อะไรบ้างที่คณ
ุ จะได้เรียนรู้ใน
การเข้ากลุ่มสนับสนุนผูด้ แู ล
 ความรูเ้ รือ่ งสมองเสือ่ ม

 แนวทางการรักษาสมอง เสือ่ ม
 เรียนรูว้ ธิ กี ารต่างๆ ในการดูแล
ผูป้ ่ วย
 วิธกี ารเผชิญและจัดการกับปั ญหา
 การป้ องกันอันตรายและการเกิด
อุบตั เิ หตุในผูท้ ม่ี ภี าวะสมองเสือ่ ม
 การชะลอความเสือ่ มของสมอง
เรียนรูว้ ธิ กี ารดูแลตนเอง เมือ่ ต้องดูแล
ผูป้ ่ วย
 มีกลุม่ เพือ่ นแบ่งปั น ให้การช่วยเหลือ
กาลังใจในการเป็ นผูด้ แู ลผูป้ ่ วย เป็ นต้น

วัน เดือน ปี
ตารางกิจกรรมสาหรับผูด้ แู ลผูป้ ่ วยสมองเสือ่ ม
ประจาปี 2561

เวลา
ทุกวันอาทิตย์ท่ี 4 ของเดือน
เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่
ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ
ชัน้ 1 อาคารเรียนรวม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี)
ญาติผดู้ แู ล สารองทีน่ งได้
ั ่ ท่ี
1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย
โทร.086-990-4207
Email: azthai2013@gmail.com
2. อ.สมทรง จุไรทัศนีย์
โทร.089-777-1148
Email: ramascu@hotmail.com

กิจกรรมกลุ่มสนับสนุนผู้ดแู ล
ผูป้ ่ วยสมองเสื่อม
ประจาปี 2561

สมองเสื่อมคืออะไร
สมองเสื่อ ม เป็ นความผิด ปกติท่ีเกิด ขึ้น กับ
สมอง ท าให้เซลประสาทสมองตาย ผลที่ต ามมา
คือ ความสามารถในการจดจ า การคิด อย่างเป็ น
เหตุผลน้อยลง การใช้ภาษา การคิดคานวณ และมี
ผลต่อพฤติกรรมและอารมณ์
ภาวะสมองเสื่อ มสามารถเกิดขึ้นได้กบั คนทุ ก
เพศทุกวัย ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุมากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป มี
โอกาสเสีย่ ง ต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้มาก

การประชุมกลุ่มสนับสนุนผูด้ แู ล
สมาคมผู้ ดู แ ลผู้ ป่ วยสมองเสื่ อ มได้ จ ัด ให้ มี
กิจกรรมกลุ่ม สนับสนุ นผู้ดูแลสาหรับผู้ท่ที าหน้ าที่
เป็ นผูด้ แู ลผูป้ ่ วยสมองเสื่อม

การประชุ ม จะจัด ขึ้ น ในวัน อาทิ ตย์ ที่ 4
ของเดือน เวลา 09.00-12.00 น.โดย
9.00-10.30น. กิจกรรมกลุ่มสนับสนุน เติมเต็มชีวติ ให้
กัน และกัน ผู้ดู แ ลทุ ก คนมีส่ ว นร่ว มในการแลกเปลี่ย น
เรีย นรู้ ประสบการณ์ ร่ว มกัน ในเรื่อ งการดูแ ลผู้ป่ วย ให้
กาลังใจ สนับสนุนซึง่ กันและกัน
10.30-12.00 น. ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสมองเสื่อม และ
การดูแล จากวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญ

ประโยชน์ ที่ได้รบั จาการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผดู้ แู ล
• ได้รบั ความรู้ ที่ทนั สมัยในการดูแลผู้ป่ วย
สมองเสือ่ ม
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วย
ความรูส้ กึ และแนวทางการแก้ปัญหา
• เปิ ดโอกาสให้ผู้ดูแลผู้ป่วยรับรูว้ ่า ยังมีคน
อื่น ที่ป ระสบปั ญ หาต่ า ง ๆ เช่น เดีย วกัน
ตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดีย่ ว ยังมีเพื่อน
ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือ ให้กาลังใจ
• อื่นๆ
ตารางกิจกรรมสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยสมอง
เสื่อม ประจาปี 2561
ว.ด.ป.

หัวข้อ

28 ม.ค.61

วิวฒ
ั นาการการรักษาพยาบาลผูท้ ม่ี ภี าวะ
สมองเสือ่ ม

25 ก.พ.61

ประสบการณ์:การสร้างปฏิสมั พันธ์ในการดูแลผู้
ทีม่ ภี าวะสมองเสื่อม
สานสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 44

25 มี.ค.61
22 เม.ย. 61

ปั ญหาพฤติกรรมและอารมณ์ทพ่ี บบ่อยในผู้
ทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ มและการจัดการ

ว.ด.ป.
19-20 พ.ค.61
27 พ.ค. 61
24 มิ.ย. 61
22 ก.ค. 61
26 ส.ค.61
22-23 ก.ย.61
28 ต.ค.61
20-21 ต.ค.61
25 พ.ย.61
23 ธ.ค. 61

หัวข้อ
อบรมผูด้ แู ลผูป้ ่ วยสมองเสือ่ มครัง้ ที่ 1
กิจกรรมชะลอสมองเสือ่ ม
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 3
เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปพบแพทย์
กฎหมายทีค่ วรรูใ้ นการพิทกั ษ์สทิ ธิคนที
์ เ่ รา
รักเมื่อเป็ นสมองเสือ่ ม
ประชุมวิชาการ วันอัลไซเมอร์โลก
สือ่ สารอย่างไรกับผูท้ ม่ี ภี าวะสมองเสือ่ ม
อบรมผูด้ แู ลผูป้ ่ วยสมองเสือ่ มครัง้ ที่ 2
เครียด ๆๆๆๆ....ทาอย่างไรดี
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ 4

หมายเหตุ:
 เดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ
ธันวาคม ไม่มกี จิ กรรมกลุม่ สนับสนุ นผูด้ แู ล
แต่จะเป็ นกิจกรรมสานสัมพันธ์ และการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
 หัวข้อการบรรยายอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง
ตามความเหมาะสม

