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เกี่่�ยวกี่บัวนัภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่

โรคสมองพิกิารเป็็นความพิกิารอย่า่งหน่�งที่่�ผู้้ �คนเข้ �าใจกนัน�อย่ที่่�สดุ
 

และผู้้ �ที่่�โรคสมองพิกิารที่ั�วโลกมกัจะถูก้มองข้ �าม, ละเลย่ และข้าดที่างเลอืกในการเข้ �ากลุม่  

สิ�งน่�จำาเป็็นต้ �องเป็ล่�ย่นแป็ลง วนัภาวะสมองพิกิารโลก นำาผู้้ �คนที่่�อย่้ก่บัโรคสมองพิกิาร, ครอบครวั, 
 

ผู้้ �สนับสนุน และองคก์รต้า่งๆ จากมากกวา่ 75 ป็ระเที่ศมารว่มกนั  

ที่ั�งหมดน่�เพิื�อให �มั�นใจได �วา่ในอนาคต้ เด็กและผู้้ �ใหญ่ท่ี่่�โรคสมองพิกิารจะมส่ทิี่ธิ,ิ 
 

ช่อ่งที่างและโอกาสเที่า่เที่ย่่มกบัคนอื�นๆ ในโลก

เกี่่�ยวกี่บั หลายลา้นเหตุผุล

โรคสมองพิกิารสง่ผู้ลกระที่บต้อ่ผู้้ �คนมากกวา่ 17 ล �านคนที่ั�วโลก  

นั�นคอืเหต้ผุู้ลนับล �านที่่�จะที่ำาให �ผู้้ �คนได �ย่นิเสย่่งข้องคณุในวนัที่่� 6 ต้ลุาคม เข้ �ารว่มกบัเรา  

ในวนัภาวะสมองพิกิารโลกน่�เพิื�อช่ว่ย่สร �างจติ้สำาน่กและการดำาเนินการเก่�ย่วกบัโรคสมองพิกิาร 
 

จดังานการรวมกลุม่ในความหลากหลาย่ ที่ำาให �โลกน่�ดข่้่ �น  

เพิราะที่กุคนที่่�อย่้ก่บัโรคสมองพิกิารคอืเหต้ผุู้ลแหง่ความมุ่งมั�นเพิื�อการเป็ล่�ย่นแป็ลง
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เร ิ�มต้ �น

ตุดิตุามเรา 
เราคอื @worldcpday บนเฟซบุ �ก, ที่วติ้เต้อร ์และอนิสต้าแกรม 
เราข้อให �คณุแช่รโ์พิสต้ข์้องเราและนำาเนื�อหากลบัมา 
ใช่ �ใหม่ผู่้านแคมเป็ญ่!

คู่่�มอืโซเชีย่ลมเ่ดย่
ส่�วธิิใ่นการโพิสต้เ์ก่�ย่วกบั #MillionsOfReasons (หลาย่ล �านเหต้ผุู้ล)  

บนช่อ่งที่างโซเช่ย่่ลข้องคณุ  

ด �านลา่งน่�คอืคำาแนะนำาในการสง่ข้ �อความสำาหรบัโพิสต้แ์ต้ล่ะป็ระเภที่และ 

คำาแนะนำาเก่�ย่วกบัวธิิก่ารมส่ว่นรว่มกบัผู้้ �ต้ดิต้ามข้องคณุและ 

นำาพิวกเข้ามารว่มเดนิที่างไป็กบัวนัภาวะสมองพิกิารโลก

1. แนะนำาให �ร้ �จกักบั หลาย่ล �านเหต้ผุู้ล

2. เช่ญิ่ผู้้ �ต้ดิต้ามข้องคณุแช่รเ์หต้ผุู้ลข้องพิวกเข้า

3. ให �ความร้ �แกผู้่้ �ต้ดิต้ามข้องคณุกบัแนวคดิผู้ดิๆ  

เก่�ย่วกบัโรคสมองพิกิาร

4. หลาย่ล �านคำาถูาม -  

ช่กัช่วนช่มุช่นให �สนับสนุนการเป็ล่�ย่นแป็ลงที่่�คณุต้ �องการมากที่่�สดุ
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เนื�อหาน่�ออกแบบมาเพิื�อแนะ
 

นำาแคมเป็ญ่ให �กบัผู้้ �ต้ดิต้ามข้องคณุ

ฮีโ่ร�โพิสตุ ์

มเ่หต้ผุู้ลนับล �านที่่�จะรว่มงานและสนับสนุนผู้้ �ที่่�อย่้ก่บัโรคสมอง
พิกิารในวนัที่่� 6 ต้ลุาคม

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

-----ในหน�าถูดัไป็คณุจะพิบความเช่ื�อและข้ �อเท็ี่จจรงิที่่�จะ 

โพิสต้ถ์ูง่------

อย่า่ลมืแท็ี่ก

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

โรคสมองพิกิารสง่ผู้ลกระที่บต้อ่ผู้้ �คนมากกวา่ 17 ล �านคนที่ั�วโลก  

จง่เป็็นเหต้ผุู้ลนับล �านในการจดังาน  
รว่มงานและสนับสนุนผู้้ �ที่่�เป็็นโรคสมองพิกิารในวนัที่่� 6 ต้ลุาคม

เราย่นิดร่บัฟังเหต้ผุู้ลข้องคณุ  
เข้ย่่นหาเราหรอืโพิสต้เ์ร ื�องราวและแจ �งให �เราที่ราบโดย่ใช่ �แฮช่แท็ี่ก 

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

โรคสมองพิกิารสง่ผู้ลกระที่บต้อ่ผู้้ �คนมากกวา่ 17 ล �านคนที่ั�วโลก  

ดงันั�นจง่มเ่หต้ผุู้ลนับล �านที่่�จะที่ำาให �ผู้้ �คนในปั็จจบุนัต้ระหนักใน
จติ้ใจถูง่โรคสมองพิกิาร

ต้วัอย่า่งเช่น่  
“เรากำาลงัข้อให �รฐับาลออกข้ �อกำาหนดให �อาคารที่ั�งหมดเข้ �าถูง่ได �”

#MillionsofReasons

#WorldCerebralPalsyDay

เนื�อหาน่�ที่ำาหน�าที่่�ป็ลกุจติ้สำาน่กและเป็ล่�ย่นความ

เข้ �าใจผู้ดิ  

การใช่ �เนื�อหาที่่�อ �างองิต้ามข้ �อเท็ี่จจรงิที่่�แช่รไ์ด � 
 

เราสนับสนุนให �ใครก็ต้ามที่่�จะเข้ �ารว่มในวนัภาวะ 

สมองพิกิารโลกโพิสต้เ์นื�อหาน่�อก่คร ั�ง

มธิบสัเตุอร ์
เนื�อหาน่�เช่ญิ่ช่วนให �ผู้้ �คนในกลุม่ข้องคณุโพิสต้ ์

เก่�ย่วกบัเหต้ผุู้ลข้องพิวกเข้าในการออกมาพ้ิดและ

รว่มงานโรคสมองพิกิาร

เหตุผุล
องคก์รข้องคณุมเ่ป็� าหมาย่บางอย่า่งให �คณุดำาเนิน

การอย่้ใ่ช่ไ่หม  

ใช่ �พิลงัจากวนัภาวะสมองพิกิารโลกเป็็นวนัแหง่การ

ดำาเนินการเพิื�อข้อสทิี่ธิิ �ที่่�คณุต้ �องการมากที่่�สดุใน

พิื �นที่่�ข้องคณุด �วย่เครอืข้า่ย่ข้องคณุ

หลายลา้นคู่ำาถาม

6 ต.ค.
หลายลา้นเหตผุล

วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค.

วนัภาวะสมองพกิารโลก

คณุรูห้รอืยงั

หลายลา้นเหตผุล
6 ต.ค.

หลายลา้นเหตผุล

วนัภาวะสมองพกิารโลก

บอกเราถงึ
เหตผุล

6 ต.ค.
หลายลา้นเหตผุล

วนัภาวะสมองพกิารโลก

นี�คอืสิ�งที�คณุสามารถทําไดว้นันี�

โพิสตุท์ี่่�แนะนำา

ตุวัอย�างภาพิ
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คู่วามเชีื�อ: ในกี่รณ่ีส�วนใหญ่�โรคู่สมองพิกิี่ารเกี่ดิจากี่กี่าร
ขาดออกี่ซเิจนตุ ั�งแตุ�แรกี่เกี่ดิ

ขอ้เที่็จจรงิ: โรคสมองพิกิารข้องคนสว่นน�อย่เกดิจากภาวะ
แที่รกซ �อนในช่ว่งเวลาแรกเกดิ  
โรคสมองพิกิารข้องคนสว่นใหญ่เ่ป็็นผู้ลรวมมาจากปั็จจยั่เส่�ย่งต้า่งๆ 
ที่่�รว่มกนัระหวา่งต้ั�งครรภ,์ ในช่ว่งเวลาแรกเกดิ,  

และในช่ว่งป่็แรกๆ ข้องช่ว่ติ้

คู่วามเชีื�อ: ทุี่กี่คู่นที่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารมคู่่วามบกี่พิร�อง
ที่างสตุปัิ็ญ่ญ่า

ขอ้เที่็จจรงิ: โรคสมองพิกิารสง่ผู้ลต้อ่การเคลื�อนไหวและที่า่ที่าง 
สำาหรบัผู้้ �ที่่�มค่วามบกพิรอ่งที่างสต้ปัิ็ญ่ญ่า ระดบัความพิกิารจะแต้ก
ต้า่งกนัไป็จากเล็กน�อย่ถูง่รนุแรง แต้ค่นสว่นใหญ่ ่(55%)  

ที่่�อย่้ก่บัโรคสมองพิกิารไม่มค่วามพิกิารที่างสต้ปัิ็ญ่ญ่า

ขอ้เที่็จจรงิ: โรคู่สมองพิกิี่ารเกี่ดิข้ �นไดย้ากี่

ขอ้เที่็จจรงิ: โรคสมองพิกิารเป็็นความพิกิารที่างรา่งกาย่ในวยั่เด็ก
มากเป็็นอนัดบัหน่�งและเป็็นหน่�งในสาเหต้ทุี่่�พิบบอ่ย่ที่่�สดุข้องความ
พิกิารเร ื �อรงัในเด็กโดย่ที่ั�วไป็ ผู้้ �คนมากกวา่ 17 ล �านคนที่ั�วโลกที่่�อย่้่
กบัโรคสมองพิกิาร

คู่วามเชีื�อ: ผ่ท้ี่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารอายุไม�ยนื

ขอ้เที่็จจรงิ: คนสว่นใหญ่ท่ี่่�เป็็นโรคสมองพิกิารมส่ขุ้ภาพิแข็้งแรง
และสามารถูมช่่ว่ติ้อย่้ไ่ด �เที่า่กบัคนป็กต้ ิเหมอืนกบัป็ระช่าช่นที่ั�วไป็

คู่วามเชีื�อ: ผ่ท้ี่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารตุอ้งพิ้�งพิาคู่นอื�น

ขอ้เที่็จจรงิ: ผู้้ �ใหญ่ท่ี่่�อย่้ก่บัโรคสมองพิกิารจำานวนมากอย่้ไ่ด �เอง 
ในข้ณะที่่�บางคนอาจย่งัต้ �องการความช่ว่ย่เหลอือย่้บ่ �าง  

ผู้้ �ใหญ่ท่ี่่�เป็็นโรคสมองพิกิารที่่�อาศยั่อย่้ไ่ด �เอง  

อาจใช่ �ป็ระโย่ช่นจ์ากวธิิก่ารดงัต้อ่ไป็น่�:
• เที่คโนโลย่เ่คร ื�องอำานวย่ความสะดวก,  

รวมที่ั�งอปุ็กรณช์่ว่ย่ในการเคลื�อนที่่�และอปุ็กรณใ์นการเคลื�อน
ย่ �าย่

• การดดัแป็ลงบ �านและที่่�ที่ำางาน เช่น่  

ข้อบบนข้องเคานเ์ต้อรท์ี่่�ต้ำ�าลงสำาหรบัผู้้ �ใช่ �รถูเข็้น
• ผู้้ �ช่ว่ย่ดแ้ลสว่นบคุคล สำาหรบังานที่่�อาจย่าก เช่น่ งานบ �าน

คู่วามเชีื�อ: ผ่ท้ี่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารมล่่กี่ไม�ได ้

ขอ้เที่็จจรงิ: ผู้้ �ใหญ่จ่ำานวนมากที่่�เป็็นโรคสมองพิกิารสามารถูมล่ก้
ได �เอง ไม่มห่ลกัฐานวา่โรคสมองพิกิารมผู่้ลกระที่บต้อ่ภาวะเจรญิ่
พินัธิุข์้องบคุคล นอกจากน่� มเ่พิย่่งสว่นน�อย่ข้องโรคสมองพิกิารที่่�

เกดิจากความผู้ดิป็กต้ทิี่างพินัธิกุรรม และภาวะน่�มกัไม่ได �มาจาก
การถูา่ย่ที่อดที่างพินัธิกุรรม

คู่วามเชีื�อ: ทุี่กี่คู่นที่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารพ่ิดไม�ได ้

ขอ้เที่็จจรงิ: คนสว่นใหญ่ท่ี่่�อย่้ก่บัโรคสมองพิกิารสื�อสารโดย่ใช่ �คำา
พ้ิด ผู้้ �ที่่�เป็็นโรคสมองพิกิารอาจสื�อสารโดย่ใช่ �ที่า่ที่าง,  

ระบบสญั่ลกัษณ ์และอปุ็กรณส์ร �างคำาพ้ิด 

คู่วามเชีื�อ: โรคู่สมองพิกิี่ารเป็็นเชีื �อโรคู่ / เป็็นโรคู่ตุดิตุ�อ

ขอ้เที่็จจรงิ: โรคสมองพิกิารไม่ใช่เ่ช่ ื �อโรคและไม่สามารถูต้ดิต้อ่
จากคนหน่�งไป็ส้อ่ก่คนได � ไม่วา่ในรป้็แบบใดๆ ก็ต้าม 
คณุสามารถูสมัผู้สั, เลน่ หรอืมป่็ฏิสิมัพินัธิไ์ม่วา่กบัเด็กหรอืกบั
ผู้้ �ใหญ่ไ่ด � โดย่ไม่เส่�ย่งที่่�จะแพิรห่รอืรบัเช่ ื �อโรคสมองพิกิารมาที่่�ต้วั
คณุเอง

คู่วามเชีื�อ: ผ่ท้ี่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารมคู่่ณุีภาพิชีว่ติุที่่�ยำ�าแย�

ขอ้เที่็จจรงิ: ในกลุม่ที่่�มร่าย่ได �สง้และราย่ได �ป็านกลางจำานวนมาก  

ผู้้ �ที่่�อย่้ก่บัโรคสมองพิกิารสว่นใหญ่ม่ส่ขุ้ภาพิแข็้งแรงและสนุกกบัการ
ศก่ษาอย่า่งมเ่ป็� าหมาย่, งานอดเิรก และกฬ่า ต้วัอย่า่งเช่น่  
การสำารวจวยั่รุน่ 431 คนที่่�เป็็นโรคสมองพิกิารในย่โุรป็พิบวา่
คณุภาพิช่ว่ติ้ข้องพิวกเข้าอย่้ใ่นระดบัเดย่่วกบัคนรอบข้ �าง  
พิวกเข้าแคร่ะบวุา่คณุภาพิช่ว่ติ้ที่่�ต้ำ�ากวา่มเ่ฉพิาะในสว่นข้อง  

“การสนับสนุนที่างสงัคมจากเพิื�อนและเพิื�อนรว่มงาน”

คู่วามเชีื�อ: ผ่ท้ี่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่ารจะใชีร้ถเข็น

ขอ้เที่็จจรงิ: แม �วา่จะมผู้่้ �เป็็นโรคสมองพิกิารข้ั�นรนุแรงที่่�ใช่ �รถูเข็้น 
แต้ก็่มค่นจำานวนมากที่่�เดนิและวิ�งได �โดย่ไม่ต้ �องมค่นช่ว่ย่  

มเ่พิย่่ง 1 ใน 4 เที่า่นั�นที่่�ไม่สามารถูเดนิได �  

โรคสมองพิกิารสง่ผู้ลกระที่บได �หลากหลาย่แบบ,  
และผู้ลกระที่บข้องมนัแต้กต้า่งกนัไป็ในแต้ล่ะบคุคล 

คู่วามเชีื�อ: โรคู่สมองพิกิี่ารจะมอ่ากี่ารเหมอืนกี่นัทุี่กี่คู่น

ขอ้เที่็จจรงิ: โรคสมองพิกิารเป็็นคำาที่่�ใช่ �เรย่่กกลุม่อาการผู้ดิป็กต้ิ
ที่างระบบป็ระสาที่ที่่�อาจเก่�ย่วข้ �องกบัอาการที่่�แต้กต้า่งกนัมาก 

 

โรคสมองพิกิารแบง่ออกเป็็น 3 ป็ระเภที่หลกัคอื:

• โรคสมองพิกิารช่นิดหดเกรง็
• โรคสมองพิกิารช่นิดการเคลื�อนไหวผู้ดิป็รกต้ ิ 

(โรคสมองพิกิารช่นิดความต้ง่ต้วัข้องกล �ามเนื�อเสื�อมและ/ 
หรอืมอ่าการสั�นหลงัอมัพิาต้)

• โรคสมองพิกิารช่นิดกระต้กุ
การหดเกรง็เป็็นโรคสมองพิกิารช่นิดที่่�พิบบอ่ย่ที่่�สดุ  

บางคนสามารถูมอ่าการรวมกนัข้องสามป็ระเภที่ดงักลา่ว

คู่วามเชีื�อ: โรคู่สมองพิกิี่ารเป็็นภาวะที่่�จะแย�ลงเร ื�อยๆ

ขอ้เที่็จจรงิ: สมองพิกิารโดย่คำาจำากดัความคอืไม่แย่ล่ง  
อย่า่งไรก็ต้าม อาการต้า่งๆ สามารถูเป็ล่�ย่นแป็ลงได �ต้ลอดช่ว่งช่ว่ติ้
เนื�องจากปั็จจยั่อื�นๆ เช่น่ สขุ้ภาพิโดย่ที่ั�วไป็ข้องบคุคลและความ
เป็็นอย่้,่ อาย่,ุ หรอืปั็จจยั่พิื �นฐานอื�นๆ อาการบาดเจ็บที่่�สมองซ่�งเป็็น
สาเหต้ขุ้องสมองพิกิารจะไม่เพิิ�มข้่ �นเมื�อเวลาผู่้านไป็ 

 

แต้จ่ะสง่ผู้ลกระที่บต้อ่รา่งกาย่, โดย่เฉพิาะระบบกล �ามเนื�อและ
กระดก้, เมื�อเวลาผู่้านไป็อาจเป็ล่�ย่นแป็ลงระดบัความสามารถูในการ
เคลื�อนไหว, การที่ำางาน, หรอืความเจ็บป็วด  

การรกัษาสขุ้ภาพิรา่งกาย่ข้องบคุคลที่่�เป็็นโรคสมองพิกิารเป็็นสิ�ง
สำาคญั่

เป้็าหมาย: เปิ็ดโอกาสให �กลุม่ผู้้ �ที่่�เป็็นโรคสมองพิกิารสร �างความต้ระหนักเก่�ย่วกบัข้ �อเท็ี่จ

จรงิข้องโรคสมองพิกิารในเครอืข้า่ย่ดจิทิี่ลัข้องพิวกเข้าที่่�กว �างข้วางข้่ �น ด �วย่ภาพิที่่�ใช่ �

รว่มกนัผู่้านช่อ่งที่างดจิทิี่ลั

เนื�อหาที่ำาลายคู่วามเชีื�อ
จดุป็ระสงคห์ลกัข้องเนื�อหาน่�คอืเพิื�อลบความเช่ื�อที่่�ผู้ดิและบอกข้ �อเท็ี่จจรงิเก่�ย่วกบัโรค

สมองพิกิาร
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ที่รพัิย่ากร
เรามช่่ดุเคร ื�องมอืและอปุ็กรณท์ี่่�สามารถูใช่ �ในการวางแผู้นวนัภาวะสมอง
พิกิารโลกข้องคณุได � เย่่�ย่มช่ม worldcpday.org/tools  
เพิื�อดาวนโ์หลดด �านลา่งน่� สิ�งเหลา่น่�จะได �รบัการแป็ลในหลาย่ภาษาเพิื�อให �
แน่ใจวา่ข้ �อความข้องเราจะกระจาย่ไป็ที่ั�ว

โลโกี่้

• หลาย่ล �านเหต้ผุู้ล - วนัภาวะสมองพิกิาร

โลก 6 ต้.ค.

โป็สเตุอร ์

• โป็สเต้อรพ์ิมิพิ ์หลาย่ล �านเหต้ผุู้ล

• โป็สเต้อรด์จิทิี่ลั หลาย่ล �านเหต้ผุู้ล

เลอืกวางโป็สเต้อรน่์�ในร �านกาแฟ,  

หน�าร �านค �า, หรอืในที่่�ที่ำางานข้องคณุ

สื�อสงัคู่ม

• หลาย่ล �านเหต้ผุู้ลที่่�โซเช่ย่่ลไที่ล ์

• หลาย่ล �านเหต้ผุู้ลที่่�สว่นหวัข้องเฟซบุ �ก

เกี่่�ยวกี่บักี่ารศึก้ี่ษา

• ภาพิที่่�บง่ช่ ่ �ข้ �อม้ลข้องโรคสมองพิกิาร

คอือะไร

• สไลดโ์ช่วข์้องโรคสมองพิกิารคอือะไร

• โป็สเต้อรก์ารวนิิจฉัย่และการรกัษา

• โป็สเต้อรค์ำาโป็รดข้องฉัน

หากคุณต้�องการคำาแนะนำาเก่่ย่วกับวิธิ่การเป็ิดใช่�งาน  
หลาย่ล�านเหตุ้ผู้ล โป็รดต้ิดต้่อ contact@worldcpday.org

6สรา้งสรรคู่โ์ดย พินัธมติุรผ่ท้ี่่�เป็็นโรคู่สมองพิกิี่าร 
(CEREBRAL PALSY ALLIANCE)
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