองด้วย”

	 เซลล์ของคุณจะแก่ลง แต่มันไม่จำเป็นต้องแก่ก่อนเวลาของมัน  

สิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ต้องการ คือการมีชีวิตที่ยืนยาวและน่าพอใจ  

โดยเลื่อนเวลาการแก่ของเซลล์ไปสู่ช่วงท้ายสุดของชีวิต

	 บทที่คุณเพิ่งได้อ่านไปแสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่แก่ก่อนเวลาอันควร 

ทำร้ายคุณได้อย่างไร บทต่อจากนี้ เราจะแสดงให้เห็นว่าเทโลเมียร์ 

คืออะไรกันแน่ และพวกมันให้โอกาสในการมีชีวิตที่ดีและยืนยาวที่สุด 

ได้อย่างไร
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ในปี  ค.ศ.  1987 โรบิน ฮิวราส มีอายุ 12 ปี และยืนอยู่บนสนาม 

เด็กเล่นในโรงเรียนของเธอ รอแข่งวิ่งจับเวลาระยะหนึ่งไมล์ อากาศ 

ในมินนิโซตาวันนี้ก็ช่างเป็นใจด้วยเป็นเช้าที่ เย็นยะเยือกและตัว 

โรบินเองก็ผอมบางได้สัดส่วน แม้ว่าเธอจะไม่ชอบการทดสอบหฤโหด 

ของอาจารย์พละ แต่ก็ตั้งใจจะทำให้ดี

	 ทว่า เธอทำไม่ได้ อาจารย์พละลั่นไกปืนส่งสัญญาณออกตัว  

เด็กผู้หญิงคนอื่น  ๆ  ในห้องต่างวิ่งนำหน้าโรบินแทบจะในทันที เธอ 

พยายามไล่ตามให้ทัน แต่เด็กพวกนั้นก็ทิ้งห่างจนลับสายตาไปตาม 

ลู่วิ่งราดดินสีแดง โรบินไม่ใช่คนขี้เกียจ เธอทุ่มสุดตัวเท่าที่จะทำได้  

แต่ยิ่งการแข่งขันดำเนินไป เธอก็ยิ่งถูกทิ้งห่างออกไปเรื่อย  ๆ เธอถูก 

จัดเป็นคนที่วิ่งช้าที่สุดในชั้นเรียน ราวกับว่าเธอหยุดวิ่งระหว่างทาง 

และค่อย  ๆ  เดินทอดน่องข้ามเส้นชัยด้วยซ้ำ แต่หลังจากการแข่งขัน 

จบลงไปนานแล้ว โรบินก็ยังไม่ฟื้นตัวจากการโหมออกแรงวิ่ง และยัง 

หายใจหอบ

	 ในปถีดัมา เมือ่โรบนิอายไุด ้ 13 ป ี เธอมองเหน็ผมหงอกเสน้หนึง่ 

แซมอยู่ในผมสีน้ำตาลของเธอ จากนั้นผมหงอกอีกเส้นก็ปรากฏขึ้น  

ตามด้วยอีกเส้น จนกระทั่งผมเธอดูเหมือนหยินหยาง ซึ่งเป็นเรื่อง 

ธรรมดาสำหรับผู้หญิงวัยสี่สิบหรือห้าสิบ ผิวของโรบินก็เปลี่ยนไป 

เช่นกัน กิจกรรมตามปกติบางวันกลับทิ้งรอยช้ำเป็นจ้ำลึกบนขาและ 

แขนของเธอ โรบินยังเป็นแค่วัยรุ่น แต่กลับมีพลังงานต่ำ ผมเริ่ม 

บทที่ 2
พลังแห่งความยาวของเทโลเมียร์
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หงอก ผิวพรรณบอบบาง ราวกับเธอแก่ก่อนวัยอันควร

	 ความจริงก็คือ  โรบินแก่ก่อนวัยจริง  ๆ  เทโลเมียร์ของเธอ 

มีความผิดปกติ ซึ่งหาได้ยาก เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

ทำให้เทโลเมียร์ของเธอสั้นมาก และส่งผลให้เซลล์แก่ตัวเร็ว คน 

ที่มีความผิดปกติของเทโลเมียร์จึงต้องเผชิญกับการแก่ชราอย่าง 

รวดเร็วก่อนที่ร่างกายของพวกเขาจะแก่ลงตามอายุจริง  เราเห็น 

ความผิดปกตินี้จากการแสดงออกทางผิวหนัง  เช่น เซลล์สีในผิว 

สูญเสียความสามารถในการรักษาผิวให้เต่งตึงเสมอกัน ผลลัพธ์ 

คือจุดด่างดำแห่งวัย พร้อมกับผมหงอกขาวหรือเทา แม้ว่าจะยัง 

มีอายุน้อย เล็บมือและเท้าของคนกลุ่มนี้ก็จะดูแก่ไปด้วย กระดูก 

ก็แก่ลงเช่นกัน ออสติโอบลาสต์ เซลล์ที่ทำให้กระดูกของคุณคงรูป 

และแข็งแรงจะหยุดแบ่งตัวเองในที่สุด พ่อของโรบินซึ่งมีความผิดปกติ 

ในเทโลเมียร์เช่นกัน ก็สูญเสียมวลกระดูกไปมากและปวดกล้ามเนื้อ 

รุนแรงจนจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกถึงสองครั้ง ก่อนที่โรคนี้ 

จะคร่าชีวิตเขาไปเมื่อวัยสี่สิบสามปี

	 แต่รูปลักษณ์ที่แก่ลง และแม้แต่การสูญเสียมวลกระดูก เป็น 

แค่ผลลัพธ์เบาะ  ๆ  อันเกิดจากโรคเทโลเมียร์ที่เป็นกรรมพันธุ์ ผลลัพธ์ 

ที่รุนแรงยิ่งกว่า ได้แก่ แผลเป็นในปอด เม็ดเลือดต่ำผิดปกติ ระบบ 

ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ความผิดปกติในไขกระดูก ปัญหาในการย่อย 

อาหาร และโรคมะเร็งบางชนิด คนที่มีเทโลเมียร์ผิดปกติมีแนวโน้ม 

จะอายุสั้นกว่าคนทั่วไป แต่อาการที่เกิดขึ้นจริงและอายุขัยเฉลี่ยจะ 

แตกต่างกันออกไป เรารู้จักคนไข้คนหนึ่งที่มีเทโลเมียร์ผิดปกติ เขา 

เป็นคนไข้ที่อายุยืนที่สุดและยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ในวัยหกสิบปี

	 ความผิดปกติทางพันธุกรรมในเทโลเมียร์เช่นกรณีของโรบิน เป็น 

ความผิดปกติที่รุนแรงและพบได้โดยทั่วไป ซึ่งเราเรียกรวม  ๆ  ว่า  

“เทโลเมียร์ซินโดรม” เราศึกษาว่ายีนตัวใดที่มีความผิดปกติจนทำให้ 

เกิดโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงนี้ และยีนพวกนี้ทำอะไรบ้างในเซลล์  
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(จนถงึตอนนีเ้รารูจ้กัยนีพวกนีแ้ลว้สบิเอด็ตวั) โชคดทีีเ่ทโลเมยีรซ์นิโดรม 

ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก มีคนเพียง 

หนึ่งในล้านที่อาจมีความผิดปกติแบบนี้ได้ และโชคดีที่ในที่สุดโรบิน 

ก็ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางการแพทย์และเข้ารับการ 

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดได้สำเร็จ  (การรับบริจาคเซลล์ต้นกำเนิด 

ซึ่งมีหน้าที่ผลิตเลือดให้กับร่างกาย) 

 สิ่งหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความสำเร็จในการปลูกถ่าย 

ของโรบินคือ การนับเกล็ดเลือด เนื่องจากเซลล์ต้นกำเนิดในเลือด 

ของโรบินซ่อมแซมเทโลเมียร์ของตัวเองไม่ได้ หรือสร้างเซลล์ใหม่ไม่ได้  

เกล็ดเลือดของเธอจึงลดฮวบลงอย่างน่าตกใจจนเหลือแค่ 3,000 หรือ  

4,000 เท่านั้น (จำนวนเกล็ดเลือดอันน้อยนิดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอ 

วิ่งตามเพื่อนในการวิ่งจับเวลาไม่ทัน) หกเดือนหลังการปลูกถ่าย  

จำนวนเกล็ดเลือดของโรบินพุ่งขึ้นมาถึงเกือบ 200,000 ซึ่งใกล้ระดับ 

ปกติมากขึ้น 

 ตอนนี้โรบินอายุสามสิบปีและทำงานให้องค์กรช่วยเหลือผู้คน 

ที่มีเทโลเมียร์ซินโดรมจากพันธุกรรม เธอมีรอยย่นรอบปากและดวงตา 

มากกว่าคนอื่น  ๆ  ในวัยเดียวกัน ผมของเธอเป็นสีเทาเกือบหมด และ 

บางครั้งก็มีอาการปวดข้อและกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง  แต่การออก 

กำลังกายเป็นประจำช่วยป้องกันอาการปวด และการปลูกถ่ายก็ช่วย 

ให้เธอมีพลังขึ้นมาก

 เทโลเมยีรซ์นิโดรมจากกรรมพนัธุช์นดิรนุแรงไดน้ำขอ้ความ 

หนึ่งที่มีพลังมาสู่พวกเราทุกคน เพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น 

ภายในเซลล์ของโรบินก็กำลังเกิดขึ้นภายในเซลล์ของพวกเรา 

เช่นกัน  มันแค่เกิดขึ้นกับเธอเร็วกว่าที่เกิดขึ้นกับคุณ เทโลเมียร์ 

ในตัวพวกเราทุกคนจะสั้นลงตามอายุ ส่วนคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว 

เซลล์จะแก่ตัวลงช้ากว่า เราอาจคิดได้ว่าทุกคนล้วนมีความเสี่ยง 

ต่อการเป็นโรคเทโลเมียร์ซินโดรมแต่อาจไม่รุนแรงเท่าโรบินหรือพ่อ 



51เอลิซาเบท  แบล็กเบิร์น  และเอลิซซา  เอเพล

ของเธอ คนไข้ที่เป็นเทโลเมียร์ซินโดรมจากกรรมพันธุ์ไม่อาจทำสิ่งใด 

เพื่อหยุดยั้งกระบวนการแก่ก่อนเวลาได้ เพราะมันเกิดขึ้นในร่างกาย 

อย่างรวดเร็วชนิดตั้งตัวไม่ทัน แต่พวกเราที่เหลือโชคดีกว่า พวกเรา 

มีอำนาจเหนือกระบวนการแก่ก่อนวัยในเซลล์ พูดไปทุกคนก็คง 

ประหลาดใจ แต่พวกเราควบคุมเทโลเมียร์ของเราได้จริง ๆ 

	 อำนาจควบคุมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยความรู้ ความรู้เกี่ยวกับ 

เทโลเมียร์และการที่ความยาวของมันตอบสนองต่อพฤติกรรมและ 

สุขภาพในแต่ละวันของคุณได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ 

เทโลเมียร์ในร่างกาย เราจึงจำเป็นต้องหันไปหาแหล่งที่ไม่คาดคิด  

เราจำเป็นต้องใช้เวลากับตะไคร่บนผิวน้ำ

ตะไคร่บนผิวน้ำกับข้อความที่ส่งมา

เททราไฮมีนา คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่แหวกว่ายอย่างกล้าหาญ 

ในนำ้จดื เพือ่แสวงหาอาหารและคูส่บืพนัธุ ์ จรงิ ๆ แลว้ตะไครท่ีล่อยอยู ่

บนผิวน้ำก็คือเจ้า เททราไฮมีนา นี่แหละ

	 ภายในเซลล์ของ  เททราไฮมีนา  มีนิวเคลียส ซึ่งเป็นศูนย์คำสั่ง 

ส่วนกลาง ลึกเข้าไปภายในนิวเคลียส คือของขวัญสำหรับนักชีววิทยา 

โมเลกุล นั่นคือโครโมโซมขนาดเล็กสองหมื่นตัว หน้าตาเหมือนกัน 

หมด เรียงเป็นเส้นตรงและสั้นมาก ของขวัญชิ้นนี้ทำให้ง่ายต่อการ 

ศึกษาเทโลเมียร์ของ  เททราไฮมีนา ของขวัญชิ้นนี้คือเหตุผลที่ในปี   

ค.ศ. 1975 ฉนัยนือยูใ่นหอ้งทดลองทางวทิยาศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัเยล  
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เพื่อเพาะ เททราไฮมีนา ขนาดจิ๋วนับล้านตัวในโถแก้วทดลองขนาดใหญ ่ 

ฉันต้องการรวบรวมเทโลเมียร์ของพวกมันให้ได้มากพอเพื่อทำความ 

เข้าใจว่า เทโลเมียร์พวกนี้สร้างขึ้นจากอะไร

	 นานหลายทศวรรษ นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎีว่า เทโลเมียร์ 

ปกป้องโครโมโซม ไม่ใช่แค่เฉพาะในตะไคร่บนผิวน้ำ แต่ในมนุษย์ 

ด้วยเช่นกนั แต่ไม่มีใครรู้ว่าเทโลเมียร์คืออะไรกนัแน ่ หรือวา่มันทำงาน 

อย่างไร ฉันคิดว่าหากแจกแจงโครงสร้างของดีเอ็นเอในเทโลเมียร์ได้  

ฉันก็อาจจะเรียนรู้กระบวนการทำงานของพวกมันได้มากขึ้น นี่คือ 

แรงกระตุ้นจากความต้องการของฉันเองที่จะเข้าใจชีววิทยาให้ได้   

ในตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเทโลเมียร์เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักทางชีวภาพ 

ของการแก่และสุขภาพ

	 เมื่อฉันดึงดีเอ็นเอของ  เททราไฮมีนา  ออกจากเซลล์และสารที่ 

หอ่หุม้มนัอยูไ่ดแ้ลว้ฉนักเ็ริม่วเิคราะห์ หลงัจากขลกุอยูใ่ตแ้สงเซฟตีไ้ลต์ 

สีแดงสลัวและอบอุ่นของห้องทดลองมืด  ๆ ในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จ  

ห้องนั้นมืดและเงียบสงัด มีแค่เสียงหยดน้ำดังเมื่อมันไหลไปสู่แท็งก์ 

เพาะเลี้ยง ฉันถือฟิล์มเอกซเรย์ที่เปียกน้ำส่องดูภายใต้แสงเซฟตี้ไลต์  

และรู้สึกตื่นเต้นไปหมดเมื่อตัวเองเข้าใจสิ่งที่กำลังดูอยู่  ที่ปลาย 

โครโมโซมมีลำดับดีเอ็นเอที่เรียบง่ายเกิดขึ้นซ้ำ  ๆ  กัน ลำดับเดียวกัน 

เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ฉันค้นพบโครงสร้างเทโลเมียร์ของดีเอ็นเอเข้าแล้ว  

หลายเดือนหลังจากนั้นฉันพยายามวิจัยต่อไปอย่างละเอียด แล้วก็ได้ 

พบข้อเท็จจริงที่ไม่คาดคิด เห็นได้ชัดว่าโครโมโซมเล็ก  ๆ  พวกนี้ไม่ได้ 

เหมือนกันทุกกระเบียดอย่างที่น่าจะเป็น ลำดับดีเอ็นเอที่ปลาย 

โครโมโซมบางตัวก็มีกระบวนการทำซ้ำมาก บางตัวก็มีกระบวนการ 

ทำซ้ำน้อยกว่าตัวอื่น ๆ 

	 ไม่มีดีเอ็นเอใดที่มีพฤติกรรมการทำซ้ำเป็นลำดับและแตกต่างกัน 

อย่างน่าประหลาดขนาดนี้ เทโลเมียร์ของตะไคร่บนผิวน้ำกำลังส่ง 

ข้อความอย่างหนึ่ง นั่นคือ มีความพิเศษอยู่ตรงปลายโครโมโซม  
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บางสิ่งที่จะกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับสุขภาพของเซลล์ในมนุษย์  

ความยาวอนัหลากหลายของปลายโครโมโซมเปน็หนึง่ในปจัจยัทีช่ว่ยบอก 

ว่า ทำไมพวกเราบางคนจึงมีชีวิตยืนยาวกว่าและแข็งแรงกว่าคนอื่น ๆ 

รูปที่ 7 : เททราไฮมีนา สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดจิ๋วที่ลิซศึกษา 

เพื่อถอดรหัสโครงสร้างดีเอ็นเอของเทโลเมียร์และเพื่อค้นหา 

เทโลเมียเรส  ได้ให้ข้อมูลที่ล้ำค่าชิ้นแรกเกี่ยวกับเทโลเมียร์   

เทโลเมียเรส และอายุขัยของเซลล์ ความรู้นี้นำไปสู่สิ่งที่จะได้ 

เรียนรู้ในมนุษย์ในเวลาต่อมา
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เทโลเมียร ์ : ผู้พิทักษ์โครโมโซมของเรา

	 เทโลเมียร์เกิดขึ้นจากรูปแบบซ้ำ  ๆ  ของดีเอ็นเอ ส่วนดีเอ็นเอ 

ก็ประกอบด้วยเกลียวสองสายที่บิดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นหน่วย 

พื้นฐานสี่ชนิดเรียกว่า  “นิวคลีโอไทด์” ซึ่งแทนด้วยตัวอักษร  A, T,  

C และ G โดยมีกฎว่า A ต้องจับคู่กับ T เสมอ และ C ต้องจับคู่กับ  

G ตลอด ตัวอักษรในสายแรกของดีเอ็นเอจับคู่กับคู่หูของมันในสาย 

ที่สอง ทั้งสองรวมกันสร้าง “คู่เบส” ซึ่งเป็นหน่วยที่เราใช้วัดเทโลเมียร์ 

รูปที่ 8 : ภาพขยายของสายเทโลเมียร์ ที่ปลายโครโมโซม มี 

เทโลเมียร์อยู่ สายของเทโลเมียร์ประกอบขึ้นจากลำดับซ้ำ ๆ  ของ 

ตัวอักษร TTAGGG ซึ่งอยู่ตรงข้าม AATCCC คู่เบสของพวกมัน  

ยิง่พวกเรามลีำดบัพวกนีม้ากเทา่ไหร ่ เทโลเมยีรข์องเรากย็ิง่ยาวขึน้ 

เท่านั้น ในภาพนี้เป็นภาพดีเอ็นเอของเทโลเมียร์เท่านั้น แต่ปกติ 

มันจะไม่อยู่โล่ง ๆ  แบบนี้ จะมีชั้นโปรตีนที่คอยป้องกันเทโลเมียร์ 

ด้วยการห่อหุ้มมันไว้
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	 นีค่อืคูเ่บสของเทโลเมยีรซ์ึง่เกดิซำ้ ๆ เปน็พนั ๆ ครัง้ และกลายเปน็ 

วิธีการนับความยาวของมัน ลำดับที่เกิดขึ้นซ้ำ  ๆ  ย้ำความแตกต่าง 

ระหว่างเทโลเมียร์กับดีเอ็นเออื่น ๆ 

	 โดยทั่วไป ดีเอ็นเอปรากฏอยู่ในยีนทำหน้าที่สร้างพิมพ์เขียว 

ให้ร่างกายคุณ ในคู่มือการก่อสร้างของมันจะมี  “คำสั่ง”  ที่ซับซ้อน 

ซึ่งคอยสั่งให้สร้างโปรตีนเพื่อประกอบขึ้นเป็นร่างกาย ดีเอ็นเอในยีน 

จะช่วยตัดสินว่าหัวใจของคุณจะเต้นเร็วแค่ไหน ตาจะเป็นสีน้ำตาล 

หรือฟ้า แขนขาจะยาวเหมือนนักวิ่งระยะไกลหรือไม่

	 แต่ดีเอ็นเอของเทโลเมียร์ต่างไป ประการแรก มันไม่ได้อยู่ 

ภายในยีน แต่กลับอยู่นอกยีนตรงปลายสุดของโครโมโซมที่บรรจุยีนไว ้ 

และต่างจากดีเอ็นเอของยีนตรงที่มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียว 

ใด ๆ แตก่ลบัเปน็เหมอืนกนัชนเสยีมากกวา่ เพราะมนัคอยชว่ยปกปอ้ง 

โครโมโซมในกระบวนการแบ่งเซลล์

	 เวลาที่เซลล์แบ่งตัว มันต้องลำเลียงยีนที่บรรจุคู่มือการสร้าง 

พันธุกรรมให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ไม่อย่างนั้นเซลล์ของคุณ 

กจ็ะไมรู่ว้ธิสีรา้งรา่งกายทีท่ำใหค้ณุรูส้กึเปน็ ตวัคณุ แตใ่นขณะเดยีวกนั  

ขั้นตอนนี้ก็อาจเป็นช่วงเวลาที่อันตรายต่อโครโมโซมและสารพันธุกรรม 

ที่อยู่ภายใน หากไร้ซึ่งการปกป้อง โครโมโซมและสารพันธุกรรมที่มัน 

มีอยู่อาจหลุดลุ่ย โครโมโซมอาจแตกออก หลอมรวมกับโครโมโซมอื่น  

หรือกลายพันธุ์ได้ หากคู่มือการสร้างพันธุกรรมของเซลล์คุณปะปนกัน 

เช่นนี้คงไม่แคล้วได้เจอหายนะ การกลายพันธุ์อาจทำให้เซลล์ทำงาน 

ผิดปกติ ตาย หรือแม้แต่แพร่กระจายออกไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง  

ซึ่งส่งผลให้คุณอายุสั้นลงได้

	 เทโลเมียร์ ซึ่งผนึกปลายโครโมโซมไว้ จึงป้องกันไม่ให้เกิด 

เหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้ขึ้น นี่คือสิ่งที่เทโลเมียร์ต้องการบอกพวกเรา  

แจ็ก โซสตัค และฉันค้นพบเรื่องนี้ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เมื่อฉัน 

แยกเทโลเมียร์ออกจาก  เททราไฮมีนา แจ็กก็ใส่มันเข้าไปในเซลล์ของ 
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ยีสต์ ระหว่างที่ยีสต์แบ่งเซลล์ เทโลเมียร์ของ เททราไฮมีนา ก็ปกป้อง 

โครโมโซมของยีสต์ด้วยการมอบคู่เบสของมันให้เซลล์ของยีสต์นั่นเอง

	 ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว “รหัสดีเอ็นเอ”  ที่มีค่าของพวกมันจะถูก 

ก๊อปปี้ไว้  เพื่อที่มันจะได้ปลอดภัยและคงอยู่ครบถ้วน  โชคไม่ดี 

ที่ในการแบ่งตัวแต่ละครั้ง เทโลเมียร์จะสูญเสียคู่เบสของมันที่อยู่ 

ตรงปลายทั้งสองข้าง เซลล์ของเราแบ่งตัวมาตลอดจนเราอายุมากขึ้น 

และเทโลเมียร์ก็สั้นลงเรื่อย ๆ 

	 ในโครงการวิจัยยีน สภาพแวดล้อม และสุขภาพของสถาบัน 

ไกเซอร์เพอร์มาเนนเต้ ที่ศึกษาความยาวของเทโลเมียร์จากน้ำลาย 

ของคนจำนวน 100 คน เทโลเมียร์โดยเฉลี่ยจะสั้นขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคน 

อายุ 20 ปีเป็นต้นไป และสั้นที่สุดตอนอายุ 75 ปี โครงการนี้สรุปไว้ 

ไดอ้ยา่งนา่สนใจวา่ ความยาวของเทโลเมยีรจ์ะคงทีห่รอื เพิม่ขึน้ ดว้ยซำ้ 

เมื่อเราอายุ 75 ปีเป็นต้นไป จริง  ๆ  แล้วเทโลเมียร์อาจไม่ได้ยาวขึ้น 

แต่คนที่มีเทโลเมียร์สั้นกว่าต่างเสียชีวิตไปแล้วเมื่อถึงวัยนี้  (ตรงกับ 

ผลการวิจัยเรื่องความแก่ที่ว่า คนที่แก่ที่สุดคือผู้รอดชีวิตที่มีสุขภาพ 

แข็งแรง) คนที่เหลือที่อยู่ได้ถึงวัยแปดสิบหรือเก้าสิบปีจึงมีแต่คนที่มี 

เทโลเมียร์ยาวกว่าคนอื่น ๆ 
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อายุ (ปี)

อายุที่มีอัตราการตายสูงสุด

รปูที ่ 9 : เทโลเมยีรส์ัน้ลงไปตามอายุ ความยาวของเทโลเมยีร์ 

โดยเฉลี่ยแล้วจะลดลงตามวัย โดยจะลดลงมากที่สุดในช่วง 

วัยเด็กตอนต้น จากนั้นก็จะลดลงตามอายุในอัตราเฉลี่ยที่ช้าลง  

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เทโลเมียร์ของคนที่มีชีวิตอยู่เกินเจ็ดสิบปี 

จะหยุดสั้นลง แต่จริง  ๆ  แล้วต้องบอกว่าคนที่มีเทโลเมียร์สั้นนั้น 

เสยีชวีติไปหมดแลว้ ทีเ่หลอือยูจ่งึมแีตค่นทีม่เีทโลเมยีรย์าวนัน่เอง

เทโลเมียร ์ ช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วย  
และการเสียชีวิต

เรารู้แล้วว่าเทโลเมียร์สั้นลงตามวัย แต่เทโลเมียร์ของเราช่วยตัดสินว่า 

เราจะมชีวีติอยูน่านแคไ่หน หรอืเราจะเขา้สูช่ว่งเวลาแหง่ความเจบ็ปว่ย 

เร็วแค่ไหนได้จริงหรือ

	 วิทยาศาสตร์ตอบว่า จริง
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	 เทโลเมียร์ที่สั้นลงไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะตายไวเสมอไป  

เพราะยังมีปัจจัยอื่น  ๆ  อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเวลาตายของเรา  

แต่งานวิจัยกว่าครึ่งพบว่าเทโลเมียร์ช่วยทำนายเวลาที่เราจะเสียชีวิตได้  

รวมถึงงานวิจัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนนี้ คืองานวิจัยโคเปนเฮเกน  

ในปี  ค.ศ.  2015 ที่ศึกษากับผู้คนมากกว่า  46,000 คน งานวิจัยนี้ 

แสดงให้เห็นว่า  เทโลเมียร์ที่สั้นลงมีผลต่อการเสียชีวิตที่ เร็วขึ้น  

ยิ่งเทโลเมียร์ของคุณสั้นเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่คุณจะเสียชีวิตจาก 

โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยก็ยิ่ง 

สูงขึ้น

	 ในรูปที่ 10 เราแบ่งความยาวของเทโลเมียร์ออกเป็น 10 ช่วง  

สังเกตว่าคนที่มีเทโลเมียร์ยาวระดับ 10 (เทโลเมียร์ยาวที่สุด) กับคน 

ที่มีความยาวระดับ 9, 8 และไล่ไปเรื่อย  ๆ  จนถึงด้านขวา ซึ่งแสดง 

กลุ่มคนที่มีเทโลเมียร์สั้นที่สุด โอกาสในการเสียชีวิตจากโรคต่าง  ๆ  

ก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ คนที่มีเทโลเมียร์ยาวที่สุดจะแข็งแรงที่สุด และ 

เมื่อเทโลเมียร์สั้นลง คนกลุ่มนั้นก็จะป่วยง่ายและเสียชีวิตจากโรค 

ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
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ระดับความยาวของเทโลเมียร์

รวมการตายทุกสาเหตุ

สาเหตุอื่น ๆ 

โรคหลอดเลือดหัวใจ

มะเร็ง

	 งานวิจัยของไกเซอร์เพอร์มาเนนเต้ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ได้วัด 

ความยาวของเทโลเมียร์จากอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยจำนวน 

หนึ่งแสนคน ซึ่งทุกคนเป็นสมาชิกโปรแกรมประกันสุขภาพของสถาบัน 

นี้เอง ในช่วงสามปีหลังจากที่วัดเทโลเมียร์ของอาสาสมัครกลุ่มนี้พบว่า  

คนที่มี เทโลเมียร์สั้นมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตมากกว่าเมื่อรวมเอา 

ทุกสาเหตุการเสียชีวิตมาคิดร่วมกัน งานวิจัยควบคุมสิ่งที่แตกต่างกัน 

ระหว่างผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกต่างในเรื่องสุขภาพ 

และอายุขัย อันได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติและชาติพันธุ์ การศึกษา  

การสูบบุหรี ่ กิจกรรมทางกาย การดื่ม และดัชนีมวลกาย (BMI)

	 ทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงควบคุมตัวแปรมากขนาดนั้น เพราะ 

ในทางทฤษฎี ปัจจัยพวกนี้สักตัว บางตัว หรือทั้งหมดนี้อาจเป็น 

รูปที่ 10 : เทโลเมียร์กับการเสียชีวิต ความยาวของเทโลเมียร์ 

ช่วยบอกความเร็วในการเสียชีวิตทั่ว  ๆ  ไปและการเสียชีวิตจาก 

โรคต่าง  ๆ  ได้ คนที่มีเทโลเมียร์ยาวที่สุดมีอัตราการเสียชีวิตจาก 

โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และทุกสาเหตุรวมกันต่ำที่สุด
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สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้โอกาสในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแทนที่จะเป็น 

เพราะเทโลเมียร์ที่สั้นลง เช่น คนที่มีประวัติสูบบุหรี่มีแนวโน้มจะ 

เสียชีวิตไวกว่าคนที่ไม่สูบ อีกทั้งงานวิจัยจำนวนมากยังบอกว่า  

การสูบบุหรี่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเรื่อย  ๆ แต่แม้จะตัดปัจจัยทั้งหมด 

นั้นไปแล้ว ความสั้นของเทโลเมียร์ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราการ 

เสียชีวิตอยู่ดี

	 นอกจากนี้ความสั้นของเทโลเมียร์ยังเชื่อมโยงกับโรคจากความ 

ชราที่สำคัญต่าง  ๆ งานวิจัยใหญ่  ๆ  หลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่มี 

เทโลเมียร์สั้นกว่ามีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังสูงขึ้น เช่น โรคเบาหวาน  

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคปอด ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและมะเร็ง 

บางชนิด หรือมีโอกาสเป็นโรคใดโรคหนึ่งในกลุ่มนี้ในภายหลัง ยังมี 

งานวิจัยอีกชิ้นที่ช่วยสนับสนุนทฤษฎีนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาผู้สูงอายุ 

ที่มีสุขภาพดีในสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าในประชากรทั่วไป คนที่ 

มเีทโลเมยีรใ์นเซลลเ์มด็เลอืดขาวยาวกวา่จะมชีว่งเวลาทีส่ขุภาพแขง็แรง 

ปราศจากโรคหลัก ๆ ยืนยาวกว่าคนอื่น ๆ 

เปลี่ยนวิกฤตแห่งสุขภาพให้เป็นโอกาส

ผู้คนอย่างโรบิน ฮิวราส ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากจนทำให้ 

เทโลเมียร์สั้นผิดปกติได้แสดงให้เราเห็นพลังแห่งเทโลเมียร์ ในกรณี 

ของโรบิน มันคือพลังทำลายล้างอันน่ากลัว เพราะเทโลเมียร์ที่ผิดปกต ิ

กลับเร่งให้เซลล์ในร่างกายแก่เร็ว แต่เรื่องดี  ๆ  ที่เกิดขึ้นก็คือโรบิน 

ได้บริจาคเลือดและตัวอย่างเนื้อเยื่อให้นักวิจัย ทำให้พวกเขาระบุ 

ชนิดการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดโรคที่เธอเป็นได้ ความรู้นี้เป็น 

ก้าวแรกไปสู่การวินิจฉัยโรค และนำไปสู่การรักษาที่ดีขึ้นจนอาจรักษา 

ได้หายขาดในสักวันหนึ่ง 
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	 และคุณก็สามารถใช้ความรู้เรื่องเทโลเมียร์เพื่อเปลี่ยนสุขภาพ 

ของตัวเอง สุขภาพของผู้คนในชุมชน และสุขภาพของคนรุ่นต่อ ๆ ไป 

ให้ดีขึ้น เพราะเทโลเมียร์เปลี่ยนแปลงได้ อย่างที่คุณกำลังจะได้เห็น  

คุณจะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงอย่างรวดเร็ว หรือดูแลมันให้แข็งแรงต่อไป 

ก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง เพื่อให้คุณเห็นภาพว่าเราหมายถึงอะไร  

คงต้องย้อนกลับไปที่ห้องทดลองของฉัน ที่นั่น เทโลเมียร์ของ  เททรา- 

ไฮมีนา เริ่มมีพฤติกรรมแปลก ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
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หลังจากที่ฉันได้ผลเอกซเรย์ที่ เผยให้เห็นดี เอ็นเอของเทโลเมียร์   

ในปี  ค.ศ.  1978 ฉันก็ได้งานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์  

และมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของตัวเองเพื่อทำการวิจัย 

เทโลเมยีรต์อ่ไป ฉนัยงัคงเลีย้ง เททราไฮมนีา และบอกขนาดเทโลเมยีร์ 

ของพวกมันได้จากความยาวดีเอ็นเอ แต่ที่น่าแปลกใจคือ บางครั้ง 

เทโลเมียร์ของ เททราไฮมีนา ก ็ยาวขึ้น

	 ที่น่าตกใจเพราะฉันคาดว่าหากเทโลเมียร์จะมีการเปลี่ยนแปลง 

อะไรสักอย่าง พวกมันก็น่าจะสั้นลง ไม่ใช่ยาวขึ้น ในการแบ่งเซลล์ 

แต่ละครั้ง ลำดับซ้ำ  ๆ  ที่ประกอบกันเป็นสายดีเอ็นเอในเทโลเมียร์ 

จะลดลง แต่ เททราไฮมีนา กลับสร้างดีเอ็นเอขึ้นใหม่ แต่เหตุการณ์นี้ 

ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะดีเอ็นเอจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณอาจเคย 

ได้ยินว่าเราเกิดมาพร้อมกับดีเอ็นเอที่ติดตัวเราไปจนตาย และดีเอ็นเอ 

จะถูกสร้างขึ้นด้วยการสำเนาตัวเองใหม่เท่านั้น  ฉันตรวจดูแล้ว  

ตรวจดูอีก แต่สิ่งที่ดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้กลับเป็นไปได้ เหตุการณ์ 

เดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับเซลล์ของยีสต์เช่นกัน หลังจากนั้นก็มีรายงาน 

จากนักวิทยาศาสตร์รายอื่น ๆ หลั่งไหลเข้ามา ซึ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลง 

เช่นนี้อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่น  ๆ ที่คล้าย เททราไฮมีนา ด้วย

	 สิ่งมีชีวิตพวกนี้กำลังสร้างดีเอ็นเอใหม่ที่ปลายเทโลเมียร์ของมัน  

เทโลเมียร์จึงยาวขึ้น

	 ส่วนประกอบอื่น ๆ ในดีเอ็นเอไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนเทโลเมียร์ 

บทที่ 3
เทโลเมียเรส  

เอนไซม์ที่ช่วยเติมเทโลเมียร์
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เลย หลายทศวรรษที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์เชื่อว่า  

ดีเอ็นเอในโครโมโซมใด ๆ ก็ตามจะขยายตัวได้ด้วยการพิมพ์ซ้ำดีเอ็นเอ 

ที่มีอยู่ก่อนเท่านั้น ไม่มีทางที่ดีเอ็นเอจะเกิดขึ้นจากความว่างเปล่าได้  

การค้นพบพฤติกรรมที่แปลกประหลาดนี้บอกฉันว่า มีบางสิ่งเกิดขึ้น 

ที่นี ่ ซึ่งยังไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน

เทโลเมียเรส : ทางออกของเทโลเมียร ์
ที่กำลังสั้นลง

ฉนัเฝา้ครุน่คดิถงึพฤตกิรรมประหลาดของเทโลเมยีร ์ คอืการขยายตวัให ้

ยาวขึ้น จึงเริ่มมองหาเอนไซม์ในเซลล์ที่อาจเพิ่มดีเอ็นเอบนเทโลเมียร ์ 

เอนไซม์ที่อาจช่วยเติมเทโลเมียร์หลังจากที่มันสูญเสียคู่เบสของมันไป  

ได้เวลาที่ฉันจะลงมือสกัดเซลล์ของ เททราไฮมีนา ให้มากขึ้น ทำไมต้อง 

เป็น  เททราไฮมีนา  ด้วยล่ะ ก็เพราะมันมีเทโลเมียร์ให้อย่างเหลือเฟือ 

น่ะสิ และหากเอนไซม์ที่ช่วยเติมเทโลเมียร์นั้นมีอยู่จริง มันอาจอยู่ 

ในตัว เททราไฮมีนา ก็เป็นได้

	 ป ีค.ศ. 1983 แครอล ไกรเดอร ์ เขา้รว่มการคน้ควา้นีก้บัฉนั และ 

ในวันคริสต์มาสปี  ค.ศ.  1984 เราก็พบสัญญาณแรกของเอนไซม์ 

ชนิดใหม่ วันนั้นแครอลกลับบ้านด้วยความตื่นเต้น แล้ววันถัดมา 

ใบหน้าของเธอก็เปี่ยมด้วยความปลาบปลื้มที่เก็บไว้ไม่อยู่ขณะรอดู 

ปฏิกิริยาของฉัน เธอแสดงฟิล์มเอกซเรย์ของเอนไซม์นั้น พวกเรา 

มองหน้ากัน ต่างคนต่างรู้ว่านี่แหละคือคำตอบ

	 เทโลเมียร์เพิ่มดีเอ็นเอได้ด้วยการดึงดูดเอนไซม์ที่ไม่เคยค้นพบ 

มาก่อน  ห้องทดลองของเราได้ตั้งชื่อเอนไซม์นี้ว่า  เทโลเมียเรส  

เทโลเมียเรสได้สร้างเทโลเมียร์ขึ้นใหม่ตามลำดับทางชีวเคมีของมันเอง  

หน้าที่ของมันคือเก็บดีเอ็นเอที่สูญหายไประหว่างที่เซลล์แบ่งตัวแล้ว 
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เอามาถักทอเป็นเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้น

	 เทโลเมยีเรสจะรวบรวมโปรตนีและ RNA (หนึง่ในสารชวีโมเลกลุ)  

และจดจำลำดับดีเอ็นเอในเทโลเมียร์ไว้ ลำดับดีเอ็นเอนี้สำคัญมาก  

เพราะมันช่วยให้เทโลเมียเรสสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหม่นี้เข้าไป 

ที่ปลายโครโมโซมเพื่อทดแทนส่วนเดิมที่ผุพังไปของเทโลเมียร์   

เทโลเมียเรสสามารถชะลอ ป้องกัน หรือแม้แต่พลิกผันการ 

หดสั้นลงของเทโลเมียร์อันเป็นผลมาจากการแบ่งตัวของเซลล์

เทโลเมียเรส : ไม่มีน้ำอมฤตแห่งชีวิตนิรันดร์

หลังการค้นพบดังกล่าว ทั้งโลกวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชนทั่วโลก 

ต่างฮือฮาด้วยการคาดคะเนที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง อะไรจะเกิดขึ้น 

หากเราเพิ่มปริมาณเทโลเมียเรสของเราได้ เราจะเป็นเหมือน เททรา- 

ไฮมีนา  ที่เซลล์ของมันฟื้นฟูตัวเองไปได้ตลอดกาลหรือไม่ (นี่อาจเป็น 

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์อยากเป็นเหมือนตะไคร่ที่ลอยอยู่บน 

ผิวน้ำ)

	 ผู้คนเริ่มสงสัยว่าเราจะกลั่นเทโลเมียเรสออกมาเป็นน้ำอมฤตเพื่อ 

ความเป็นอมตะได้หรือไม่ ในอนาคตอาจมีบาร์เทโลเมียเรสแถวบ้าน 

ให้เราไปเยือนเป็นระยะ  ๆ  เพื่อรับเอนไซม์ที่ช่วยให้เรามีชีวิตแข็งแรง 

จนถึงอายุขัยสูงสุดของมนุษย์เท่าที่รู้กันได้

	 บางทีความฝันทั้งหมดนี้อาจไม่ได้ไร้สาระเสียทีเดียว เทโลเมียร์ 

และเทโลเมียเรสกลายเป็นพื้นฐานทางชีวภาพที่สำคัญสำหรับการแก่ 

ของเซลล์ กัวเหลียงหยู นักศึกษาระดับปริญญาโทในห้องทดลองของ 

ฉันที่เบิร์กลีย์ ได้ทำการทดลองที่ง่ายแต่เที่ยงตรงที่สุด เขาแทนที่ 

เอนไซม์เทโลเมียเรสในเซลล์ของ เททราไฮมีนา ด้วยเทโลเมียเรสที่ตาย 

แล้ว ปกติแล้วเซลล์ของ  เททราไฮมีนา  จะไม่มีวันตายอย่างแน่นอน 
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หากคุณให้อาหารอย่างเหมาะสม เพราะเซลล์ของ  เททราไฮมีนา  

จะแบ่งตัวไปเรื่อย  ๆ  โดยไม่มีจุดจบ  แต่เทโลเมียเรสที่ตายแล้ว 

กลับทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเรื่อย  ๆ  เมื่อเซลล์ของ  เททราไฮมีนา  แบ่งตัว  

พอเทโลเมียร์สั้นเกินไปจนไม่อาจปกป้องยีนภายในโครโมโซมได้ เซลล์ 

กจ็ะหยดุแบง่ตวั เหมอืนเชอืกผกูรองเทา้ทีห่ลดุลุย่เพราะปลอกพลาสตกิ 

ที่เคลือบปลายเชือกหายไป

	 เทโลเมียเรสที่ตายแล้วทำให้เซลล์ของ  เททราไฮมีนา  ตายตาม 

ได้เช่นกัน

เทโลเมียเรสมาก เมื่อเซลล์แบ่งตัว

เซลล์แบ่งตัวไปเรื่อย ๆ 

เทโลเมียเรสไม่พอ เมื่อเซลล์แบ่งตัว

เซลล์หยุดแบ่งตัวก่อนเวลาอันควร

รูปที่ 11 : ผลลัพธ์จากการทำงานของเอนไซม์เทโลเมียเรส 

ที่เพียงพอและไม่เพียงพอ เทโลเมียเรสช่วยชดเชยดีเอ็นเอ 

ที่หดหายไปในเทโลเมียร์ได้ ทำให้เทโลเมียร์คงสภาพเดิมไว้ได้  

ส่วนเซลล์ก็แบ่งตัวได้ต่อไป แต่ถ้าเทโลเมียเรสไม่เพียงพอ  

(เนื่องจากกรรมพันธุ์ การใช้ชีวิต หรือสาเหตุอื่น) เทโลเมียร์ 

ก็จะสั้นขึ้นอย่างรวดเร็ว เซลล์หยุดแบ่งตัว และความเสื่อมจาก 

การแก่ชราก็ตามมาในไม่ช้า
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	 เมื่อไม่มีเทโลเมียเรส เซลล์ก็หยุดสร้างตัวขึ้นใหม่

	 หลังจากนั้น ห้องทดลองอื่น  ๆ ทั่วโลกก็พบผลลัพธ์แบบเดียวกัน 

สำหรบัเซลลเ์กอืบทกุชนดิ ยกเวน้เซลลข์องแบคทเีรยี (เพราะโครโมโซม 

ของมันเป็นวงกลม ไม่ได้เป็นเส้น จึงไม่มีปลายให้ต้องปกป้อง)  

เทโลเมียร์ที่ยาวกว่าและเอนไซม์เทโลเมียเรสที่มีมากกว่าช่วยชะลอ 

การแก่ในระดับเซลล์ก่อนเวลาอันควร ส่วนเทโลเมียร์ที่สั้นลงและ 

เทโลเมียเรสที่มีน้อยกว่ากลับเร่งให้เซลล์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้  

นายแพทย์อินเดอร์จีท โดคาล และเพื่อนร่วมงานในสหราชอาณาจักร 

และสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบเป็นครั้งแรกว่า  เมื่อยีนของคนมีการ 

กลายพันธุ์  ซึ่งทำให้ปริมาณของเทโลเมียเรสลดลงไปครึ่งหนึ่ง  

เทโลเมียร์ของพวกเขาจะมีอาการผิดปกติอย่างรุนแรงซึ่งถ่ายทอดทาง 

พันธุกรรมได้ โรคนี้เองที่โรบิน ฮิวราส เคยประสบ เมื่อมีเทโลเมียเรส 

ไม่มากพอ เทโลเมียร์ก็จะสั้นลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายล้มป่วย 

ง่ายขึ้น 

	เซลล์ของ  เททราไฮมีนา  มีเอนไซม์เทโลเมียเรสมากพอให้ 

พวกมันสร้างเทโลเมียร์ขึ้นใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้   

เททราไฮมีนา ฟื้นฟูตัวเองได้ไม่มีวันจบและหลีกเลี่ยงการแก่ของเซลล์ 

ไปได้ตลอดกาล แต่มนุษย์อย่างพวกเรามักไม่มีเทโลเมียเรสมากพอ 

ที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ เซลล์ของเราขี้เหนียวเกินไป จึงไม่ค่อย 

อยากใช้เทโลเมียเรสอย่างฟุ่มเฟือย พวกเราสร้างเทโลเมียเรสใน 

ปริมาณที่เพียงพอต่อการเสริมสร้างเทโลเมียร์…แต่ถึงแค่จุดหนึ่ง 

เท่านั้น เมื่อเราแก่ตัวลง เทโลเมียเรสในเซลล์มักจะทำงานได้ช้าลง  

ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงตามไปด้วย
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เทโลเมียเรสและความจริงของมะเร็ง

เป็นธรรมดาที่จะสงสัยว่า พวกเรายืดอายุขัยของมนุษย์ได้หรือไม่ หาก 

ใช้วิธีการที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มเทโลเมียเรส ในอินเทอร์เน็ต 

มีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อ้างว่าช่วยเพิ่มเทโลเมียเรสอยู่ 

มากมาย แม้เทโลเมียเรสและเทโลเมียร์จะมีคุณสมบัติแสนวิเศษที่ 

ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงโรคร้ายต่าง ๆ และรู้สึกอ่อนวัยขึ้นได้ แต่มันไม่ใช่ 

สิ่งมหัศจรรย์ที่ช่วยยืดอายุ พวกมันไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตอยู่เกินกว่า 

อายขุยัตามปกต ิ ตรงกนัขา้ม หากคณุพยายามยดือายขุยัโดยใชว้ธิกีาร 

ฝืนธรรมชาติเพื่อเพิ่มเทโลเมียเรส คุณอาจเป็นอันตรายได้

	 นั่นเพราะเทโลเมียเรสมีด้านมืดของมันอยู่ เปรียบเหมือน  

ดร.เจคิล กับมิสเตอร์ไฮด์ 1 พวกเขาคือคนเดียวกัน แต่มีบุคลิก 

แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน เรา 

ต้องการเทโลเมียเรสในภาคดีแบบ  ดร.เจคิล เพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพ 

แข็งแรง  แต่หากเราได้รับเทโลเมียเรสผิดที่ ผิดเวลา เทโลเมียเรส 

ก็จะกลายเป็นมิสเตอร์ไฮด์ที่กระตุ้นการเติบโตของเซลล์จนไม่อาจ 

ควบคุมได้ ซึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่า  โรคมะเร็ง   โดยพื้นฐานแล้ว  

มะเร็งคือเซลล์ที่ไม่หยุดแบ่งตัว เรามักให้คำจำกัดความแก่มะเร็งว่า 

เป็น “การสร้างเซลล์ใหม่ที่ควบคุมไม่ได้”

1 ตัวละครจากวรรณกรรมเรื่อง  The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde โดย  

โรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน เป็นเรื่องของนายแพทย์เจคิลที่คิดสร้างยาเพื่อย้อนวัยกลับเป็นหนุ่ม แต่ 

ยานั้นทำให้เขากลายเป็นมิสเตอร์ไฮด์ผู้น่าเกลียดน่ากลัวและโหดเหี้ยมซึ่งเป็นบุคลิกที่ตรงข้ามกับ 

ตัวเขาโดยสิ้นเชิง
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เทโลเมียร์ที่ยาวขึ้น

• ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคอัลไซเมอร์

• เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

	 รู้อย่างนี้คุณคงไม่อยากประเคนเทโลเมียเรสสังเคราะห์ให้เซลล์ 

ของคณุอกีตอ่ไป เพราะมนัอาจพาโรคมะเรง็มาทกัทายเราได ้  ตราบใด 

ที่บริษัทผลิตอาหารเสริมเทโลเมียเรสยังคิดหาวิธีป้องกันด้านมืดของ 

เทโลเมียเรสไม่ได้ เราขอแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงบรรดายาเม็ด ครีม  

หรือยาฉีดใด ๆ ที่อ้างว่าจะช่วยเพิ่มเทโลเมียเรสได้จะดีกว่า 

	 ไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมว่าทำไมเซลล์ของเราถึงคอยควบคุม 

เทโลเมียเรสอย่างเข้มงวด 

รูปที่ 12 : ยีนและโรคที่เกี่ยวข้องกับเทโลเมียร ์ เทโลเมียร์ 

ปกป้องเราจากโรคทั่วไปต่าง  ๆ  ได้แต่ก็ทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็ง 

บางชนิดมากขึ้น การมีเทโลเมียเรสและโปรตีนที่ขยันสร้าง 

เทโลเมียร์มากเกินไปอาจทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นและลดความ 

เสี่ยงของโรคส่วนใหญ่ได้ก็จริง แต่มันยังทำให้เซลล์ที่มีแนวโน้ม 

จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งแบ่งตัวได้อย่างไม่จำกัดอีกด้วย มากไป 

ไม่ได้แปลว่าดี!



69เอลิซาเบท  แบล็กเบิร์น  และเอลิซซา  เอเพล

	 เมื่อรู้ว่าจริง  ๆ  แล้วเทโลเมียเรสก็อาจเป็นภัยต่อเราได้ คุณอาจ 

สงสัยว่าทำไมพวกเราจึงยังแนะนำกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มเทโลเมียเรสอีก  

คำตอบกค็อืการปฏบิตัติวัทีเ่ราจะแนะนำตอ่ไปนี้ ไมไ่ดส้ง่ผลรา้ยเหมอืน 

สารสังเคราะห์ใด  ๆ ที่อยู่ในอาหารเสริมเหล่านั้น (ต่อให้โฆษณาว่าเป็น 

สารจากธรรมชาติ ก็อย่าลืมว่า พืชจะคอยพัฒนาสารเคมีในตัวเอง 

เพื่อขับไล่สัตว์หรือเชื้อโรคไม่ให้มารังควาน คิดเอาว่า  “ธรรมชาติ”  

แค่ไหน) ข้อปฏิบัติในการเพิ่มเทโลเมียเรสที่เรารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ 

เป็นการปฏิบัติตัวตามธรรมชาติ จึงช่วยเพิ่มเทโลเมียเรสของคุณ 

ในปริมาณที่ปลอดภัย

	 ยังมีความจริงที่ขัดแย้งกันอยู่อีก คือแม้เทโลเมียเรสจะก่อให้ 

เกิดโรคมะเร็ง แต่เราก็ยังต้องรักษาเทโลเมียร์ของเราให้แข็งแรงเพื่อ 

ป้องกันมะเร็งอีกด้วย มะเร็งบางชนิดมีโอกาสเกิดเมื่อ  เทโลเมียเรส 

นอ้ยเกนิไป จนทำใหเ้ทโลเมยีรส์ัน้ เชน่ มะเรง็เมด็เลอืดขาว (leukemia)  

มะเรง็ผวิหนงั และมะเรง็ในระบบทางเดนิอาหาร คนทีเ่กดิมาพรอ้มกบั 

เทโลเมียร์ที่กลายพันธุ์มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งดังกล่าวมากกว่าคนทั่วไป  

มะเร็งพวกนี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีเทโลเมียร์คอยปกป้องยีน และยีนที่ 

กลายพันธุ์ก็นำไปสู่โรคมะเร็งได้ในที่สุด

	 ยิ่งไปกว่านั้น เทโลเมียเรสที่มีน้อยเกินไปยังทำให้เทโลเมียร์ 

ในเซลล์ภูมิคุ้มกันของพวกเราอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันของเรามักจะ 

คอยจับตาดูสิ่งที่ถูกมองว่า  “แปลกปลอม”  อย่างใกล้ชิด  รวมถึง 

เซลล์มะเร็งที่เป็นภัยและเชื้อโรคที่รุกรานจากภายนอก เช่น แบคทีเรีย 

และไวรัส  หากไม่มีเทโลเมียร์ที่ยาวพอคอยทำหน้าที่ เป็นกันชน  

เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันก็จะเสื่อมลงเพราะความแก่ชรา
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เทโลเมียเรสและความหวัง
ในการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่

เทโลเมียเรสที่มากเกินไปทำให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งในหลาย 

รูปแบบได้ แต่  “ด้านมืด”  ของเทโลเมียเรสก็ไม่ได้มืดสนิท 

เสียทีเดียว นักวิจัยช่วยให้เรารู้ว่า เทโลเมียเรสจะทำปฏิกิริยา 

กับเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติหลายเท่า ดังนั้นถ้าเราระงับ 

เทโลเมียเรสไม่ให้มันทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็ง ก็อาจเป็น 

วิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ นักวิจัยกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่

	กุญแจสำคัญของกระบวนการนี้ คือการควบคุมปฏิกิริยาของ 

เทโลเมียเรสที่ส่งผลต่อเทโลเมียร์ให้ดี ให้อยู่ในเซลล์ถูกที่ถูกเวลา  

เพราะมีแต่วิธีนี้ที่จะช่วยให้เทโลเมียร์และตัวเราแข็งแรงได้ ร่างกาย 

รู้อยู่แล้วว่าจะทำเช่นนี้ได้อย่างไร แต่เราช่วยเสริมได้ด้วยกลยุทธ ์

ในการฟื้นฟู 

คณุควบคมุเทโลเมยีรแ์ละเทโลเมยีเรสของคณุได้

เมื่อเข้าสู่ปี 2000 นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มคิดไปไกลว่าทั้งเทโลเมียร์และ 

เทโลเมียเรสเป็นรากฐานของการฟื้นฟูเซลล์ แต่การค้นพบเทโลเมียร์ 

ซินโดรมที่น่าตกใจช่วยเบรกทุกคนไว้ และทำให้ทุกคนเริ่มหันมาคิด 

แคว่่า ยนีมผีลอยา่งไรตอ่ความสัน้ยาวของเทโลเมยีร์ และเทโลเมยีเรส 

มีปริมาณเพียงพอต่อการทดแทนเทโลเมียร์ที่ร่อยหรอไปหรือไม่

	 นั่นคือเวลาที่เอลิซซา นักเขียนร่วมของหนังสือเล่มนี้ได้เริ่ม 

ทำงานวิจัยหลังจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสุขภาพของมหาวิทยาลัย 
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แคลิฟอร์เนีย ในตอนนั้นซูซาน โฟล์คแมน ผู้บุกเบิกงานวิจัยด้าน 

ความเครียดและการรับมือ ได้เชิญเอลิซซาให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ 

แม่ที่มีลูกเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเครียดทางจิตสูงมาก  

เอลิซซาเห็นใจแม่ที่คอยดูแลลูก  ๆ  กลุ่มนี้มาก เพราะพวกเธอดูอิดโรย 

และแก่กว่าอายุจริงเหลือเกิน

	 ตอนนัน้ฉนัยา้ยมาทีว่ทิยาเขตแซนแฟรนซสิโกในเครอืมหาวทิยาลยั 

แคลิฟอร์เนีย และเอลิซซาก็รู้จักผลงานของฉันที่ศึกษาเรื่องการแก่ 

ในทางชีววิทยา เอลิซซามาพบฉันเพื่อเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกลุ่มแม่ที่กำลัง 

ศึกษาอยู่ หากเธอหาทุนได้ จะเป็นไปได้ไหมที่จะทดสอบเทโลเมียร์ 

และเทโลเมียเรสของแม่กลุ่มนี้ คุ้มไหมที่จะศึกษาว่าความเครียดทำให้ 

เทโลเมียร์สั้นลงและนำไปสู่การแก่ในระดับเซลล์ก่อนวัยอันควรได้ 

หรือไม่

	 ฉนัจนิตนาการถงึความเครยีดมหาศาลทีผู่ห้ญงิกลุม่นีต้อ้งแบกรบั  

คิดถึงความอ่อนล้าของแม่เด็กที่กำลังป่วยเรื้อรัง เป็นไปได้หรือไม่ว่า 

เทโลเมียร์ของพวกเธอก็อ่อนล้าเช่นกัน “แน่นอน” ฉันเห็นด้วย “เรา 

วิจัยเรื่องนี้กันเถอะ แค่หานักวิทยาศาสตร์สักคนประจำห้องทดลอง 

เพื่อช่วยเรื่องการวัดก็พอ” จื้อหลิน เพื่อนนักวิจัยของฉันเข้ามารับ 

หน้าที่นี้ เธอเดินหน้าปรับปรุงวิธีการวัดเทโลเมียเรสในเซลล์ของมนุษย์ 

ให้ละเอียดและรอบคอบยิ่งขึ้น แล้วงานนี้ก็เริ่มต้น

	 เราเลือกแม่ที่กำลังดูแลลูกซึ่งป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกรรมพันธุ์ 

มากลุ่มหนึ่ง ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มี  “ปัญหา”  จากภายนอกอาจทำให้ 

ผลลัพธ์บิดเบือน ดังนั้นแม่คนใดก็ตามที่มีปัญหาสุขภาพจึงถูกคัดออก 

จากงานวิจัยนี้ พวกเราใช้กระบวนการที่คล้ายกันนี้ในการเลือกแม่ที่มี 

ลูกสุขภาพแข็งแรงสำหรับกลุ่มควบคุม กระบวนการนี้ใช้เวลาหลายปี 

เพื่อเลือกและประเมินอย่างรอบคอบ 

	 พวกเราเจาะตัวอย่างเลือดจากผู้หญิงแต่ละคนและวัดเทโลเมียร์ 

ในเซลล์เม็ดเลือดขาว เราขอความช่วยเหลือจากริชาร์ด คอว์ธัน จาก 
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มหาวิทยาลัยยูทาห์ ผู้คิดค้นวิธีการวัดความยาวของเทโลเมียร์ในเซลล์ 

เม็ดเลือดขาวที่ง่ายกว่าเดิมมาก

	 วนัหนึ่งในปี ค.ศ. 2014 ความพยายามของเรากเ็หน็ผล เอลิซซา 

กำลังนั่งอยู่ในออฟฟิศของเธอเมื่อผลวิเคราะห์ตัวเลขออกมาจากเครื่อง 

พิมพ์ เธอมองดูจุดที่กระจายอยู่บนกระดาษแล้วอ้าปากค้าง ข้อมูลนี้ 

แสดงให้เห็นว่า ยิ่งคุณมีความเครียดมากเท่าไหร่ เทโลเมียร์ก็จะยิ่ง 

สั้นลงมากเท่านั้น และระดับเทโลเมียเรสก็ต่ำลงตามไปด้วย

	 เธอยกหูโทรศัพท์ขึ้นทันทีและโทร.หาฉัน  “ผลมาแล้วนะ”  

เธอกล่าว “มันน่าทึ่งยิ่งกว่าที่เราคิดไว้เสียอีก” 

	 เราตั้งคำถามไว้ว่า วิธีการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนเทโลเมียร์และ 

เทโลเมียเรสของเราได้หรือไม ่ ตอนนี้เราได้คำตอบมาแล้ว

 ได้

	 ใช ่ แมท่ีม่องวา่ตวัเองแบกรบัความเครยีดมากทีส่ดุ คอื กลุม่ทีม่ ี

เทโลเมียเรสต่ำที่สุด

	 ใช ่ แมท่ีม่องวา่ตวัเองแบกรบัความเครยีดมากทีส่ดุ คอื กลุม่ทีม่ ี

เทโลเมียร์สั้นที่สุด 

	 ใช่ แม่ที่คอยพยาบาลลูกมานานที่สุดมีเทโลเมียร์ที่สั้นกว่าแม่ 

คนอื่น

	 คำตอบทั้งสามข้อนี้ หมายความว่าผลลัพธ์ของเราไม่ใช่แค่ 

ความบังเอิญหรือข้อมูลให้ค่าผิดปกติ  แต่มันหมายความว่า  

ปฏิกิริยาที่เรามีต่อความเครียดนั้นเปลี่ยนแปลงความยาวของ 

เทโลเมียร์ได้
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รูปที่ 13 : ความยาวของเทโลเมียร์กับโรคเรื้อรัง นับตั้งแต่ 

ปีที่เด็กได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ยิ่งจำนวนปีมากเท่าไหร่ 

ความเครียดเรื้อรังของผู้เป็นแม่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เทโลเมียร์ 

สั้นลงตามไปด้วย

	 เราเร่งความแก่ให้เร็วขึ้นหรือชะลอให้ช้าลงได้หรือไม่นั้น เป็น 

ประเด็นที่ถกเถียงกันในวงการแพทย์มาหลายศตวรรษ  สิ่งที่ เรา 

เรียนรู้จากงานวิจัยชิ้นนี้ล้วนเป็นเรื่องใหม่  พวกเราได้เรียนรู้ว่า 

การกระทำของพวกเราช่วยป้องกันเทโลเมียร์รวมถึงเซลล์จากการ 

เสื่อมสภาพก่อนเวลา เรายังอาจพลิกผันกระบวนการแก่ของเซลล์ 

ที่เกิดจากเทโลเมียร์ซึ่งเสื่อมสภาพได้อีกด้วย

ค
วา
ม
ย
าว
ขอ
งเ
ท
โล
เม
ีย
ร์

ความยาวนานของการดูแล (ปี)
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	 ส่วนที่เหลือในหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงวิธีเพิ่มเทโลเมียเรสและ 

ปกป้องเทโลเมียร์เพื่อให้คุณมีความสุขกับสุขภาพอันแข็งแรงยืนยาว 

ไปได้อีกนาน
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ห้องทดลองเพื่อการฟื้นฟ ู : คำแนะนำ

ชีวิตเต็มไปด้วยการทดลองเล็ก ๆ ให้เราได้เรียนรู้ ในส่วนท้ายของแต่ละ 

ภาคของหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้พบกับ  “ห้องทดลองเพื่อการฟื้นฟู”  

ซึ่งเป็นพื้นที่ให้คุณได้เรียนรู้วิธีเสริมสุขภาพเซลล์ เนื้อหาส่วนใหญ่ 

ในห้องทดลองเพื่อการฟื้นฟูมีจุดประสงค์เพื่อรักษาหรือเพิ่มความยาว 

ของเทโลเมียร ์ และเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

	เมื่อเราพูดว่า  “ห้องทดลอง” เราหมายความตามนั้นจริง  ๆ มัน 

คือการทดลอง ไม่ใช่คำสั่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ คำแนะนำของเรา 

จะใช้ได้ผลดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและร่างกาย ความชอบ  

และช่วงวัยของคุณ ดังนั้นขอให้คุณลองทีละหนึ่งหรือสองวิธี หากพบ 

วิธีที่ใช้ได้ผลกับคุณ ก็ให้มุ่งทำแต่สิ่งนั้นจนกลายเป็นนิสัย หากคุณ 

ปฏิบัติตามการทดลองในห้องทดลองพวกนี้เป็นประจำ มันก็จะช่วย 

เสริมสุขภาพเซลล์และสุขภาวะในแต่ละวันของคุณได้ งานวิจัยพบ 

ว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตส่งผลต่อการดูแลรักษาเทโลเมียร์ได้ 

ในหนึ่งถึงสี่เดือน 

	 เหมือนที่กวีชาวอเมริกัน ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน ได้กล่าวไว้  

“อย่ากลัวเกินกว่าจะลงมือทำสิ่งใด  ตลอดทั้งชีวิตคือการทดลอง  

ยิ่งทดลองมากเท่าไหร ่ คุณก็ยิ่งทำได้ดีขึ้นเท่านั้น”


