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เก่�ยวักบัวันัภาวัะสมืองพกิารโลก

วนัื้ภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่ซึ่่�งต้รงกี่บัวนัื้ท่� 6 ต้ลุาค์ม
นัื้�นื้เป็ีนื้กี่ารนื้ำาผู้่ท้่�ใช้ช้้ว่ติ้อย่ร่ว่มกี่บัภาวะสมอง
พิกิี่าร ค์รอบค์รัว พัินื้ธีมติ้ร ผู้่ส้นัื้บสนุื้นื้และองค์ก์ี่ร
ในื้ปีระเทศต้า่ง ๆ กี่วา่ 100 ปีระเทศมารวมต้วั
กี่นัื้ ทั �งหมดกี่็ดว้ยเป้ีาหมายท่�จะทำาใหแ้น่ื้ใจวา่ ในื้
อนื้าค์ต้ เด็กี่และผู้่ใ้หญ่ท่่�มภ่าวะสมองพิกิี่ารจะม่
สทิธี ิกี่ารเข้า้ถึง่และโอกี่าสเหมอ้นื้กี่บัค์นื้อ้�นื้ในื้
สงัค์ม

3



4

เก่�ยวักบัการรณรงคู่ใ์นป่ีน่�
สำาหรับวนัื้ภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่ป่ีนื้่� เราต้อ้งกี่ารค์น้ื้หากี่ารพัิฒนื้า
เทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�ย ิ�งใหญ่ค่์รั �งต้อ่ไปี และไมม่ใ่ค์รท่�จะช้ว่ยเราไดด้่
ไปีกี่วา่ช้มุช้นื้ผู้่ท้่�มภ่าวะสมองพิกิี่ารซึ่่�งปีระกี่อบไปีดว้ยปัีจเจกี่บคุ์ค์ลหลาย
ลา้นื้ค์นื้ผู้่ม้แ่นื้วค์ดิสรา้งสรรค์แ์ละปีระสบกี่ารณต์้รง

เราข้อเรย่กี่รอ้งใหท้กุี่ค์นื้ท่�มภ่าวะสมองพิกิี่าร เพิ้�อนื้ ค์รอบค์รัว ผู้่ส้นัื้บสนุื้นื้ 
มารว่มแบง่ปัีนื้แนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�หา้วหาญ่ท่�สดุ ทกุี่แนื้วค์ดิท่�
สง่มามโ่อกี่าสช้นื้ะรางวลั 5,000 เหรย่ญ่สหรัฐ

แนื้วค์ดิข้องทา่นื้จะช้ว่ยสรา้งแรงบนัื้ดาลใจใหแ้กี่ช่้มุช้นื้กี่ารวจัิยและ
เทค์โนื้โลยท่่�จะออกี่แบบวธิีแ่กี่ปั้ีญ่หาดา้นื้เทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�ดข่้ ่�นื้
และมากี่ข้่�นื้

อา่นื้ข้อ้มล่เพิิ�มเต้มิในื้ค์ำาถึามท่�ถึามบอ่ยต้รงนื้่�

ทำาไมจง่เป็ีนื้ธีม่นื้่�
มค่์นื้กี่วา่ 1 พัินื้ลา้นื้ค์นื้ทั�วโลกี่ท่�ใช้ช้้ว่ติ้อย่ร่ว่มกี่บัค์วามพิกิี่าร แต้เ่รากี่ลบั
ยงัค์งใช้ช้้ว่ติ้อย่ใ่นื้โลกี่ท่�ไมไ่ดอ้อกี่แบบมาใหเ้ข้า้ถึง่ได ้โดยท่�นัื้กี่ออกี่แบบ
ผู้ลติ้ภณัฑ์แ์ละอตุ้สาหกี่รรมเทค์โนื้โลยม่กัี่มองข้า้มค์วามจำาเป็ีนื้ท่�ไม่
เหมอ้นื้ใค์รข้องผู้่ท้่�มค่์วามพิกิี่าร

ค์่ม่อ้รณรงค์ว์ันัภาวัะสมืองพกิารโลก พิ.ศ. 2565

https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/FAQ
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แล้วทำาอย่างไรล่ะ

1 สง่แนื้วค์ดิวธิีแ่กี่ปั้ีญ่หาดา้นื้
เทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดไ้ปีท่�  
ideas.worldcpday.org 
ภายในื้วนัื้พิฤหสับดท่่� 29 
กี่นัื้ยายนื้ 2565 (6:00 นื้. ต้าม
เวลามาต้รฐานื้โลกี่)

2 ลงค์ะแนื้นื้แนื้วค์ดิโปีรดท่� ideas.
worldcpday.org โดยจะเปิีด
ลงค์ะแนื้นื้ในื้วนัื้พิฤหสับดท่่� 29 
กี่นัื้ยายนื้ 2565 (6:00 นื้. ต้าม
เวลามาต้รฐานื้โลกี่) และปิีดในื้
วนัื้พิฤหสับดท่่� 6 ต้ลุาค์ม 2565 
(23:00 นื้. ต้ามเวลามาต้รฐานื้โลกี่)

3 ค์ณะกี่รรมกี่ารต้ดัสนิื้จะพิจิารณา
รายกี่ารแนื้วค์ดิท่�ไดรั้บเลอ้กี่  
(ท่�ทา่นื้ลงค์ะแนื้นื้) และค์ดั
เลอ้กี่ 1 แนื้วค์ดิ โดยองิต้าม
ค์วามจำาเป็ีนื้ ผู้ลกี่ระทบ กี่ารเข้า้
ถึง่และกี่ารทำาต้ลาด และผู้่ช้้นื้ะ
จะไดรั้บรางวลัเงนิื้สด 5,000 
เหรย่ญ่สหรัฐ

4 ปีระกี่าศผู้่ช้้นื้ะผู้า่นื้ทางเฟซึ่บุ�กี่
และอนิื้สต้าแกี่รมภายในื้วนัื้ท่� 
14 ต้ลุาค์ม 2565 ผู้่ช้้นื้ะจะไดรั้บ
กี่ารต้ดิต้อ่ผู้า่นื้ทางอเ่มล

อา่นื้ข้อ้มล่เพิิ�มเต้มิในื้ข้อ้กำาหนดและเงื�อนไข้

https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/cpday-terms-and-conditions
https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons/cpday-terms-and-conditions
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เรากำาลงัมืองหาแนวัคู่ดิปีระเภท
ใด

แนื้วค์ดิท่�เป็ีนื้นื้วตั้กี่รรมสำาหรับเทค์โนื้โลยใ่ดกี่็ต้ามท่�สามารถึ
ช้ว่ยปีรับปีรงุกี่ารเค์ล้�อนื้ไหว กี่ารส้�อสาร งานื้ในื้อนื้าค์ต้ กี่ารเลน่ื้
ท่�หลากี่หลาย บา้นื้ท่�เข้า้ถึง่ไดแ้ละช้มุช้นื้สำาหรับผู้่ท้่�ใช้ช้้ว่ติ้อย่่
รว่มกี่บัค์วามพิกิี่าร ทั �งนื้่�อาจเป็ีนื้ผู้ลติ้ภณัฑ์ ์แอปีหรอ้ซึ่อฟต้แ์วร์
สกัี่ช้ิ�นื้กี่ไ็ด ้

แนื้วค์ดิจำาเป็ีนื้ต้อ้งเป็ีนื้แนื้วค์ดิใหมต่้น้ื้ต้ำารับ ดงันัื้�นื้จง่ค์วรบอกี่ใหผู้้่ต้้ดิต้าม
ข้องทา่นื้ทำากี่ารค์น้ื้ค์วา้สกัี่เล็กี่นื้อ้ยกี่อ่นื้สง่แนื้วค์ดิ เพิ้�อใหแ้น่ื้ใจวา่แนื้วค์ดิ
ไมไ่ดม้อ่ย่ก่ี่อ่นื้แลว้

ค์ณะกี่รรมกี่ารต้ดัสนิื้จะปีระเมนิื้แนื้วค์ดิโดยองิต้ามค์วามจำาเป็ีนื้ ผู้ลกี่ระทบ 
กี่ารเข้า้ถึง่ และกี่ารทำาต้ลาด

อา่นื้ข้อ้มล่เพิิ�มเต้มิในื้ค์ำาถึามท่�ถึามบอ่ยต้รงนื้่�
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วธิีก่ี่ารเริ�มต้น้ื้กี่ารรณรงค์ข์้องทา่นื้

ดาวนื้โ์หลดทรัพิยากี่ร
ท่�ใหไ้วใ้นื้หนื้า้ 20 ท่� 
worldcpday.org/resources

ปีระดษิฐข์้อ้ค์วามรณรงค์ข์้องทา่นื้โดย
อาศยัต้วัอยา่งท่�ใหไ้วใ้นื้  
หนา้ 9 - 14

โพิสต้ล์งส้�อสงัค์มและอยา่ลม้ใช้แ้ฮช้
แท็กี่ #MillionsOfReasons และ  
#WorldCPday

ต้ดิต้ามเราเพิ้�อใหไ้มต่้กี่ข้า่วกี่ารรณรงค์์

เราใช้ช้้้�อ @worldcpday  
ในื้เฟซึ่บุ�กี่ ทวติ้เต้อร ์และอนิื้สต้าแกี่รม 
เราข้อสนัื้บสนุื้นื้ใหท้า่นื้แช้รโ์พิสต้แ์ละ
นื้ำาเนื้้�อหาข้องเราไปีใช้ซ้ึ่ำ�า
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ข้อ้ค์วามรณรงค์์
ม ่5 ข้อ้ค์วามสำาค์ญั่สำาหรับกี่ารรณรงค์ ์#MillionsOfReasons:

1. 
แนื้ะนื้ำาโค์รงกี่ารรณรงค์ใ์หผู้้่ต้้ดิต้ามข้องทา่นื้
ร่จั้กี่

2. 
เช้ญิ่ใหผู้้่ต้้ดิต้ามสง่แนื้วค์ดิภายในื้วนัื้ท่� 29 
กี่นัื้ยายนื้

3. 
กี่ระตุ้น้ื้ใหผู้้่ต้้ดิต้ามลงค์ะแนื้นื้ใหแ้นื้วค์ดิต้า่ง ๆ 
ภายในื้วนัื้ท่� 6 ต้ลุาค์ม

4. 
ใหค้์วามร่แ้กี่ผู่้่ต้้ดิต้ามเกี่่�ยวกี่บัค์วามจำาเป็ีนื้ต้อ้ง
มเ่ทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ได ้

5. 
สรา้งแรงบนัื้ดาลใจใหผู้้่ต้้ดิต้ามดว้ยต้วัอยา่ง
เทค์โนื้โลยท่่�เป็ีนื้นื้วตั้กี่รรม

ทา่นื้สามารถึดต่้วัอยา่งค์ำาอธีบิาย
โพิสต้ส์ำาหรับส้�อสงัค์มไดใ้นื้หนื้า้
ต้อ่ ๆ ไปี

อยา่ลม้แท็กี่เราในื้โพิสต้ข์้องทา่นื้ 
@WorldCPday และใช้แ้ฮช้
แท็กี่ #MillionsOfReasons 
และ #WorldCPDay
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แนื้ะนื้ำาโค์รงกี่าร
รณรงค์ใ์หผู้้่ต้้ดิต้าม
ข้องทา่นื้ร่จั้กี่

หลายลา้นเหตผุล
วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค.

ช้มุช้นื้ผู้่ท้่�มภ่าวะสมองพิกิี่ารปีระกี่อบไปีดว้ยปัีจเจกี่บคุ์ค์ลหลายลา้นื้ค์นื้ผู้่ม้แ่นื้วค์ดิสรา้งสรรค์แ์ละปีระสบกี่ารณต์้รง นัื้�นื้เป็ีนื้หลายลา้นื้เหต้ผุู้ลท่�จะช้ว่ยสรา้งวธิีแ่กี่ปั้ีญ่หาดา้นื้เทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ได ้มากี่ข้่�นื้ ดข่้ ่�นื้ ในื้วนัื้ภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่นื้่�

เพิิ�มแนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยท่่�เป็ีนื้นื้วตั้กี่รรมท่�สดุข้องทา่นื้ท่� ideas.worldcpday.org เพิ้�อโอกี่าสช้นื้ะรางวลั 5,000 เหรย่ญ่สหรัฐ

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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เชิญิใหผู้้่ต้ิดิติามืส�ง
แนวัคู่ดิภายในวันัท่� 
29 กนัยายน สง่ 

แนวคดิเทคโนโลยี
ที�เขา้ถงึไดข้องคณุ

มาใหเ้รา!
หลายลา้น
เหตผุล
วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค.

โลกตอ้งการ
ความเชี�ยวชาญของ

ทา่น!

หลายลา้นเหตผุล
วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค. ช้ว่ยใหเ้ราค์น้ื้พิบกี่ารพัิฒนื้าเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�ย ิ�งใหญ่ค่์รั �งต้อ่ไปี โดย

สง่แนื้วค์ดิข้องทา่นื้ และทา่นื้อาจช้นื้ะรางวลั 5,000 เหรย่ญ่สหรัฐ! เรา

ข้อเรย่กี่รอ้งใหช้้มุช้นื้ผู้่ท้่�มภ่าวะสมองพิกิี่ารแบง่ปัีนื้แนื้วค์ดิสรา้งสรรค์แ์ละ

ปีระสบกี่ารณต์้รง

ไปีท่� ideas.worldcpday.org เพิ้�อดแ่นื้วค์ดิและเพิิ�มแนื้วค์ดิข้องทา่นื้เอง!

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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เชิญิใหผู้้่ต้ิดิติามืส�ง
แนวัคู่ดิภายในวันัท่� 
29 กนัยายน

มเีทคโนโลยอีะไรใหมท่ี�อาจทําให ้ชวีติของทา่นงา่ยขึ�นได ้

อะไรคอืปัญหาของผูท้ี�ใชช้วีติอยูร่ว่มกบัความพกิารที�ทา่นตอ้งการแก ้

วนัภาวะ
สมองพกิาร
โลก

เวลาเป็นสิ�งมคีา่ อะไรกนิเวลาของ
ทา่นมากเกนิไป

อปุกรณท์ี�สมบรูณแ์บบสาํหรับ
ทา่นน่าจะเป็นอะไร

เราข้อเรย่กี่รอ้งใหช้้มุช้นื้ผู้่ท้่�มภ่าวะสมองพิกิี่ารซึ่่�งปีระกี่อบไปีดว้ยปัีจเจกี่บคุ์ค์ลหลายลา้นื้ค์นื้ท่�มแ่นื้วค์ดิสรา้งสรรค์แ์ละปีระสบกี่ารณต์้รงมาช้ว่ยใหเ้ราค์น้ื้พิบกี่ารพัิฒนื้าเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�ย ิ�งใหญ่ค่์รั �งต้อ่ไปี ไปีท่� ideas.worldcpday.org เพิ้�อเพิิ�มแนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�หา้วหาญ่ท่�สดุเพิ้�อโอกี่าสช้นื้ะรางวลั 5,000 เหรย่ญ่สหรัฐ!
#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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กระติ้น้ใหผู้้่ ้
ติดิติามืลงคู่ะแนน
ใหแ้นวัคู่ดิติ�างๆ 
ภายในวันัท่� 6 
ติล้าคู่มื

ลงคะแนน 
ใหแ้นวคดิเทคโนโลยี
ที�เขา้ถงึไดท้ี�ทา่นชอบ

กอ่น 6 ตลุาคม

หลายลา้น
เหตผุล
วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค.

ช้ว่ยใหเ้ราค์น้ื้พิบกี่ารพัิฒนื้าเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดท้่�ย ิ�งใหญ่ค่์รั �งต้อ่

ไปี ไปีท่� ideas.worldcpday.org เพิ้�อดแ่นื้วค์ดิทั �งหลายท่�ช้มุช้นื้ผู้่ท้่�

มภ่าวะสมองพิกิี่ารสง่เข้า้มาและลงค์ะแนื้นื้ใหแ้นื้วค์ดิโปีรดภายในื้วนัื้

ท่� 6 ต้ลุาค์ม

เปิีดลงค์ะแนื้นื้แลว้ในื้ข้ณะนื้่� และจะสิ�นื้สดุในื้เวลา 23:00 นื้. ต้าม

เวลามาต้รฐานื้โลกี่ วนัื้พิฤหสับดท่่� 6 ต้ลุาค์ม #MillionsOfReasons 

#WorldCPDay
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กระติ้น้ใหผู้้่ต้ิดิติามืลงคู่ะแนนใหแ้นวัคู่ดิ
ติ�างๆ ภายในวันัท่� 6 ติล้าคู่มื

ถา้อยา่งนั�น…. 
เทคโนโลยทีี�เขา้ถงึ
ไดห้มายถงึอะไรละ่

หลายลา้น
เหตผุล
วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค.

เทคโนโลยทีี�เขา้ถงึได้ หมาย
ถงึ เทคโนโลยทีี�ออกแบบมาเป็น

สากลเพื�อใหผู้ใ้ชท้กุคนที�มคีวาม
สามารถและความพกิารหลาก
หลายสามารถเขา้ถงึได้

ผูท้ี�มคีวามพกิารจะใช ้
เทคโนโลยทีี�เขา้ถงึได้ซึ�งรวม
ถงึทกุสิ�งทกุอยา่งตั �งแตเ่กา้อี�คน
พกิาร เครื�องชว่ยฟัง ไปจนถงึ

สิ�งใสเ่ทยีมตา่ง ๆ

สำาหรับค์นื้จำานื้วนื้มากี่ท่�มภ่าวะสมองพิกิี่ารและค์วามพิกิี่ารอ้�นื้ๆ เทค์โนื้โลยส่ามารถึสรา้งค์วามแต้กี่ต้า่งได ้
มากี่ เราจำาเป็ีนื้ต้อ้งเห็นื้ต้วัอยา่งเทค์โนื้โลยท่่�ผู้่ท้่�มแ่ละไมม่ค่์วามพิกิี่ารสามารถึเข้า้ถึง่ไดอ้ยา่งเป็ีนื้สากี่ลให ้
มากี่กี่วา่นื้่� ไปีท่� ideas.worldcpday.org และเพิิ�มแนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดข้้องทา่นื้เองเพิ้�อโอกี่าส
ช้นื้ะรางวลั 5,000 เหรย่ญ่สหรัฐ

#MillionsOfReason #WorldCPday

โพสติแ์บบ
ภาพสไลด์
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สรา้งแรงบนัดาล
ใจใหผู้้่ต้ิดิติามืดว้ัย
ติวััอย�างเทคู่โนโลย่
ท่�เป็ีนนวัตัิกรรมื

แนวคดิที�
สรา้งแรง
บนัดาลใจ
ใหแ้กท่า่น!

หลายลา้นเหตผุล
วนัภาวะสมองพกิารโลก

6 ต.ค.

ทา่นื้ไดย้นิื้เกี่่�ยวกี่บัแอปีและสายรัดข้อ้มอ้ Wayband หรอ้ยงั มนัื้พิาผู้่ใ้ช้ไ้ปียงัจดุหมายปีลายทางโดยใช้เ้พิย่งกี่ารสั�นื้สะเทอ้นื้ ซึ่่�งเป็ีนื้ปีระสบกี่ารณก์ี่ารนื้ำาทางท่�ไมต่้อ้งใช้ต้้า ไมต่้อ้งใช้ห้ ่และไมต่้อ้งใช้ม้อ้ เป็ีนื้เพิย่งต้วัอยา่งหนื้่�งใหเ้ห็นื้วา่นื้วตั้กี่รรมทางเทค์โนื้โลยเ่ปีล่�ยนื้แปีลงช้ว่ติ้ข้องผู้่ท้่�ใช้ช้้ว่ติ้อย่ร่ว่มกี่บัค์วามพิกิี่ารไดอ้ยา่งไร! เพิิ�มแนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยท่่�เป็ีนื้นื้วตั้กี่รรมท่�สดุท่� ideas.worldcpday.org เพิ้�อโอกี่าสช้นื้ะรางวลั 5,000 เหรย่ญ่สหรัฐ

#MillionsOfReasons #WorldCPDay
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แนวัคู่ดิเพื�อใหผู้้่ช้ิมืเข้า้
มืามืส่�วันร�วัมื

กี่ารปีระช้มุเช้งิปีฏิบิตั้กิี่ารแบบเจอต้วัหรอ้เสมอ้นื้

สรา้งแนื้วค์ดิต้า่งๆ กี่บัช้มุช้นื้
งานื้วนัื้ลงค์ะแนื้นื้
ลงค์ะแนื้นื้ใหแ้นื้วค์ดิท่�สง่เข้า้มายงัโค์รงกี่ารรณรงค์์

งานื้นื้ำาเสนื้อ
แบง่ปัีนื้แนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยใ่หม่ๆ  ท่�เข้า้ถึง่ได ้
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การปีระช้ิมืเชิงิปีฏิบิตัิกิารเรื�อง
หลายลา้นแนวัคู่ดิ
ต้ั �งแต้เ่วลานื้่�จนื้ถึง่วนัื้ภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่ เช้ญิ่ช้มุช้นื้มารวมต้วักี่นัื้และ
สรา้งแนื้วค์ดิในื้กี่ารปีระช้มุเช้งิปีฏิบิตั้กิี่าร ทั �งนื้่�อาจทำาแบบเสมอ้นื้หรอ้เจอ
ต้วักี่ไ็ด ้

กี่ารปีระช้มุเช้งิปีฏิบิตั้กิี่ารค์วรมก่ี่จิกี่รรมเพิ้�อช้ว่ยใหเ้กี่ดิแนื้วค์ดิท่�ย ิ�งใหญ่่
ท่�สดุและฉลาดท่�สดุเทา่ท่�จะเป็ีนื้ไปีได ้เรามต่้วัช้ว่ยรเิริ�มค์วามค์ดิในื้
เว็บไซึ่ต้ท์่�นื้่�

ค์่ม่อ้รณรงค์ว์ันัภาวัะสมืองพกิารโลก พิ.ศ. 2565

https://ideas.worldcpday.org/millionsofreasons


17

การนำาเสนอ
งานื้สดแบบเห็นื้หนื้า้ซึ่่�งผู้่เ้ข้า้รว่มงานื้จากี่ช้มุช้นื้ผู้่ท้่�มภ่าวะสมองพิกิี่าร
สามารถึนื้ำาเสนื้อแนื้วค์ดิเทค์โนื้โลยท่่�เข้า้ถึง่ไดใ้หม่ๆ

เรามค่์ณะอนิื้ฟลเ่อนื้เซึ่อรด์า้นื้ภาวะสมองพิกิี่ารท่�พิด่ค์ยุเกี่่�ยวกี่บั
แนื้วค์ดิและพิด่ค์ยุวา่ต้นื้มองเห็นื้แนื้วค์ดิเข้า้มาในื้ช้ว่ติ้อยา่งไร

ผู้่ช้้มจะถึก่ี่ข้อใหล้งค์ะแนื้นื้เพิ้�อปิีดงานื้ดว้ย!

ทั �งนื้่�เกี่ดิข้่�นื้แบบเจอต้วัหรอ้เป็ีนื้งานื้เสมอ้นื้กี่ไ็ด ้
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งานวันัลงคู่ะแนน
ในื้วนัื้ภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่ นื้ำาช้มุช้นื้มารวมต้วักี่นัื้เพิ้�อลงค์ะแนื้นื้ให ้
แนื้วค์ดิโปีรด

ทา่นื้อาจสรา้งสถึานื้ห่ยั�งเสย่งข้่�นื้ไดท้่�ค์นื้สามารถึลงค์ะแนื้นื้โดยใช้ไ้อ
แพิดและเช้ญิ่ใหผู้้่ท้่�สง่แนื้วค์ดิไดก้ี่ลา่วสนุื้ทรพิจนื้์

ถึา้ทา่นื้ต้อ้งกี่ารโฆษณาปีระช้าสมัพัินื้ธีง์านื้นื้่�ออนื้ไลนื้ ์กี่เ็พิย่งแต้ใ่ช้ ้
กี่ราฟิกี่ส้�อสงัค์มท่�ใหไ้วเ้พิ้�อใหเ้กี่ดิค์วามร่ส้ก่ี่เรง่ดว่นื้และกี่ระตุ้น้ื้ใหค้์นื้
ลงค์ะแนื้นื้ผู้า่นื้ทางเว็บไซึ่ต้์

ค์่ม่อ้รณรงค์ว์ันัภาวัะสมืองพกิารโลก พิ.ศ. 2565
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เคู่ล็ดลบัเพื�อใหส้ ื�อทำาข้�าวั
กี่ารทำาใหช้้อ่งทางส้�อดั �งเดมิทำาข้า่วกี่ารรณรงค์จ์ะช้ว่ยเพิิ�ม
กี่ารเข้า้ถึง่

อนัื้ดบัแรกี่ เราข้อแนื้ะนื้ำาใหท้า่นื้ระบตุ้วันัื้กี่ข้า่วท่�ทำางานื้ในื้
พิ้�นื้ท่�ข้องทา่นื้ท่�ไดร้ายงานื้เร้�องภาวะสมองพิกิี่ารมาแลว้ในื้
อดต่้ ซึ่่�งอาจหมายค์วามวา่นัื้กี่ข้า่วดงักี่ลา่วมแ่นื้วโนื้ม้มากี่
ข้่�นื้ท่�จะรายงานื้เร้�องนื้่�อก่ี่

หลงัจากี่นัื้�นื้ ใช้แ้มแ่บบกี่ารแถึลงข้า่วท่�ใหไ้วเ้พิ้�อแจง้ให ้
นัื้กี่ข้า่วทราบถึง่กี่ารรณรงค์ ์ทา่นื้ค์วรปีรับกี่ารแถึลงข้า่วให ้
เหมาะสมเพิ้�อใหเ้กี่่�ยวข้อ้งกี่บับรบิทในื้ทอ้งถึิ�นื้ เป้ีาหมาย
กี่ารเผู้ยแพิรแ่ละผู้่ช้้มท่�เจต้นื้าไวย้ิ�งข้่�นื้

การแถลงข้�าวั
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ทรพัยากร
เรามช่้ดุทรัพิยากี่รท่�สามารถึใช้ว้างแผู้นื้กี่ารรณรงค์ว์นัื้ภาวะสมองพิกิี่ารโลกี่
ได ้เย่�ยมช้ม worldcpday.org/resources เพิ้�อดาวนื้โ์หลดสิ�งต้า่งๆ ดา้นื้
ลา่ง แต้ล่ะอยา่งเหลา่นื้่�จะแปีลเป็ีนื้ 16 ภาษา เพิ้�อใหแ้น่ื้ใจวา่ข้อ้ค์วามข้อง
เราสามารถึกี่ระจายไปีไดก้ี่วา้งไกี่ล

• ต้ราสญั่ลกัี่ษณห์ลายลา้นื้เหต้ผุู้ล

• 2 x โปีสเต้อร์

• 8 x โซึ่เช้ย่ลไทลส์ำาหรับอนิื้สต้ราแกี่รมหรอ้เฟซึ่บุ�กี่

• 1 x เฮดเดอรข์้องเฟซึ่บุ�กี่

• แมแ่บบกี่ารแถึลงข้า่ว

• เนื้้�อหาใหค้์วามร่ท้่�รวมถึง่:

1. ภาพิท่�บง่ช้่�ข้อ้มล่วา่ภาวะสมองพิกิี่ารค์อ้อะไร

2. สไลดโ์ช้วว์า่ภาวะสมองพิกิี่ารค์อ้อะไร

3. โปีสเต้อร์กี่ารวินื้ิจฉัยและกี่ารรักี่ษา

4. โปีสเต้อรค์์ำาโปีรดข้องฉันื้

20
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ติดิติ�อเรา
ถึา้ทา่นื้ต้อ้งกี่ารค์ำาแนื้ะนื้ำาใดๆ เกี่่�ยวกี่บัข้อ้เสนื้อแนื้ะวธิีก่ี่ระตุ้น้ื้โค์รงกี่ารรณรงค์ ์กี่รณุาต้ดิต้อ่ 

contact@worldcpday.org


