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วธีิช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจบ็ทางสมอง 
เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัที่ไดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจีนเป็นหลกั 
 

 

1. คุณรู้จักช่ือและหน้าท่ีของส่วนต่างๆของสมองมนุษย์หรือไม่? 

สมองของผู้ ใหญ่โดยเฉล่ียมีนํา้หนักประมาณ 1,750 กรัม มันมีลักษณะเหมือนกองเต้าหู้ น่ิมท่ีมีหลุมไม่

สม่ําเสมอจํานวนมากบนพืน้ผิว เม่ือเปรียบเทียบกับอวัยวะอ่ืนๆสมองจะใช้ออกซิเจนสูงถึง 20% ศูนย์

ควบคุมเครือข่ายขนาดใหญ่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทหนึ่งล้านล้านเส้นในสมอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การรับการประสานงาน, การกระจายและการส่งข้อความประเภทต่างๆ ข้อความเหล่านีร้วมถึงการรับ

ความรู้สึกในการใช้งาน (เช่น การมองเห็น, การสัมผัส, การดมกลิ่น, การชิมรส ฯลฯ), ความรู้สึกและ

อารมณ์, การกํากับการเคล่ือนไหว, การควบคุมการหายใจ, การรักษาความทรงจําและการคิด เป็นต้น 

 

สมองต้องอาศัยเลือดจากหลอดเลือดสมองสมอง, หลอดเลือดแดงกระดูกสันหลังและเส้นเลือดของพวก

มันเพ่ือดูดซับสารอาหารและออกซิเจน หนึ่งในส่ีของเลือดท่ีสูบฉีดออกมาจากหัวใจจะถูกส่งไปท่ีสมอง ถ้า

เลือดท่ีไปเลีย้งสมองหยุดอยู่สักพักหนึ่งคนจะหมดสติและหลังจากนัน้ไม่ก่ีนาทีสมองก็จะถูกทําลายอย่าง

ถาวรหรือจะเกิดอาการสมองตาย 

 

ห้าส่วนสาํคัญของสมอง 

 สมองถูกซ่อนอยู่ในกะโหลกศีรษะแข็งล้อมรอบด้วยเย่ือหุ้ มสมองสามชัน้ (เย่ือ dura, arachnoid 

mater และ pia mater จากด้านนอกสู่ด้านใน) และหล่อเลีย้งด้วยนํา้ไขสันหลัง ถ้าสมองของมนุษย์ถูก

แบ่งคร่ึงจากบนลงล่าง เปลือกสมองซึ่งเป็นสีเทาเล็กน้อย (ด้วยเหตุนีจ้ึงช่ือสสารสีเทา) และชัน้ในซึ่ง

เป็นสีขาว (ดังนัน้จึงช่ือสสารสีขาว) สามารถมองเห็นได้ โครงสร้างระบบประสาทส่วนกลางของสมอง

ประกอบด้วยห้าส่วน: 

1. ไขสันหลัง: ส่งข้อความไปและกลับจากสมอง, ร่างกาย, มือและเท้า 

2. ก้านสมอง: รับผิดชอบการหายใจ, การเต้นของหัวใจ, อุณหภูมิร่างกายและการรับรู้ 

3. Cerebellum: ทํางานเพ่ือควบคุมความสมดุลของร่างกายและการประสานงานการเคล่ือนไหว 

4. ระบบ Limbic: รับผิดชอบด้านอารมณ์, การเรียนรู้และความทรงจํา 

5. สมองซีกโลก: ท่ีจัดการกับข้อมูล, อารมณ์และการคิดอย่างมีสติ 

 

ส่วนหลักและหน้าท่ีของสมอง 

สมองคิดเป็นประมาณ 85% ของนํา้หนักของหัว มันแบ่งออกเป็นสองส่วนเช่ือมต่อกันเรียกว่าสมองซีก

โลก สมองซีกซ้ายจะควบคุมความรู้สึกและกิจกรรมของร่างกายท่ีเหมาะสมในขณะท่ีสมองซีกขวานัน้
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จะควบคุมด้านซ้าย โดยทั่วไปสมองซีกซ้ายจะเป็นฝ่ังท่ีรับผิดชอบด้านภาษา, การอ่าน, การเขียนและ

อ่ืนๆ ส่วนสมองซีกขวามีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของความจํา, การมองเห็น, การระบายสีและการช่ืน

ชมดนตรี เป็นต้น 

 

1. กลีบหน้าผาก 

 ใช้ปริมาณหนึ่งในสามของปริมาตรของซีกสมองและเป็นสจ๊วตของสมองทัง้หมด 

 ส่วนใหญ่รับผิดชอบในการคิดรวมถึงความสามารถในการควบคุมและการประเมินตนเอง (เช่น การ

วิเคราะห์ข้อมูล, การดําเนินการตามแผน, การทบทวนตนเอง, บทเรียนท่ีได้เรียนรู้ ฯลฯ ) 

 ควบคุมการเคล่ือนไหวแบบอิสระของร่างกาย เช่น การใช้มือ 

 ควบคุมอารมณ์และแรงกระตุ้น 

 การแสดงออกทางด้านภาษา 

2. กลีบข้างขม่อม 

 ตรวจสอบการรับรู้ทางประสาทสมัผสัและท่าทางร่างกายเป็นหลกั 

 ดแูลการอ่านและทําความเข้าใจเวลา 

 ระบุวตัถุและใบหน้าท่ีแตกต่างกัน 

3. ระบบ Temporal Lobe และ Limbic 

 ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบในการจดจําและเรียนรู้ส่ิงใหม ่

 จดัลําดบัความสําคญั 

 รับข้อความเสียง 

 วิเคราะห์ความหมาย, จงัหวะและทํานองของภาษา 

 กล่ิน 

4. กลีบท้ายทอย 

 ได้รับข้อมลูภาพเป็นหลกั 

 แยกแยะสี, รูปร่างและระยะทาง 

 

กลีบขมบั, กลีบหน้าผาก, มอเตอร์นอก, ประสาทสมัผสั, กลีบข้างขม่อม, กลีบท้ายทอย, สมองน้อย 

 

 

2. อะไรคือส่ิงที่จะเกิดกับอาการบาดเจ็บทางสมองและสาเหตุหลัก? 

การบาดเจ็บทางสมองท่ีเกิดขึน้ (เรียกว่าการบาดเจ็บของสมอง) หมายถึงความเสียหายต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของ

สมองท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีสร้างซึ่งทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของผู้ ป่วยและส่งผลกระทบต่อการ

ทํางานทางปัญญา, พฤติกรรมและอารมณ์ของเขาคนนัน้ ฯลฯ 
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สาเหตหุลกัของการบาดเจ็บทางสมองท่ีได้มา ได้แก่ : 

1. อุบตัิเหต ุ

การบาดเจ็บทางสมองมีสองประเภทหลกัท่ีเกิดจากอุบตัิเหตบุนถนน, กีฬา, ท่ีบ้านหรือในแหล่งอุตสาหกรรม: 

A. การบาดเจ็บท่ีสมอง 

แม้ว่ากะโหลกศีรษะของผู้บาดเจ็บจะไม่ถูกทําลายโดยอุบตัิเหต ุแต่ผลกระทบรุนแรงบนศีรษะก็เพียงพอท่ีจะฉีก

ขาด, บิดหรือก่อให้เกิดการสัน่สะเทือนท่ีศีรษะในระดบัท่ีแตกต่างกัน อาการนีเ้รียกว่าการบาดเจ็บท่ีสมอง ในการ

แข่งขนัชกมวยหัวของนกัมวยจะถูกโขกอย่างต่อเน่ืองหรือเม่ือรถชนกําแพงหินทนัทีท่ีผู้ โดยสารคาดเข็มขดันิรภัย

พวกเขาจะต้องรับแรงกระแทกรุนแรงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสัน่สะเทือนได้ 

B. การบาดเจ็บในกะโหลกศีรษะ 

เม่ือกะโหลกศีรษะของผู้บาดเจ็บแตกด้วยวตัถุแข็งดงันัน้เนือ้เย่ือสมองถกูเปิดออกมา สภาพนีเ้รียกว่าการ

บาดเจ็บท่ีสมอง เม่ือกะโหลกท่ีหกัหรือแตกแทรกตวัเข้าไปในหวัจะทําให้เกิดอาการตกเลือดในสมองซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดภาวะเลือดออกบริเวณเย่ือหุ้มสมองได้หลายรูปแบบ 

2. โรคหลอดเลือดสมอง 

A. เส้นเลือดอุดตัน: ลิ่มเลือดผิดปกตหิรือก้อนเลือดไหลผา่นเลือดไปยงัสมองได้ปิดกัน้การไหลเวียนของเลือดใน

หลอดเลือด 

B. การแตกของหลอดเลือด: การแตกของหลอดเลือดท่ีเกิดจากความดนัโลหิตสงู, โป่งพองหรือความผิดปกตขิอง

หลอดเลือดแดงใหญ่ ในเวลาเดียวกนัการบีบอดัของสมองด้วยมวลเลือดก็สามารถทําให้เกิดความเสียหายได้เช่นกนั 

3. เนือ้งอกในสมอง 

เน่ืองจากพืน้ท่ีในกะโหลกศีรษะอยูใ่นบริเวณท่ีจํากดั การเจริญเตบิโตของเนือ้งอกในสมองจะปิดกัน้การไหลของนํา้ไข

สนัหลงั, เพิ่มความดนัในกะโหลกศีรษะ, ทําให้เกิดภาวะโพรงสมองคัง่นํา้และทําลายเนือ้เย่ือรอบๆ นอกจากนีภ้าวะ

สมองบวมสามารถปิดกัน้การไหลเวียนของเลือดในสมองและทําให้เกิดความดนัโลหิตสงูได้ 

เนือ้งอกในสมองสามารถแบง่ออกได้เป็นสองแบบ ได้แก่ แบบปฐมภมูแิละแบบแพร่กระจาย ชนิดท่ีพบเป็นส่วนใหญ่

โดยปกต ิเชน่ gliomas, meningiomas และ neuromas เนือ้งอกในสมองหลกัส่วนใหญ่ไมท่ราบท่ีมา ผลกระทบของ

เนือ้งอกเหล่านีใ้นสมองขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เชน่ ลกัษณะของเนือ้งอก (ร้ายแรงหรือธรรมดา), ขนาด, ตําแหนง่ท่ีงอก

เและการรักษา ฯลฯ 

4. การตดิเชือ้ไวรัส 

เนือ้เย่ือสมองเม่ือถกูบกุรุกจากไวรัสและแบคทีเรียสามารถทําให้เกิดเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ, ไข้สมองอกัเสบและฝีใน

สมอง ฯลฯ การตดิเชือ้อาจเกิดขึน้โดยตรงจากการบาดเจ็บของสมองหรือโดยอ้อมจากสว่นอ่ืนๆของร่างกาย

โดยเฉพาะห,ู จมกูและลําคอเป็นต้น 

5. เป็นพิษ 
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การติดสรุาเรือ้รัง, การใช้ยาเสพตดิและยาเสพตดิสามารถทําให้เกิดภาวะสมองเป็นพิษ 

6. สมองขาดออกซิเจน 

การจมนํา้, หอบหืดอย่างรุนแรง, การสญูเสียเลือดมากเกินไป, อาการแพ้ความสงูและอบุตัเิหตจุากการดํานํา้อาจทํา

ให้เกิดการขาดออกซิเจนในสมอง การสดูดมคาร์บอนมอนนอกไซด์จากไอเสียรถยนต์มากเกินไปและการเผาไหม้

คาร์บอนจะทําให้สมองขาดออกซิเจนได้เชน่กนั 

 

 

3. มีอาการอะไรเกิดขึน้ทันทีหลังจากที่สมองได้รับบาดเจ็บ 

หลงัจากเกิดอุบตัิเหตหุากผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บท่ีศีรษะและลําคอท่ีเห็นได้ชดัดงัต่อไปนี ้คนใกล้ตวัหรือคน

รอบข้างควรโทร 999 ทนัทีแทนท่ีจะย้ายผู้บาดเจ็บ: 

 ศีรษะอยู่ผิดตําแหน่ง 

 แผลท่ีศีรษะ 

 เคล่ือนไหวคอได้อย่างจํากัด 

 เลือดออกจากเบ้าตา, รูจมูก, หหูรือปาก 

 

หากผู้ ป่วยไม่มีอาการบาดเจ็บท่ีศีรษะและคออย่างเห็นได้ชดัแต่มีอาการบางอย่างดงัต่อไปนี ้ผู้ ป่วยควรได้รับการ

ตรวจโดยเร็วท่ีสดุเพ่ือป้องกันความเสียหายของสมองเพ่ิมเติม: 

 ผู้ ป่วยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง, เวียนศีรษะบ่อยๆและเห็นภาพซ้อน 

 รูม่านตาขยายหรือลดลงหรือไม่ตอบสนองต่อแสง 

 อาเจียน 

 แขนขาเป็นตะคริวหรือกล้ามเนือ้กระตกุแบบควบคุมไม่ได้  

 กล้ามเนือ้แขนและขาอ่อนแรง 

 โรคลมชกั 

 หมดสติ, มีอาการงุนงง, ไม่มีการตอบสนองเม่ือมีคนเรียกช่ือหรืออาจจะตกอยู่ในอาการโคม่าได้ 

 

 

4. แพทย์จะวินิจฉัยอาการบาดเจ็บทางสมองได้อย่างไร? 

แพทย์จะเลือกวิธีการวินิจฉัยท่ีเหมาะสมตามความต้องการของผู้ ป่วยแต่ละรายเพ่ือช่วยให้เข้าใจสาเหตแุละ

อาการ ด้านล่างนีเ้ป็นการแนะนําวิธีการวินิจฉัยอย่างย่อ: 

1. การตรวจร่างกายโดยละเอียด: 
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ตวัอย่างเช่น ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั (ความดนัโลหิต, อตัราการเต้นของหวัใจ, ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ฯลฯ) 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตรวจระบบประสาทสมอง (รวมถึงความแข็งแรงของแขนและขา, ความร่วมมือในการ

ตอบสนองและการสะท้อนกลบัของอาการ ฯลฯ ) 

2. การถ่ายภาพรังสี (X-ray): ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือวินิจฉัยอาการแตกหกั 

3. Electroencephalogram (EEG): วดัการทํางานของเซลล์สมองในปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะช่วยในการ

ประเมินยาแก้ปวด 

4. Angiogram: เช่น การฉีดเอ็กซ์เรย์ท่ีไม่เป็นอนัตรายซึ่งดดูซมึตวัพฒันาเข้าไปในหลอดเลือดเพ่ือแสดงโครงร่าง

ของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา 

5. Computerized tomography (CT): ใช้เคร่ืองเพ่ือหมนุรอบสมองอย่างช้าๆและส่งรังสีเอกซ์ออกมาและใช้

คอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์วิธีท่ีรังสีเอกซ์ถูกดดูซบัเพ่ือวินิจฉัยโครงสร้างของสมอง เช่น เพ่ือดวู่ามีเลือดในสมอง

หรือไม่ 

6. Magnetic resonance image (MRI): หลกัการของมนัคือการจัดเรียงอนุภาคอะตอมไฮโดรเจนในร่างกาย

ผ่านเคร่ืองท่ีสร้างสนามแม่เหล็กแรงสงูจากนัน้ปล่อยคล่ืนวิทยุออกมา การตรวจจับและประมวลผลสญัญาณ

เหล่านีด้้วยคอมพิวเตอร์สามารถให้ภาพสมองท่ีแม่นยํากวา่การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 

7. การประเมินทางประสาทวิทยา: นกัจิตวิทยาคลินิกสามารถใช้วิธีการทดสอบทางจิตวิทยามาตรฐานเพ่ือวดั

ประเภทของการทํางานของสมองท่ีได้รับผลกระทบและระดบัของความบกพร่องเพ่ือช่วยในการวินิจฉัยและการ

รักษา วิธีนีมี้ความสําคญัอย่างย่ิงสําหรับการทดสอบความบกพร่องของโครงสร้าง เช่น หน่วยความจําและการ

ตดัสินใจ เป็นต้น 

 

 

5. จะรักษาอาการบาดเจ็บที่สมองได้อย่างไร? 

โดยทัว่ไปแล้วในช่วงเวลาฉุกเฉินทางการแพทย์หลงัจากได้รับบาดเจ็บผู้ ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการรักษาด้วยการ

ผ่าตดัสมองและการรักษาด้วยยา เม่ือสภาพของผู้ ป่วยมีความเสถียร ชุดการฝึกเพ่ือการฟืน้ฟูสมรรถภาพจะ

ตามมาเพ่ือฟืน้ฟูความสามารถทางสรีรวิทยาและความสามารถทางปัญญา 

1. การผ่าตดัสมอง 

ในการตอบสนองต่อสาเหตขุองการบาดเจ็บท่ีสมองของผู้ ป่วย ศลัยแพทย์สมองอาจทําการผ่าตดัสมองเพ่ือลด

ความดนัในกะโหลกศีรษะ, นําเลือดท่ีอุดตนัหรือเนือ้งอกในสมองออกและซ่อมแซมส่วนท่ีเสียหายของกะโหลก

ศีรษะ ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมามีการใช้รังสีเอกซ์ (มีดเอกซ์เรย์และแกมมา) ในการรักษาเนือ้งอกในสมอง, มะเร็ง

หลงัโพรงจมกู, โรคลมบ้าหม,ู หลอดเลือดดําผิดปกติและกรณีอ่ืนๆ 

 

ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมีอาการบาดเจ็บในสมองเล็กน้อย, ถูกกระทบกระแทกและโรคหลอดเลือดสมองท่ีไม่รุนแรง, 

การติดเชือ้ไวรัส, อาการเป็นพิษและการขาดออกซิเจนไม่จําเป็นต้องได้รับการผ่าตดัสมองแตแ่ค่ต้องทําให้อาการ
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คงท่ีและป้องกนัการเส่ือมสภาพ สมองของผู้ ป่วยจะค่อยๆฟืน้ตวัเองตามธรรมชาติเม่ือเวลาผ่านไป เช่น เนือ้เย่ือ

สมองบวมจะค่อยๆคลายตวั, เลือดอุดตนัจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและการทํางานของเซลล์ necrotic จะถูก

แทนท่ีด้วยเซลล์ท่ีอยู่ใกล้เคียง เป็นต้น 

 

2. การรักษาด้วยยา 

ยาสามารถช่วยบรรเทาหรือควบคุมอาการและกําจัดผลท่ีตามมาบางอย่างได้ เช่น ปวดหวั, โรคลมชกั ฯลฯ 

3.การฝึกการฟืน้ฟูสมรรถภาพ 

การรักษาอาการบาดเจ็บท่ีสมองมกัจะต้องใช้ความหลากหลายของการดแูลทางการแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์มืออาชีพท่ีจะใช้ความเช่ียวชาญของพวกเขาในการกําหนดแผนฟืน้ฟูของผู้ ป่วยแต่ละราย

ตามความต้องการของผู้ ป่วย โดยทัว่ไปการรักษาท่ีไม่ใช่ยาสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทดงัต่อไปนี:้ 

A. กายภาพบําบดั 

ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและวิธีการออกกําลงักายท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาหรือฟืน้ฟูความคล่องตวัของผู้ ป่วย เช่น 

การเดิน, การยืนและการนัง่ เป็นต้น 

B. การบําบดัด้วยคําพูด 

ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเพ่ือช่วยให้ผู้ ป่วยฟืน้ทกัษะทางภาษาและความสามารถ

ในการกลืน ฯลฯ 

C. กิจกรรมบําบดั 

ช่วยเหลือผู้ ป่วยในการแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั เช่น การแต่งตวัด้วยมือข้างเดียวด้วย

อุปกรณ์ช่วยเหลือ, กิจกรรมการฝึกอบรมและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

D. จิตบําบดั 

ช่วยผู้ ป่วยและผู้ดแูลในการทําความเข้าใจและยอมรับสภาพของผู้ ป่วย, การเผชิญและจัดการกับการ

เปล่ียนแปลงในด้านสติปัญญา, อารมณ์และพฤติกรรมของผู้ ป่วย ฯลฯ 

 

ในระยะสัน้ความคืบหน้าและขอบเขตของการฟืน้ตวัของผู้ ป่วยจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับลกัษณะของการ

บาดเจ็บและปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ ป่วย ผู้ ป่วยท่ีอายุน้อยกว่าจะมีความเร็วและขอบเขตการฟืน้ตวัท่ีดีกว่า

แน่นอนว่าการท่ีผู้ ป่วยได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัเช่นกัน 

 

หกเดือนหลงัจากผู้ ป่วยฟืน้จากอาการโคม่า การฝึกอบรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางสรีรวิทยามีความสําคญั

อย่างย่ิง หลงัจากการฟืน้ตวัคร่ึงปีถึงหนึ่งปี กระบวนการฟืน้ตวัของฟังก์ชัน่ทางกายภาพและสมองของ

ผู้ ป่วยจะอยู่ตวั แม้ว่าอาจจะมีความคืบหน้าแต่ก็ยากท่ีจะมีการพฒันา ในสองปีฟังก์ชัน่ส่วนใหญ่ท่ีไม่ได้รับ

การฟืน้ตวัจะใช้งานไม่ได้อย่างถาวร ระดบัการทํางานของสมองของผู้ ป่วยอาจจะลดลง เช่น การรับรู้, 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 
 

 

 
HOW TO ASSIST PATIENTS WITH BRAIN TRAUMA_THAI.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved  

 
 
 

ความสามารถทางสรีรวิทยา, ความสามารถทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งทําให้เกิดปัญหาทางอารมณ์และ

พฤติกรรม 

 

 

6. ผลท่ีตามมาหลังจากการบาดเจ็บของสมองคืออะไร? 

ผลกระทบของการบาดเจ็บของสมองขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีสมองท่ีได้รับบาดเจ็บ ตวัอยา่งเชน่ แม้ก้านสมองจะเสียหาย

เล็กน้อยแตอ่าจจะสง่ผลตอ่การหายใจของผู้ ป่วย, อตัราการเต้นของหวัใจและอ่ืนๆ ในกรณีท่ีร้ายแรงก็สามารถนําไปสู่

อาการโคมา่ระยะยาวหรือเสียชีวิต โดยทัว่ไปแล้วย่ิงบริเวณสมองเสียหายมากเทา่ไรความรุนแรงก็ย่ิงสงูขึน้เท่านัน้ 

 

ผลท่ีตามมาจากการบาดเจ็บของสมองสามารถแบง่ออกได้เป็นหกประเภทตามความรุนแรง: 

 

 การฟืน้ฟทูางร่างกาย

และสมอง 

 

ความสามารถในการใช้

ชีวิตอิสระ 

ความสามารถในการทํางานและผลท่ี

ตามมา 

1. การเสียชีวิตของผู้ ป่วย / / 

2. อาการโคม่าอย่าง

ต่อเน่ืองและไม่

สามารถพูด, คิดหรือ

เคล่ือนไหวได้ 

/ / 

3. ความพิการทาง

ร่างกายและสมอง

อย่างรุนแรง 

(หมายเหต)ุ 

การสญูเสียความสามารถ

ในการดแูลตวัเองส่วนใหญ่ 

เช่น การกิน, การทําความ

สะอาด, การเดินและอ่ืนๆ 

ต้องอาศยัการพึง่พาใน

ระยะยาว 

 สว่นใหญ่ไม่สามารถทํางานได้หรือ

สามารถทํางานในการประชุมเชิง

ปฏิบติัการท่ีกําบงั 

 ผลท่ีตามมาร้ายแรง เช่น การ

สญูเสียความทรงจําอย่างรุนแรง 
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4. ความผิดปกติทาง

ร่างกายหรือสมอง

บางส่วน 

(หมายเหต)ุ 

ต้องการการสนบัสนุน

และการช่วยเหลือใน

ชีวิต 

 ส่วนใหญ่ไม่สามารถกลบัไปทํางาน

เก่าได้ 

 อย่างไรก็ตามผู้ ป่วยจํานวนน้อย

สามารถกลบัไปทํางานก่อนท่ีพวก

เขาจะเจ็บป่วยได้ด้วยบริการ

ช่วยเหลือ (รวมถึง: เคร่ืองมือ/

อุปกรณ์พิเศษเป็นต้น) 

 ผู้ ป่วยบางรายจําเป็นต้องเปล่ียน

ลกัษณะของงานของพวกเขา 

(ตวัอย่างเช่น การทํางานท่ีง่ายขึน้ซึ่ง

ต้องใช้การวางแผนและการ

ประสานงานน้อยลง) 

 ผลท่ีตามมาปานกลาง 
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5. การทํางานของสมองนัน้

ได้รับผลกระทบเพียง

เล็กน้อยเท่านัน้และ

สามารถกลบัไปท่ีระดบั

ก่อนได้รับบาดเจ็บได้ 

 

สามารถอยู่ได้อย่างอิสระ  ส่วนใหญ่สามารถกลบัไปทํางานท่ี

เก่าได้ 

 ผลท่ีตามมาเล็กน้อย: เช่น ปวดหวั

เล็กน้อย, อ่อนเพลียง่าย, หอืูอ้, 

ความจําไมด่ี ฯลฯ 

6.  

ไม่มีอาการอ่อนแอของการ

ทํางานของสมองอย่างเห็น

ได้ชดั 

 

 

สามารถอยู่ได้อย่างอิสระ

เหมือนในอดีต 

ไม่มีผลท่ีตามมา 

 
หมายเหต:ุ ผู้ ป่วยท่ีพิการทางร่างกายและสมองในประเภทท่ีสามและส่ีสามารถรวม อมัพาตคร่ึงซีก, อมัพาตคร่ึงซีก 

(ความออ่นแอในด้านใดด้านหนึง่ของร่างกาย), อมัพาต (ความออ่นแอของขา), ความผิดปกตขิองการเคล่ือนไหวของ

แขนขา, ปัญหาในการพดู, ความจําและความยากในการเรียนรู้ เน่ืองจากระดบัความพิการของประเภทท่ีสามนัน้

รุนแรงกวา่ระดบัท่ีส่ี ผู้ ป่วยจงึต้องเผชิญกบัอปุสรรคและมีความยากลําบากมากขึน้และต้องการความชว่ยเหลือ

เพิ่มเตมิในชีวิตและการทํางาน 

 

 

7. จะเกิดอะไรขึน้ถ้าผู้ป่วยมีความเสียหายในกลีบสมองบางส่วน? 

ผู้ ป่วยบางรายท่ีมีอาการบาดเจ็บของสมองแตไ่ม่มีอาการบาดเจ็บท่ีพืน้ผิวดงันัน้พวกเขามีภาพลกัษณ์ภายนอก

ท่ีไม่แตกต่างจากคนทัว่ไป อย่างไรก็ตามเน่ืองจากความเสียหายในสมองทัง้ส่ีส่วนทําให้การทํางานของสมอง

หลกัในส่วนท่ีเสียหายอาจได้รับผลกระทบ บางคนอาจเข้าใจผิดว่าบางฟังก์ชัน่ในสมองของผู้ ป่วยท่ีมีอาการ

ทางจิต เช่น ความเข้าใจผิดในความพิการทางสมองแสดงออกท่ีไร้สาระ, ความผิดปกติทางพฤติกรรม, 

พฤติกรรมจงใจท่ีจะไมใ่ห้ความร่วมมือและบุคลิกภาพแปลกๆดงันัน้ความผิดปกติของสมองบางอย่างจึงมีการ

ระบุไว้ด้านล่างเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกบัอาการของผู้ ป่วยและสาเหต ุ
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1. ภาวะละเลย 

อาการ: ผู้ ป่วยละเลยร่างกายและวตัถุคร่ึงหนึ่งของเขา/เธอในบริเวณท่ีมองเห็น 

สาเหต:ุ คร่ึงหนึ่งของสมองเสียหายทําให้ผู้ ป่วยไม่สามารถมีวิสยัทศัน์ในการมองเห็นได้ทัง้หมด 

2. การแยกขวา-ซ้ายไม่ได้และการไม่รับรู้ทิศทางของร่างกายในปริภูมิ 

อาการ: ผู้ ป่วยไม่สามารถแยกแยะซ้ายและขวา, พืน้ท่ีและทิศทาง 

สาเหต:ุ สมองกลีบข้างเสียหายจึงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประสานงานของฟังก์ชัน่ประสาทสมัผสั

หลายอย่าง 

3. ความผิดปกติของทกัษะทางระบบสัง่การ 

อาการ: ถึงแม้ว่าผู้ ป่วยจะยังมีฟังก์ชัน่ประสาทสมัผสัและความสามารถในการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้ได้

อย่างเพียงพอแต่ก็ไมส่ามารถจดัการและประสานงานฟังก์ชัน่เหล่านีสํ้าหรับการทํากิจกรรมง่ายๆได้ 

สาเหต:ุ ความเสียหายของสมองกลีบข้าง 

4. อาการอ่านไม่ได้ 

อาการ: ผู้ ป่วยไม่สามารถแยกข้อความได้ 

สาเหต:ุ ความเสียหายของสมองกลีบข้าง 

5. ภาวะไม่รู้ใบหน้า 

อาการ: ผู้ ป่วยสูญเสียความสามารถในการรวบรวมและจดจําคณุสมบตัิเล็กๆของใบหน้าจึงไม่สามารถจดจํา

ใบหน้าท่ีคุ้นเคยได้ 

สาเหต:ุ ความเสียหายของสมองกลีบข้าง 

6. อาการพูดไม่เป็นความ 

อาการ: การออกเสียงไม่ชัดเจนเม่ือผู้ ป่วยพดู 

สาเหต:ุ เกิดความเสียหายต่อสมองหรือเส้นประสาทใบหน้าในช่องปากท่ีควบคมุใบหน้าและลิน้ 

7. การแสดงออกหรือภาวะการสญูเสียการส่ือความของสมองส่วนโบรคา 

อาการ: การได้ยินของผู้ ป่วยไม่มีความบกพร่องยงัสามารถเข้าใจภาษาได้แต่ไม่สามารถเลือกคําท่ีเหมาะสม

เพ่ือแสดงความเป็นตวัเองและไม่สามารถพดูได้อย่างคล่องแคล่ว 

สาเหต:ุ เกิดความเสียหายต่อด้านหลงัสมองกลีบหน้า 

8. ความอ่อนแอหรือภาวะเสียการส่ือความของเวอร์นิเก 

อาการ: การได้ยินของผู้ ป่วยไม่มีความบกพร่องและสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว แต่เนือ้หาในการพดูนัน้

มกัจะไม่สามารถเข้าใจได้และคําตอบนัน้ไมใ่ช่ส่ิงท่ีถูกถาม 

สาเหต:ุ ส่วนของกลีบขมบัใกล้กับสมองกลีบข้างและกลีบท้ายทอยได้รับความเสียหายทําให้จงัหวะ, เนือ้หา, 

นํา้เสียงและเนือ้หาท่ีพดู ฯลฯ ของข้อความการไม่สามารถฟังแล้วเข้าใจได้ 

9. การสญูเสียความสามารถในการสร้างความทรงจําใหม่หลงัจากความจําเส่ือม 
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อาการ: ผู้ ป่วยไม่สามารถเรียนรู้และจดจําส่ิงใหม่ได้ 

สาเหต:ุ การบาดเจ็บของกลีบสมอง 

10. ภาวะเสียความจําไปข้างหลงั 

อาการ: ในช่วงสองสามวนัแรกของการตื่นนอนผู้ ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมีแผลในสมองมกัไม่สามารถจําอุบตัิเหตหุรือ

ความเจ็บป่วยได้อย่างชดัเจน ผู้ ป่วยรายอ่ืนสญูเสียความทรงจําก่อนการบาดเจ็บ 

สาเหต:ุ การบาดเจ็บของกลีบสมอง 

11. ปัญหาในการเร่ิมต้น 

อาการ: แม้ว่าผู้ ป่วยจะรู้วา่ต้องการทํางานให้เสร็จและรู้ว่าต้องทําอย่างไรแตไ่มส่ามารถเร่ิมทํางานได้เอง 

สาเหต:ุ การบาดเจ็บท่ีกลีบสมองสว่นหน้า 

12.การกระทําซํา้ๆอย่างควบคมุไมไ่ด้ 

อาการ: ผู้ ป่วยทําซํา้และทําซํา้การกระทําเดียวกนัหรือทํางาน ตวัอย่างเชน่ เม่ือคดัลอกเอกสารหลงัจากคดัลอกบรรทดั

แรกจะไมค่ดัลอกบรรทดัท่ีสองแตจ่ะคดัลอกบรรทดัแรกซํา้ๆ 

สาเหต:ุ ความยบัยัง้ลดลงหลงัจากได้รับบาดเจ็บท่ีกลีบสมองสว่นหน้า 

13. ความหนุหนัพลนัแลน่, ไมส่ามารถควบคมุตวัเองได้ 

อาการ: ผู้ ป่วยล้มเหลวในการควบคมุตวัเองในเวลาท่ีเหมาะสม (ทําในสิ่งท่ีต้องการท่ีจะทํา, มีอารมณ์แปรปรวนและ

ทําสิ่งตา่งๆอยา่งเบาๆ) 

สาเหต:ุ ความยบัยัง้ลดลงหลงัจากได้รับบาดเจ็บท่ีกลีบสมองสว่นหน้า 

14. ขาดการตรวจสอบตวัเองและความสามารถในการทบทวนตวัเอง 

อาการ: ผู้ ป่วยไมรู้่ตวัวา่ตวัเองมีพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนไปและไมรู้่วิธีการทําตามคําแนะนําและปรับปรุง 

สาเหต:ุ การบาดเจ็บท่ีกลีบสมองสว่นหน้า 

15. การขาดการจดัการและความยืดหยุ่น 

อาการ: ผู้ ป่วยไมส่ามารถวางแผนและปฏิบตัิตามเป้าหมายได้เม่ือเผชิญกบัเร่ืองท่ีซบัซ้อนเล็กน้อย ตวัอยา่งเชน่ 

ต้องการโทรหาลกูค้าเขียนข้อมลูของลกูค้าด้วยปากกาและใสข้่อมลูลงบนคอมพิวเตอร์แตก็่ล้มเหลวในการทํางานให้

เสร็จทีละขัน้ตอน 

สาเหต:ุ การบาดเจ็บท่ีกลีบสมองสว่นหน้า 

16. การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชดัในด้านอารมณ์และทกัษะการเข้าสงัคม 

อาการ: ผู้ ป่วยไมแ่ยแสกบัทกุสิ่งและไมส่นใจผู้ อ่ืน ผู้ ป่วยบางรายมีปัญหากบัผู้ อ่ืนเพราะไมส่ามารถดแูลความรู้สึกของ

ผู้ อ่ืนได้ 

สาเหต:ุ การบาดเจ็บท่ีกลีบสมองสว่นหน้า, ไมมี่การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์, ไมส่ามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้ อ่ืนได้ 
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8. อะไรคือผลที่ตามมาจากอาการบาดเจ็บที่สมอง? 

ในหลายกรณีของการบาดเจ็บท่ีสมอง ผู้ ป่วยบางรายเท่านัน้ท่ีจดัอยู่ในประเภทของการสัน่สะเทือนท่ีไม่รุนแรง 

อาการท่ีพบบ่อยท่ีสดุของพวกเขาคือปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, อ่อนเพลียง่าย, หอืูอ้, หหูนวก, สญูเสียความทรง

จํา, นอนไม่หลบั, อารมณ์แปรปรวน, วิตกกังวลง่ายและมีสมาธิน้อยลง ฯลฯ ซึ่งเรียกรวมกันวา่กลุ่มอาการ

สัน่สะเทือนหลงัถูกกระทบกระแทก ความรุนแรงและการคงอยู่ของอาการเหลา่นีจ้ะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับ

ความแรงของผลกระทบ โดยทัว่ไปอาการเหล่านีจ้ะคอ่ยๆหายไปและผู้ ป่วยไม่จําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย

ยา 

 

อย่างไรก็ตามสําหรับผู้ ป่วยท่ีมีอาการบาดเจ็บทางสมองท่ีรุนแรงกว่า ด้านท่ีได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่จําไม่จํากัด 

ดงันัน้ผลท่ีตามมาจึงมีอิทธิพลในระดบัท่ีแตกต่างกันและการเปล่ียนแปลงในร่างกาย, สติปัญญา, อารมณ์

และพฤติกรรมในผู้ ป่วยบาดเจ็บสมองประเภทท่ีสาม, ส่ีและห้าตามท่ีกล่าวไว้ในส่วนท่ี 6 

 

1. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพและการเคล่ือนไหว 

•เหน่ือยง่าย 

•อาการปวดหัว (สาเหต:ุ ความดนัในกะโหลกศีรษะเพ่ิมขึน้, ความตึงเครียด, ความวิตกกังวล) 

•สญูเสียการได้ยินหรือหูอือ้ 

•ประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลง 

•ปัญหาในการประสานงานทางกายภาพและความสมดลุ 

•มีการตอบสนองและการจัดการท่ีช้า 

2. สติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ลดลง 

•ความจดจ่อและความสนใจลดลง 

 ฟุ้ งซ่านง่าย, ไม่สามารถทํางานให้เสร็จได้ (เปล่ียนไปทําอย่างอ่ืนก่อนท่ีจะทําอย่างหนึ่งให้เสร็จ 

 ขาดสติ: ตวัอย่างเช่น พยายามท่ีจะดูละครทีวีมากแต่ไม่เข้าใจการพฒันาของพล็อต 

•ความเข้าใจลดลง 

 เช่น ไม่สามารถพดูคยุได้นานๆหรือไม่เข้าใจมขุตลกของผู้ อ่ืน 

 ไม่เข้าใจเนือ้หาของหนงัสือ 

•ความจําเส่ือมลง, มีความยากลําบากในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  

•ความสามารถในการแก้ปัญหาลดลง 

 ไม่สามารถแก้ปัญหาเล็กๆในชีวิตประจําวนัได้ 

3. ผลกระทบทางอารมณ์ 

อารมณ์ความรู้สึกของผู้ ป่วยจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัสองประการ : 

ก. ความเสียหายต่อเซลล์สมองท่ีควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะ: 
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 ทําให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ง่าย, ร้องไห้ง่ายหรือหยุดหวัเราะไม่ได้ 

ข. การตอบสนองทางอารมณ์ปกติต่อการสูญเสียการทํางาน． 

 ผู้ ป่วยประสบกับการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่อย่างฉับพลนัซึ่งทําให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตกใจ, ความ

กลวัและความเหน่ือยล้า 

 ดแูลตวัเองยาก (เช่น การดแูลรูปลกัษณ์ภายนอก, การเข้าห้องนํา้ ฯลฯ ) ดงันัน้จึงรู้สึกหงุดหงิดง่าย

, รู้สึกไม่มีคุณค่าในตวัเอง, ขาดความมัน่ใจในตนเองและนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกงัวล

ได้ 

 ผู้ ป่วยอาจรู้สึกผิดหรืออบัอายเพราะพวกเขาจําเป็นต้องพึ่งพาผู้ อ่ืนหรือเพราะพวกเขาได้รับการ

ปกป้องจากคนรอบข้าง 

 ผู้ ป่วยบางรายจะปฏิเสธความพิการของตวัเอง บางคนจะโกรธมากกับความโชคร้ายของตวัเอง, 

โกรธแค้นหรือโกรธคนอ่ืน 

4. การเปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม 

(สําหรับรายละเอียดโปรดดูในส่วนท่ี 7 ซึง่จะไมนํ่ามากล่าวซํา้) 

 ปัญหาในการเร่ิมต้น 

 ขาดการควบคมุตวัเอง 

 ความสามารถในการทบทวนตนเองลดลง 

 การขาดการจดัการและความยืดหยุ่น 

 

 

9. วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยบาดเจ็บของสมองในประเภทที่สาม, ส่ีและห้าที่ต้องเผชิญกับความ

พิการและผลที่ตามมา? 

ในกระบวนการฟืน้ฟูผู้ ป่วย ทัง้ผู้ ป่วยและผู้ดแูลต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่และเล็ก วิธีการทางจิตวิทยา

ต่อไปนีอ้าจถูกใช้เพ่ือจดัการกับความพิการและผลต่างๆท่ีตามมาท่ีเกิดจากการบาดเจ็บของสมองใน

เชิงบวก: 

1. ก่อนอ่ืนผู้ ป่วยและผู้ดแูลต้องเข้าใจสาเหตขุองการบาดเจ็บของผู้ ป่วยอย่างชัดเจน บริเวณท่ีบาดเจ็บ, 

สภาพร่างกายและการทํางานของสมอง ฯลฯ 

2. ผู้ ป่วยควรเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความจริงท่ีว่าพวกเขาสญูเสียความสามารถบางส่วนไป 

A. อย่าเพ่ิงใส่ใจกับส่ิงท่ีเสียไปแต่ให้คิดถึงส่ิงท่ียงัมีอยู่ 

B. บางคนอาจปลอบใจตวัเอง “มนัเป็นโชคท่ีแฝงมาในความซวย”,“ทัง้พรและความโชคร้ายมีสองด้าน

เสมอ” 

C. แม้ว่าความเจ็บป่วยหรืออุบตัิเหตท่ีุทําให้เกิดความเจ็บปวดทัง้ทางร่างกายและจิตใจต่อผู้ ป่วยและผู้ดูแล

หากทุกคนสามารถมองโลกในแง่ดีได้มนัง่ายกว่าท่ีจะยอมรับความจริงและเผชิญกับอนาคตของชีวิต 
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3. ผู้ ป่วยและผู้ดูแลควรใช้ประโยชน์และเพ่ิมความสามารถทางกายภาพและการทํางานของสมองท่ีมีอยู่

ของผู้ ป่วยเพ่ือปรับให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

A. กําหนดเป้าหมายการฟืน้ฟูท่ีเหมาะสม 

B. ร่วมมืออย่างแข็งขนักับแผนฟืน้ฟู 

C. ให้ความสนใจกับความปลอดภยัในบ้าน 

D. ใช้เวลาให้คุ้มค่า (เช่น กําหนดกิจวตัรประจําวนัท่ีแน่นอน) 

E. รบกวนผู้ ป่วยให้น้อยลง 

F. ใช้กลยุทธ์ด้านส่ิงแวดล้อมและตวัช่วยความจํา: 

 นําสมุดบนัทึกติดตวัไปด้วยเพ่ือจดบนัทึกส่ิงท่ีต้องทํา 

 วางปฏิทินหรือกระดานเตือนในท่ีท่ีเห็นได้ชดัเจนเพ่ือเตือนผู้ ป่วยว่าพวกเขากําลงัจะทําอะไร 

 บนัทึกในสมดุบนัทึกหรือบนปฏิทินเม่ืองานเสร็จ 

 ทําเคร่ืองหมาย 

 ใช้นาฬิกาปลกุ, นาฬิกาข้อมือปลกุหรือวิทยุติดตามตวัเพ่ือเตือนผู้ ป่วยเม่ือต้องเร่ิมทําอะไร

บางอย่าง 

G. ใช้เทคนิคการเพ่ิมความจํา: 

 เลือกวิธีการเรียนรู้เพ่ือหลีกเล่ียงข้อผิดพลาด (เช่น แจ้งข้อมูลท่ีถูกต้องในตอนต้นของแต่ละครัง้เพ่ือ

หลีกเล่ียงการทําผิดพลาดของผู้ ป่วย) 

 จดัระเบียบข้อมลูและทําข้อมลูให้ง่ายขึน้ 

 เน้นการประมวลผลข้อมูลปริมาณน้อยทุกครัง้ 

 เม่ือเรียนรู้เก่ียวกับความหมายของข้อมลูใหม,่ การแสดงข้อมลูใหม่ผ่านการเช่ือมโยงให้ลึกซึง้ย่ิงขึน้

กับ, รูปภาพ, การจําแนกและวิธีอ่ืนๆ 

 ท่องและฝึกฝนซํา้ๆเพ่ือจดจําส่ิงต่างๆ “ทัง้หมด” ด้วยตา, หู, ปาก, หวัใจและมือของตวัเอง 

H. ใช้วิธีการต่อไปนีเ้พ่ือเพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ ป่วย: 

 เม่ือตดัสินใจอย่ารีบร้อนหรือบอกคนอ่ืนว่าพวกเขาต้องการเวลาในการคิด 

 เวลาทําส่ิงต่างๆ พวกเขาสามารถเตือนตวัเองว่า "ความรีบร้อนทําให้เสียของ" และ "ไม่ต้องใจร้อน" 

 จดัตารางเวลาสําหรับส่ิงต่างๆตามลําดบัความสําคญั 

 จดขัน้ตอนไว้ก่อน 

 แบ่งส่ิงต่างๆออกเป็นขัน้ตอนและทําขัน้ตอนแต่ละขัน้ให้เสร็จให้เร็วท่ีสดุ 

 วางส่ิงต่างๆไว้ในท่ีเดียวกันเพ่ือจะได้หาได้ง่าย 

4. ผู้ ป่วยและผู้ดูแลควรเรียนรู้ท่ีจะรับมือกับหลากหลายอารมณ์ 

A. แสดงความเสียใจ: "บอกลากับฉันคนเม่ือวาน ทําความรู้จกักับฉันคนใหม่ตัง้แต่วนันี"้ 
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B. พยายามเข้าใจความสามารถและความต้องการของคณุ หลีกเล่ียงการเรียกร้องตวัเองมากเกินไปและ

อย่าวดัตวัเองตามเป้าหมายและความก้าวหน้าของผู้ อ่ืน 

ค. ทําตวัดีกับตวัเอง: เผ่ือเวลาไว้ทุกวนัเพ่ือทําส่ิงท่ีคุณชอบ 

D. ให้กําลงัใจตวัเองมากขึน้: “ฉันทําดีท่ีสดุแล้ว ลองอีกครัง้ในครัง้ต่อไป!” 

E. เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายเพ่ือบรรเทาความเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

5. ผู้ ป่วยและผู้ดูแลควรหาและยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน 

A. สนบัสนุนให้ผู้ ป่วยไม่อดทนในความเงียบในทกุปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการพยาบาลและการดแูลรักษา 

B. เม่ือจําเป็น ให้หาบริการเชิงรุกเพ่ือจดัพยาบาลและการดแูล 

6. ผู้ ป่วยควรหาทางเลือกท่ีพึงพอใจและช่วยเสริมสร้างชีวิตของพวกเขา 

A. หากผู้ ป่วยไม่สามารถทํางานได้ จะต้องมีงานอดิเรกและชีวิตยามว่างเพ่ิมขึน้เพ่ือให้รู้สึกว่าชีวิตสนุกและ

มีความหมาย โดยสามารถเลือกงานอดิเรกหรือลองส่ิงใหม่ๆ ท่ีไม่ต้องการสมาธิมากนกั 

B. นอกจากการพกัผ่อนท่ีเพียงพอ ผู้ ป่วยจําเป็นต้องออกกําลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางปัญญา

เพ่ือรักษาสขุภาพกายและสุขภาพจิต 

C. ก่อนจะออกกําลงักาย ผู้ ป่วยควรวางแผนอย่างระมดัระวงัและแจ้งให้แพทย์นกักายภาพบําบดัหรือนกั

กิจกรรมบําบดัทราบเพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายหรือการบาดเจ็บเพ่ิมเติม 

7. ผู้ ป่วยและผู้ดูแลควรออกไปเข้าสงัคม 

A. สนบัสนนุให้ผู้ ป่วยติดต่อกับเพ่ือนเก่าและพบเพ่ือนใหม ่

B. เข้าร่วมในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกนั: ผู้ ป่วยและผู้ดแูลจํานวนมากมีการเหมือนกันกับคนอ่ืนๆท่ีมี

ประสบการณ์คล้ายกัน ในการทํากิจกรรมกลุ่มพวกเขาจะสามารถให้กําลงัใจซึ่งกันและกันและแชร์

ความเจ็บปวด, ความสุขและประสบการณ์การฟืน้ตวัจากการบาดเจ็บ 

 

ผู้ ป่วยและผู้ดูแลสามารถใช้จินตนาการเพ่ือทําให้ชีวิตง่ายขึน้และสนุกสนานมากขึน้ 

 

 

10. จะเกิดอะไรขึน้หากผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของสมองทาํตัวไม่เหมาะสม? 

นอกเหนือจากคําแนะนําดงักล่าวข้างต้น บางครัง้พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสมของผู้ ป่วยท่ีบาดเจ็บท่ีสมองจะทําให้

ผู้ดแูลและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์รู้สกึลําบากและไม่สบายใจ เช่น ผู้ ป่วยปฏิเสธท่ีจะกินหรือปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วม

ในกิจกรรมการฟืน้ฟู เป็นต้น 

 

    การใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการรักษาพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้ดแูล (1) เข้าใจ

สาเหตขุองพฤติกรรมผู้ ป่วย (2) ช่วยให้ผู้ ป่วยเรียนรู้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมทีละขัน้ตอน (3) ลดหรือเปล่ียนแปลง
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พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของผู้ ป่วยและ (4) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย ด้านลา่งมี 6 ขัน้ตอนพืน้ฐานของ

การใช้การรักษาพฤติกรรม: 

1. การสงัเกตเบือ้งต้นและการบนัทึกพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

A. ใช้คําท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

B. เลือกเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีพฤติกรรมเกิดขึน้บ่อยครัง้และบนัทึกจํานวนครัง้ท่ีพฤติกรรมนัน้เกิดขึน้และ

เวลาท่ีรักษาไว้ ฯลฯ 

C. มีรูปแบบการเกิดขึน้เฉพาะสําหรับพฤติกรรมนีห้รือไม ่เช่น เกิดขึน้ในบางสถานท่ี, เวลา, ผู้คน, 

สภาพแวดล้อม 

2. วิเคราะห์สาเหตแุละผลกระทบของพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ 

A. พฤติกรรมเร่ิมต้นเม่ือใด มนัปรากฏขึน้ทีละน้อยหรือทนัที? 

B. พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมดงักล่าวข้างต้นของผู้ ป่วยเกิดจากการเส่ือมลงของการมองเห็น, การได้ยินหรือการ

ทํางานของสมองอ่ืนๆหรือไม่? 

C. อารมณ์ของผู้ ป่วยหดหู่มากหรือไม่? ส่งผลกระทบต่อความคิดริเร่ิมหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟืน้ฟู

หรือไม่? 

D. งานท่ีผู้ ป่วยต้องทําไม่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตวัเองหรือไม่? 

E. มีการเปล่ียนแปลงยารักษา, สภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตและลกัษณะของผู้ ป่วยเม่ือเร็วๆนีห้รือไม่? 

F. แนวทางของผู้ดแูลเหมาะสมหรือไม่? ผู้ ป่วยจะได้รับการคุ้มครองมากเกินไปหรือไม่? 

G. มีปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมใดบ้างท่ีนําไปสูพ่ฤติกรรมดงักล่าว เช่น ความสบัสนด้านส่ิงแวดล้อม (การไม่มี

สญัญาณ) ข้อมลูท่ีมากเกินไปหรือความรําคาญ ฯลฯ ? 

3. พิจารณาว่าจําเป็นต้องจัดการกับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนีห้รือไม่? 

A. พฤติกรรมนีเ้ป็นปัญหาสําหรับใคร ผู้ ป่วย, ผู้ดแูลหรือคนอ่ืน? 

B. พฤติกรรมมีอิทธิพลและร้ายแรงมากแค่ไหน? 

4. กําหนดแนวทางใหม่ 

A. เปล่ียนสาเหต:ุ เช่น เปล่ียนปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมและกําหนดเป้าหมายท่ีผู้ ป่วยสามารถทําได้ 

B. เปล่ียนผลลพัธ์: เช่น เปล่ียนวิธีการให้รางวลั (ใช้รางวลัท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับบุคคลรวมถึงการขอบคณุด้วย

วาจา, รางวลัท่ีเป็นส่ิงของและรางวลัท่ีเป็นกิจกรรม) 

5. ใช้แนวทางใหม่ 

A. ผู้ดแูลดําเนินการตามแนวทางใหมอ่ย่างต่อเน่ืองจนกวา่จะถึงระยะเวลาการประเมินใหม่และทําบนัทึกต่อไป 

6. ประเมินประสิทธิผลของวิธีการรักษาใหม่ 
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การรักษาพฤติกรรมไม่ใช่ยาครอบจกัรวาลท่ีทํางานได้ทนัที บนัทึกอย่างเป็นระบบและถูกต้องรวมกับการรักษาท่ี

สอดคล้องและปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการรักษาพฤติกรรม หากคณุมีคําถามใดๆ

เก่ียวกับการใช้วิธีการรักษาพฤติกรรมโปรดปรึกษานกัจิตวิทยาคลินิก 

เน่ืองจากการป้องกันดีกว่าการรักษา ผู้ดูแลควรจดัการผู้ ป่วยดงัต่อไปนี:้ 

1. สร้างวิถีชีวิตท่ีปกติ 

2. จดักิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมของผู้ ป่วยเน่ืองจากขาดการกระตุ้นอย่างอ่อนโยน 

3. นอกจากนีย้งัจําเป็นท่ีจะต้องใช้ประโยชน์จากวิธีการสนบัสนุนท่ีดีในการสร้างขวญัและกําลงัใจของผู้ ป่วยเพ่ือ

ยอมรับและเอาชนะความพิการและผลต่างๆท่ีตามมา 

 

หนทางสู่การฟืน้ฟูอาจเป็นเวลานานและเป็นความท้าทายท่ีสําคญัสําหรับผู้ ป่วยและผู้ดแูล พวกเขาอาจต้องการ

บริการในชุมชนท่ีอธิบายไว้ในส่วนถดัไปเพ่ือลดภาระของพวกเขา 

  

11. หมวดหมู่ของการบริการสังคม 

 
 บริการสนบัสนนุทางสงัคม 

รายการของบริการ  

ลกัษณะของบริการ 

หนว่ยงานบริการและ

สอบถามข้อมลูโทร 

บริการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์:   

บริการผู้ ป่วยนอกต่างๆ การฝึกอบรมทางการแพทย์และการ

ฟืน้ฟูสมรรถภาพหลงัการปล่อยตวั 

(รวมถึงยาสมอง, การผ่าตดัสมอง, 

อายุรศาสตร์กายภาพบําบดั, 

กิจกรรมบําบดั, บริการด้านจิตวิทยา

คลินิก) 

โรงพยาบาลของผู้ ป่วย 

งานในส่วนของจิตเวช  

ให้การสนบัสนุนการฝึกอบรมทาง

การแพทย์และการฟืน้ฟูสมรรถภาพ

สําหรับผู้ ป่วยท่ีออกจากโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลของผู้ ป่วย 

การพยาบาลชุมชน ให้บริการดแูลฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ ป่วยท่ี

บ้าน 

โรงพยาบาลของผู้ ป่วย 

การขนส่ง: 
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รถพยาบาลฉกุเฉิน ให้บริการขนส่งฉกุเฉินแก่ผู้ ป่วยท่ีมา

พบแพทย์ 

 

โรงพยาบาลของผู้ ป่วย 

รถบสัท่ีมีระบบยกรถเข็น ให้บริการขนส่งโดยการนดัหมาย สมาคมฟืน้ฟูสมรรถภาพแห่ง

ฮ่องกง 

ด้านการเงินและการจ้างงาน   

ประกันสงัคมและความช่วยเหลือทาง

การเงิน 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน: 

รวมถึง CSSA และเบีย้เลีย้งคน

พิการ เป็นต้น 

สายด่วน SWD  

นกัสงัคมสงเคราะห์ของ

โรงพยาบาลของผู้ ป่วย 

การฝึกอบรมวิชาชีพและการฟืน้ฟู

สมรรถภาพ 

ให้บริการคําปรึกษาด้านการฟืน้ฟ,ู 

การฝึกอบรมและการให้คําปรึกษา

ด้านการจ้างงาน 

กองงานคดัเลือกของกรม

แรงงาน 

สภาการอาชีวศึกษา 

โครงการฝึกอบรมและให้ความ

ช่วยเหลือด้านอาชีพโดยองค์กร

พฒันาเอกชน 

บริการสนบัสนุน:   

บริการอาสาสมคัร ช่วยเหลือผู้ ท่ีต้องการแก้ปัญหาผ่าน

การเย่ียมชมและรับส่งและบริการ

อ่ืนๆ 

เอเจนซ่ีสําหรับบริการ

อาสาสมคัร 

การช่วยเหลือบ้าน ให้บริการจดัส่งอาหาร, สขุอนามยั

ส่วนบุคคลและรถรับส่งและบริการ

อ่ืนๆ 

นกัสงัคมสงเคราะห์ของ

โรงพยาบาลและทีม

ช่วยเหลือบ้านของผู้ ป่วยใน 

การผลิตอุปกรณ์เพ่ือการฟืน้ฟู การประเมินบุคคลและบ้าน, การ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบ้านและ

การติดตัง้อุปกรณ์อํานวยความ

สะดวกเพ่ือช่วยเหลือผู้ ป่วยในการ

ปรับตวัเข้ากับชีวิตประจําวนั 

Rehabaid Centre 

อุปกรณ์ฟืน้ฟูสมรรถภาพและบริการ

ให้เช่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

ให้เช่าอุปกรณ์ฟืน้ฟูผู้ ป่วย สกาชาดฮ่องกง 

 องค์กร St Jame’s 

Settlement, ศนูย์บริการหลาย

แห่งสําหรับผู้สงูอายุ Yaumatei 

, The Salvation Army 
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ศนูย์รับเลีย้งเด็ก การเลือกผู้สงูอายุท่ีอ่อนแอต่อการมี

ส่วนร่วมในการบริการกลุ่มและการ

พยาบาลท่ีศนูย์ให้บริการ 

นกัสงัคมสงเคราะห์ของ

โรงพยาบาลหรือศนูย์รับเลีย้ง

เด็กของอําเภอของผู้ ป่วย 

ศนูย์ทรัพยากรผู้ ป่วย ให้คําปรึกษา, คําแนะนํา, กิจกรรมกลุม่

และชมุชน 

โรงพยาบาลของผู้ ป่วย 
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