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Ageing Process :

The deterioration of 
physical/functional 

capacities



Maximal Physical Capacity

average. at 20-30 yrs old

reserve 10 times of functional unit

1% deterioration/year 

from 30 yrs old afterward



• Life span : The duration of the 
life of an individual in a particular 
environment – 120 years

• Life expectancy : The average 
amount of time of life remaining for 
a definite population with the same 
birth date – Thai population 70 yr.



 Gerontology :
 A branch of biology studying 

aging and the problems of old 
age

 Geriatrics :
 A medical specialty dealing with 

the problems and disease of the 
elderly



Theories of ageing

1. Endocrine and programmed 
theories

2.Somatic mutation and DNA 
damage

3.Oxygen free radicals and 
mitochondria



Hayflick’ s Phenomenon

-limited number of cell 
division

Internal hourglass



• Major goals of research in the 
area of aging :

– To prolong life span
– To enhance viability throughout the 
life span 

“ add years to life and 
life to years ”





Characteristic of older person

 R : reduce body reserve

 A : atypical presentation

 M: multiple pathology

 P : polypharmacy

 S : social diversities



ปัญหาทีพ่บบอ่ย ๆ
 มจี า้ ๆ ทีแ่ขนทัง้สองขา้ง โดนอะไรนิดเดยีวก็

ช า้ไปหมด คดิวา่เป็นจากการกนิแอสไพลนิ

แตแ่ม่ไม่ไดก้นิกเ็ป็นเหมอืนกนั

 คนั ค.ั.น ค.ั..นนนนน ไปทัง้ตวั

 เล็บเป็นอะไรกไ็ม่รู ้สขีาว ๆ ขยุ ๆ
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The Normal Skin Aging
 Intrinsic (true) aging 

 Dryness, laxity, and wrinkling

 Photoaging- due to preventable chronic 

exposure to ultraviolet (UV) radiation 

superimposed on intrinsic aging
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ปัญหาทีพ่บบอ่ย ๆ

 พ่อยงัขบัรถอยู่ บอกใหเ้ลกิกไ็ม่ยอม บอกวา่ขบัเอง

สบายใจกวา่ แตข่บัเฉ่ียวสามลอ้เกอืบทุกเดอืน

 พูดดว้ยคอ่ย ๆ กไ็ม่ไดย้นิ พอพูดเสยีงดงักบ็อกวา่ไม่

ตอ้งมาตะโกน หูไม่ไดห้นวกนะ

 บ่นวา่นอนไม่หลบั นอนไม่หลบั แตไ่ดย้นิเสยีงกรน

ครอก ๆ ถา้กรนกแ็ปลวา่ตอ้งหลบัใชไ่หม หรอืกรนได้

แมใ้นตอนตืน่

 ไม่รูว้า่จะขยนัอะไรกนันกัหนา ตืน่มาหุงขา้วใสบ่าตร

ต ัง้แตต่ ี2 ต ี3 เลยไม่ไดห้ลบัไดน้อนกนัท ัง้บา้น 

152/22/2019
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สมอง ระบบประสาท

 ความจ าระยะสัน้- บกพร่อง

บ้าง

 ความจ าระยะยาว - จ าได้ดี

 การเรียนรู้สิง่ใหม่ – ได้ ช้าลง

 การรับรู้สัมผัสต่าง ๆ - ลดลง
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การเปลีย่นแปลงการนอนในสว.

 ตืน่บ่อยขึน้ระหวา่งการนอนตอน

กลางคนื

 การหลบัลกึ:ลดลง (Slow wave 

sleep:stage 3&4)

 ระยะเวลาทีม่ ีREM sleep:เท่าๆ เดมิ

 งีบหลบัตอนกลางวนับ่อยขึน้
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ปัญหาทีพ่บบอ่ย ๆ

 ชอบเตมิน ้าปลามากมาย พอบอกวา่พอดี

แลว้กย็ิง่เตมิเขา้ไปอกี เหมอืนแกลง้เลย

 พอซดน ้าแกงกส็ าลกัเลย บอกวา่คอ่ย ๆ กนิ

กไ็ดเ้ขาเลยงอนไปเลย

 ทอ้งอดื แน่นทอ้ง มแีตล่ม ออกทัง้ขา้งบน

ขา้งล่าง

 ทอ้งผูก แลว้ชอบโวยวาย กนิยาระบายทุก

รูปแบบ บอกกไ็ม่ฟัง
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ปัญหาทีพ่บบอ่ย ๆ
 ตอนมากดู็ไม่แย่เท่าไหรอ่ยู่โรงพยาบาลไดไ้ม่

นาน ท าท่าจะตายซะแลว้

 BP กไ็ม่ได ้ drop มากมาย HR กไ็ม่ขึน้ 

ปัสสาวะออกมาตลอด แตน้่อยหน่อย ไม่ถงึกบั

shut down ไปเลย ท าไมคา่ Cr จงึสูงขึน้ไป

เร ือ่ย ๆ

 มไีขม้าหน่อยเดยีว พออยู่โรงพยาบาลพูดไม่รู ้

เร ือ่ง จ าใครไม่ไดซ้ะแลว้ สมองเสือ่มอะเปล่า

202/22/2019
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ระบบภูมิคุ้มกัน

 1.Cell - mediated immunity

 จ านวน lymphocyte ~

 การท างาน

 การกนิเชือ้โรคของgranulocyte ~

 2. Humoral immunity 

 การสรา้ง Antibody



ปัญหาทีพ่บบอ่ย ๆ
 เดนิไปเดนิไปกก็ม้ลง กม้ลง บอกใหย้ดื ๆ ก็ท า

ไดแ้ป๊บเดยีว 

 กอ่นจะผ่าตดัตอ้งประเมนิทุกคนไหม มเีร ือ่ง

อะไรทีต่อ้งระวงัเป็นพเิศษ

222/22/2019



เตรยีมตวัไวส้ าหรบัอกี 40-50 ปี

 ไม่ตายกอ่นวยัอนัควร

 ลด เลกิ ละ สิง่เสพยต์ดิ

 ระมดัระวงัเมือ่ใชย้านพาหนะตา่ง ๆ

 ด าเนินการป้องกนัเอดส ์และมะเรง็

 ไม่พกิารและทุพพลภาพ

 มเีงินใชต้ามสมควร

 มทีีอ่ยู่อาศยัทีเ่หมาะสมท่ามกลาง
สิง่แวดลอ้มทีด่ี

 ระบบเฝ้าระวงั ชว่ยเหลอืเมือ่จ าเป็น



เรื่อง health คิดง่าย ๆ (1)

 Brain

 Stroke

 Mental health 

 Dementia

 Depression

 Delirium

 Bone 

 Osteoarthritis

 Osteoporosis

 Fall+/-fracture

 Body

 เบาหวานและคณะ

 Cardiovascular 

problems

 Chronic kidney 

disease

 cancer



สิง่ส ำคญัทีอ่ยำกบอก

 สมองกับหวัใจ ต้องไปด้วยกัน

Strong heart

Smart brain
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โรคหวัใจในผูส้งูอายุ

โรคหวัใจทีพ่บบอ่ยในผูส้งูอาย ุคอืโรค
ขาดเลอืดไปเลีย้งกลา้มเนือ้หวัใจ 
เนือ่งจากมสีารพวกไขมนัไปเกาะบรเิวณ
ผนงัหลอดเลอืดท าใหห้ลอดเลอืดแดงที่
น าเลอืดไปเลีย้งกลา้มเนือ้หวัใจมลีกัษณะ
ตบีตนั ตบีหรอืแคบลง เลอืดไหลผา่นเขา้
ไปในหลอดเลอืดไดน้อ้ยกวา่ปกต ิไม่
เพยีงพอ
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หลอดเลอืดแดงใหญ่

หลอดเลอืดหวัใจหลกัซา้ย

หลอดเลอืดหวัใจซา้ย

ออ้มหลงั

แขนงหลอดเลอืด

หวัใจซา้ยลงล่าง

หลอดเลอืด

หวัใจขวา
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CVS
BP

Cholesterol 

Hormones
Cortisol 

Mediators
Neurogenensis

BDNF

Oxidation
Inflam
mation

ใจ

Cai L, et al. 
Aging neurosci 2014.

Debarnot U, et al. 
Front Hum Neurosci 2014.

พฒันศ์ร ี



ดูแลหัวใจและสมอง

 ระวงั ดแูลชะลอภำวะหลอดเลอืดแดงแข็งและตบี

ตนั

 ควบคมุปัจจยัเสีย่งอยำ่งเครง่ครดั

 อำหำรดมีชียัไปกวำ่คร ึง่

 ดแูลใจดว้ย

 ฝึกทัง้กำยและสมอง



Biological Basis 1

1. Physical exercise increases blood flow through to brain and 
oxygen delivery and this may help to preserve brain function

2. Exercise stimulates growth in certain regions of the brain in older 
people (Colcombe, 2006) and causes the production of 
substances which facilitate nerves called neurotrophic factors 
(Tang, 2007)

3. Loss of brain density and volume are significantly less in older 
people with higher aerobic fitness (Colcombe, 2003) Physical 
exercise appears to spare brain tissue.

4. Beta amyloid is a key to the cause of Alzheimer’s.  Research 
indicates to least in animal studies that physical exercise 
reduces the levels of beta amyloid in the brain and this may be 
the principal mechanism by which the exercise inhibits the 
development of Alzheimer’s disease (Adlard, 2005)



Biological Basis 2

• Voluntary exercise reduces A-beta 
load in different brain regions 
TgCRND8 mice



เรื่อง health คิดง่าย ๆ (2)

 S leep

 E ating include oral health

 eX ercise

 S ocial engagement

 BUT health literacy is the key success



ระบบ
 บูรณาการ สหสาขาวชิาชพี เรียนรูจ้ากผูท้ี่อยู่ใน

การดแูล และ ทีม

 Goal ชัด ๆ 

 primary prevention: นน.สว่นสงู อาหารหวาน มัน 

เค็ม แคลเซีย่ม โปรตนี น้ า กากใยอาหาร วิตามินfall 

prevention, cognitive stimulation

 secondary prevention: NCD controlled

 Tertiary prevention: rehabilitation ,intermediate 

care, LTC

 End of life care



ครอบครวั ชมุชน

 มอง เขำ้ใจ และยอมรบัวถิขีองแตล่ะครอบครวั

 ชว่ยเหลอือย่ำงทีเ่ขำตอ้งกำร อย่ำถอืสทิธิเ์หนือ

ผูร้บัควำมชว่ยเหลอื

 แบ่งปัน แชร ์



Grateful Ageing

Health Participation Security

Older  

person

Provider

System



Grateful Ageing

Healthy person 

Older  

person

ทัศนคต/ิอุดมการณ ์การเตรยีมตวั การ

ขวนขวายหาความรูท้ีถู่กตอ้ง เริ่มตน้ASAP 

วินัย กลุ่ม/เพื่อน ต่างกลุม่ ต่างวยั

Provider
แรงบนัดาลใจ แรงจงูใจ ความรู้(ทีถ่กูต้องและ

เหมาะสม) ทักษะ

System

Health maintenance, health promotion & 

disease prevention, early detection of 

disease & appropriate management in 

community.ซึง่เขา้ถึงได้



Grateful Ageing

Participation

Older  

person

ทัศนคต/ิอุดมการณ ์การเตรยีมตวั การ

ขวนขวายหาความรูท้ีถู่กตอ้ง เริ่มตน้ASAP 

วินัย กลุ่ม/เพื่อน ต่างกลุม่ ต่างวยั มีงานอดเิรก

ของตน

Provider
ทักษะเฉพาะ พัฒนารปูแบบทีห่ลากหลายตาม

ลักษณะผูส้งูอายุ

System
สร้างกลุม่เปน็สากล หลากหลายรปูแบบ เพื่อน

ช่วยเพื่อน



Grateful Ageing

Security

Older  

person

วางแผน และด าเนนิการตามแผนการเงิน ที่

อยู่อาศยั สังคมทีอ่ยากได้

Provider
เอื้ออาทร ปรับรปูแบบ สร้างเครอืขา่ยการ

ช่วยเหลอืทั้งภาครฐับาลและเอกชน

System

บริการพื้นฐานส าหรบัทกุคน ทุกที่ ตามบรบิท

ของเขาเมื่อเขาอยู่ในวาระทีค่วรจะไดร้บั 
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