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เพ่ือพัฒนาความรูใหมีความพรอมสำหรับระบบงานใหบริการจายยาในสังคมผูสูงอายุ

2.2 เน้ือหา

1. Facing up to the global challenges of ageing

เม่ือนิยามประชากรสูงวัยวา หมายถึงประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ประเทศไทยจัด

วาเปนประเทศ “สังคมสูงวัย” แลว เน่ืองจากมีประชากรอายุเกิน 60 ปถึงประมาณรอยละ 20 ของประชากร

ท้ังหมดในปจจุบัน และคาดประมาณวาจะเพ่ิมข้ึนเปนประมาณรอยละ 30 ในป ค.ศ. 2050 หรืออีก 28 ปขาง

หนา

สถานภาพของสังคมสูงวัยในประเทศไทย และทิศทางท่ีคาดวาจะเปนไปในอนาคตน้ัน

มีผลกระทบ หลายประการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปล่ียนแปลงในความตองการส่ิงตาง ๆ ในการ ดำรงชีพ

แบบแผนการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป มีผลกระทบท่ี ตองคำนึงถึงเฉพาะไดแก บริการตาง ๆ ของรัฐ เชน การ

ศึกษา สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล ท่ีอยู อาศัย การเดินทางและคมนาคม สวัสดิการสังคม ประเด็นท่ี

เปนผลกระทบตอเน่ืองอยางมีนัยสำคัญคือ ผลกระทบถึงท่ีมาและปริมาณรายไดของรัฐ อันเปนผลจากการ

เปล่ียนโครงสรางประชากรวัยแรงงาน กับผลกระทบถึงปริมาณและประเภทรายจายของรัฐ อันเปนผลจากการ

เปล่ียนโครงสรางประชากรสูงวัย และของประชากรทุกกลุมอายุ

ในระยะท่ีผานมา ประเทศไทยมีความพรอมในการรับมือกับภาวะสังคมสูงวัย ใน

ระดับท่ีดีพอสมควร โดยเฉพาะท่ีเปนแผนและมาตรการระยะส้ันและ ระยะปานกลาง เชน มีการจัดใหมีเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุ สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใตการ ประกันสังคมหรือบัตรทอง สิทธิในการขอลดหยอนภาษีเงินได

สำหรับบุตรท่ีเล้ียงดูบิดามารดา เงินชวยเหลือใน การปรับสภาพท่ีอยูอาศัย หรือการใหกูยืมเงินโดยปลอด

ดอกเบ้ียเพ่ือประกอบอาชีพ



ประเด็นท่ียังคงคางอยูคือนโยบายและมาตรการระยะยาว (5 ปข้ึนไป) ในการเตรียม

การรองรับภาวะ สังคมสูงวัยท่ีจะรุนแรงและมากมิติข้ึนในอนาคต นอกจากน้ัน ประเด็นท่ีตองพิจารณาใหม รวม

ท้ังทบทวนและปรับปรุงจากแนวคิดเดิม เชน การเตรียมการรองรับการขาดแคลนแรงงานท้ังระบบ ซ่ึงเช่ือมโยง

ถึงการเตรียมการเก่ียวกับการรับคนเขาเมือง การสนับสนุนภาคเอกชนใหมีบทบาทมากข้ึนและใหเปน

รูปธรรม...
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รูปธรรม ในสวนท่ีเก่ียวกับการดำรงชีพและสุขภาพของผูสูงอายุ โดยเฉพาะดานท่ีอยูอาศัย อาหาร และการดูแล

สุขภาพ การปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบ โดยเฉพาะ ภาษีทางตรงท่ีเก่ียวกับการดำรงชีพของผูอายุ (เชน

ภาษีเงินได ภาษีท่ีดิน ภาษีมรดก) กับภาษีทางออม ซ่ึงกระทบผูสูงอายุโดยตรง และเปนฐานรายไดหลักของรัฐ

ประเด็นท่ีนักวิชาการยังติดตามศึกษาและยังไมสามารถสรุปผลชัดเจนนักคือ ผลกระ

ทบตอผูสูงอายุ ท่ีเกิดจากระบาดของโควิด-19 ซ่ึงอาจมีผลตอสุขภาวะและภาระการรักษาพยาบาลใน อนาคต

ประเด็นสำคัญประเด็นหน่ึงท่ีจำเปนมากแตอาจยังไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร คือ

ประเด็นคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงไมใชเพียงมีปจจัย 4 ใหพอดำรงชีวิต แตคือการดำรงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี

และมีคุณคาตามท่ีเปนไปไดในแตละชวงอายุ

2. The Secret of Okinawan Longevity: lesson for the world preparedness

for ageing society

โอกินาวาเคยเปนประเทศอิสระ จนกระท่ังกลายเปนจังหวัดทางตะวันตกสุดของ

ประเทศญ่ีปุนในป พ.ศ. 2422 ชาวโอกินาวาไดรับการยอมรับวาเปน “Blue Zone” (ภูมิภาคท่ีมีอายุยืนยาว)

แหงแรกและยังเปนประชากรท่ีมีอายุยืนยาวท่ีสุดในโลกอีกดวย กลไกท่ีแนนอนยังถกเถียงกันอยู แตวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมนาจะเปนปจจัยสำคัญ เชนอาหารจากพืชซ่ึงมีแคลอร่ีต่ำ แตมีไฟโตนิวเทรียนทสูง การออกกำลัง

กายเปนประจำ และประเพณีทางจิตวิทยาและสังคม ปจจัยด้ังเดิมเหลาน้ีเสริมดวยการรักษาพยาบาลท่ีทันสมัย

สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมสุขภาพน้ีสัมพันธกับปจจัยทางชีวภาพท่ีปกปองรางกาย เชน ระดับคอเลสเตอรอลท่ีดี

ตอสุขภาพ ระดับการอักเสบต่ำ ระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินท่ีลดลง ความดันโลหิตลดลง และมวลกายไม

ติดมันสูงข้ึน (Lean body mass) ปจจัยเหลาน้ีเช่ือมโยงกับทางกายภาพสูง และฟงกช่ันการรับรูในผูสูงวัย และ

ความเส่ียงต่ำตอโรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง โดนเฉพาะโรคมะเร็งท่ีเกิดจาก hormones เชน มะเร็ง

เตานม มะเร็งตอมลูกหมากเปนตน

3. Dementia in the elderly: impact, management and future treatments

ประชากรท่ัวโลกมีประมาณ 50 ลานคนท่ีมีภาวะสมองเส่ือม และในอี 20 ปขางหนา

คาดวาจะมีผูปวยโรคสมองเส่ือมเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา จากการทบทวนอยางเปนระบบ (Systematic review)

โดย Prince และคณะ เก่ียวกับแนวโนมท่ัวโลกในดานความชุก อุบัติการณ และอัตราการเสียชีวิตในภาวะสมอง

เส่ือม พบวาอยูในระดับปานกลาง หลักฐานท่ีสอดคลองกันบงช้ีวา อุบัติการณของภาวะสมองเส่ือม อาจลดลง

ใน HIC ยกเวนหลักฐานบางอยางท่ีมีผูปวยสมองเส่ือมเพ่ิมข้ึนในประเทศท่ีมีรายไดประชากรอยูในระดับต่ำถึง

ปานกลาง โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศในทวีปเอเชีย ปจจุบันไดจำแนกระดับของภาวะสมองเส่ือมโดย utilizing



clinical และตัวบงช้ีทางชีวภาพ (biomarkers) เปน ภาวะกอนมีอาการ หรือ subjective cognitive decline

(SCD) ภาวะท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาเล็กนอย หรือ mild cognitive impairment (MCI) และ ภาวะ

สมองเส่ือม สัญญาณแรกของภาวะท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาควรไดรับการแกไข เพ่ือรักษา reversible

causes, ปองกันไมใหเกิดภาวะกอนมีอาการ และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน

ตัวบงช้ีทางชีวภาพ (biomarkers) ของโรคอัลไซเมอร (Alzheimer Disease : AD)

แบงออกเปน A (amyloid), T (Tau) และ N (neuronal injury) ปจจุบันมีการนำ x มาใชในการจำแนก ATN

X หมายถึงการเส่ือมสภาพของ Synaptic, พยาธิสภาพของระบบหลอดเลือด, การกระตุน microglia หรือ

การมีสวน...
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การมีสวนรวมทางพันธุกรรมอ่ืนๆ ไดมีการนำตัวบงช้ีทางชีวภาพ (biomarkers) เหลาน้ี มาทำการคัดกรองเพ่ือ

คนหา case ในการทำวิจัยทางคลินิกในการติดตามการรักษา คนหาปจจัยเส่ียงของโรคอัลไซเมอร

ตัวบงช้ีทางชีวภาพ (biomarkers) ของโรคอัลไซเมอร (Alzheimer Disease : AD)

ปจจัยเส่ียงของโรคอัลไซเมอร (Alzheimer Disease : AD) สามารถแบงออกไดเปน

ชวง early life, midlife และ late life ส่ีสิบเปอรเซ็นตของปจจัยเส่ียงสามารรถปรับเปล่ียนได อาการทาง

คลินิกของภาวะสมองเส่ือมรวมถึงผลกระทบตอการรับรู ปญหาทางจิตเวช และชีวิตประจำวัน การบริหาร

จัดการ 3 ประเด็นน้ีเก่ียวของกับการรักษาโดย Pharmacological และ non-Pharmacological

Acetyl cholinesterase inhibitors และ Memantine antagonist เปนยารักษา

ตามอาการของโรคอัลไซเมอร (Alzheimer Disease : AD) และ ภาวะสมองเส่ือมจากระบบหลอดเลือด

(Vascular Dementia) มานานหลายสิบป ปจจุบัน Aducanumab ไดรับอนุญาตสำหรับการรักษาในผูปวยโรค

อัลไซเมอร (Alzheimer Disease : AD) ในสหรัฐอเมริกา คณะอนุกรรมการของ American Academy of

Neurology ไดจัดทำรายงานอาการไมพึงประสงค จากการใช Aducanumab ในผูปวยโรคอัลไซเมอร

(Alzheimer Disease : AD) เพ่ือใชในการตัดสินใจในการใชยา สวนยาอ่ืนๆอยูในระหวางการทดลองทางคลินิก

และคาดวาวาในอนาคตอันใกลนาจะมีการรักษาแบบใหมในในผูปวยโรคอัลไซเมอร (Alzheimer Disease :

AD)

4. Enhance Mental Wellbeing: The Roles of Nutrients and Herbs

ภาวะทางจิตท่ีดี เปนสภาวะท่ีบุคคลสามารถรับมือกับความเครียดในแตละวันได และ

ใชความสามารถทางสติปญญาและอารมณตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ความสามารถในการสรางความ

สัมพันธท่ีเติมเต็มและการเช่ือมตอท่ีลึกซ้ึงอยางมีประสิทธิผลและสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงได

ทฤษฎีหน่ึงท่ีพัฒนาข้ึนมาเก่ียวกับการตอบสนองตอความเครียดของมนุษยคือ General adaptation

syndrome (GAS) แบบจำลอง GAS อธิบายสามระยะท่ีแตกตางกันของการตอบสนองความเครียด สองระยะ

แรกเกิดข้ึนระหวางท่ีมีความเครียดอยางเฉียบพลัน และเปนเร่ืองปกติในชีวิตประจำวัน ในทางตรงกันขาม

ความเครียดเร้ือรังจะผลักดันใหเขาสูระยะท่ีสาม ซ่ึงทาทายกลไกการเผชิญปญหา และนำไปสูความออนลาใน

ท่ีสุด



ความเครียดเร้ือรังเพ่ิมระดับ Cortisol และสามารถทำใหเกิดโรคเร้ือรังและความผิด

ปกติไดหลากหลาย รวมถึงรบกวนจังหวะชีวิตของรางกาย เพ่ิมความดันโลหิต กระทบผลของอินซูลินในทาง

ตรงกันขาม ลดการสรางกระดูก เพ่ิมระดับโซเดียมและทำใหไตเก็บกักของเหลวเพ่ิมข้ึน ทำใหเกิดความไมสมดุล

ของฮอรโมนหลายชนิด เปล่ียนแปลงองคประกอบของจุลินทรียในลำไส และกดภูมิคุมกัน มีเคร่ืองมือหลาย

อยางในการทำความเขาใจความรุนแรงของความเครียด ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเครียดท่ีได

รับความนิยมมากท่ีสุดคือ PSS ซ่ึงเปนแบบสอบถาม 10 ขอ โดยจะถามถึงขอบเขตของความคาดเดาไมได การ

ควบคุมไมได และการประสบกับปญหาในชีวิต

สถาบัน Blackmores ไดเสนอแนวคิดเร่ือง Mental Wellbeing Spiral (MWS) และ

ไดพัฒนากรอบการส่ังจายสารอาหารและสมุนไพรเพ่ือใหมีสุขภาพจิตท่ีดี มีสารอาหารหลายชนิดท่ีสนับสนุน

MWS เชน กลุมวิตามินบี ซ่ึงเปนหน่ึงในสารอาหารยอดนิยมท่ีสามารถนำมาใชในการบำบัดเพ่ือจัดการกับ

สภาวะความเครียดตางๆ มีหลักฐานบงช้ีวาอาจจำเปนตองใชในปริมาณท่ีเกินจากท่ีแนะนำในภาวะปกติ

แมกนีเซียม เปนแรธาตุสำคัญม่ีมีบทบาทเก่ียวกับกลามเน้ือและเสนประสาท ทำหนาท่ีควบคุมความดันโลหิต

และสนับสนุน...
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และสนับสนุนระบบภูมิคุมกัน นอกจากน้ีแมกนีเซียมยังมีบทบาทในการจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล

การนอนไมหลับ

5. Hepatic Clearance Decline and Pharmacokinetic Changes with Ageing

ประชากรผูสูงอายุ (อายุเกิน 65 ป) ของโลก คาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน สองเทาภายในป

2550 โดยจะมีผูสูงอายุในวัย 80 และ 90 เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรมีนอย นอกจากน้ี

ส่ิงสำคัญท่ีควรทราบคือ การรักษาดวยยาในผูสูงอายุสัมพันธกับความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนของปฏิกิริยาระหวางยาจาก

การใชยาหลายชนิด หลังจากยาเขาสูรางกาย ตับ และไตมีหนาท่ีเผาผลาญและขับออกจากรางกาย ในผูสูงอายุ

การทำงานของตับ และไตลดลง การเผาผลาญและขับออกจากรางกายชาลง มีผลทำใหระดับยาในเลือดสูงข้ึน

ทำใหเกิดผลขางเคียงท่ีคาดการณไมไดงายข้ึน ดวยเหตุน้ีจึงจำเปนตองปรับขนาดยา ตามระดับการทำงานของ

อวัยวะท่ีเส่ือมไป

ดวยเหตุท่ีการเมทาบอริซึมของยาท่ีตับ มีความหลากหลาย และระดับยาในเลือดแตก

ตางกันไปในยาแตละชนิด จนถึงปจจุบันน้ียังไมมีการวิเคราะหใดท่ีนาเช่ือถือในขอบเขตของความสัมพันธ

ระหวางอายุและยา อยางไรก็ตามไดมีการพยายามประมาณการเปล่ียนแปลงทางสรีระเชิงปริมาณในผูสูงอายุท่ี

มีผลตอการเมทาบอริซึมท่ีตับ

หากสันนิษฐานวา clearance variation ของยาแตละชนิด ข้ึนอยูกับอายุ การ

clearance ท่ีตับสามารถนำมาคำนวณอายุได จากผลการคาดการณ (Predicted) พบวา Hepatic clearance

ของคนอายุ 80 ป ต่ำกวาของคนอายุ 40 ป ประมาณ 30 เปอรเซ็น และ 40 เปอรเซ็น ท่ีอายุ 90 ป โดยมีอัตรา

การลดลงอยูท่ี 0.8 เปอรเซ็นตอป ต้ังแตอายุ 40 ปเปนตนมา

6. Immuno (biology) from basic science to applications



T cell มีบทบาทในการตอบสนองทางภูมิคุมกันแบบจำเพาะตอแอนติเจนท่ีถูกจับอยู

กับโมเลกุล major histocompatibility complex (MHC) ท่ีปรากฏอยูท่ีผิวของ antigen presenting cells

(APCs) ความรูเก่ียวกับการสงสัญญาณภายในเซลลของ T cell receptor (TRC) และการควบคุมการสง

สัญญาณน้ี ซ่ึงนำไปสูการกระตุน T cell ไดกอใหเกิดความกาวหนาท่ีสำคัญในการประยุกตใชเพ่ือรักษาผูปวย

ดวยภูมิคุมกันบำบัดดวย T cell อยางไรก็ตาม กลไกของการสงสัญญาณของ TCR น้ันยังไมเปนท่ีเขาใจอยาง

สมบูรณ ความเขาใจท่ีมากข้ึนเก่ียวกับการกระตุน TCR และการสงสัญญาณภายในเซลล ซ่ึงนำไปสูการทำงาน

ของ T cell ในระบบ ภูมิคุมกัน สามารถเพ่ิมประสิทธิผลและลดผลขางเคียงในการประยุกตใช T cell สำหรับ

immunotherapy ไดอยางมาก อน่ึงหาก T cell ทำหนาท่ีไมเหมาะสมซ่ึงอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการเกิดโรค

autoimmune หรือภูมิตานทานทำลายตนเอง ภาวะน้ีอาจถูกควบคุมไดหากทราบเก่ียวกับการทำหนาท่ีของ

โปรตีนตาง ๆ ท่ีพบเฉพาะใน T cell งานวิจัยปจจุบันน้ีไดมาจากความรูกอนหนาน้ีเก่ียวกับบทบาทของโปรตีน

ตัวปรับช่ือ non-catalytic region of tyrosine kinase (Nck) ในการสงสัญญาณต้ังตนของ TCR (proximal

TCR signaling) เม่ือมีการกระตุน T cell เก่ียวของกับการทำงานของโปรตีนตางๆ ท่ีรวมทำหนาท่ีใน TCR

signaling complex มีวัตถุประสงคปลายทางเพ่ือสามารถควบคุมการทำงานของ T cell และอาจนำไป

ประยุกตใช ในการบำบัดดวยภูมิคุมกัน เชน สำหรับผูปวยโรคมะเร็ง ดวยเหตุน้ี จึงมีการใช T cell model  ตาง

ๆ รวมกับเทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกันและชีวสารสนเทศ เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีเก่ียวของกับการกระตุนและการทำ

งานของ T cell ได ท้ังน้ีในกระบวนการทำวิจัยน้ียังมีสวนในการสรางบุคลากรดานการวิจัยเก่ียวกับภูมิคุมกัน

ของ T cell เพ่ือสรางความเขมแข็งในการสรางองคความรูและการประยุกตใชเพ่ือการแพทยในประเทศไทย

ตอไป…
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ตอไป

7. Anti-ageing products; beauty from inside & out

สุขภาพโดยรวมเปนสวนประกอบของรางกายและจิตใจ ตามหลักการของแพทยแผน

ไทย รางกายมนุษยประกอบดวย 4 องคประกอบ หรือท่ีเรียกวา ธาตุเจาเรือน คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ มนุษย

แตละคนจะถูกจำแนกออกตามธาตุซ่ึงสัมพันธกับรางกายและจิตใจ การแสดงออกของลักษณะนิสัยของแตละ

คน เชน อารมณ ภาวะจิตใจ ทิศทาง สี รสนิยม ลักษณะรางกาย ความเจ็บปวย และ รูปแบบความคิด เปนตน

ซ่ึงมีท้ังขอดีและขอเสีย ไดรับอิทธิพลจากธาตุเจาเรือนท้ังส้ิน ดังน้ันมนุษยสามารถดูแลสุขภาพไดดวยการ

ควบคุมและปรับสมดุลตามธาตุของแตละคน

จากการศึกษาพืชสกัดพบวา

- A. vera 50% ethanolic extract showed importantly pro-collagen type 1

systhesis activity. It has potential to be used as an anti-aging agent. Moreover, it showed

anti-tyrosinase, antioxidant and anti-glycation activities.

- C. sativus 50% ethanolic extract showed antioxidant and

anti-inflammatory activities. It can use as antioxidant and anti-inflammatory agent, but they



are not strong. However, it can provide another property, especially moisturizing agent to the

cosmetics product.

- A. galanga 50% ethanolic extract showed antioxidant and

anti-inflammatory activities. It can be used as antioxidant and anti-inflammatory agent of high

potency than C. sativus extract.

- P. emblica 50% ethanolic extract showed higher antioxidant,

anti-tyrosinase, anti-inflammatory and anti-glycation activities than other extracts. It has

potential to be used as antioxidant, lightening, antiinflammatory and anti-aging agents.

Moreover, It showed delay effect of pro-collagen type 1 synthesis activity and rich of tannin

that can be used to reduce extra oil on skin.

8. Physical and Spiritual activities for successful ageing

ชัยชนะแหงความชราเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนกำหนดไดดวยการกระทำของตนเอง แมกฎ

แหงธรรมชาติจะนำพาความเส่ือมมาสูรางกาย แตการเตรียมพรอมในมิติผสมผสานระหวางกายและจิตวิญญาณ

สามารถวางแผนและลงมือกระทำไดทุกชวงวัยตลอดชีวิต จากคำกลาววา “การเคล่ือนไหวคือยารักษาโรคท่ีดี

ท่ีสุดขนานหน่ึงในการมีชีวิตอยู” ดังน้ันผูสูงวัยควรคงสภาพการเคล่ือนไหวดวยตนเองอยางอิสระใหนานท่ีสุด

เทาท่ีจะกระทำได ระบบการเคล่ือนไหวทำใหเกิดกิจกรรมทางกายมากมายแตส่ิงท่ีทำงานคูขนานไปดวยคือการ

ทำงานของระบบลิมบิก (limbic system) ท่ีเก่ียวของกับอารมณและความรูสึก

การออกแบบกิจกรรมทางกายจึงไมเนนผูสูงวัยไปในการออกกำลังกายและการ

เคล่ือนไหวในการทำกิจวัตรตาง ๆ เทาน้ัน หากการออกแบบกิจกรรมทางกายตองสัมพันธไปกับระบบทางจิต

วิญญาณ โดยการเร่ิมตนจากหลักการเปล่ียนทัศนคติภายใน (inner transformation) สอดคลองไปกับการ

ปรับเปล่ียน…
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ปรับเปล่ียน neuroplasticity ในสมอง ภายใตกุญแจสำคัญคือ กิจกรรมมีความสดใหมและมาจากความชอบ

ของผูฝก

จาก stage of motor control มีลำดับคือ สงเสริมรางกายใหมีการเคล่ือนไหว

(mobility) ความม่ันคง (stability) การควบคุมการเคล่ือนไหว (controlled mobility) และพัฒนาเปนทักษะ

(skill) เม่ือปรับเปล่ียนเปนโปรแกรมการออกกำลังกายจึงจำแนกเปนการเคล่ือนไหวท่ีเพ่ิมกำลัง ความทนทาน

ความยืดหยุน และความสมดุลในการทรงทาเปนสำคัญ กิจกรรมทางกายท่ีสนุกสนานและตรงกับความชอบของ

ผูสูงวัย เปนการเร่ิมตนกระตุนใหเกิดการทำงานระหวางเซลลประสาทผานสารส่ือประสาทชนิด dopamine

และเม่ือพัฒนาเปนทักษะจึงกลายเปนทำงานผาน glutamate และยังสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลง

neuroplasticity ในทางบวกอีกดวย

โดยสรุป Physical and spiritual activities for successful ageing เปนแนวทาง

การออกแบบการเคล่ือนไหวแหงความสุขในวัยชรา เพ่ือชะลอการเส่ือมถอยของสมรรถภาพทางกายซ่ึงอาจสง



ผลตอจิตใจ รวมถึงการปองกันโรคทางระบบตาง ๆ อันเน่ืองมาจากความเส่ือมสภาพของรางกายอยางมี

ประสิทธิภาพ

2.3 ประโยชนท่ีไดรับ

ตอตนเอง : ทำใหไดเห็นภาพท้ังในเชิงนโยบาย โรคและผลกระทบท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผูสูงอายุ การหลีกเล่ียงความเจ็บปวยของผูสูงอายุ รวมถึงความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรท่ีจะชวยใหมนุษยมีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน

ตอหนวยงาน : นำความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการใหบริบาลผูปวยสูงอายุท้ังดานรางกาย

และการใชยา

สวนท่ี ๓ ปญหา/อุปสรรค เน้ือหาสาระคอนขางมาก ลงรายละเอียดลึก ทำใหมีเวลาในการทบทวนนอย

สวนท่ี ๔ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความรูท่ีไดรับจะชวยในการพัฒนากระบวนการทำงานใหเกิดประโยชน

สูงสุดกับหนวยงาน โรงพยาบาล และผูใชบริการ

(ลงช่ือ)

(นางสาวสีวิกา อยูสุข)

เภสัชกรชำนาญการ

สวนท่ี ๕ ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา


