นพ.สมสินธุ์ ฉายวิจติ ร
รุ่งอรุณ คันโธ (นักวิชาการ BVRC)

ต้ นเหตุแห่ งความชรา(ความแก่ )
มีทฤษฎีอยู่ 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกการที่เราชรานันเป็
้ นเรื่องธรรมชาติและความสามารถได้ ถกู
กําหนดให้ มีอยู่ในร่างกายแล้ ว
กลุ่มที่ 2การที่คนเราชราเป็ นผลจากการที่ร่างกายเสียหายและสะสม
ผลเสียนันไว้
้ นาน ความชราเกิดจากการทํางานร่วมกันที่ซบั ซ้ อนของ
ระบบพันธุกรรม กระบวนการทางเคมีและทางกายภาพรวมถึงการใช้
ชีวิต(Life style)

ความสัมพันธ์ ระหว่ างพันธุกรรม และความชรา มีดงั นี ้
 ยีนอายุยืน :มียีนเฉพาะบางตัวที่สามารถทําให้ คนมีอายุยืนยาว
 ความชราของเซลล์ : เซลล์จะเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลา
 เทโลเมียร์ : คือส่วนปลายสุดของโครโมโซมซึ่งจะเสื่อมสภาพไปในที่สดุ ทําให้ เซลล์หมดความยืดหยุ่น
 สเต็มเซลล์ : เซลล์ชนิดนี ้สามารถพัฒนากลายเป็ นเซลล์หลายกลุม่ ในร่างกาย ซึ่งจะทําหน้ าที่ซ่อมแซมส่วนที่สกึ
หรอในร่างกายซึ่งมีสาเหตุมาจากความชรา
 อนุมูลอิสระ:โมเลกุลของออกซิเจนที่ไม่เสถียรสามารถทําลายเซลล์ได้
 การจับคู่กันข้ ามสายของโปรตีน:การมีนํ ้าตาลในเลือดสูง สามารถทําให้ โมเลกุลของโปรตีนจับคูผ่ ิดได้
 การซ่ อมแซมดีเอ็นเอ : การซ่อมแซมดีเอ็นเอของร่างกายจะมีประสิทธิภาพน้ อยลงเมื่อเราแก่ตวั ขึ ้น
 โปรตีนจากความร้ อน :โปรตีนชนิดนี ้จะช่วยให้ ร่างกายสามารถผ่านพ้ นภาวะตึงเครียดต่างๆไปได้ และมีปริมาณ
น้ อยลงเมื่อมีอายุมากขึ ้น

 ฮอร์ โมน : ฮอร์โมนในร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปเมือ่ เราอายุมากขึ ้น ทําให้ อวัยวะต่างๆและการทํางานของ
ร่างกายเปลี่ยนไป

ระบบการทํางานของร่ างกาย
เมื่อเราอายุมากขึ ้น อวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายก็เปลี่ยนไป
 หัวใจ : กล้ ามเนื ้อหัวใจจะหนาขึ ้นเมื่ออายุมากขึ ้นเพื่อตอบสนองต่อ
หลอดเลือดแดงที่หนาขึ ้น หัวใจจะเต้ นช้ าลง
 ระบบภูมิค้ ุมกัน : เซลล์จะเติมออกซิเจนเข้ าสูเ่ ซลล์ได้ ช้าลง และทํา
ให้ เกิดการทํางานผิดปกติเมื่อแก่ตวั ขึ ้น
 หลอดเลือดแดง :จะแข็งและหนาขึ ้น ทําให้ หวั ใจทํางานหนักขึ ้น
 ปอด :ความจุของปอดลดลงประมาณ40 % ระหว่างอายุ 20-70 ปี ทําให้ ออกซิเจนเข้ าสู้ปอดได้ น้อยลง
 สมอง : การส่งกระแสประสาทของเซลล์ประสาทสมองจะมีประสิทธิภาพน้ อยลง กลไกลนี ้ยังไม่ทราบชัดเจน
 ไต:ประสิทธิภาพในการขับของเสียลดน้ อยลง
 กระเพาะปั สสาวะ :เซลล์ของกระเพาะปั สสาวะจะหดเล็กลงความจุลดลง กล้ ามเนื ้อหูรูดทํางานผิดปกติ ทําให้
กลันปั
้ สสาวะไม่ได้
 ไขมันในร่ างกาย : จะค่อยๆเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆจนเข้ าสูว่ ยั กลางคนจะค่อยๆลดลง
 กล้ ามเนือ้ :มัดกล้ ามเนื ้อจะทํางานน้ อยลง ประมาณ 22 %เมื่ออายุเรา 70 ปี แต่การออกกําลังกายจะทําให้ เสื่อม
ช้ าลง
 กระดูก :เมื่ออายุ 35 ปี กระดูกจะเริ่มพรุน การเดิน วิ่ง และการฝึ กฝน จะป้องกันภาวะกระดูกพรุนหรือพรุนช้ าลง
 สายตา : เมื่ออายุ 40 ปี ขึ ้นไป จะเริ่มมีปัญหาในการอ่านหนังสือตัวอักษรขนาดตัวเล็ก
 การได้ ยนิ :เมื่ออายุมากขึ ้น การได้ ยินคลื่นความถี่สงู จะลดลง

ปั จจัยด้ านพฤติกรรม
 กินอาหารที่มี Antioxidant ให้ มากพอ จะทําให้ ร่างกายเสียหายต่ออนุมลู อิสระน้ อยลง
 การออกกําลังกาย จะช่วยลดความเสื่อมของกระดูกและกล้ ามเนื ้อ
 การรักษาระดับ คอเลสเตอรอลในร่างกายให้ ตํ่า จะช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง และช่วยป้องกันหัวใจ

ถ้ าไม่ อยากแก่ เร็ว
 เลิกกินอาหารที่มีสว่ นประกอบของนํ ้าตาลที่ไม่จําเป็ นต่อร่างกาย
 พยายามจํากัดสาเหตุแห่งความเครียดในชีวิต
 ใช้ ครีมกันแดดในปริมาณที่เหมาะสม ก่อนที่จะออกแดด 15-20 นาที
 นอนหลับอย่างเพียงพอร่างกายจะได้ ฟืน้ ตัวเองในขณะที่หลับสนิท
 ออกกําลังกายให้ สมดุลกับตัวเราเอง

 รับประทานผักผลไม้ แต่ละวันอย่างน้ อยวันละ 5-7 ชนิดหลากชนิด
หลากสี จะช่วยลดโอกาสของการเกิดมะเร็ง ทําให้ รูปร่างสมส่วนดี
 หัวเราะทุกวัน
 สวดมนต์,ทําสมาธิ,นัง่ เงียบๆ(ไม่ทําอะไรนอกจากสังเกตสิ่งรอบตัววันละ 15 นาที)
 อย่านอนหลับทังๆที
้ ่หิว ควรกินอาหารเบาๆรองท้ องก่อนเข้ านอน 1 ชัว่ โมง
 กลิ่นนํ ้ามันหอมระเหยช่วยทําให้ ผอ่ นคลาย,ฟั งเพลงที่ชอบ,นอนเหยียดในห้ อง
ส่วนตัวและหลับตาสัก10-15 นาที
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