
ເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄິດ ແລະ 
ຄວາມຈ�ຂອງທ່່ານບໍ?
ນີ້້ແມ່່ນີ້ສິ່່ງທີ່່ທີ່່ານີ້ສິ່າມາດເຮັັດໄດ້້





ທີ່່ານີ້ໄດ້້ສິ່ັງເກດເຫັັນີ້ການີ້ປ່່ຽນີ້ແປງໃນຄວາມຄິດ  
ຫຼືືພຶຶດຕິິກ� ຂອງທີ່່ານີ້ບໍໍ? ທີ່່ານີ້ມີຄວາມກັງວນີ້ກ່ຽວກບໍ 
ຄວາມເພມຂຶ້ນີ້ຂອງການີ້ຈື່ບໍໍ່ໄດ້້ຊົ່ວຄາວ ຂອງທີ່່ານີ້ບໍໍ?

ບໍາງທີ່ທີ່່ານີ້ອາດຈະໄດ້ສິ່ັງເກດເຫັນີ້ການີ້ປ່່ຽນີ້ແປງ 
ເຫຼົ່ານີ້້ໃນສິ່ະມາຊິກຄອບໍຄົວ ຫຼືື ໝູ່ ເພື່ອນີ້ບໍໍ?

ປ່ັດໃຈຫຼືາຍຢ່່າງສິ່າມາດເຮັັດໃຫັ້ເກີດການີ້ປ່່ຽນີ້ແປງ 
ໃນການີ້ຄິດຫຼືືການີ້ສິ່ນີ້ເສັັຍຄວາມຈ�. ປ່ັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ ້
ລວມມີ:

• ຄວາມກົດດນີ້

• ຄວາມເຈບໍປ່ວດ

• ພຶະຍາດ ຊ�ເຮັ້ອ

• ຢ່າບໍາງຊະນີ້ິດ

• ເຫຼ້າ

• ຄວາມອິດເມ່ື່ອຍ.

ບໍາງຄັ້ງ, ອາການີ້ຕິ່າງໆແມ່ນີ້ເປັນີ້ສິ່ນີ້ຍານີ້ຂອງພຶາວະ 
ສິ່ະໝອງເສັື່ອມໃນລະຍະຕິນີ້ໆ. 
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ການປ່່ຽນແປງທ່່ ສຳຳຄັນຂອງ 
ຄວາມຈ� ບ່ແມ່່ນເລ່ອງປ່ົກກະຕິ ິ
ໃນທຸ່ກຊ່ວງອາຍຸ.

ຖ້້າທ່ີ່ານີ້ກ�ລັງປ່ະສິ່ົບໍບັໍນີ້ຫາ 
 ທີ່່ານີ້ຄວນີ້ໄປພົຶບໍທີ່່ານີ້ໝໍ.
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ເວົ້າລົມກັບທ່່ານໝໍ ຂອງທ່່ານ
ບໍໍ່ມີການີ້ກວດທີ່າງການີ້ແພດໃດ້ໆໃນ 
ຄັ້ງດຽວຈະສິ່ະແດ້ງໃຫັ້ເຫັັນີ້ວ່າຜູ້ໃດ້ 
ຜູ້ນີ້ຶ່ງ ເປັນີ້ໂຣກສິ່ະຫມອງເສັື່ອມຫຼືືບໍໍ່.

ເວົ້້າລົມກັບໍທີ່່ານີ້ໝໍ ຂອງທີ່່ານີ້ກ່ຽວກັບໍ 
ບໍັນີ້ຫາທີ່່ທີ່່ານີ້ ກ�ລັງປ່ະສິ່ົບໍຢູ່່.   
ທີ່່ານີ້ໝໍ ຂອງທີ່່ານີ້ຈະໃຫັ້ການີ້ກວດ

ຮ່າງກາຍແລະ ລະບໍົບໍປ່ະສິ່າດ. ທີ່່ານີ້ອາດຈະຖ້ືກ 
ສິ່ົ່ງໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານີ້ເພື່ອຄ້ນີ້ຫາສິ່າເຫັດອື່ນີ້ໆທີ່ ່
ອາດເປັນີ້ໄປໄດ້້ຂອງອາການີ້ຂອງທີ່່ານີ້.

ໃນລະຫວ່າງການີ້ຫາໝໍຂອງທີ່່ານີ້, ທີ່່ານີ້ຄວນີ້:

• ເອົົາບໍັນີ້ຊີລາຍການີ້ຄວາມກັງວົນີ້ຂອງທີ່່ານີ້ 
ໄປນີ້ຳ

• ບໍອກທີ່່ານີ້ໝໍ ຂອງທີ່່ານີ້ວ່າທີ່່ານີ້ເຄີີຍ 
ມີບໍັນີ້ຫາມາດົນີ້ປ່ານີ້ໃດ້ແລ້ວ ແລະ  
ມັນີ້ກໍ່ເປັນີ້ຮ້າຍແຮັງກວ່າເກົ່າ

• ເອົົາບໍັນີ້ຊີລາຍການີ້ຢ່າ, ວິຕິາມິນີ້ແລະ 
ອາຫານີ້ເສັີມທີ່່ທີ່່ານີ້ກິນີ້ໄປພຶ້ອມ.



ໃຫ້ໄດ້ຮັບຫຼາຍທ່ີ່ສຸຳດຈາກການ 
ພົບທ່່ານໝໍຂອງທ່່ານ
• ຈອງນີ້ັດໝາຍໃຫັ້ໄດ້້ເວົ້ລາຍາວ.

• ເອົົາ ໝູ່ ຫຼືື ສິ່ະມາຊິກຄອບໍຄົວໄປ ນີ້ຳ.

• ຖ້າມ ຄຳຖ້າມແລະແຈ້ງໃຫັ້ທີ່່ານີ້ໝໍຊາບໍ  
ຖ້້າທີ່່ານີ້ບໍໍ່ເຂ້າໃຈບໍາງຢ່່າງ.

• ຈົດບໍັນີ້ທີ່ຶກໄວົ້້ໃນລະຫວ່າງການີ້ຫາ 
ທີ່່ານີ້ໝໍຂອງທີ່່ານີ້.

• ປ່ຶກສິ່າຫາລືວ່າທີ່່ານີ້ຕິ້ອງການີ້ການີ້ປ່ະເມ່ີນີ້ 
ຜົນີ້ເພ່ມເຕີມໂດ້ຍຜູ້ຊ່ຽວຊານີ້ຫຼືືບໍໍ່.

ມັນເປັນຄວາມເບົົາໃຈ 
ທ່່ໄດ້້ຮັບການວິນິດໄສ.  
ທ່່ຮ້າຍແຮງທ່່ສຸຳດແມ່່ນບ່ຮ້້.
ເຟຣດ,ໄດ້້ຮັບໍການີ້ວິນີ້ິດໄສັ ວ່າມີໂຣກ ອັລໄຊເມ່ີຣ໌ 
(Alzheimer)
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ຖ້າທ່່ານເຮັດໄວເທ່ົ່າໃດກໍຍິ່ງ 
ເປ່ັນການດີເທ່ົ່ານັ້ນ
ອາການີ້ຂອງທີ່່ານີ້ອາດຈະບໍໍ່ໄດ້້ເກີດມາຈາກໂຣກ 
ສິ່ະໝອງເສັື່ອມ. ແຕ່ຖ້້າມັນີ້ແມ່່ນີ້, ການີ້ວິນີ້ິດໄສັ 
ແຕຕ່ິ້ນີ້ໆກໍຈະເປນັີ້ປ່ະໂຫຍດ.

ທ່ີ່ານີ້ສິ່າມາດເຂ້າຫາການີ້ສິ່ະໜັັບໍສິ່ະໜັູນີ້  
ແລະ ຂ້ມູນີ້ເພື່ອທີ່�ຄວາມເຂ້າໃຈວ່າທີ່່ານີ້ 
ຈະມີຊີວິດຢູ່່ໄດ້້ດີກັບໍໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່ອມ  
ແລະ ຄວບໍຄຸມຊີວິດຂອງທີ່່ານີ້ໄດ້້ຢ່່າງໃດ້.   
ທ່ີ່ານີ້ສິ່າມາດວາງແຜນີ້ລ່ວງໜັ້າ ແລະ 
 ກ້າວດ�ເນີນີ້ໃນທີ່າງບໍວກເພື່ອດ�ລົງຊີວິດ 
ທີ່ດ່ີທີ່່ສຸິ່ດເທົ່າທີ່່ເປັນີ້ໄປໄດ້້.

ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍທ່່ພວກເຮົາໄດ້ ້
ມີການວິນິດໄສແຕ່່ຕິອນຕິ້ນໆນ້ນ.  
ພວກເຮົາມີໂອກາດປ່່ຽນແປ່ງວິຖີຊ ີ
ວິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ກົງກັບຄວາມສຳາ 
ມາດຕິ່າງໆຂອງຂ້ອຍ. ພວກເຮົາໄດ ້
ວາງແຜນທ່່ແນ່ນອນສຳຳລັບອະ 
ນາຄົດ. 
ມາເຣັຍ ຖ້ືກກວດພຶົບໍວ່າມີໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່�ອມຈາກຫຼືອດເລືອດ

6 ກັງວົນີ້ກ່ຽວກັບໍຄວາມຄິດແລະຄວາມຈ� ຂອງທ່ີ່ານີ້ບໍໍ?



ໂຣກສຳະຫມອງເສຳື່ອມ 
ແມ່ນຫຍັງ?
ໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່ອມແມ່່ນີ້ ຄ�ສິ່ັບໍທີ່່ໃຊ້ໃນ 
ການີ້ອະທີ່ິບໍາຍເຖິງອາການີ້ຂອງໂຣກກຸ່ມ 
ໃຫຍ່ໆທີ່່ເປັນີ້ສິ່າເຫັດທີ່່ເຮັັດໃຫັ້ການີ້ປ່ະຕິິບໍັດ 
ວຽກງານີ້ຂອງບໍຸກຄົນີ້ນີ້ຶ່ງຫຼືຸດລົງຢ່່າງຕິໍ່ເນື່ອງ.  
ໂຣກສິ່ະຫມອງເສັື່ອມມີຫຼືາຍປ່ະເພດ. ໂຣກ 
Alzheimer ແມ່່ນີ້ປ່ະເພດທີ່່ພຶົບໍເລ້ອຍທີ່່ສິຸ່ດ.  

ໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່ອມສິ່າມາດເກີດຂ້ນີ້ກັບໍຜູ້ໃດ້ກໍ່ໄດ້້.  
ມັນີ້ມັກເກີດຂ້ນີ້ເລ້ອຍໆໃນຊ່ວງອາຍຸ 65 ປ່ີ,  
ແລະ ໂດ້ຍສິ່ະເພາະອາຍຸເລີຍ 85 ປ່ີ. 

ມີພຶຽງແຕ່ທີ່່ານີ້ໝໍ ຫຼືື ຜູ້ຊ່ຽວຊານີ້ເທົ່ານີ້ັ້ນີ້ 
ທີ່່ສິ່າມາດວິນີ້ິດໄສັໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່ອມ 
ໄດ້້ຢ່່າງຖ້ືກຕິ້ອງ.



ເປັນກັງວົນກ່ຽວກັບ ບັນຊີລາຍການ 
ກວດສຳອບຄວາມຄິດ ແລະ 
ຄວາມຈຳຂອງທ່່ານ
ຖ້້າທີ່່ານີ້ມີຄວາມກັງວົນີ້ໃຈກ່ຽວກັບໍການີ້ປ່່ຽນີ້ 
ແປງໃນຄວາມຄິດ ຫຼືື ຄວາມຈຳ ຂອງທີ່່ານີ້,  
ຫຼືື ຂອງສິ່ະມາຊິກຄອບໍຄົວ ຫຼືື ໝູ່ເພື່ອນີ້,  
ໃຫັ້ຂຽນີ້ຕິື່ມລາຍການີ້ກວດຢູ່່ດ້ານີ້ລຸ່ມນີ້້.

ຂ້ອຍມີບັນຫາຈຳເຫດການຕິ່າງໆທ່່ເກີີດຂ້ນເມ່່ອ 
ບ່ດົນມານ ້

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການຊອກຫາ ຄຳ ທ່່ຖືກຕິ້ອງ 
 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການຈ່ຈຳ ວັນແລະວັນທ່ ີ
 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍລືມບ່ອນທ່່ເກີັບຮັກສຳາສຳ່ງຂອງຕິ່າງໆຕິາມ 
ປ່ົກກະຕິ ິ

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍຮ້້ສຳຶກວ່າມັນຍາກທ່່ຈະປ່ັບຕິົວເຂົ້້າກັບການປ່່ຽນ 
ແປງໃນກິດປ່ະຈຳວັນຂອງຂ້ອຍ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການເຂົ້້າໃຈ ເນ້ອໃນທ່່ຂຽນ  
ຫຼື ຕິິດຕິາມເລ້ອງໃນໂທລະທ່ັດ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

8 ກັງວົນີ້ກ່ຽວກັບໍຄວາມຄິດແລະຄວາມຈ� ຂອງທີ່່ານີ້ບໍໍ?



ຂ້ອຍຮ້້ສຳຶກວ່າມັນຍາກທ່່ຈະຕິິດຕິາມແລະເຂົ້້າ 
ຮ່ວມໃນການສຳົນທ່ະນາ, ໂດ້ຍສຳະເພາະໃນກຸ່ມ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍມີປ່ັນຫາໃນການຈັດການດ້ານການເງິນ 
ເຊັ່ນ: ການທ່ະນາຄານ ການຄິດໄລ່ເງິນທ່ອນ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບກິດຈະກຳ ປ່ະຈຳວັນ 
ເຊັ່ນການຫາທ່າງຂອງຂ້ອຍຢ້່ທ່່ສຳ້ນການຄ້າ 
ທ່້ອງຖ່ນ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍສຳ້ນເສັຍຄວາມສຳົນໃຈໃນກິດຈະກຳທ່່ຂ້ອຍ 
ມັກເຮັດເປັນປ່ະຈຳ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຂ້ອຍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄິດຜ່ານບັນຫາ 
 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຄອບຄົວແລະ / ຫຼື ໝ້່ ເພ່ອນໄດ້້ມີ ຄຳເຫັນກ່ຽວ 
ກັບຄວາມຈຳທ່່ບ່ດີຂອງຂ້ອຍ 

 ບໍໍ່ຄ່ອຍມີ      ບໍາງຄັ້ງ      ເລ້ອຍໆ 

ຖ້າສຳ່ວນຫຼາຍທ່່ານໝາຍຕິິ໊ກໃສ່ “ບາງຄ້ງ”   
ຫຼື  “ເລ້ອຍໆ”,  ທ່່ານຄວນໄປຫາທ່່ານໝໍ
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ກ່ຽວກັບ Dementia Australia
Dementia Australia ແມ່່ນີ້ແຫຼ່ງທີ່່ມາຂອງ 
ຂ້ມູນີ້, ການີ້ສິ່ຶກສິ່າແລະການີ້ບໍໍລິການີ້ທີ່່  
ໜັ້າເຊື່ອຖ້ື ສິ່�ລັບໍປ່ະຊາກອນີ້ອອສິ່ເຕຣເລັຽ ປ່ະ 
ມານີ້ເຄີ່ງລ້ານີ້ຄົນີ້ທີ່່ດ�ລົງຊີວິດຢູ່່ກັບໍໂຣກ ສິ່ະ 
ໝອງເສັື່ອມ, ແລະ ປ່ະຊາຊົນີ້ເກືອບໍ 1,6  ລ້ານີ້ 
ຄົນີ້ທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໍການີ້ເບ່ງແຍງພຶວກເຂົາ.

ພຶວກເຮັົາສິ່ົ່ງເສັີມການີ້ປ່່ຽນີ້ແປງໃນທີ່າງບໍວກ 
ແລະສິ່ະໜັັບໍສິ່ະໜັູນີ້ ການີ້ຄ້ນີ້ຄ້ວາທີ່່ສິ່�ຄັນີ້.  
ພຶວກເຮັົາຢູ່່ທີ່່ນີ້້ເພື່ອ ສິ່ະໜັັບໍສິ່ະໜັູນີ້ ປ່ະຊາຊົນີ້ທີ່ ່
ໄດ້້ຮັບໍຜົນີ້ກະທີ່ົບໍຈາກໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່ອມ, ແລະ  
ຊ່ວຍໃຫັ້ພຶວກເຂົາສິ່າມາດມີຊີວິດຢູ່່ຢ່່າງດີເທົ່າທີ່ ່
ເປັນີ້ໄດ້້.

ບໍໍ່ວ່າທີ່່ານີ້ຈະໄດ້້ຮັບໍຜົນີ້ກະທີ່ົບໍຈາກໂຣກສິ່ະ 
ໝອງເສັື່ອມແບບໍໃດ້, ພຶວກເຮັົາຢູ່່ທີ່່ນີ້້ເພື່ອທີ່່ານີ້.
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National Dementia Helpline
1800 100 500

ເພື່ອເອົົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 
ທີ່າງດ້ານີ້ພຶາສິ່າໂທ 131 450

ຊອກຫາພຶວກເຮັົາທີ່າງ ອອນີ້ລາຍນີ້໌
dementia.org.au

ສິ່າຍດ່ວນີ້ຊ່ວຍ ເລ້ອງ ໂຣກສິ່ະໝອງເສັື່ອມ ແຫັ່ງຊາດ ໄດ້້ຮັບໍການີ້ອຸປ່ະຖ້� ຈາກ ຣັດຖ້ະບໍານີ້ 
ອອສິ່ເຕຣເລັຍ
© Dementia Australia 2020, 20114, December 2020

http://dementia.org.au
https://www.facebook.com/DementiaAustralia
https://twitter.com/DementiaAus
https://www.youtube.com/c/DementiaAustralia
https://www.instagram.com/dementia_australia/
https://www.linkedin.com/company/alzheimer's-australia/
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