
តើ�ើព្រួ�យួបារម្ភភ 

អំំ�ើការគិិ�  

និិងការចងចាំ ំ
របស់់អំនកឬ?
តទៅ�ទៅ�ះគឺឺជាកិិច្ចចការដែ�លអ្ននកិអាច្ចទៅ�ើ�បា�





ទៅត�អ្ននកិបា�កិត់សម្គាា ល់ទៅ��ញការផ្លាា ស់បូ្តូ�រទៅ�កិន�ងការគិឺត 

 

ឬអាកិប្តូបកិិរយិារប្តូស់អ្ននកិទៅ�? ទៅត�អ្ននកិម្គា�ការព្រួ�យួបារម្ភភ
 

អំ្ន��ការប្តូទៅងើ��ទៅ��ង��វ�ំទៅ�� រភាំងំកិន�ងការច្ចងចាំរំប្តូស់អ្ននកិទៅ�?

ព្រួប្តូដែ�លជាអ្ននកិបា�កិត់សម្គាា ល់ទៅ��ញការផ្លាា ស់បូ្តូ�រទាំងំ
 

ទៅ�ះទៅ�កិន�ងសម្គាជិិកិព្រួកិមុ្ភព្រួគឺសួារ ឬមិ្ភតូភកិូិរប្តូស់អ្ននកិ?

កិតូ្តាជាទៅព្រួច្ច��អាច្ចប្តូណូ្តាលឱ្យយម្គា�ការផ្លាា ស់បូ្តូ�រ�ល់ការគិឺត ឬ

ការបាត់ប្តូង់ការច្ចងចាំ។ំ ទាំងំទៅ�ះ រមួ្ភ ម្គា�៖

 • ការត្តា�តឹងចិ្ចតូ

 • ឈឺឺចាំប់្តូ

 • ជំិងឺរ៉ាំ� រំ៉ៃរ �

 • ថ្នាំន ទំៅ��យមួ្ភយចំ្ច�ួ�

 • ស�រ៉ាំ

 • អ្នស់កិម្គាា ងំ។

ទៅ�លខ្លះាះ ទៅរ៉ាំគឺសញ្ញាា គឺឺជាសញ្ញាា រ៉ៃ�ជំិងឺវទៅងើងសាា រត�ទៅ�

�ំណ្តាក់ិកាល�ំប្តូ�ង។ 

ការផ្លាា ស់់បូ�រសំ់ខាន់ិៗកន�ងការចងចាំ ំ
 

មិ្ភនិមានិលកខណៈៈធម្ភមតាតើ� 

តើ�កន�ងអាយ�ណាមួ្ភយ។ 

ព្រួប្តូសិ�ទៅប្តូ�អ្ននកិកំិ��ងជួិប្តូព្រួប្តូ�ះការលំបាកិ 
 

អ្ននកិគួឺរដែតទៅ�ជួិប្តូទៅវជិជប្តូ�ិិត។
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ការនិិយាយតើ�កាន់ិតើ�ជ្ជជបណិិៈ�
 

របស់់អំនក

គ្មាា �ការទៅ�ើ�ទៅតសទូៅវជិជសាព្រួសដូែតមួ្ភយ ទៅ��ម្ភប�ប្តូង្ហាា ញថ្នាំ

 

�រណ្តាម្គាន ក់ិម្គា�ជំិងឺវទៅងើងសាា រត�ទៅ�ះទៅ�។

�ិយាយទៅ�កា�់ទៅវជិជប្តូ�ិិតរប្តូស់អ្ននកិ អំ្ន��ការលំបាកិដែ�លអ្ននកិ

កំិ��ងជួិប្តូព្រួប្តូ�ះ។ ទៅវជិជប្តូ�ិិត�ឹងទៅ�ើ�ការ�ិ�ិតយរ៉ាំងកាយ �ិង

សររ៉ៃសព្រួប្តូសា�រប្តូស់អ្ននកិ។ អ្ននកិក៏ិអាច្ចព្រួតវូបា�ទៅគឺប្តូញ្ជូជ��ទៅ�

អ្ននកិឯកិទៅ�សផងដែ�រ ទៅ��ម្ភប�ទៅស��ប្តូអ្នទៅងើតម្ភ�លទៅ�ត�ដែ�លអាច្ច

 

ទៅកិ�តម្គា�ទៅរ៉ាំគឺសញ្ញាា រប្តូស់អ្ននកិ។

កិន�ងអំ្ន��ងទៅ�លទៅ�ជួិប្តូ អ្ននកិគួឺរដែត៖

 • យកិប្តូញ្ជូជ�អំ្ន��កិងើល់រប្តូស់អ្ននកិម្ភកិជាមួ្ភយអ្ននកិ 

 • ព្រួបាប់្តូទៅវជិជប្តូ�ិិតរប្តូស់អ្ននកិ��រយៈទៅ�លដែ�លអ្ននកិទៅកិ�តម្គា�
 

ប្តូញ្ញាា  ទៅ��យថ្នាំទៅត�វាកា�់ដែតអាព្រួកិក់ិទៅ� ឬក៏ិអ្នត់                                         

 • យកិប្តូញ្ជូជ�ថ្នាំន ទំៅ��យ វតី្តាម្ភ�� �ិងថ្នាំន បំំ្តូប៉្តូ�ដែ�លអ្ននកិទៅព្រួប្តូ�។



��ួលផលព្រួបតើយាជ្ជន៍ិឱ្យយបានិតើព្រួចើនិ 

បំផ���ើការណា�់ជួ្ជបរបស់់អំនក

 • ទៅ�ើ�ការណ្តាត់ជួិប្តូសព្រួម្គាប់្តូរយៈទៅ�លដែវង។

 • យកិមិ្ភតូភកិូិ ឬសម្គាជិិកិព្រួគឺសួារទៅ�ជាមួ្ភយអ្ននកិ។

 • សរួសំ�ួរ ទៅ��យឱ្យយទៅវជិជប្តូ�ិិតរប្តូស់អ្ននកិបា��ឹង 

ព្រួប្តូសិ�ទៅប្តូ�អ្ននកិមិ្ភ�យល់��អ្នើ�មួ្ភយ។

 • កិត់ចំ្ចណ្តាកំិន�ងអំ្ន��ងទៅ�លទៅ�ជួិប្តូ។

 • �ិភាំកិាថ្នាំទៅត�អ្ននកិព្រួតវូការការវាយតរ៉ៃម្ភាប្តូដែ�ែម្ភ
 

ទៅ�យអ្ននកិឯកិទៅ�សឬអ្នត់។

វាជាការធ�រតើស់ើើយដែ�លបានិតើធើើ

តើ�គិ�និិិច័�យ។ ការមិ្ភនិបានិ�ឹង�ើអំើើ

ទាល់ដែ�តើ�ះ គឺិជាតើរឿង 

�៏អាព្រួកក់បំផ��។ 
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Fred បា�ទៅ�ើ�ទៅរ៉ាំគឺវ�ិិច្ច័�យម្គា�ជិមឺឺ្ភ Alzheimer 

អំនកចាំ�់�ធិានិការបានិកាន់ិដែ�ឆាប់ 
តើ�ះវាកាន់ិដែ�ព្រួបតើស់ើរ

ទៅរ៉ាំគឺសញ្ញាា រប្តូស់អ្ននកិព្រួប្តូដែ�លជាមិ្ភ�ប្តូណូ្តាលម្ភកិ��ជំិងឺវទៅងើង

 

សាា រត�ទៅ�។ ប៉្តូ�ដែ�ូព្រួប្តូសិ�ទៅប្តូ�វាជាជំិងឺ  ការទៅ�ើ�ទៅរ៉ាំគឺវ�ិិច្ច័�យបា�

 

កា�់ដែតឆាប់្តូ ទៅ�ះ�ឹងម្គា�ព្រួប្តូទៅយាជិ�៍។

អ្ននកិអាច្ច��លួបា�ការគ្មាពំ្រួ� �ិង��ត៌ម្គា�ទៅ��ម្ភប�ឱ្យយអាច្ចយល់
 

�ឹង��រទៅប្តូៀប្តូដែ�លអ្ននកិអាច្ចរស់ទៅ�បា�លអជាមួ្ភយជំិងឺវទៅងើងសាា រត� 

�ិងព្រួគឺប់្តូព្រួគឺងជិ�វតិរប្តូស់អ្ននកិ។ អ្ននកិអាច្ចទៅរៀប្តូចំ្ចដែផ�ការជាម្ភ�� 
 

�ិងចាំត់វធិា�ការវជិិជម្គា�ទៅ��ម្ភប�រស់ទៅ�កិន�ងជិ�វតិដែ�លលអបំ្តូផ�ត។

តើយើងរកី�យដែ�លតើយើងបានិតើធើើតើ�គិ�និិិច័�យ
ទាន់ិតើ�ល។ តើយើងបានិ��ួលឱ្យកាស់តើ�ើម្ភើើ

ផ្លាា ស់់បូ�រ 

រតើបៀបរស់់តើ�របស់់តើយើង ឱ្យយព្រួ��ូស់ម្ភ
 

នឹិងស់ម្ភ�ថភា�របស់់ខំ្ញុំ�ំ។ តើយើងបានិតើធើើ

ដែផនិការ 
ចាស់់លាស់់ស់ព្រួមាប់អំ�គិ�។   

Maria បា�ទៅ�ើ�ទៅរ៉ាំគឺវ�ិិច្ច័�យម្គា�ជំិងឺវទៅងើងសាា រត�ទាំក់ិ��ិ�ឹងសររ៉ៃសឈាម្ភ

6 ទៅត�ព្រួ�យួបារម្ភភអំ្ន��ការគិឺត �ិងការច្ចងចាំរំប្តូស់អ្ននកិឬ?



តើ�ើជំ្ជងឺ�តើងើង�ម រ�ើជាអំើើ?

ជំិងឺវទៅងើងសាា រត�គឺឺជាពាកិយដែ�លទៅគឺ ទៅព្រួប្តូ�ទៅ��ម្ភប��ិ��៌�

 

អំ្ន��ទៅរ៉ាំគឺសញ្ញាា រ៉ៃ�ព្រួកិមុ្ភជំិងឺចំ្ច�ួ��ំ ដែ�លប្តូណូ្តាលឱ្យយម្គា�

 

ការថយច្ច�ះជាលំ�ប់្តូរ៉ៃ�ម្ភ�ខ្លះង្ហាររប្តូស់ប្តូ�គឺាល។ ម្គា�ជំិងឺវទៅងើង

 

សាា រត�ជាទៅព្រួច្ច��ព្រួប្តូទៅភ�ដែ�លទៅគឺសាា ល់។ 
 

ជិមឺឺ្ភ Alzheimer គឺឺជាព្រួប្តូទៅភ���ទៅ�បំ្តូផ�ត។

ជំិងឺវទៅងើងសាា រត�អាច្ចទៅកិ�តទៅ��ងចំ្ចទៅពាះ�រណ្តាម្គាន ក់ិ។ 

 

វាទៅព្រួច្ច��ដែតទៅកិ�តទៅ��ង��ទៅ�ចំ្ចទៅពាះម្ភ��សសអាយ�៦៥ឆាន  ំ

 

ទៅ��យជា�ិទៅសសម្ភ��សសម្គា�អាយ�ជាង៨៥ឆាន ។ំ

ម្គា�ដែតទៅវជិជប្តូ�ិិត ឬអ្ននកិឯកិទៅ�សទៅ�ដែ�លអាច្ចទៅ�ើ�ទៅរ៉ាំគឺវ�ិិច្ច័�យ

ជំិងឺវទៅងើងសាា រត�បា�ព្រួតឹម្ភព្រួតវូ។



បញ្ជីជើតើផៀ�ងផ្លាៀ �់អំំ�ើ ការព្រួ�យួបារម្ភភអំំ�ើ
ការគិិ� និិងការចងចាំរំបស់់អំនក

ព្រួប្តូសិ�ទៅប្តូ�អ្ននកិម្គា�ការព្រួ�យួបារម្ភភអំ្ន��ការផ្លាា ស់បូ្តូ�រទៅ�កិន�ង

 

ការគិឺត ឬការច្ចងចាំរំប្តូស់អ្ននកិ ឬទៅ�កិន�ងសម្គាជិិកិព្រួគឺសួារ 
 

ឬមិ្ភតូភកិូិរប្តូស់អ្ននកិ ស�ម្ភបំ្តូទៅ�ញប្តូញ្ជូជ�ទៅផៀ�ងផ្លាៀ ត់ខាងទៅព្រួកាម្ភ។

ខំ្ញុំ�ំមានិបញ្ហាា កន�ងការចងចាំ�ំើព្រួ�ឹ�ិូការណ៍ៈថ្មីមើៗ

 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 

ខំំ្ញុំ�មានិបញ្ហាា កន�ងការដែស់ើងរកពាកយដែ�លព្រួ�ឹម្ភព្រួ��ូ

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 
 

ខំំ្ញុំ�មានិបញ្ហាា កន�ងការចងចាំ�ំើថ្ងៃថ្មីៃ និិងកាលបរតើចិ �័

 កិព្រួម្ភណ្តាស់     ួ ឹ ់ ជិ�កាល      ញកិញាប្តូ 
 

ខំំ្ញុំ�តើ�ាច�ើកដែនិាងធាា ប់រកា��ក���ថទាងឡាយំ

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 

ខំំ្ញុំ�មានិការ�ិបាកកន�ងការស់ព្រួម្ភបខួ្ញុំានិតើ�នឹិងការផ្លាា ស់់ប�ូរ
 

�មាា ប់របស់់ខំំ្ញុំ� 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 
 

ខំំ្ញុំ�មានិបញ្ហាា កន�ងការយល់�ើខឹ្ញុំាម្ភ�រដែ�លបានិស់រតើស់រ 
ឬតាម្ភដានិ�ច់តើរឿងតើ�តាម្ភ��  រ�ស់សន៍ិ

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 

ខំំ្ញុំ�មានិការលំបាកតើ�ើម្ភើើតាម្ភដានិ និិងច�លរម្ភកួ ន�ងការស់និៀ� 

 

8 ទៅត�ព្រួ�យួបារម្ភភអំ្ន��ការគិឺត �ិងការច្ចងចាំរំប្តូស់អ្ននកិឬ?



ជា�ិតើស់ស់តើ�កន�ងព្រួកមុ្ភ 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 

ខំ្ញុំ�ំមានិបញ្ហាា កន�ងការតើដាះព្រួ�យតើរឿងហិិរញ្ជីញ��ថ� 
 

��ចជាកិចចការធ�គារ ឬការគិិ�អំំ�ើល�យអាប់
ម្ភក�ញិ 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ

ខំ្ញុំ�ំមានិការលំបាកជាមួ្ភយនឹិងស់កម្ភមភា�ព្រួបចាំថំ្ងៃថ្មីៃ ��ចជា

ការដែស់ើងរកផា��របស់់ខំ្ញុំ�ំ តើ�កន�ង�ើផារ�ំតើនិើបកន�ង�ំបន់ិ 

 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 

ខំ្ញុំ�ំកំ��ងបា�់បង់ការច�លចិ�ូតើ�កន�ងស់កម្ភមភា��� 
ដែ�លជា��តើ�ខំ្ញុំ�ំដែ�ងរកី�យ

 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ

ខំ្ញុំ�ំមានិការលំបាកកន�ងការគិិ�តើដាះព្រួ�យបញ្ហាា ��
 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ 

ព្រួកមុ្ភព្រួគិ�ួរ និិង/ឬមិ្ភ�ូ�កិូបានិបតើញ្ជីចញតើយាបល់អំំ�ើ

 

ការចងចាំមិំ្ភនិលអរបស់់ខំ្ញុំ�ំ
 

 កិព្រួម្ភណ្តាស់      ជួិ�កាល      ញឹកិញាប់្តូ

ព្រួបសិ់និតើបើអំនកបានិគិ�ស់យក ‘ជួ្ជនិកាល’  ឬ 
‘ញឹកញាប់’ អំនកគួិរដែ�តើ�ជួ្ជបតើ�ជ្ជជបណិិៈ�របស់់អំនក។
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 អំំ�ើអំងគការជំ្ជងឺ�តើងើង�ម រ�ើអំ�ព្រួ�ូលើ 
(Dementia Australia)

អ្នងាការជំិងឺវទៅងើងសាា រត�អ្ន�ព្រួសូាល� គឺឺជាព្រួប្តូភ�រ៉ៃ���ត៌ម្គា� 

ការអ្នប់្តូរ ំ�ិងទៅសវាកិម្ភាដែ�លអាច្ច��កិចិ្ចតូបា� សព្រួម្គាប់្តូព្រួប្តូជាជិ�

អ្ន�ព្រួសូាល�ព្រួប្តូម្គា�ជាកិ�ាះលា��ក់ិដែ�លរស់ទៅ�ជាមួ្ភយជំិងឺ

 

វទៅងើងសាា រត� ទៅ��យម្ភ��សសជិិត១.៦លា��ក់ិ ទាំក់ិ��ិទៅ�កិន�ង

ការដែថទាំរំប្តូស់�ួកិទៅគឺ។

ទៅយ�ងតស��ម្ភតចំ្ចទៅពាះការផ្លាា ស់បូ្តូ�រជាវជិិជម្គា� �ិងគ្មាពំ្រួ�

ការព្រួសាវព្រួជាវ�៏សំខា�់។ ទៅយ�ងទៅ���ទៅ�ះទៅ��ម្ភប�គ្មាពំ្រួ�
 

�ល់ព្រួប្តូជាជិ�ដែ�លរងផលប៉្តូះពាល់ទៅ�យជំិងឺវទៅងើងសាា រត� 
 

�ិងឱ្យយ�ួកិទៅគឺអាច្ចរស់ទៅ�បា�លអ ត្តាម្ភដែ�លអាច្ចទៅ�ើ�ទៅ�បា�។

មិ្ភ�ថ្នាំអ្ននកិរងផលប៉្តូះពាល់ទៅ�យជំិងឺវទៅងើងសាា រត�ទៅ�យដែប្តូប្តូ
 

ណ្តាទៅ�ះទៅ� ទៅយ�ងទៅ���ទៅ�ះសព្រួម្គាប់្តូអ្ននកិ។
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ដែខ្លះស��រស��ៀជំិ�ួយថ្នាំន ក់ិជាតិ អំ្ន��ជំិងឺទៅភាច្ចភាំា ងំសាា រត�

1800 100 500
សព្រួម្គាប់្តូជំិ�ួយភាំសា 

��រស��ៀទៅលខ្លះ 131 450

ដែសើងរកិទៅយ�ងត្តាម្ភអ្ន����ឺ�ិត

dementia.org.au

ដែខ្លះស��រស��ៀជំិ�ួយថ្នាំន ក់ិជាតិ អំ្ន��ជំិងឺទៅភាច្ចភាំា ងំសាា រត� បា���លួការឧប្តូតែម្ភភថវកិាទៅ�យរ�ា ភិបាលអ្ន�ព្រួសូាល�

© Dementia Australia ២០២០, ២០១៤១៤ ដែខ្លះ�ន� ឆាន ២ំ០២០

http://dementia.org.au
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