การบาดเจ็็บที่่� สมอง
คืืออะไร
้ เรียกว่า
การบาดเจ็บที่สมอง บางครัง
Acquired Brain Injury หมายถึงความ
เสียหายใด ๆ ต่อสมองที่เกิดขึ้นภายหลังไม่
ได้เป็นมาแต่กำ�เนิด ความเสียหายอาจเกิด
จากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ โรคหลอด
่ ง
เลือดสมอง โรคหรือการติดเชื้อ หรือเครือ
ดื่มแอลกอฮอล์และยาอื่น ๆ

ชาวออสเตรเลียกว่า 700,000 คนได้รบ
ั
การบาดเจ็บที่สมอง เนื่องจากสมองควบคุม
ทุกส่วนของร่างกายการบาดเจ็บจึงไม่เพียง
แต่ส่งผลต่อวิธีคิดหรือพฤติกรรมของบุคคล
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำ�งานของร่างกาย
ด้วย

เพราะว่าไม่มีใครที่จะเหมือนกันโดยสิ้นเชิง
การบาดเจ็บที่สมองในแต่ละกรณีอาจมีผล
กระทบแตกต่างกัน การฟื้ นตัวจากการบาด
เจ็บที่สมองอาจใช้เวลาไม่นานสำ�หรับบางคน
หรือใช้เวลานานสำ�หรับคนอื่น ๆ บางคนไม่
สามารถฟื้ นตัวกลับสู่ภาวะปกติจากการบาด
เจ็บที่สมอง

สาเหตุุส่่วนใหญ่่ของการบาดเจ็็บที่่�สมอง
โรคหลอดเลืือดสมอง

ภาวะพร่่องออกซิิเจน/
ภาวะขาดออกซิิเจน
สมองต้้องการออกซิิเจน
ในการทำำ�งาน ภาวะขาด
ออกซิิเจนเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
การส่่งออกซิิเจนไปยััง
สมองหยุุดลง ภาวะพร่่อง
ออกซิิเจนเกิิดขึ้้�นเมื่่�อ
ปริิมาณออกซิิเจนไปเลี้้�ยง
สมองไม่่เพีียงพอ ภาวะ
ขาดออกซิิเจนหรืือภาวะ
พร่่องออกซิิเจน อาจเกิิด
จากภาวะหััวใจวายหรืือ
หอบหืืดกำำ�เริิบ รอดชีีวิต
ิ
จากการจมน้ำำ�� การบีีบคอ
และการใช้้ยาเกิินขนาด

เนื้้�องอก

เนื้้�องอกคืือการเจริิญเติิบโตที่่�ผิิด
ปกติิของเซลล์์ ซึ่่�งก่่อตััวเป็็นก้้อน
หรืือกลุ่่�มก้้อน

www.cancercouncil.com.
au/brain-cancer/#tumour

การติิดเชื้้�อ

สมองก็็เช่่นเดีียวกัับส่่วนอื่่�น ๆ
ของร่่างกายอาจเกิิดการติิด
เชื้้�อได้้ ส่่วนใหญ่่เกิิดจากเชื้้�อ
ไวรััสหรืือแบคทีีเรีีย การติิด
เชื้้�ออาจทำำ�ให้้สมองบวมซึ่่�งส่่ง
ผลให้้เกิิดความเสีียหายได้้

สมองต้้องการเลืือดในการทำำ�งาน โรคหลอดเลืือด
สมองคืือภาวะที่่�สมองขาดเลืือดไปเลี้้�ยงเนื่่�องจาก
ก้้อนเลืือดอุุดตััน (ลิ่่�มเลืือด) หรืือมีีเลืือดออก หาก
ต้้องการเรีียนรู้้�เพิ่�ม
่ เติิมเกี่่�ยวกัับโรคหลอดเลืือด
สมองโปรดดููได้้ที่่� มููลนิิธิิ Stroke Foundation

www.strokefoundation.org.au.

เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์และยาอื่่�น ๆ

การดื่่�มแอลกอฮอล์์หรืือใช้้ยาอื่่�น ๆ มากเกิินไป
สามารถทำำ�ลายสมองได้้ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่�ม
่ เติิม
เกี่่�ยวกัับแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพจากการดื่่�มแอลกอฮอล์์ของออสเตรเลีีย
(Australian Alcohol Guidelines) โปรด
ดููได้้ที่่� www.health.gov.au/news/

australian-alcohol-guidelines-revised.

โรคต่่าง ๆ

โรคบางชนิิดอาจทำำ�ให้้สมองส่่วนต่่าง ๆ หยุุดทำำ�งาน
หรืือตายลงได้้ โรคเหล่่านี้้�เป็็นกลุ่่�มโรคที่่�เกิิดจากความ
เสื่่�อมของเซลล์์ประสาท (neurodegenerative
diseases) ซึ่่�งรวมถึึงโรคฮัันติิงตััน (Huntington’s
disease) โรคพาร์์กิินสััน (Parkinson’s disease)
และโรคอััลไซเมอร์์ (Alzheimer’s disease)
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่�ม
่ เติิมเกี่่�ยวกัับโรคเหล่่านี้้�โปรดดููได้้ที่่�
มููลนิิธิิ Brain Foundation

อุุบััติิเหตุุหรืือการ
บาดเจ็็บ
ภาวะสมองบาดเจ็็บ

(Traumatic Brain
Injury) เกิิดขึ้้�นเมื่่�อ

ศีีรษะถููกกระแทกหรืือ
ถููกเขย่่า จากอุุบััติิเหตุุ
ทางรถยนต์์หรืือการ
เล่่นกีีฬา จากการ
หกล้้มหรืือการถููก
ทำำ�ร้้ายร่่างกาย การ
ถููกกระทบกระแทก
เป็็นกรณีีสมองบาด
เจ็็บประเภทที่่�ไม่่
รุุนแรง

www.brainfoundation.org.au.

ผลกระทบและประสบการณ์์
� มองอาจได้้รับ
ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับ
ั การบาดเจ็็บที่่ส
ั
� อาจรวมถึึง
ผลกระทบทางกายภาพ ซึ่่ง

• อัมพาต (การสูญเสียความสามารถในการ
•
•
•
•
•
•
•

ควบคุมกล้ามเนื้อในส่วนหนึ่งของร่างกาย)
สูญเสียความสมดุลหรือการประสานงาน
ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ
ปวด
อาการชัก (การบาดเจ็บทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง)
สูญเสียความรู้สึกของการรับรสหรือการรับ
กลิ่น
ปัญหาในการมองเห็นหรือการได้ยิน
ปัญหาในการพูด

� มองอาจมีีการ
ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับ
ั การบาดเจ็็บที่่ส
� นแปลงด้า
เปลี่่ย
้ นการรู้้คิ
� ิดหรืือการเรีียนรู้้�
� อาจรวมถึึง
ซึ่่ง
อาการหลงลืืม
ขาดสมาธิิหรืือความสนใจลดลง
ไม่่สามารถกำำ�หนดเป้้าหมาย
ไม่่สามารถวางแผนการหรืือจััดการอย่่าง
เป็็นระบบ
• ไม่่สามารถเรีียนรู้้�ข้้อมููลใหม่่หรืือเรีียนรู้้�จาก
ความผิิดพลาด
•
•
•
•

� มองอาจ
ผู้้�ที่ไ่� ด้้รับ
ั การบาดเจ็็บที่่ส
มีีปััญหาในการควบคุุมอารมณ์์
หรืือพฤติิกรรมของตนเอง สิ่่�งนี้้�
อาจส่่งผลให้้
• มีีความหุุนหัันพลัันแล่่น

(พููดหรืือทำำ�สิ่่ง� ต่่างๆโดยไม่่คิิด)
• ก้้าวร้้าวมากขึ้้�นด้้วยคำำ�พููดหรืือ
การกระทำำ�

ความเชื่่�อผิิด ๆ และ ข้้อเท็็จจริง
ิ
� ผิิด ๆ
ความเชื่่อ

� ผิิด ๆ
ความเชื่่อ

ข้้อเท็็จจริง
ิ

ข้้อเท็็จจริง
ิ

การบาดเจ็็บที่่�สมองเป็็นความบกพร่่อง
ทางสติิปัญญ
ั
า

คนส่่วนใหญ่่ที่่�มีีการบาดเจ็็บที่่�สมองจะมีี
ระดัับเชาวน์์ปัญญ
ั
าเท่่ากัับก่่อนการบาด
เจ็็บ การบาดเจ็็บที่่�สมองอาจส่่งผลต่่อ
สมรรถนะและการแสดงออกด้้านเชาวน์์
ปััญญาของบุุคคล

การฟื้้� นตััวของการบาดเจ็็บที่่�สมองจะเกิิด
ขึ้้�นภายใน 2 สััปดาห์์

เนื่่�องจากการบาดเจ็็บที่่�สมองแต่่ละกรณีีมีี
ความแตกต่่างกััน การฟื้้� นตััวของแต่่ละคน
จึึงแตกต่่างกััน การฟื้้� นตััวอาจใช้้เวลานาน
เกิิน 5 ปีีหลัังได้้รับบ
ั าดเจ็็บ

� ผิิด ๆ
ความเชื่่อ

ทุุกคนฟื้้� นตััวอย่่างรวดเร็็วจากภาวะสมอง
บาดเจ็็บระดัับเล็็กน้้อย เช่่นการถููกกระทบ
กระแทก

ข้้อเท็็จจริง
ิ

คนส่่วนใหญ่่ฟื้นตัั
้�
วหายเป็็นปกติิจากภาวะ
สมองบาดเจ็็บระดัับเล็็กน้้อย เช่่นการถููก
กระทบกระแทกภายในไม่่กี่่�วัน
ั หรืือไม่่กี่่�
สััปดาห์์หลัังจากได้้รับบ
ั าดเจ็็บ บางคนใช้้
เวลานานกว่่าจะหาย หากคุุณกัังวลเกี่่�ยว
กัับการฟื้้� นตััวจากการบาดเจ็็บที่่�สมอง
โปรดไปพบแพทย์์

เกี่่�ยวกัับ Brain Injury Australia
Brain Injury Australia ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีีค.ศ. 1986 เป็็นองค์์กรพิิทัักษ์์สิิทธิิระดัับประเทศที่่�
เป็็นตััวแทนของผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บที่่�สมอง ครอบครััวและผู้้�ดููแลพวกเขา ควบคู่่�ไปกัับการให้้
คำำ�แนะนำำ�ด้้านนโยบายแก่่รััฐบาลในเครืือจัักรภพ รััฐและเขตปกครองอิิสระและหน่่วยงานของ
รััฐ และเป็็นตััวแทนของผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บที่่�สมองในกลุ่่�มต่่าง ๆ ที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษา Brain Injury
Australia ยัังขัับเคลื่่�อนโครงการรณรงค์์ให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนเป็็นเวลาหลายปีีเพื่่�อสร้้าง
ความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการบาดเจ็็บที่่�สมองและจััดให้้มีก
ี ารประชุุมสััมมนา National Brain
Injury Conference ประจำำ�ปีี

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมโปรดดููได้้ที่่�

www.braininjuryaustralia.org.au
หรืือโทร 1800 BRAIN1 (1800 272 461)

ความช่่วยเหลืือในรััฐหรืือเขตปกครองอิิสระของคุุณ
หากคุุณต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับการบาดเจ็็บที่่�สมองหรืือขอความ
ช่่วยเหลืือ โปรดติิดต่่อองค์์กรที่่�ให้้บริิการในรััฐและเขตปกครองอิิสระของคุุณ
Australian
Capital Territory
ADACAS (ACT Disability Aged
Carer Advocacy Service)

New South Wales
Synapse

ให้้ความช่่วยเหลืือที่่�หลากหลายสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการบาดเจ็็บ
ที่่�สมอง
หมายเลขโทรฟรีี: 1800 673 074
www.synapse.org.au

Acquired Brain Injury
Services NSW Inc.

เป็็นนิิติิบุุคคลไม่่แสวงหากำำ�ไร
ให้้บริิการเฉพาะด้้านสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับ
การบาดเจ็็บที่่�สมอง
โทร: (02) 9748 7372
www.abis.org.au

ให้้การสนัับสนุุนและข้้อมููลฟรีี
แก่่ผู้้�ทุุพพลภาพ
โทร: (02) 6242 5060
www.adacas.org.au

Victoria

Tasmania
South Australia
Brain Injury SA

เป็็นองค์์กรสนัับสนุุนในรััฐเซาท์์
ออสเตรเลีียสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับบาดเจ็็บที่่�
สมอง และผู้้�ดููแลพวกเขา
โทร: (08) 8217 7600
1300 733 049 (ผู้้�โทรในประเทศ)

www.braininjurysa.org.au

Brain Injury Matters

เป็็นองค์์กรพิิทัักษ์์สิิทธิิและให้้ความรู้้�
แก่่ชุุมชนที่่�ดำำ�เนิินการโดยผู้้�ที่่�ได้้รัับการ
บาดเจ็็บที่่�สมองเพื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับการ
บาดเจ็็บที่่�สมอง
โทร: (03) 9639 7222
www.braininjurymatters.org
Brainlink

ทุ่่�มเททำำ�งานเพื่่�อปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิต
ิ
ของผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
บาดเจ็็บที่่�สมอง
โทร: (03) 9845 2950
หมายเลขโทรฟรีี: 1800 677 579

Queensland และ
Western Australia
Synapse

ให้้ความช่่วยเหลืือที่่�หลากหลายสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการบาดเจ็็บ
ที่่�สมอง
หมายเลขโทรฟรีี: 1800 673 074

Brain Injury Association
of Tasmania

เป็็นองค์์กรเอกชนที่่�ไม่่แสวงหากำำ�ไร
ให้้บริิการทั่่�วทั้้�งรััฐเพื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับบาด
เจ็็บที่่�สมอง ครอบครััวของพวกเขา
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่�น
่ ๆ
หมายเลขโทรฟรีี: 1300 BIATAS
(1300 242 827) หรืือ

(03) 6230 9800
www.biat.org.au

Northern Territory
Integrated disAbility Action

เป็็นองค์์กรผู้้�บริิโภคสำำ�หรัับประชากร
ในเขตนอร์์ทเทิิร์์นเทร์์ริิทอรีี ที่่�มีีความ
ทุุพพลภาพ
โทร: (08) 8948 5400
www.idainc.org.au

www.synapse.org.au

www.brainlink.org.au

Thai

