DEMENTIA TIPS
TIPS FOR VISITING

ื่ ม
เคล็ดล ับเกีย
่ วก ับภาวะสมองเสอ

เคล็ดลับส�ำหรับการมาเยีย
่ ม

2
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“การมาเยีย
่ มเป็ นประจ�ำสามารถสร ้างความแตกต่างให ้กับคุณและสภาพทางอารมณ์ของญาติ
ั กล่าว
หรือเพือ
่ นของคุณได ้” Marion ผู ้ดูแลทีพ
่ ักอาศย

� หร ับครอบคร ัว เพือ
เคล็ดล ับสำ
่ น และผูด
้ แ
ู ล

ื่ ให้เจ้าหน้าทีผ
6. แจ้งชอ
่ ด
ู้ แ
ู ลทราบ

่ มถือเป็ นสิง่
การมาเยีย
่ มครอบครัวและเพือ
่ นทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
ส�ำคัญส�ำหรับสภาพทางอารมณ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม
่ มโดยปกติแล ้ว จะไม่สามารถเริม
คนทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
่ ต ้นท�ำ
กิจกรรมต่างๆ หรือให ้ความบันเทิงแก่คณ
ุ ซึง่ เป็ นผู ้มาเยือนได ้
นีเ่ ป็ นเคล็ดลับเล็กๆ น ้อยๆ ทีค
่ ณ
ุ อาจเห็นว่ามีประโยชน์ เมือ
่ ไป
เยีย
่ มเพือ
่ นหรือสมาชิกครอบครัวของคุณ ไม่วา่ พวกเขาจะอยู่
ทีบ
่ ้านหรือในสถานทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้ดูแล

่ งิ่ ทีแ
7. ความเงียบไม่ใชส
่ ย่เสมอไป

1. ปร ับท ัศนคติให้ยด
ื หยุน
่
เราทุกคนต่างก็มวี น
ั ทีต
่ ้องใช ้พลังงานทัง้ สูงและต�ำ่ และเพือ
่ น
หรือสมาชิกครอบครัวของคุณอาจรู ้สึกเหนือ
่ ยในวันทีค
่ ณ
ุ มาเยีย
่ ม
ในขณะทีส
่ งิ่ ต่างๆ ไม่เป็ นไปตามทีค
่ ณ
ุ ได ้วางแผนไว ้ โปรดจ�ำไว ้
ว่า การมาเยือนของคุณนัน
้ ยังคงเป็ นสิง่ ทีส
่ �ำคัญส�ำหรับคุณและ
คนทีค
่ ณ
ุ มาเยีย
่ ม
2. ใสใ่ จในต ัวเอง
บางครัง้ การมาเยีย
่ มอาจเป็ นเรือ
่ งเศร ้าและยากล�ำบาก และ
คุณอาจต ้องการก�ำลังใจ บางทีคณ
ุ ควรพาเพือ
่ นทีใ่ ห ้ก�ำลังใจ
ไปกับคุณด ้วย หรือวางแผนดูแลตัวเองในระหว่างทางกลับบ ้าน
3. น�ำสงิ่ ของบางอย่างติดต ัวไปด้วย
คุณสามารถกระตุ ้นบุคคลทีค
่ ณ
ุ ไปเยีย
่ มด ้วยการน� ำนิตยสารหรือ
หนังสือพิพม์มาด ้วย การอ่านบทความทีน
่ ่าสนใจให ้ฟั งหรือ
ื้ มา รูปถ่าย หรือ
ท�ำแบบทดสอบด ้วยกัน น� ำดอกไม ้ อาหารทีซ
่ อ
โปสการ์ดเก่าๆ มาด ้วย จากนัน
้ กิจกรรมเหล่านีจ
้ ะกลายมาเป็ น
กิจกรรมทีช
่ ว่ ยกระตุ ้นและฟื้ นความทรงจ�ำ
4. ท�ำให้การมาเยีย
่ มเป็นแบบแผน
พูดและกระท�ำเช่นเดิม เมือ
่ มาถึงและเดินทางกลับในแต่ละครัง้
ทีม
่ าเยีย
่ ม สิง่ นีจ
้ ะเสริมโครงสร ้างส�ำหรับญาติหรือเพือ
่ นของคุณ
โปรดแนะน� ำตัวเองเมือ
่ มาถึง ตัวอย่างเช่น พูดว่า «สวัสดีคะ่ แม่
นีห
่ นูเองนะ อลิซาเบธ ลูกสาวของแม่» การท�ำเช่นนีจ
้ ะช่วยลด
ความวิตกกังวลของเพือ
่ น หรือสมาชิกครอบครัวของคุณ
่ ของคุณ และความสัมพันธ์
โดยคุณได ้ช่วยเตือนให ้พวกเขารู ้ชือ
ของคุณกับพวกเขา อย่าให ้พวกเขาต ้องเดาเอาเอง
5. เขียนการ์ดและจดหมาย
ท�ำงานร่วมกันทัง้ สองฝ่ ายโดยเขียนจดหมายถึงเพือ
่ น หรือ
สมาชิกครอบครัวทีม
่ รี ว่ มกัน สิง่ นีส
้ ามารถช่วยด�ำรงและรักษา
ความสัมพันธ์ทส
ี่ �ำคัญในชีวต
ิ ของพวกเขาได ้
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การแปลเอกสารข้อมูลฉบับนีไ
้ ด้รบ
ั ทุนจากกระทรวงบริการครอบครัวและชุมชน
รัฐนิวเซาท์เวลส์ และได้ใช้เอกสารข้อมูลทีไ
่ ด้รบ
ั ทุนจากกระทรวงสาธารณสุ
ขของรัฐบาลออสเตรเลียเป็นพืน
้ ฐาน

หากคุณมาเยีย
่ มในสถานทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้ดูแล โปรดแนะน� ำตัวเอง
และแจ ้งถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคนทีค
่ ณ
ุ มาเยีย
่ มด ้วย

โปรดลองเรียนรู ้การมีความสุขกับช่วงเวลาทีเ่ งียบบ ้าง
8. การจ ัดเครือ
่ งดืม
่
กาแฟหนึง่ ถ ้วย ชา หรือน�้ ำหนึง่ แก ้ว จะช่วยคุณหรือสมาชิก
ครอบครัวในเรือ
่ งการรับประทานเครือ
่ งดืม
่ การปฏิสนธิทางสังคม
และสืบสานวิธก
ี ารต ้อนรับแขกด ้วยรูปแบบ ‘ดัง้ เดิม’ และธรรมดา
่ ก
9. การพูดคุยไม่ใชท
ุ สงิ่ ทุกอย่าง
การกอด การนวดมือและคอ รวมถึงการกุมมือ สามารถแทนที่
หรือเติมเต็มการสนทนาได ้
� หร ับสอ
� ค ัญทีค
ื สำ
ื่ สาร’ ทีร่ ะบุสงิ่ สำ
10. เริม
่ ใช ้ ‘หน ังสอ
่ วรจ�ำ
หนังสือนีส
้ ามารถเขียนและให ้ผู ้มาเยีย
่ มทุกคนอ่าน และมันท�ำ
หน ้าทีเ่ ป็ นสิง่ กระตุ ้นความจ�ำส�ำหรับเพือ
่ นหรือญาติของคุณ
11. จดสมุดบ ันทึกชวี ต
ิ ประจ�ำว ัน
วิธน
ี เี้ ป็ นวิธท
ี ย
ี่ อดเยีย
่ มในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของชีวต
ิ
ทีผ
่ า่ นมาของเพือ
่ นหรือสมาชิกครอบครัวของคุณ และการจดจ�ำ
ถึงความส�ำเร็จต่างๆ ควรใช ้สิง่ นี้ เมือ
่ คุณมาเยีย
่ มโครงการนี้
สามารถท�ำให ้คุณใช ้เวลาอยูด
่ ้วยกันอย่างสนุก และมีความพิเศษ
ยิง่ ขึน
้
12. พิจารณาการท�ำงานต่างๆ
้ ผ ้า การช่วยประกอบอาหารและเครือ
เย็บป้ ายบนเสือ
่ งดืม
่ หรือ
พาคนทีค
่ ณ
ุ ไปเยีย
่ มเดินเล่น การกระท�ำเช่นนีไ
้ ม่เพียงแต่เป็ น
ประโยชน์ตอ
่ เพือ
่ นหรือญาติของคุณ แต่ยงั จะด�ำรงรักษาหน ้าที่
ส�ำคัญของคุณไว ้ และช่วยให ้คุณรู ้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ และ
มีความส�ำคัญ นอกจากนัน
้ ยังเป็ นการช่วยเหลือเจ ้าหน ้าทีผ
่ ู ้ดูแล
ในสถานทีพ
่ ักนัน
้ ด ้วย
13. เล่นเครือ
่ งดนตรีหรือร้องเพลง
หากคุณเป็ นนักดนตรี โปรดพิจารณาการเล่นเครือ
่ งดนตรี หรือ
การร ้องเพลงให ้กับเพือ
่ นหรือญาติของคุณได ้ฟั ง ดนตรีสามารถ
สร ้างความผ่อนคลาย ท�ำให ้ความทรงจ�ำทีด
่ ก
ี ลับมา และท�ำให ้
รู ้สึกสงบและปลอดภัย
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ื่ ม
เคล็ดล ับเกีย
่ วก ับภาวะสมองเสอ

ั หรือสตว์
ั เลีย
้ งไปด้วย
14. น�ำสตว์
การน� ำสัตว์เลีย
้ งทีฟ
่ ม
ู ฟั กเป็ นอย่างดีมาเยีย
่ มสามารถพัฒนา
สุขภาพทางอารมณ์และความเป็ นอยูข
่ องเพือ
่ นหรือญาติ
ของคุณได ้ ในขณะทีม
่ าเยีย
่ มสถานทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้ดูแล โปรดแจ ้ง
ให ้เจ ้าหน ้าทีท
่ ราบก่อนทีจ
่ ะน� ำสัตว์เลีย
้ งของคุณไปด ้วย
15. ร ับทราบว่าการมาเยีย
่ มของคุณจะสร้างความแตกต่าง
งานวิจัยระบุวา่ บุคคลทีอ
่ ยูอ
่ าศัยในสถานทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้ดูแลนัน
้
ต ้องการการสนับสนุนทางอารมณ์ส�ำหรับความเป็ นอยูข
่ อง
พวกเขา และพวกเขามีความเป็ นไปได ้น ้อยทีจ
่ ะมีอาการซึมเศร ้า
เมือ
่ พวกเขามีคนมาเยีย
่ มเป็ นประจ�ำทุกสัปดาห์
ั
16. หากจ�ำเป็น ควรพูดคุยก ับใครสกคน
มีปัญหามากมายทีเ่ กีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงหน ้าทีแ
่ ละความ
เศร ้าโศกเสียใจทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อครอบครัวเพือ
่ นและผู ้ดูแล
่ ม มันถือเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีต
ของคนทีม
่ ภ
ี าวะสมองเสือ
่ ้องดูแล
ตัวคุณเองด ้วย โปรดพูดคุยกับเพือ
่ นทีใ่ ห ้ก�ำลังใจเกีย
่ วกับ
ความรู ้สึกของคุณ หรือโทรศัพท์ไปทีบ
่ ริการให ้ความช่วยเหลือ
่ มแห่งชาติ (National Dementia Helpline)
ภาวะสมองเสือ
ทีห
่ มายเลข 1800 100 500

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
ส�ำหรับความช่วยเหลือด ้านภาษา โปรดโทรศัพท์
ไปทีห
่ น่วยบริการแปลและล่าม ทีห
่ มายเลข
131 450

สิง่ พิมพ์นี้ เผยแพร่เนือ
้ หาสรุปทัว่ ไปของประเด็นทีค
่ รอบคลุมเท่านัน
้
ประชาชนควรขอรับค�ำแนะน� ำเฉพาะทางเกีย
่ วกับกรณีเฉพาะของพวกเขา Dementia Australia
ไม่ขอรับผิดชอบต่อควา มผิดพลาดหรือความบกพร่องใดๆ ในสิง่ พิมพ์นี้
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Tips for visiting
“Regular visits can make a difference to you and your relative or friend’s
emotional well-being.” Marion, residential carer

Tips for families, friends and carers

6. Get to know the care staff by name

Visiting family and friends with dementia is important
for their emotional wellbeing. However people with
dementia are usually not able to initiate activities or
‘entertain’ you, the visitor. Here are a few tips you may
find useful when visiting your friend or family member,
whether they live at home or in residential care.

If visiting a residential care facility, introduce yourself
and explain your relationship to the person you are
visiting.

1. Develop a flexible attitude

8. Organise a drink

We all have high and low energy days and your friend
or family member may be tired the day you visit. While
things may not go as you had planned, remember your
visit is still important – for you and the person you are
visiting.

A cup of coffee, tea or glass of water will help your
friend or family member’s fluid intake, socialisation and
continue normal ‘old’ patterns of hospitality.

7. Silence is not a negative thing
Instead, try to learn to enjoy quiet times.

9. Talking isn’t everything

2. Be kind to yourself

Hugs, hand and neck massages and hand holding can
replace or complement conversation.

Visiting can sometimes be sad and difficult, and you
may need nurturing – perhaps take a supportive friend
with you or plan a treat for yourself on the way home.

10. Start a ‘communication book’ of important
things to remember

3. Take something with you
You can engage the person you’re visiting by taking a
magazine or newspaper with you. Read out interesting
articles or do a quiz together. Take flowers, a food
treat or old photos or postcards. This then becomes an
activity which helps with stimulation and reminiscence.
4. Establish a visiting ritual
Say and do the same things on arrival and departure at
each visit. This will add structure for your relative or
friend. Introduce yourself on arrival. For example say
“Hello Mum, it’s me, Elizabeth, your daughter”. This
reduces your friend or family member’s anxiety as you
remind them of your name and connection to them –
don’t make them guess.
5. Write cards and letters
Working together, write a letter to your mutual friends
or family. This can nourish and maintain important links
in their life.
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This can be written in and read by all visitors and act as
a memory prompt for your friend or relative.
11. Make a life book
This is a wonderful way of validating the life journey of
your friend or family member and remembering
accomplishments. Work through it on your visits. This
project can make your time together even more
enjoyable and special.
12. Consider doing tasks
Sew labels on clothing, assist with food and fluids or
take the person you are visiting for a walk. This will not
only benefit your friend or relative but it will also
maintain your vital role and help you to feel useful and
important. It can also assist care staff in residential
facilities.
13. Play an instrument or sing
If you are musical, consider playing an instrument or
singing for your friend or relative. Music creates
relaxation, a return to fond memories and feelings of
calm and security.
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14. Take an animal or your pet with you
A visit from a well-loved pet can improve the emotional
health and well-being of your friend or relative. If
visiting a residential care facility, speak to staff before
taking your pet with you.
15. Know that your visit makes a difference
Research suggests that people living in residential care
need emotional support for their well-being and are
less likely to be depressed when they have regular
weekly visitors.
16. If necessary, talk to someone
There are many issues around changing roles and grief
that affect families, friends and carers of people with
dementia. It is very important to take care of yourself.
Speak to a supportive friend about your feelings or call
the National Dementia Helpline on 1800 100 500.

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

This publication provides a general summary only of the subject matter
covered. People should seek professional advice about their specific case.
Dementia Australia is not liable for any error or omission in this publication.
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