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จดหมายข่าว 

สาระน่ารู้ >>> 10 สัญญาณอนัตราย “ซึมเศร้า”ในผู้สงูอายุ <<< 

 โรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะในวัยรุ่น หรือวัยท างานเท่านัน้ วัยสูงอายุก็เป็นอกีวัยหนึ่งที่พบ
อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่นอ้ย โดยเราจะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศรา้ในผู้สงูอายุโดยเฉพาะ อนัตรายต่อ
ร่างกาย และจิตใจไปไม่น้อยกวา่วัยอื่นๆ เช่นกนั 
 โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เกิดจากสาเหตุใด โรคซึมเศรา้ในผูส้งูอาย ุหรอื Late-Life Depression  
อาจเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยอาจเป็นโรคซึมเศร้าที่เคยเป็นมาตั้งแต่ก่อน      
อายุ 60 ปีแลว้ หรืออาจเพิ่งเกดิขึ้นหลังจากอายุ 60 ปีเป็นต้นมา  
 สาเหตขุองโรคซมึเศรา้ในผูส้งูอาย ุมาจากความผดิปกตขิองสารสือ่ประสาทในสมอง ท าใหส้ภาวะ
ทางอารมณ์เปลี่ยนไป โดยอาจมีปัจจัยกระตุ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชวีิตต่างๆ เช่น  
 * วัยหลังเกษียณ อยู่ตวัคนเดยีว ไม่ได้ออกไปพบปะเพือ่นฝงู 
 * หย่าร้างกับคู่รัก 
 * สูญเสียบุคคลที่รัก เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก หลาน เพื่อนสนทิ      

* อยู่ตวัคนเดยีว ไม่ได้อยูก่ับครอบครัว หรือญาตมิิตร   * โรคภัยรุมเรา้ เช่น เบาหวาน หวัใจ ไต ตับ มะเร็ง สมองเสือ่ม 
* หนี้สินที่สะสมมาตัง้แต่ตอนวยัท างาน   * ดื่มแอลกอฮอลล์มากเกินไป  * ขาดวิตามินบี 12 
 อาการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อาการของโรคซึมเศร้าในผู้อายุจะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยไป ปานกลาง ไปจนถงึขัน้
รุนแรง โดยอาจมีสัญญาณอนัตรายที่สังเกตได้ ดงันี้ 
 1. อารมณ์แปรปรวนง่าย เชน่ จากที่เคยใจเย็น กลับใจรอ้นมากขึ้น โกรธง่ายขึ้น ขี้บ่นมากขึ้น มีเหตุผลนอ้ยลงหรืออาจจะวติก
กังวลง่ายขึ้น 
 2. หมดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบมากๆ 
 3. เบ่ือง่าย เบ่ือคนรอบตัว เบ่ืออาหาร เบ่ือตัวเอง ไม่เข้ารว่มกจิกรรมใดๆ  
 4. เริ่มไม่อยากดแูลตัวเอง ไม่อยากกินข้าว ไม่ออกก าลังกาย ไมก่ินยา ไม่อยากไปหาหมอ 
 5. น้ าหนักลดจากการเบื่ออาหาร 
 6. มีปัญญาในการนอน เชน่ นอนไมห่ลับ ตื่นกลางดกึ หลับๆ ตื่นๆ นอนหลับไม่สนิท 
 7. ความจ าไม่ค่อยดี ความจ าสั้น สมาธิสั้น 
 8. พูดในประโยคท านองว่า ตัวเองไม่มีค่า อยู่ไปก็ไร้ค่า อยากตาย ไม่อยากอยู่ตอ่แล้ว 
 9. พูดน้อย ถามค าตอบค า เก็บตัว ไม่อยากคุยกับใคร 
 10. อ่อนเพลียอย่างไม่มีสาเหต ุ
 วิธีรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุมีอาการดงักลา่ว ควรเข้าไปพูดคุย ท าความเข้าใจผู้สูงอายุให้มากขึ้น และ
พาไปตรวจกับจิตแพทย ์
 วิธีปฏิบตัิตวัต่อผู้สูงอายุที่เปน็โรคซึมเศร้า  
 1. ชวนคุย ชวนท ากิจกรรมด้วยกันเรื่อยๆ เช่น ชวนท าอาหาร กนิข้าว ดหูนัง ฟังเพลง 
 2. เก็บของมีคม อาวุธ หรือสารมีพิษในบ้านให้เรียบร้อย อย่าวางเกลื่อนกลาด หรือในที่ที่มองเหน็ไดง้่าย 
 3. ให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ไม่ควรให้ผู้ป่วยปรับเพิม่ ลด หรือหยุดกินยาเอง 
 4. พามาพบแพทย์อยา่งสม่ าเสมอ 
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 กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิัย และนวัตกรรม (อังกฤษ : Ministry of Higher Education,  

Science, Research and Innovation) หรือ อว. เป็นหนึง่ในหน่วยงานระดบักระทรวงของรัฐบาลไทย มีอ านาจ

หน้าที่เกีย่วกับการส่งเสริม สนบัสนุน และก ากับการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวจิัย และการสร้างสรรคน์วตักรรม 

เพื่อการพัฒนาประเทศให้เท่าทนักับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

 กระทรวงนีเ้กดิจากการรวมหนว่ยงานกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย,ี ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงการศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติเขา้ดว้ยกัน โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน

อังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเห็นชอบใหน้าย สมคิด จาตุศรีพทิักษ์ รักษาการในต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม กระทั่งวนัพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราชกจิจานุเบกษา

ได้เผยแพรพ่ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ ได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวง

การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมคนแรก  

   ปจัจบุนั.....  
       ♦ ส่วนราชการระดบักรม 5 หนว่ยงาน และสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั   
ทีม่ฐีานะเปน็นติบิคุคลและมรีะเบยีบบรหิารราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย

การจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษานัน้ๆ  
 *  ส านกังานรฐัมนตร ี
 *  ส านกัปลัดกระทรวง 
 *  กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร 
 *  ส านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิ
 *  ส านกังานการวจิยัแหง่ชาติ 
 *  สถาบนัอดุมศกึษาของรฐัทีเ่ปน็ส่วนราชการ    
♦  หนว่ยงานในก ากบั ซึง่จดัตัง้ตามพระราชบญัญตัเิฉพาะ  

 *  ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

 *  สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ

 *  สถาบนัอดุมศกึษาในก ากบัของรฐั 

 *  ส านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

 *  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม         

♦  รฐัวสิาหกจิ 2 หนว่ยงาน 

 *  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 

 *  องค์การพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ

♦  องค์กรมหาชน 7 หนว่ยงาน 

 *  ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) 

 *  ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 

 *  สถาบนัวจิยัดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) 

 *  สถาบนัวจิยัแสงชนิโครตรอน (องค์การมหาชน) 

 *  สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 *  ศนูยค์วามเปน็เลิศดา้นชวีวทิยาศาสตร ์(องค์การมหาชน) 

 อดตี.....ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) (ปัจจบัุนคอื 
ส านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

มารู้จักกับ..... 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน่วยงานในสังกัด 
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 สรุปกิจกรรมการด าเนนิงานในไตรมาส 4 เดอืน กรกฎาคม - กันยายน  2562                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบ
หนว่ยงานใน 4 หนว่ยงาน คอื 1. คณะวศิวกรรมศาสตร ์2. วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ศนูยฝ์กึอบรมวทิยาเขต      
วงัไกลกงัวล 3. ส านกับรหิารบพติรพมิขุ จกัรวรรด ิและ 4. ส านกังานนติกิาร  

  - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม 

  

- 1 ก.ค. 62 เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตร (โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการ

บริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ รุ่นที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ ห้อง A411 ช้ัน 4 

อาคารสิรินธร  โดย ชาคริยา  รักไทย 

- 3 ก.ค. 62 ประชุมการสรุปรายงานประมวลผลแบบประเมินการน าเสนอระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) 

เพ่ือสนบัสนุนการตัดสินใจ ณ หอ้งไอยรา ช้ัน 3 ส านกังานอธกิารบด ีโดย ผอ.มาลยั และ ทิชากร เกตุแก้ว 

- 24-26 ก.ค. 62  ประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ที ่11 และกระประชุมวชิาการนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ที ่10 ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาติเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่

โดย ผอ.มาลยั  กมลสกลุชัย 

- 5-6 ส.ค. 62 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้บุคลากรแบบ Active Learning มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ เรื่อง “การเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้วัฒนธรรมองค์กรอย่างมอือาชีพ (สายสนับสนุน)       

ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย ผอ.มาลัย กมลสกุลชัย ขวัญใจ  คงชีพ  และศุภรัตน์  วงศ์ศรี  

- 7 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการจัดท ากรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566             

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย  

- 8-9 ส.ค. 62 โครงการประชุมช้ีแจงตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในส าหรบัหนว่ยงานของรัฐ 

รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ โดย ชาคริยา  รักไทย  และจิตสุภา  หนองเป็ด 

- 29 ส.ค. 62 รบัเชิญเป็นวทิยากร โครงการน าเสนอความกา้วหนา้ผลงานในโครงการ “ออมสนิยวุพัฒนร์กัษถ์ิน่ ปี 2562” 

ณ ห้องประชุมใหญ่ 26909 ช้ัน 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย 

- 3 ก.ย. 62 โครงการคา่ยจริยธรรม คณุธรรม เร่ือง “การสง่เสริมจริยธรรม คณุธรรมในสงัคมไทย ดว้ยการสวดคาถาพัน 

เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์” ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดย บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

- 11 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2562    

ณ ห้องประชุมหัสดิน ช้ัน 3 ส านักงานอธิการบดี โดย บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 

- 13 ก.ย. 62 โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน ณ หอประชุมบัวสวรรค์ โดยบุคลากรทุกคนใน

หน่วยงาน 

- 17 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ช้ัน 3 

ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.มาลัย  กมลสกุลชัย   

- 20 ก.ย. 62 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร “เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพดี เพ่ือชีวีมีสุข” ณ หอประชุมบัวสวรรค์      

โดย บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 



ท่ีปรึกษา-บรรณาธิการ  ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการ                                             

นางสาวชาคริยา   รักไทย นางสาวจติสุภา   หนองเปด็   นางสาวขวญัใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว นางศุภรัตน์     วงศ์ศร ี  นางสาวพรนภา   เกตแุก้ว 

พิสูจน์อักษร  นางสาวขวัญใจ   คงชีพ  ออกแบบ     นางศุภรัตน์    วงศ์ศรี 

จัดท าโดย ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ภาพกิจกรรม 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

 

เขา้รว่มโครงการ การเขา้รบัการอบรม  

และกจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 

ยินดตีอ้นรับสมำชกิใหม ่

นำงสำวพรนภำ  เกตแุกว้ 

ต ำแหนง่ นกัตรวจสอบภำยใน 


