
เคล็ดลบัเกีย่วกบัภาวะสมองเสือ่ม
DEMENTIA TIPS
TIPS FOR FRIENDS

THAI  |  ENGLISH

1

เคล็ดลบัส�ำหรับเพือ่นๆ
เอกสำรฉบบันีเ้ผยแพรเ่คล็ดลบัเล็กๆ นอ้ยๆ เกีย่วกบัวธิทีีค่ณุสำมำรถจะชว่ยเหลอืเพือ่นทีม่ภีำวะสมองเสือ่มและ 
ครอบครัวของพวกเขำได ้โดยคณุสำมำรถสรำ้งควำมแตกตำ่งได ้

“ถงึแมช้วีติของเรำจะเปลีย่นแปลงตลอดไป แตเ่รำกย็งัมชีวีติอยูห่ลงัจำกไดรั้บกำรวนิจิฉัยโรค เรำตอ้งกำร 
ใหค้รอบครัวและเพือ่นๆ ของเรำเดนิเคยีงขำ้งเรำไป ในขณะทีเ่รำก�ำลงัเริม่สรำ้งชวีติใหม”่ Nancy ผูด้แูล กลำ่ว

ขอ้มลูเพิม่เตมิ
Dementia Australia ใหค้วำมชว่ยเหลอื ขอ้มลู ควำมรู ้และ 
ค�ำปรกึษำ โปรดตดิตอ่บรกิำรใหค้วำมชว่ยเหลอืภำวะสมองเสือ่ม 
แหง่ชำต ิ(National Dementia Helpline) ทีห่มำยเลข  
1800 100 500 หรอืเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรำทีเ่ว็บไซต ์
dementia.org.au

ส�ำหรับควำมชว่ยเหลอืดำ้นภำษำ โปรดโทรศพัท ์
ไปทีห่น่วยบรกิำรแปลและลำ่ม ทีห่มำยเลข  
131 450

National Dementia Helpline 1800 100 500 dementia.org.au

กำรแปลเอกสำรข้อมูลฉบับน้ีได้รับทุนจำกกระทรวงบริกำรครอบครัวและชุมชน  
รัฐนิวเซำท์เวลส์ และได้ใช้เอกสำรข้อมูลท่ีได้รับทุนจำกกระทรวงสำธำรณสุขของรัฐบำล 
ออสเตรเลียเป็นพ้ืนฐำน Dementia Australia ©2013 มีกำรทบทวนในปี 2015

เคล็ดลบัส�าหรบัครอบครวั เพือ่น และผูด้แูล
คนทีม่ภีำวะสมองเสือ่มยงัคงมอีำรมณป์กตทิัง้หมดแบบผูใ้หญ ่ 
ถงึแมว้ำ่ ควำมสำมำรถในกำรแสดงออกถงึตวัตนของพวกเขำ 
อำจไดรั้บผลกระทบ นีค่อืเคล็ดลบัเล็กๆ นอ้ยๆ เกีย่วกบัวธิทีีค่ณุ 
สำมำรถชว่ยเหลอืเพือ่นทีม่ภีำวะสมองเสือ่มได ้

1. ชว่ยใหเ้พือ่นของคณุท�าสิง่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งอสิระ
สนับสนุนเพือ่นของคณุทีม่ภีำวะสมองเสือ่ม เพือ่ใหพ้วกเขำ 
ไดท้�ำสิง่ทีพ่วกเขำสำมำรถท�ำไดใ้หม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำได ้
อยำ่ไปควบคมุ ใหเ้วลำ และควำมเป็นสว่นตวัเทำ่ทีพ่วกเขำ 
ตอ้งกำร

2. รบัฟงัและใหเ้วลาในการตอบสนอง
ใหเ้วลำแกเ่พือ่นของคณุในกำรคน้หำค�ำพดูทีพ่วกเขำตอ้งกำรใช ้
ในสมอง อยำ่พยำยำมจบกำรสนทนำ เพยีงแครั่บฟัง อยำ่ท�ำให ้
พวกเขำรูส้กึอำย หำกพวกเขำหลงลมืเรือ่งทีพ่วกเขำก�ำลงัพดู 
อยู่

3. สือ่สารอยา่งชดัเจน
หำกคณุจะถำมค�ำถำมเพือ่น โปรดใชค้�ำถำมปลำยปิด (ตวัอยำ่ง 
เชน่ ค�ำถำมทีม่คี�ำตอบวำ่ ใช/่ไมใ่ช)่ หรอืถำมค�ำถำมทีม่คี�ำตอบ 
ทีช่ดัเจน (ตวัอยำ่งเชน่ คณุอยำกน่ังตรงนีห้รอืตรงนัน้)  
ค�ำถำมปลำยเปิด (ตวัอยำ่งเชน่ คณุก�ำลงัรูส้กึอยำ่งไร หรอืคณุ 
อยำกท�ำอะไรวนันี)้ อำจท�ำใหค้นทีม่ภีำวะสมองเสือ่มรูส้กึสบัสน

4. มเีหตผุลกบัภาวะการสญูเสยีความจ�า
เพือ่นของคณุจะจ�ำทกุอยำ่งไมไ่ด ้แมก้ระทัง่เหตกุำรณท์ีผ่ำ่นมำ 
เมือ่เร็วๆ นี ้อยำ่ไดโ้กรธเคอืง หำกพวกเขำไมส่ำมำรถจ�ำเรือ่ง 
รำวบำงอยำ่งทีพ่เิศษได ้

วธิชีว่ยเหลอืสมาชกิครอบครวั
กำรดแูลคนทีม่ภีำวะสมองเสือ่ม อำจท�ำใหเ้กดิควำมตงึเครยีด 
ทำงอำรมณแ์ละรำ่งกำย สมำชกิครอบครัวบำงคนอำจไมแ่น่ใจ 
ในควำมรูส้กึของพวกเขำเอง และอำจเชือ่วำ่คนอืน่จะไมส่ำมำรถ 
เขำ้ใจไดว้ำ่ พวกเขำรูส้กึอยำ่งไร

มนัเป็นสิง่ส�ำคญัทีต่อ้งจ�ำไวว้ำ่ สมำชกิทกุคนในครอบครัว 
จะไดรั้บผลกระทบจำกภำวะสมองเสือ่มของญำตใินลกัษณะ 
ทีแ่ตกตำ่งกนั ในฐำนะทีค่ณุเป็นเพือ่น คณุสำมำรถท�ำอะไรได ้
มำกมำยเพือ่ชว่ยเหลอืพวกเขำ

1. ตดิตอ่กนัเร ือ่ยๆ
โปรดตดิตอ่กนัเรือ่ยๆ คดิถงึวธิทีีค่ณุสำมำรถชว่ยเหลอืสมำชกิ 
ครอบครัว หมัน่ท�ำงำนอดเิรกหรอืสิง่ทีพ่วกเขำสนใจ บอ่ยครัง้ 

ทีส่มำชกิครอบครัวหรอืผูด้แูล เลกิท�ำกจิกรรมตำ่งๆ ในขณะที ่
ควำมชว่ยเหลอืเล็กนอ้ยนี ้สำมำรถท�ำใหพ้วกเขำมคีวำม
กระตอืรอืรน้ได ้

2. ท�าสิง่เล็กๆ นอ้ยๆ แตม่คีวามหมายมาก
คณุสำมำรถชว่ยท�ำสิง่ประจ�ำวนัตำ่งๆ ได ้ตวัอยำ่งเชน่  
หำกคณุก�ำลงัออกไปท�ำธรุะขำ้งนอก โปรดตรวจสอบกบัสมำชกิ
ครอบครัววำ่มสี ิง่ใดทีพ่วกเขำตอ้งกำรหรอืไม่

3. ใหพ้วกเขามเีวลาพกัผอ่น
อำสำใชเ้วลำอยูก่บัผูท้ีม่ภีำวะสมองเสือ่ม เพือ่ใหส้มำชกิ 
ครอบครัวสำมำรถท�ำสิง่ตำ่งๆ ได ้เชน่ ชอปป้ิง เขำ้รว่มกลุม่ทีใ่ห ้
ควำมชว่ยเหลอื ไปเยีย่มเพือ่น หรอืเพยีงแคม่เีวลำสว่นตวัทีบ่ำ้น

4. ถามอยา่งเจาะจงเมือ่เสนอความชว่ยเหลอื
โปรดเสนอควำมชว่ยเหลอืทีส่ำมำรถปฏบิตัไิด ้ถำมครอบครัว 
อยำ่งเจำะจงวำ่พวกเขำตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอือะไร และดวูำ่ 
คณุสำมำรถชว่ยท�ำงำนตำ่งๆ ไดห้รอืไม ่เชน่ กำรท�ำสวน  
กำรท�ำอำหำร ชอปป้ิง หรอืตรวจสอบวำ่สิง่ใดทีค่ณุสำมำรถ 
ชว่ยได ้

5. เป็นผูฟ้งัทีด่ ี
พยำยำมรับฟังควำมเปลีย่นแปลงทีบ่คุคลนัน้และครอบครัว 
ก�ำลงัประสบอยู ่คณุไมจ่�ำเป็นตอ้งใหค้�ำตอบ แคเ่ป็นผูฟั้ง 
ทีม่คีวำมเห็นอกเห็นใจ อยำ่พยำยำมตัง้ค�ำถำมหรอืตดัสนิ  
แคส่นับสนุนและเห็นดว้ยจะดกีวำ่

6. เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิและมสีว่นรว่ม
กำรเขำ้ใจภำวะสมองเสือ่มจะชว่ยใหค้ณุเป็นเพือ่นทีใ่หค้วำม 
ชว่ยเหลอื พยำยำมเขำ้รว่มกำรประชมุขอ้มลูชมุชนทีไ่มเ่สยี 
คำ่ใชจ้ำ่ยของ Dementia Australia สกัวำระหนึง่



DEMENTIA TIPS

Tips for friends
This Sheet gives you a few tips on how you can support a friend with dementia 
and their family. You can make a difference. 

“Although our lives are changed forever, there is life after diagnosis. We need our 
family and friends to walk alongside us as we build a new life”  Nancy, carer

Tips for families, friends and carers
A person with dementia still experiences all the usual 
adult emotions, even though their ability to express 
them may be affected. Here are a few tips about how 
you can support a friend with dementia. 

1. Help your friend maintain independence

Support your friend with dementia so they can do as 
much as they can for as long as possible. Don’t take 
over. Give the person the time and space they need.

2. Listen and give time for responses

Give your friend time to search their brain for the word 
they want to use. Try not to finish their sentences. 
Just listen and don’t let them feel embarrassed if they 
lose the thread of what they are saying.

3. Communicate clearly

If you ask your friend questions, keep to closed ended 
questions (e.g. with yes/no answers) or ones with 
obvious answers (e.g.’Would you like to sit here or sit 
there?’). Open ended questions (e.g. ‘how are you 
feeling?’ or ‘what would you like to do today?’) can be 
confusing to a person with dementia.

4. Be realistic about memory loss

Your friend will not remember everything, even recent 
events. Don’t be offended if they don’t remember 
something special.

How to support a family member
Caring for a person with dementia can be emotionally 
and physically stressful. Some family members may 
be unsure of their own feelings and may believe others 
cannot understand how they feel.

It is important to remember that ALL members of the 
family are affected in different ways by their relative’s 
dementia. As a friend, you can do a lot to support 
them.

1. Keep in touch

Maintain contact. Think of ways in which you can help 
family members keep up their hobbies or interests. 
Often family members or carers drop out of activities 
when a little assistance could help them stay active.

2. Do little things – they mean a lot

You can help with day-to-day things. For example, if 
you are on your way out to do an errand, check with a 
family member to see if there’s anything they need.

3. Give them a break

Offer to spend time with the person with dementia so 
family members can do things like shopping, attend a 
support group, visit a friend or just have some personal 
time at home.

4. Be specific when offering assistance

Offer practical assistance. Ask the family specifically 
what they need help with and see if you can assist 
with jobs such as gardening, cooking, shopping, or find 
out what is available.

5. Be a good listener

Try to acknowledge the changes the person and their 
family are experiencing. You don’t need to provide 
answers – just be a compassionate listener. Try not to 
question or judge but rather support and accept.

6. Learn more and get involved

Understanding dementia will help you be a supportive 
friend. Try to attend one of Dementia Australia’s free 
community information sessions.
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FURTHER INFORMATION
Dementia Australia offers support, information, 
education and counselling. Contact the National 
Dementia Helpline on 1800 100 500, or visit our 
website at dementia.org.au 

For language assistance phone the 
Translating and Interpreting Service on 
131 450
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