อะไรบางที่คุณจะไดเรียนรูในการ
เขากลุมสนับสนุนผูดูแล
 ความรูเรื่องสมองเสื่อม

 แนวทางการรักษาสมอง เสื่อม
 เรียนรูวิธีการตางๆ ในการดูแล
ผูปวย
 วิธีการเผชิญและจัดการกับปญหา
 การปองกันอันตรายและการเกิด
อุบัติเหตุในผูที่มีภาวะสมองเสื่อม
 การชะลอความเสื่อมของสมอง
เรียนรูวิธกี ารดูแลตนเอง เมื่อตองดูแล
ผูปวย
 มีกลุมเพื่อนแบงปน ใหการชวยเหลือ
กําลังใจในการเปนผูดูแลผูปวย เปนตน

วัน เดือน ป

ตารางกิจกรรมสําหรับผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
ประจําป 2563

เวลา

ทุกวันอาทิตยที่ 4 ของเดือน เวลา 9.00 –
12.00 น.

สถานที่

ศูนยเสริมพลังสรางสุขภาพ
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สมาคมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
The Alzheimer’s Disease and Related
Disorders Association
www.azthai.org
Facebook : สมาคมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
Email : azthai2013@gmail.com

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม (ฟรี)
ญาติผูดูแล สํารองที่นั่งไดที่
1. คุณกรรณิกา จันทรฉาย
โทร.086-990-4207
Email: azthai2013@gmail.com
2. อ.สมทรง จุไรทัศนีย
โทร.089-777-1148
Email: ramascu@hotmail.com

กิจกรรมกลุมสนับสนุนผูดูแล
ผูปวยสมองเสื่อม
ประจําป 2563

สมองเสื่อมคืออะไร

สมองเสื่ อม เปนความผิดปกติ ที่ เกิดขึ้ นกับสมอง
ทํ า ให เซลประสาทสมองตาย ผลที่ ตามมา คื อ
ความสามารถในการจดจํ า การคิดอยางเปนเหตุผล
นอยลง การใช ภาษา การคิ ดคํ านวณ และมีผ ลตอ
พฤติกรรมและอารมณ
ภาวะสมองเสื่อมสามารถเกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ
ทุกวัย ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป มีโอกาส
เสี่ยง ตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมไดมาก

การประชุมกลุมสนับสนุนผูดูแล

สมาคมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อมไดจัดใหมีกิจกรรม
กลุมสนั บ สนุ น ผู ดู แ ลสํ า หรั บผู ที่ ทํ า หน าที่ เป นผู ดู แ ล
ผูปวยสมองเสื่อม

การประชุ ม จะจั ด ขึ้น ในวั น อาทิ ต ย ที่ 4 ของ
เดือน เวลา 09.00-12.00 น.โดย

9.00-10.30น. กิจกรรมกลุมสนับสนุน เติมเต็มชีวิตใหกัน
และกั น ผู ดู แ ลทุ ก คนมี สวนรวมในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู
ประสบการณ ร วมกั น ในเรื่ อ งการดู แ ลผู ป วย ให กํ า ลั ง ใจ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน
10.30-12.00 น. ความรูที่เกี่ยวของกับสมองเสื่อม และ
การดูแล จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ

ประโยชนที่ไดรับจาการเขารวมกิจกรรม
กลุมสัมพันธผูดูแล

 ได รั บ ความรู ที่ ทั น สมั ย ในการดู แ ลผู ป วย
สมองเสื่อม
 แลกเปลี่ ย นประสบการณ การดู แ ลผู ป วย
ความรูสึก และแนวทางการแกปญหา
 เปดโอกาสใหผูดูแลผูปวยรับรูวายังมีคนอื่นที่
ประสบป ญหาตาง ๆ เชนเดี ยวกั น ตนเอง
ไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว ยังมีเพื่อนที่คอยให
ความชวยเหลือ ใหกําลังใจ
 อื่นๆ
ตารางกิจกรรมสําหรับผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
ประจําป 2563
ว.ด.ป.

หัวขอ

26 ม.ค.63 มารูจักสมองเสื่อม แนวทางการดูแลรักษากันเถอะ
23 ก.พ.63 สื่อสารกับผูที่มีภาวะสมองเสื่อม:พูดอยางไรใหรู
เรื่อง
22 มี.ค. 63 สานสัมพันธ ครั้งที่ 46 (1/2563)*
26 เม.ย. 63 อยูกับผูที่มีภาวะสมองเสื่อมอยางไรใหเปนสุข
9-10 พ.ค.63 อบรมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อมครั้งที่ 1/2563
24 พ.ค. 63 จังหวะของชีวิต.....ดนตรีบําบัด

ว.ด.ป.
28 มิ.ย. 63

หัวขอ
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 7 (1/2563)**

ยาที่ควรรูในผูที่มีภาวะสมองเสื่อม
เครียดๆ กับปญหาอารมณและพฤติกรรมของ
ผูปวย: ควรทําอยางไร
19-20ก.ย.63 ประชุมวิชาการ วันอัลไซเมอรโลก***
10.11ต.ค.63 อบรมผูดูแลผูปวยสมองเสื่อมครั้งที่ 2/2563
18 ต.ค.63 จะชะลอความเสื่อมของสมองอยางไร
22 พ.ย.63 กายสบาย ใจแจมใส ดวยไทเก็ก
20 ธ.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 8 (2/2563)**
26 ก.ค. 63
23 ส.ค. 63

หมายเหตุ:
 เดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ
ธันวาคม ไมมีกิจกรรมกลุมสนับสนุนผูดูแล
แตจะเปนกิจกรรมสานสัมพันธ และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
 หัวขอการบรรยายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

