
คณุกงัวล 
เกีย่วกบั 
คว ามคดิ 
และคว ามจ�า 
ของคณุ 
หรอืไม?่
สิง่ทีค่ณุท�ำไดม้ดีงันี้





คณุเคยสงัเกตเห็นกำรเปลีย่นแปลงตอ่ 
คว ำมคดิหรอืพฤตกิรรมของคณุหรอืไม?่  
คณุกงัวลเกีย่วกบัคว ำมขีห้ลงขีล้มืทีเ่พิม่ขึน้ 
หรอืไม?่

อำจเป็นไปไดท้ีค่ณุสงัเกตเห็นกำร 
เปลีย่นแปลงเหลำ่นีเ้กดิขึน้กบัสมำชกิ 
ในครอบครัวหรอืเพือ่นคนใดคนหนึง่?

มปัีจจัยหลำยอยำ่งทีอ่ำจเป็นเหตใุหเ้กดิ 
กำรเปลีย่นแปลงตอ่คว ำมคดิหรอืกำรสญูเสยี 
คว ำมจ�ำ สิง่เหลำ่นีไ้ดแ้ก่

• คว ำมเครยีด

• คว ำมเจ็บปวด

• กำรเจ็บป่วยเรื้อรัง

• ยำบำงชนดิ

• แอลกอฮอล์

• คว ำมเหนื่อยลำ้

บำงครัง้ อำกำรเหลำ่นีอ้ำจเป็นสญัญำณหนึง่ 
ของภำวะสมองเสือ่มในระยะเริม่ตน้ 

การเปลีย่นแปลงส�าคญั 
ทีเ่กดิขึน้กบัคว ามจ�า 
ไมใ่ชเ่ร ือ่งปกต ิไมว่า่จะ 
เป็นชว่งอายใุดก็ตาม
หำกคณุก�ำลงัประสบกบั 
ปัญหำนี ้คณุควรไปพบแพทย์

3



พดูคยุกบัแพทยข์องคณุ
ไมม่กีำรทดสอบทำงกำรแพทยใ์ด ๆ ที ่
กระท�ำเพยีงครัง้เดยีวแลว้จะแสดงใหเ้ห็นวำ่  
ใครบำงคนเป็นโรคสมองเสือ่ม

พดูคยุกบัแพทยข์องคณุเกีย่วกบัปัญหำ 
ทีค่ณุก�ำลงัประสบอยู ่แพทยจ์ะท�ำกำรตรวจ 
รำ่งกำยและระบบประสำทใหค้ณุ คณุอำจ 
ไดรั้บกำรสง่ตอ่ไปยงัแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ 

เพือ่ตรวจหำสำเหตอุืน่ ๆ ทีเ่ป็นไปได ้
เกีย่วกบัอำกำรของคณุ

ในระหวำ่งกำรไปพบแพทย ์คณุควร

• น�ำรำยกำรขอ้กงัวลของคณุตดิตวัไปดว้ย

• แจง้ใหแ้พทยท์รำบวำ่ คณุมปัีญหำตำ่ง ๆ  
มำนำนแคไ่หนและอำกำรเหลำ่นัน้แยล่ง 
หรอืไม่

• น�ำรำยชื่อยำ วติำมนิ และอำหำรเสรมิ 
ทีค่ณุทำนมำดว้ย 



ใชป้ระโยชนจ์ากการ 
นดัหมายของคณุ 
ใหม้ากทีส่ดุ
• นัดหมำยเวลำที่ยำวนำนขึน้

• พำเพื่อนหรอืสมำชกิในครอบครัว 
ไปกบัคณุดว้ย

• สอบถำมและแจง้ใหแ้พทยท์รำบ  
หำกคณุไมเ่ขำ้ใจในบำงเรือ่ง

• จดบนัทกึขณะเขำ้รับกำรตรวจ

• หำรอืกบัแพทยว์ำ่ คณุจ�ำเป็นตอ้ง 
ไดรั้บกำรประเมนิเพิม่เตมิโดยแพทย ์
ผูเ้ชีย่วชำญหรอืไม ่

คณุจะโลง่ใจทีเ่ขา้รบัการ 
วนิจิฉยั ส ิง่ทีแ่ยท่ ีส่ดุคอื  
การไมรู่ ้

คณุ Fred ไดรั้บกำรวนิจิฉัยวำ่เป็นโรคอลัไซเมอร ์
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ยิง่ด�าเนนิการเร็วเทา่ใด 
ก็เป็นสิง่ทีด่ตีอ่คณุมาก 
เทา่น ัน้ 
อำกำรของคณุอำจไมไ่ดเ้กดิจำกภำวะ 
สมองเสือ่ม แตห่ำกเป็นเชน่นัน้ กำรวนิจิฉัย 

ทีเ่ร็วขึน้จะเป็นประโยชนต์อ่คณุ

คณุสำมำรถเขำ้ถงึกำรสนับสนุนและขอ้มลู 
เพือ่ท�ำคว ำมเขำ้ใจวำ่ คณุจะอยูก่บัอำกำร 
ภำวะสมองเสือ่มและควบคมุชวีติของคณุใหด้ ี

ไดอ้ยำ่งไร คณุสำมำรถว ำงแผนลว่งหนำ้ 
และด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพือ่ 
ใชช้วีติอยำ่งดทีีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้

เราดใีจมากทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยั 
ต ัง้แตเ่นิน่ ๆ เรามโีอกาสทีจ่ะ 
เปลีย่นวถิชีวีติของเราเพือ่ให ้
ตรงกบัคว ามสามารถของฉนั  
เราไดว้ างแผนทีช่ดัเจน 
ส�าหรบัอนาคตไวแ้ลว้  
คณ Maria ไดรบกำรวนจฉยวำเปนโรคภำวะสมองเสอม 
จำกโรคหลอดเลอดสมอง

ุ ้ ั ิ ิ ั ่ ็ ื่
ื
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ภาวะสมองเสือ่มคอือะไร?
ภำวะสมองเสือ่มเป็นค�ำทีใ่ชอ้ธบิำยอำกำร 

ของโรคกลุม่ใหญก่ลุม่หนึง่ทีเ่ป็นสำเหต ุ
ท�ำใหก้ำรท�ำงำนของรำ่งกำยคน ๆ หนึง่ 
ลดถอยลงอยำ่งตอ่เนือ่ง ภำวะสมองเสือ่ม 
ทีรู่จั้กกนันัน้มหีลำยประเภท โรคอลัไซเมอร ์
เป็นประเภททีพ่บบอ่ยทีส่ดุ

ภำวะสมองเสือ่มสำมำรถเกดิขึน้ไดก้บัทกุคน  
ซึง่พบไดบ้อ่ยในผูท้ีม่อีำยมุำกกวำ่ 65 ปี  
และโดยเฉพำะอยำ่งผูท้ีม่อีำยมุำกกวำ่ 85 ปี

มเีพยีงแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชำญเทำ่นัน้ที ่
สำมำรถวนิจิฉัยอำกำรภำวะสมองเสือ่มได ้
อยำ่งถกูตอ้ง



รายการตรวจสอบส�าหรบั 
ขอ้กงัวลเกีย่วกบัคว ามคดิ 
และคว ามจ�าของคณุ
หำกคณุมขีอ้กงัวลเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลง 
ทำงคว ำมคดิหรอืคว ำมจ�ำของคณุหรอืสมำชกิ 
ในครอบครัวหรอืเพือ่นคนใดคนหนึง่  
กรณุำกรอกรำยกำรตรวจสอบดำ้นลำ่งนี้

ฉนัมปีญัหาในการจดจ�าเหตกุารณท์ี ่
เกดิขึน้เมือ่เร็ว ๆ นี ้

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้  

ฉนัมปีญัหาในการคน้หาค�าทีเ่หมาะสม 
 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้ 

ฉนัมปีญัหาในการจดจ�าวนัและวนัที ่
 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้  

ฉนัมกัจะลมืวา่เก็บของไวท้ ีไ่หน 
 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้ 

ฉนัรูส้กึวา่ยากทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการ 
เปลีย่นแปลงในกจิวตัรประจ�าวนัของฉนั 

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้  

ฉนัมปีญัหาในการท�าคว ามเขา้ใจเนือ้หา 
ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืตดิตาม 
เร ือ่งราวทางโทรทศัน ์

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้ 
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ฉนัรูส้กึวา่ยากทีจ่ะตดิตามและเขา้รว่ม 
การสนทนา โดยเฉพาะการสนทนาเป็นกลุม่ 

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้  

ฉนัมปีญัหาในการจดัการดา้นการเงนิ  
เชน่ ธรุกรรมธนาคาร หรอืการค�านวณ 
เงนิทอน 

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้ 

ฉนัมปีญัหากบักจิกรรมในชวีติประจ�าวนั  
เชน่ การหาทางไปมาในศนูยก์ารคา้ทอ้งถิน่ 

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้  

ฉนัสญูเสยีคว ามสนใจในกจิกรรมตา่ง ๆ  
ทีฉ่นัเคยชืน่ชอบ 

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้ 

ฉนัมปีญัหาในการคดิแกไ้ขปญัหา 
 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้  

ครอบครวัและ/หรอืเพือ่นแสดงคว าม 
คดิเห็นเกีย่วกบัคว ามจ�าแย ่ๆ ของฉนั 

 นำน ๆ ครัง้       บำงครัง้      บอ่ยครัง้ 

หากคณุไดท้�าเครือ่งหมาย «บางคร ัง้» 
หรอื «บอ่ยคร ัง้» เป็นสว่นใหญ ่ 
คณุควรไปพบแพทย์
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เกีย่วกบั Dementia  
Australia
Dementia Australia เป็นแหลง่ขอ้มลูที ่
เชือ่ถอืได ้เป็นแหลง่กำรศกึษำและบรกิำร 

ตำ่ง ๆ ส�ำหรับชำวออสเตรเลยีประมำณ 
ครึง่ลำ้นคนทีม่ภีำวะสมองเสือ่ม และ 
เกอืบ 1.6 ลำ้นคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั 
กำรดแูลพวกเขำ

เรำสง่เสรมิใหม้กีำรเปลีย่นแปลงในเชงิบวก 
และเป็นผูใ้หก้ำรสนับสนุนกำรวจัิยทีส่�ำคญั ๆ  
เรำอยูท่ีน่ีเ่พือ่ใหค้ว ำมชว่ยเหลอืผูท้ีไ่ดรั้บ 
ผลกระทบจำกภำวะสมองเสือ่ม และท�ำให ้
พวกเขำไดใ้ชช้วีติทีด่ทีีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้

ไมว่ำ่คณุจะไดรั้บผลกระทบจำกภำวะ 
สมองเสือ่มอยำ่งไร เรำอยูท่ีน่ีเ่พือ่คณุ
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National Dementia Helpline
1800 100 500

ส�ำหรับควำมชว่ยเหลอืทำงดำ้นภำษำ  
โทร 131 450

พบกบัเรำทำงออนไลนไ์ดท้ี่
dementia.org.au

สำยดว่นใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นภำวะสมองเสือ่มแหง่ชำต ิ(National Dementia Helpline)  
ไดรั้บทนุสนับสนุนจำกรัฐบำลออสเตรเลยี
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