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ปัจจุบันประเทศไทยมีสภาพเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในโลกที่ก�ำลังเข้าสู่หรืออยู่ในสังคมผู้สูงอายุ ผู้ซึ่งได้มี
อายุยืนขึ้นจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกับมีวิวัฒนาการของความไม่ปลอดภัย
ทั้งด้านอาหาร สิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ จึงส่งผลให้มีจ�ำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น พยาบาลเป็นบุคลากรที่เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ได้มีประสบการณ์เห็นความก้าวหน้าของภาวะ
สมองเสื่อมที่ผู้ป่วยประสบ สามารถให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้อย่างทันท่วงที
อีกทั้งพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีจำ� นวนมากที่สุดในทีมสุขภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้สามารถดูแล
ผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพและให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบครบวงจรได้
พยาบาลกลุม่ หนึง่ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาส�ำคัญนี้ จากการสนับสนุนของ อาจารย์แพทย์หญิง สิรนิ ทร ฉันศิรกิ าญจน
นายกสมาคมผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม จึงได้กอ่ ตัง้ ชมรมพยาบาลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มแห่งประเทศไทย (Thai Nurses Society
for People with Dementia) ขึน้ ได้มกี ารประชุมครัง้ แรกในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ. ศ. 2555 ทีโ่ รงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผู้ร่วมก่อตั้งมีรายนามดังนี้
อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร
ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
รองศาสตราจารย์สุปาณี
เสนาดิสัย
ที่ปรึกษาประจ�ำสภาการพยาบาล
			
ด้านมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิต
อุปนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
พันเอกหญิงสาลี่
เกลี้ยงเกลา
เหรัญญิกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
			
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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วัตถุประสงค์ ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		

เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม
สร้างเครือข่ายการพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมสู่สังคม
สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อม
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ ช่วยเหลือ และเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิกในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทัง้ ด้านวิชา การ วิจยั และการบริการวิชาการในเรือ่ งการพยาบาล
ผู้ป่วยสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สมาชิกของชมรม มี 3 ประเภท คือ
1.
		
2.
3.
		
		

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา ผูม้ อี ปุ การะแก่ชมรมฯ บุคคลทีค่ ณะกรรมการมีมติเห็นสมควร
ให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก
สมาชิกสามัญ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค
สมาชิกสมทบ ได้แก่
3.1 ผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาพยาบาล
3.2 นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
3
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การสมัครเป็นสมาชิก จะต้องด�ำเนินการดังนี้
1.
2.
		
		
3.

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องช�ำระค่าสมาชิก
สมาชิกสามัญ ช�ำระเงินค่าสมาชิกดังนี้
2.1 ค่าสมาชิกรายปี
500.00
2.2 ค่าสมาชิกตลอดชีพ
1,500.00
สมาชิกสมทบ ค่าสมาชิกรายปี
250.00

บาท ต่อ 5 ปี
บาท
บาท ต่อ 5 ปี

ในการจัดตั้งชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวน 100, 000.00 บาท จาก
อาจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ในระยะแรกเป็นไปได้ด้วยดี ทางชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้เป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การด�ำเนินการของชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย

ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการชมรมฯ ครั้งที่ 1 เรื่องการดูแลผู้ที่มีภาวะ
สมองเสื่อม เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีผู้เข้าประชุม จ�ำนวน 120 คน ผลการประเมินการประชุมส่วนมากอยู่
ในเกณฑ์ดี และเสนอแนะให้มีการจัดประชุมวิชาการทุกปี เรื่องที่น�ำเสนอในการประชุมครั้งที่ 1 นี้ ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร
พยาบาลฉบับนี้ การด�ำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 จะเป็นเรื่องการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างเป็นองค์รวม
(Holistic care for people with dementia) ก�ำหนดจัดในวันที่ 18-19 ธันวาคม พ. ศ. 2557 ณ โรงแรมดิเอมมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร แต่เนือ่ งจากมีขอ้ ขัดข้องบางประการ จึงต้องเลือ่ นการจัด คาดว่าจะจัดในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม
พ.ศ. 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและบริการพยาบาล
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิดหรืออยู่ในภาวะสมองเสื่อม ทางชมรมฯ ยังได้มีแผนงานที่จะจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
การพยาบาลผูป้ ่วยสมองเสื่อมและผูด้ แู ล ซึง่ ขณะนีอ้ ยู่ในระยะร่างหลักสูตรฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมท�ำงาน
ในชมรมฯ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลด้านการพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม ติดต่อได้ที่ส�ำนักงาน
ของชมรมฯ เลขที่ 270 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เนือ่ งจากชมรมฯ เพิง่ เริม่ ก่อตัง้ กรรมการชมรมฯ ร่วมท�ำงานด้วยจิตอาสา เพราะต้องการให้พยาบาลทีม่ คี วามสนใจ
ในการดูแลผูท้ อี่ ยู่ในภาวะสมองเสื่อม มาร่วมกันพัฒนาความรู้และการบริการผู้อยู่ในภาวะสมองเสื่อม โดยมีเป้าหมายให้
ผู้ที่มีแนวโน้มจะเกิด หรือเกิดภาวะสมองเสื่อมแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่พึงจะเป็นไปได้ตามอัตภาพ ในปัจจุบันยัง
มีจ�ำนวนสมาชิกของชมรมฯไม่มาก อาจเนือ่ งจากการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ขอ้ มูลยังไม่ทวั่ ถึง จึงใคร่ขอเชิญชวน
ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกและกรรมการชมรมฯ เนื่องจากกรรมการชุดก่อตั้งฯ ใกล้สิ้นสุดวาระการท�ำงานในปลายปี 2557
นี้ ขอเชิญผู้สนใจติดต่อที่ คุณปิติพร สิริทิพากร นายทะเบียน โทรศัพท์ 084-939-6615 email address: pitiporn1922
@gmail.com หรืออาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์ กรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 089-777-1148 email address:
ramascu@hotmail.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีพยาบาลที่สนใจการดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมมาร่วมกันท�ำงาน
มากขึ้น ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
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