DEMENTIA TIPS
TIPS FOR FRIENDS

ื่ ม
เคล็ดล ับเกีย
่ วก ับภาวะสมองเสอ

เคล็ดลับส�ำหรับเพือ
่ นๆ

1
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ื่ มและ
เอกสารฉบับนีเ้ ผยแพร่เคล็ดลับเล็กๆ น ้อยๆ เกีย
่ วกับวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ สามารถจะชว่ ยเหลือเพือ
่ นทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสอ
ครอบครัวของพวกเขาได ้ โดยคุณสามารถสร ้างความแตกต่างได ้
“ถึงแม ้ชวี ต
ิ ของเราจะเปลีย
่ นแปลงตลอดไป แต่เราก็ยงั มีชวี ต
ิ อยูห
่ ลังจากได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยโรค เราต ้องการ
่ นๆ ของเราเดินเคียงข ้างเราไป ในขณะทีเ่ ราก�ำลังเริม
่ สร ้างชวี ต
ิ ใหม่” Nancy ผู ้ดูแล กล่าว
ให ้ครอบครัวและเพือ

� หร ับครอบคร ัว เพือ
เคล็ดล ับสำ
่ น และผูด
้ แ
ู ล
่ มยังคงมีอารมณ์ปกติทงั ้ หมดแบบผู ้ใหญ่
คนทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
ถึงแม ้ว่า ความสามารถในการแสดงออกถึงตัวตนของพวกเขา
อาจได ้รับผลกระทบ นีค
่ อ
ื เคล็ดลับเล็กๆ น ้อยๆ เกีย
่ วกับวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ
่ มได ้
สามารถช่วยเหลือเพือ
่ นทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
่ ยให้เพือ
1. ชว
่ นของคุณท�ำสงิ่ ต่างๆ ได้อย่างอิสระ
่ ม เพือ
สนับสนุนเพือ
่ นของคุณทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
่ ให ้พวกเขา
่ วกเขาสามารถท�ำได ้ให ้มากทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะท�ำได ้
ได ้ท�ำสิง่ ทีพ
อย่าไปควบคุม ให ้เวลา และความเป็ นส่วนตัวเท่าทีพ
่ วกเขา
ต ้องการ
2. ร ับฟังและให้เวลาในการตอบสนอง
ให ้เวลาแก่เพือ
่ นของคุณในการค ้นหาค�ำพูดทีพ
่ วกเขาต ้องการใช ้
ในสมอง อย่าพยายามจบการสนทนา เพียงแค่รับฟั ง อย่าท�ำให ้
พวกเขารู ้สึกอาย หากพวกเขาหลงลืมเรือ
่ งทีพ
่ วกเขาก�ำลังพูด
อยู่
ั
ื่ สารอย่างชดเจน
3. สอ
หากคุณจะถามค�ำถามเพือ
่ น โปรดใช ้ค�ำถามปลายปิ ด (ตัวอย่าง
่ ค
ี �ำตอบว่า ใช่/ไม่ใช่) หรือถามค�ำถามทีม
่ ค
ี �ำตอบ
เช่น ค�ำถามทีม
ั เจน (ตัวอย่างเช่น คุณอยากนั่งตรงนีห
ทีช
่ ด
้ รือตรงนัน
้ )
ค�ำถามปลายเปิ ด (ตัวอย่างเช่น คุณก�ำลังรู ้สึกอย่างไร หรือคุณ
่ มรู ้สึกสับสน
อยากท�ำอะไรวันนี)้ อาจท�ำให ้คนทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
ี ความจ�ำ
4. มีเหตุผลก ับภาวะการสูญเสย
เพือ
่ นของคุณจะจ�ำทุกอย่างไม่ได ้ แม ้กระทัง่ เหตุการณ์ทผ
ี่ า่ นมา
เมือ
่ เร็วๆ นี้ อย่าได ้โกรธเคือง หากพวกเขาไม่สามารถจ�ำเรือ
่ ง
ราวบางอย่างทีพ
่ เิ ศษได ้

่ ยเหลือสมาชก
ิ ครอบคร ัว
วิธช
ี ว
่ ม อาจท�ำให ้เกิดความตึงเครียด
การดูแลคนทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
ทางอารมณ์และร่างกาย สมาชิกครอบครัวบางคนอาจไม่แน่ใจ
่ ว่าคนอืน
ในความรู ้สึกของพวกเขาเอง และอาจเชือ
่ จะไม่สามารถ
เข ้าใจได ้ว่า พวกเขารู ้สึกอย่างไร
มันเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีต
่ ้องจ�ำไว ้ว่า สมาชิกทุกคนในครอบครัว
่ มของญาติในลักษณะ
จะได ้รับผลกระทบจากภาวะสมองเสือ
ทีแ
่ ตกต่างกัน ในฐานะทีค
่ ณ
ุ เป็ นเพือ
่ น คุณสามารถท�ำอะไรได ้
มากมายเพือ
่ ช่วยเหลือพวกเขา
1. ติดต่อก ันเรือ
่ ยๆ

ทีส
่ มาชิกครอบครัวหรือผู ้ดูแล เลิกท�ำกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่
ความช่วยเหลือเล็กน ้อยนี้ สามารถท�ำให ้พวกเขามีความ
กระตือรือร ้นได ้
2. ท�ำสงิ่ เล็กๆ น้อยๆ แต่มค
ี วามหมายมาก
คุณสามารถช่วยท�ำสิง่ ประจ�ำวันต่างๆ ได ้ ตัวอย่างเช่น
หากคุณก�ำลังออกไปท�ำธุระข ้างนอก โปรดตรวจสอบกับสมาชิก
ครอบครัวว่ามีสงิ่ ใดทีพ
่ วกเขาต ้องการหรือไม่
3. ให้พวกเขามีเวลาพ ักผ่อน
่ ม เพือ
อาสาใช ้เวลาอยูก
่ บ
ั ผู ้ทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
่ ให ้สมาชิก
่ ทีใ่ ห ้
ครอบครัวสามารถท�ำสิง่ ต่างๆ ได ้ เช่น ชอปปิ้ ง เข ้าร่วมกลุม
ความช่วยเหลือ ไปเยีย
่ มเพือ
่ น หรือเพียงแค่มเี วลาส่วนตัวทีบ
่ ้าน
่ ยเหลือ
่ เสนอความชว
4. ถามอย่างเจาะจงเมือ
โปรดเสนอความช่วยเหลือทีส
่ ามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้ ถามครอบครัว
อย่างเจาะจงว่าพวกเขาต ้องการความช่วยเหลืออะไร และดูวา่
คุณสามารถช่วยท�ำงานต่างๆ ได ้หรือไม่ เช่น การท�ำสวน
การท�ำอาหาร ชอปปิ้ ง หรือตรวจสอบว่าสิง่ ใดทีค
่ ณ
ุ สามารถ
ช่วยได ้
5. เป็นผูฟ
้ ง
ั ทีด
่ ี
พยายามรับฟั งความเปลีย
่ นแปลงทีบ
่ ค
ุ คลนัน
้ และครอบครัว
ก�ำลังประสบอยู่ คุณไม่จ�ำเป็ นต ้องให ้ค�ำตอบ แค่เป็ นผู ้ฟั ง
ทีม
่ ค
ี วามเห็นอกเห็นใจ อย่าพยายามตัง้ ค�ำถามหรือตัดสิน
แค่สนับสนุนและเห็นด ้วยจะดีกว่า
่ นร่วม
6. เรียนรูเ้ พิม
่ เติมและมีสว
่ มจะช่วยให ้คุณเป็ นเพือ
การเข ้าใจภาวะสมองเสือ
่ นทีใ่ ห ้ความ
ช่วยเหลือ พยายามเข ้าร่วมการประชุมข ้อมูลชุมชนทีไ่ ม่เสีย
ค่าใช ้จ่ายของ Dementia Australia สักวาระหนึง่

ข้อมูลเพิม
่ เติม

Dementia Australia ให ้ความช่วยเหลือ ข ้อมูล ความรู ้ และ
่ ม
ค�ำปรึกษา โปรดติดต่อบริการให ้ความช่วยเหลือภาวะสมองเสือ
แห่งชาติ (National Dementia Helpline) ทีห
่ มายเลข
1800 100 500 หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ของเราทีเ่ ว็บไซต์
dementia.org.au

โปรดติดต่อกันเรือ
่ ยๆ คิดถึงวิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ สามารถช่วยเหลือสมาชิก
ครอบครัว หมัน
่ ท�ำงานอดิเรกหรือสิง่ ทีพ
่ วกเขาสนใจ บ่อยครัง้

National Dementia Helpline 1800 100 500
การแปลเอกสารข้อมูลฉบับนีไ
้ ด้รบ
ั ทุนจากกระทรวงบริการครอบครัวและชุมชน
รัฐนิวเซาท์เวลส์ และได้ใช้เอกสารข้อมูลทีไ
่ ด้รบ
ั ทุนจากกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาล
ออสเตรเลียเป็นพืน
้ ฐาน Dementia Australia ©2013 มีการทบทวนในปี 2015

ส�ำหรับความช่วยเหลือด ้านภาษา โปรดโทรศัพท์
ไปทีห
่ น่วยบริการแปลและล่าม ทีห
่ มายเลข
131 450

dementia.org.au

DEMENTIA TIPS

1

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

2. Do little things – they mean a lot

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.

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.

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.

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.

2. Listen and give time for responses

4. Be specific when offering assistance

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.

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.

3. Communicate clearly

5. Be a good listener

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.

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.

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.

3. Give them a break

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.

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.

National Dementia Helpline 1800 100 500
This help sheet is funded by the Australian Government
Dementia Australia ©2013 Reviewed 2015

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

dementia.org.au

