
การบาดเจ็็บท่ี่�สมอง
คืืออะไร
การบาดเจ็บที่สมอง บางครัง้เรยีกว่า 
Acquired Brain Injury หมายถึงความ
เสียหายใด ๆ ต่อสมองที่เกิดขึ้นภายหลังไม่
ได้เป็นมาแต่กำาเนิด ความเสียหายอาจเกิด
จากอุบัติเหตุหรอืการบาดเจ็บ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหรอืการติดเชื้อ หรอืเครือ่ง
ดื่มแอลกอฮอล์และยาอื่น ๆ

ชาวออสเตรเลียกว่า 700,000 คนได้รบั
การบาดเจ็บที่สมอง เนื่องจากสมองควบคุม
ทุกส่วนของรา่งกายการบาดเจ็บจึงไม่เพียง
แต่ส่งผลต่อวิธีคิดหรอืพฤติกรรมของบุคคล
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำางานของรา่งกาย
ด้วย

เพราะว่าไม่มีใครที่จะเหมือนกันโดยสิ้นเชิง 
การบาดเจ็บที่สมองในแต่ละกรณีอาจมีผล 
กระทบแตกต่างกัน การฟื้ นตัวจากการบาด 
เจ็บที่สมองอาจใช้เวลาไม่นานสำาหรบับางคน 
หรอืใช้เวลานานสำาหรบัคนอื่น ๆ บางคนไม่
สามารถฟื้ นตัวกลับสู่ภาวะปกติจากการบาด
เจ็บที่สมอง

สาเหตุุส่วนใหญ่่ของการบาดเจ็็บท่ี่�สมอง

ผลกระที่บและประสบการณ์์

อุุบััติิเหตุิหรือืุการื
บัาดเจ็็บั
ภาวะสมองบาดเจ็็บ 
(Traumatic Brain 
Injury) เกิิดข้ึ้�นเม่�อ
ศีีรษะถููกิกิระแทกิหร่อ
ถููกิเขึ้ย่่า จ็ากิอุบัติิเหตุิ
ทางรถูย่นต์ิหร่อกิาร
เล่่นกีิฬา จ็ากิกิาร
หกิล้่มหร่อกิารถููกิ
ทำาร้าย่ร่างกิาย่ กิาร
ถููกิกิระทบกิระแทกิ
เป็น็กิรณีีสมองบาด
เจ็็บป็ระเภทที�ไม่
รุนแรง

เครืื�อุงดื�มแอุลกอุฮอุล์และยาอืุ�น ๆ
กิารด่�มแอล่กิอฮอล์่หร่อใช้้ย่าอ่�น ๆ มากิเกิินไป็
สามารถูทำาล่าย่สมองได้ สำาหรับข้ึ้อมูล่เพิิ่�มเติิม
เกีิ�ย่วกัิบแนวทางป็ฏิิบัติิเพ่ิ่�อล่ดความเสี�ย่งต่ิอ
สุขึ้ภาพิ่จ็ากิกิารด่�มแอล่กิอฮอล์่ขึ้องออสเติรเลี่ย่ 
(Australian Alcohol Guidelines) โป็รด
ดูได้ที� www.health.gov.au/news/
australian-alcohol-guidelines-revised.

ผู้้�ท่ี่�ได้�รับัการับาด้เจ็็บท่ี่�สมองอาจ็ได้�รับั
ผู้ลกรัะที่บที่างกายภาพ ซ่ึ่�งอาจ็รัวมถ่ึง
• อัมพิ่าติ (กิารสูญเสีย่ความสามารถูในกิาร

ควบคุมกิล่้ามเน่�อในส่วนหน้�งขึ้องร่างกิาย่)
• สูญเสีย่ความสมดุล่หร่อกิารป็ระสานงาน
• ความเหน่�อย่ล่้าทางร่างกิาย่แล่ะจ็ิติใจ็
• ป็วด
• อากิารช้ักิ (กิารบาดเจ็็บทำาให้เกิิดกิาร

เป็ล่ี�ย่นแป็ล่งขึ้องคล่่�นไฟฟ้าสมอง)
• สูญเสีย่ความรู้ส้กิขึ้องกิารรับรสหร่อกิารรับ

กิล่ิ�น
• ปั็ญหาในกิารมองเห็นหร่อกิารได้ย่ิน
• ปั็ญหาในกิารพิู่ด

ผู้้�ท่ี่�ได้�รับัการับาด้เจ็็บท่ี่�สมองอาจ็ม่การั
เปล่�ยนแปลงด้�านการัร้ั�คิิด้หรัอืการัเรัย่นร้ั� 
ซ่ึ่�งอาจ็รัวมถ่ึง
• อากิารหล่งล่่ม
• ขึ้าดสมาธิิหร่อความสนใจ็ล่ดล่ง
• ไม่สามารถูกิำาหนดเป็า้หมาย่
• ไม่สามารถูวางแผนกิารหร่อจั็ดกิารอย่่าง

เป็น็ระบบ
• ไม่สามารถูเรีย่นรู้ข้ึ้อมูล่ใหม่หร่อเรีย่นรู้จ็ากิ

ความผิดพิ่ล่าด

ผู้้�ท่ี่�ได้�รับัการับาด้เจ็็บท่ี่�สมองอาจ็
ม่ปญัหาในการัคิวบคุิมอารัมณ์์
หรัอืพฤติิกรัรัมของตินเอง สิ�งน่�
อาจ็ส่งผู้ลให�
• มีความหุนหันพิ่ลั่นแล่่น  

(พูิ่ดหร่อทำาสิ�งต่ิางๆโดย่ไม่คิด)
• ก้ิาวร้าวมากิข้ึ้�นด้วย่คำาพูิ่ดหร่อ

กิารกิระทำา

โรืคหลอุดเลือุดสมอุง
สมองต้ิองกิารเล่่อดในกิารทำางาน โรคหล่อดเล่่อด
สมองค่อภาวะที�สมองขึ้าดเล่่อดไป็เลี่�ย่งเน่�องจ็ากิ
ก้ิอนเล่่อดอุดตัิน (ลิ่�มเล่่อด) หร่อมีเล่่อดออกิ หากิ
ต้ิองกิารเรีย่นรู้เพิิ่�มเติิมเกีิ�ย่วกัิบโรคหล่อดเล่่อด
สมองโป็รดดูได้ที� มูล่นิธิิ Stroke Foundation   
www.strokefoundation.org.au.

เนื�อุงอุก
เน่�องอกิค่อกิารเจ็ริญเติิบโติที�ผิด
ป็กิติิขึ้องเซล่ล์่ ซ้�งก่ิอตัิวเป็น็ก้ิอน
หร่อกิลุ่่มก้ิอน
www.cancercouncil.com.
au/brain-cancer/#tumour

การืติิดเชืื้�อุ
สมองก็ิเช่้นเดีย่วกัิบส่วนอ่�น ๆ 
ขึ้องร่างกิาย่อาจ็เกิิดกิารติิด
เช่้�อได้ ส่วนใหญ่เกิิดจ็ากิเช่้�อ
ไวรัสหร่อแบคทีเรีย่ กิารติิด
เช่้�ออาจ็ทำาให้สมองบวมซ้�งส่ง
ผล่ให้เกิิดความเสีย่หาย่ได้

ภาวะพรือุ่งอุอุกซิิเจ็น/ 
ภาวะขาดอุอุกซิิเจ็น
สมองต้ิองกิารออกิซิเจ็น
ในกิารทำางาน ภาวะขึ้าด
ออกิซิเจ็นเกิิดข้ึ้�นเม่�อ
กิารส่งออกิซิเจ็นไป็ยั่ง
สมองหยุ่ดล่ง ภาวะพิ่ร่อง
ออกิซิเจ็นเกิิดข้ึ้�นเม่�อ
ป็ริมาณีออกิซิเจ็นไป็เลี่�ย่ง
สมองไม่เพีิ่ย่งพิ่อ ภาวะ
ขึ้าดออกิซิเจ็นหร่อภาวะ
พิ่ร่องออกิซิเจ็น อาจ็เกิิด
จ็ากิภาวะหัวใจ็วาย่หร่อ
หอบห่ดกิำาเริบ รอดชี้วติิ
จ็ากิกิารจ็มนำ�า กิารบีบคอ 
แล่ะกิารใช้้ย่าเกิินขึ้นาด

โรืคต่ิาง ๆ
โรคบางช้นิดอาจ็ทำาให้สมองส่วนต่ิาง ๆ หยุ่ดทำางาน
หร่อติาย่ล่งได้ โรคเหล่่านี�เป็น็กิลุ่่มโรคที�เกิิดจ็ากิความ
เส่�อมขึ้องเซล่ล์่ป็ระสาท (neurodegenerative 
diseases) ซ้�งรวมถู้งโรคฮันติิงตัิน (Huntington’s 
disease) โรคพิ่าร์กิินสัน (Parkinson’s disease)
แล่ะโรคอัล่ไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) 
สำาหรับข้ึ้อมูล่เพิิ่�มเติิมเกีิ�ย่วกัิบโรคเหล่่านี�โป็รดดูได้ที�  
มูล่นิธิิ Brain Foundation  
www.brainfoundation.org.au.



คืวามเชืื่�อผิด ๆ และ ข้อเท็ี่จ็จ็รงิ

เก่�ยวกับ Brain Injury Australia

คืวามช่ื่วยเหลือในรฐัหรอืเขตุปกคืรองอิสระของคุืณ์

Synapse 

ให้ความช่้วย่เหล่่อที�หล่ากิหล่าย่สำาหรับ
ผู้ที�ได้รับผล่กิระทบจ็ากิกิารบาดเจ็็บ
ที�สมอง
หมาย่เล่ขึ้โทรฟรี: 1800 673 074
www.synapse.org.au

Brain Injury Association 
of Tasmania 

เป็น็องค์กิรเอกิช้นที�ไม่แสวงหากิำาไร 
ให้บริกิารทั�วทั�งรัฐเพ่ิ่�อผู้ที�ได้รับบาด
เจ็็บที�สมอง ครอบครัวขึ้องพิ่วกิเขึ้า
แล่ะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย่อ่�น ๆ
หมาย่เล่ขึ้โทรฟรี: 1300 BIATAS 
(1300 242 827) หร่อ  
(03) 6230 9800
www.biat.org.au

Integrated disAbility Action

เป็น็องค์กิรผู้บริโภคสำาหรับป็ระช้ากิร
ในเขึ้ตินอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี ที�มีความ
ทุพิ่พิ่ล่ภาพิ่
โทร: (08) 8948 5400
www.idainc.org.au

Brain Injury SA 

เป็น็องค์กิรสนับสนุนในรัฐเซาท์
ออสเติรเลี่ย่สำาหรับผู้ที�ได้รับบาดเจ็็บที�
สมอง แล่ะผู้ดูแล่พิ่วกิเขึ้า 
โทร: (08) 8217 7600
1300 733 049 (ผู้โทรในป็ระเทศี)
www.braininjurysa.org.au

Brain Injury Australia ก่ิอตัิ�งข้ึ้�นในปี็ค.ศี. 1986 เป็น็องค์กิรพิิ่ทักิษ์สิทธิิระดับป็ระเทศีที�
เป็น็ตัิวแทนขึ้องผู้ที�ได้รับบาดเจ็็บที�สมอง ครอบครัวแล่ะผู้ดูแล่พิ่วกิเขึ้า ควบคู่ไป็กัิบกิารให้
คำาแนะนำาด้านนโย่บาย่แก่ิรัฐบาล่ในเคร่อจั็กิรภพิ่ รัฐแล่ะเขึ้ติป็กิครองอิสระแล่ะหน่วย่งานขึ้อง
รัฐ แล่ะเป็น็ตัิวแทนขึ้องผู้ที�ได้รับบาดเจ็็บที�สมองในกิลุ่่มต่ิาง ๆ ที�ให้คำาป็ร้กิษา Brain Injury 
Australia ยั่งขัึ้บเคล่่�อนโครงกิารรณีรงค์ให้ความรู้แก่ิป็ระช้าช้นเป็น็เวล่าหล่าย่ป็เีพ่ิ่�อสร้าง
ความติระหนักิรู้เกีิ�ย่วกัิบกิารบาดเจ็็บที�สมองแล่ะจั็ดให้มีกิารป็ระชุ้มสัมมนา National Brain 
Injury Conference ป็ระจ็ำาป็ี

สำาหรับข้ึ้อมูล่เพิิ่�มเติิมโป็รดดูได้ที�   
www.braininjuryaustralia.org.au  
หร่อโทร 1800 BRAIN1 (1800 272 461)

หากิคุณีต้ิองกิารข้ึ้อมูล่เพิิ่�มเติิมเกีิ�ย่วกัิบกิารบาดเจ็็บที�สมองหร่อขึ้อความ 
ช่้วย่เหล่่อ โป็รดติิดต่ิอองค์กิรที�ให้บริกิารในรัฐแล่ะเขึ้ติป็กิครองอิสระขึ้องคุณี

ADACAS (ACT Disability Aged 
Carer Advocacy Service) 

ให้กิารสนับสนุนแล่ะข้ึ้อมูล่ฟรี 
แก่ิผู้ทุพิ่พิ่ล่ภาพิ่
โทร: (02) 6242 5060
www.adacas.org.au

Australian 
Capital Territory

Queensland และ 
Western Australia

Tasmania

Northern Territory

South Australia

ข�อเท็ี่จ็จ็รังิ
คนส่วนใหญ่่ท่ี่�ม่การืบัาดเจ็็บัท่ี่�สมอุงจ็ะม่
รืะดับัเชื้าวน์ปัญั่ญ่าเท่ี่ากับัก่อุนการืบัาด
เจ็็บั การืบัาดเจ็็บัท่ี่�สมอุงอุาจ็ส่งผลต่ิอุ
สมรืรืถนะและการืแสดงอุอุกด้านเชื้าวน์
ปัญั่ญ่าขอุงบุัคคล

ข�อเท็ี่จ็จ็รังิ
เนื�อุงจ็ากการืบัาดเจ็็บัท่ี่�สมอุงแต่ิละกรืณ่ีม่
ความแติกต่ิางกัน การืฟ้ื้� นตัิวขอุงแต่ิละคน
จึ็งแติกต่ิางกัน การืฟ้ื้� นตัิวอุาจ็ใช้ื้เวลานาน
เกิน 5 ปัหีลังได้รืบัับัาดเจ็็บั

ข�อเท็ี่จ็จ็รังิ
คนส่วนใหญ่่ฟ้ื้� นตัิวหายเปัน็ปักติิจ็ากภาวะ
สมอุงบัาดเจ็็บัรืะดับัเล็กน้อุย เช่ื้นการืถูก
กรืะที่บักรืะแที่กภายในไม่ก่�วนัหรือืุไม่ก่�
สัปัดาห์หลังจ็ากได้รืบัับัาดเจ็็บั บัางคนใช้ื้
เวลานานกวา่จ็ะหาย หากคุณีกังวลเก่�ยว
กับัการืฟ้ื้� นตัิวจ็ากการืบัาดเจ็็บัท่ี่�สมอุง
โปัรืดไปัพบัแพที่ย์

คิวามเชืื่�อผิู้ด้ ๆ
การืบัาดเจ็็บัท่ี่�สมอุงเปัน็ความบักพรือุ่ง
ที่างสติิปัญั่ญ่า

คิวามเชืื่�อผิู้ด้ ๆ
การืฟื้้� นตัิวขอุงการืบัาดเจ็็บัท่ี่�สมอุงจ็ะเกิด
ขึ�นภายใน 2 สัปัดาห์

คิวามเชืื่�อผิู้ด้ ๆ
ทุี่กคนฟ้ื้� นตัิวอุย่างรืวดเรืว็จ็ากภาวะสมอุง
บัาดเจ็็บัรืะดับัเล็กน้อุย เช่ื้นการืถูกกรืะที่บั
กรืะแที่ก

Brain Injury Matters

เป็น็องค์กิรพิิ่ทักิษ์สิทธิิแล่ะให้ความรู้
แก่ิชุ้มช้นที�ดำาเนินกิารโดย่ผู้ที�ได้รับกิาร
บาดเจ็็บที�สมองเพ่ิ่�อผู้ที�ได้รับกิาร 
บาดเจ็็บที�สมอง
โทร: (03) 9639 7222
www.braininjurymatters.org

Brainlink

ทุ่มเททำางานเพ่ิ่�อป็รับป็รุงคุณีภาพิ่ชี้วติิ
ขึ้องผู้ที�ได้รับผล่กิระทบจ็ากิกิาร 
บาดเจ็็บที�สมอง
โทร: (03) 9845 2950
หมาย่เล่ขึ้โทรฟรี: 1800 677 579
www.brainlink.org.au

Victoria

Synapse 

ให้ความช่้วย่เหล่่อที�หล่ากิหล่าย่สำาหรับ
ผู้ที�ได้รับผล่กิระทบจ็ากิกิารบาดเจ็็บ
ที�สมอง
หมาย่เล่ขึ้โทรฟรี: 1800 673 074
www.synapse.org.au

Acquired Brain Injury  
Services NSW Inc. 
เป็น็นิติิบุคคล่ไม่แสวงหากิำาไร 
ให้บริกิารเฉพิ่าะด้านสำาหรับผู้ที�ได้รับ 
กิารบาดเจ็็บที�สมอง
โทร: (02) 9748 7372
www.abis.org.au

New South Wales

Thai


