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วัตถุประสงค์

•สามารถบอกถึงความหมาย สาเหตุ อาการ การรักษาของผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทและ
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว

•สามารถบอกถึงการดูแลผู้ทีม่ีปัญหาระบบประสาทและประสาทสัมผัสและการเคลือ่นไหว



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
• เกิดจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือดในสมอง
บางต าแหน่งบางกว่าบริเวณอื่น เมื่อต้องรับมือกับ
ความดันในหลอดเลือดอยู่เร่ือย ๆ อาจส่งผลให้หลอด
เลือดแดงบริเวณท่ีบางนั้นโป่งพองเป็นกระเปาะ และ
อาจแตกและท าให้เกิดความเสียหายต่อสมอง ส่วน
ใหญ่จะพบในผู้ใหญ่ โรคนี้อาจจะตรวจโดยบังเอิญ 
หรือหากมีการแตกของหลอดเลือดแดงในสมองจะ
เป็นภาวะฉุกเฉินที่จะต้องรีบรักษาเพื่อลดความเสีย
ของเนื้อสมอง ซึ่งต้องท าร่วมกันของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
อาการ
ภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบรักษาเพราะอาจจะท าให้สมองได้รับความเสียหาย หรือเสียชีวิต หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้รีบเรียก
บริการ 1669
• มีอาการปวดศีรษะทันทีและรุนแรงSudden, severe headache
• คลื่นไส้อาเจียน
• เห็นภาพซ้อน
• คอแข็ง
• หมดสติ
• ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดโป่งพองและแตกอาจจะมีภาวะแทรกซ้อน เช่น สมองบวม ความดันในสองเพิ่ม หลอดเลือดใน

สมองตีบและหดเกร็ง(cerebral vasospasm) หรือการติดเชื้อทั้งปอด ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
อาการ(ต่อ)
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีหลอดเลือดแดงโป่งมักจะไม่มีอาการ หากหลอดเลือดแดงโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะไปกดทับ
เส้นประสาทท าให้เกิดอาการ
• ชา
• อ่อนแรงของแขนขา หรือกล้ามเนื้อใบหน้า
• หนังตาตก
• ม่านตาโตท าให้มองเห็นไม่ชัด
• มองไม่ชัด เห็นภาพซ้อน
• ปวดกระบอกตา
• ปวดศีรษะที่เดียว
• ชัก



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
•สาเหตุ
เกิดจากความเสื่อมของผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการที่มีกระแสเลือดไหลมากระทบตลอดเวลา ร่วมกับอายุที่มากขึ้น และปัจจัยที่เร่ง
กระบวนการเสื่อมของหลอดเลือดสมอง ที่พบบ่อยได้แก่

• การสูบบุหรี่

• ความดันโลหิตสูง

• การใช้ยาโดยเฉพาะ cocaine

• ประวัติครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้

• เป็นโรค Polycystic kidney disease

• Marfan’s syndrome

• เป็นโรค Arteriovenous (artery and vein) malformations (AVMs)



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)

•การวินิจฉัย

•การตรวจ Computed tomographic (CT) imaging

•การตรวจ Computed tomographic angiography (CTA)และการฉีดสี

•การตรวจด้วยคลื่อนแม่เหล็กMagnetic resonance imaging (MRI)

•การตรวจด้วยคลื่อนแม่เหล็กMagnetic resonance imaging (MRI)และฉีดสี

•การตรวจโดยการสวนหลอดเลือดและฉีดสี Angiogram/arteriogram



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)

การรักษา
• กรณีที่ลอดเลือดแดงโป่งมีขนาดเล็กและไม่มีอาการ ให้ติดตามเป็นระยะ 

หากหลอดเลือดแดงโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น(หากใหญ่กว่า 7 มิลลิเมตร ถือ
ว่ามีความเสี่ยงสูง )หรือเสี่ยงต่อการแตก จะให้การรักษา

• ส าหรับการรักษาหลอดเลือดแดงโป่งที่ยังไม่แตกอาจจะให้การผ่าตัด
แบบ microsurgical clipping โดยการใช้คลิปหนีบส่วนคอของหลอด
เลือดแดงโป่ง หรืออาจจะใช้การสอดสายไปยังบริเวณดังกล่าวและใส่
ขดลวด



หลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
การป้องกัน

• งดอาหารเค็ม อาหารที่มีไขมันสูง

• ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

• ออกก าลังกายสม่ าเสมอ

• งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ งดใช้สารเสพติดต่างๆ

• ตรวจสุขภาพเป็นประจ า โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอด
เลือดสมองโป่งพอง เคยประสบอุบัติเหตุที่สมอง

• หากมีปัจจัยเสี่ยง-เป็นโรคนี้อยู่แล้วต้องกินยาสม่ าเสมอ ปฎิบัติตามแพทย์แนะน าเคร่งครัดกันกลับมา
เป็นซ้ า



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 

• เป็นโรคที่พบได้ยาก อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนใน
ครรภ์มารดา โรคนี้เกิดจากการเชื่อมต่อที่ผิดปกติระหว่าง
หลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดงในสมองที่อาจท าให้
เกิดความผิดปกติ อย่างอาการปวดศีรษะ สับสน ชัก มี
ปัญหาในการมองเห็น หรือกล้ามเน้ืออ่อนแรง โดยอาการ
เหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในภายหลัง ส่วนวิธีรักษานั้นขึ้นอยู่
กับต าแหน่งและขนาดหลอดเลือดที่ผิดปกติ อาการ 
ลักษณะของผู้ป่วย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 

อาการ

• ภาวะเลือดออกในสมองเป็นอาการที่มักพบกว่าครึ่งหนึ่งในระยะแรกของโรค AVM ซึ่งอาจท าให้
เกิดความผิดปกติ เช่น สับสน ได้ยินเสียงหวี่ภายในหู ปวดศีรษะข้างเดียวลักษณะคล้ายไมเกรนแต่ก็
อาจปวดได้หลายจุดเช่นกัน มีปัญหาในการเดิน ชัก เป็นต้น แต่ผู้ที่ไม่มีเลือดออกในสมองอาจมี
อาการปวดศีรษะข้างเดียว ชัก และอาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

• อาจท าให้เกิดความดันสูงในสมอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มีปัญหาในการมองเห็น 
กล้ามเนื้ออ่อนแรงตามร่างกายหรือใบหน้า รวมทั้งมีอาการชาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

• อาการหลอดเลือดด าเกเลน (Vein of Galen) บกพร่องที่อาจส่งผลให้สมองบวม เส้นเลือดบน
ศีรษะปูดบวมจนสามารถเห็นได้ เกิดอาการชัก หยุดการเจริญเติบโต และหัวใจวายได้



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 

สาเหตุ

• กลุ่มหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดงนั้นเกิด
ความผิดปกติ ส่งผลให้เลือดจากหลอดเลือดแดงไหลเวียนตรงสู่หลอดเลือดด าเร็ว
กว่าปกติโดยไม่ผ่านกลุ่มหลอดเลือดฝอย

• อย่างไรก็ตาม นักวิจัยและแพทย์ยังไม่พบสาเหตุหลักของโรคนี้ แต่สันนิษฐานว่า
อาจเกิดจากการพัฒนาที่บกพร่องตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในครรภ์ที่ท าให้เกิดโรคนี้ขึ้น 
นอกจากนี้ โรค AVM ยังอาจส่งผ่านทางพันธุกรรมได้อีกด้วย



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 
การวินิจฉัย

• ตรวจเส้นเลือดสมองด้วยการฉีดสี (Cerebral arteriography) เป็นการตรวจสอบลักษณะและต าแหน่งของหลอดเลือดที่
เกิดความผิดปกติ เพื่อน ามาวางแผนในการรักษา

• เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงรายละเอียดภายในสมอง ซึ่งในบางกรณี
แพทย์อาจฉีดสีเข้าทางหลอดเลือดด าเพื่อที่จะได้รายละเอียดของส่วนที่ผิดปกติชัดเจนมากยิ่งขึ้น

• ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เป็นการประมวลผลคลื่นไฟฟ้าภายในเซลล์สมองซึ่งจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ ที่
อาจบอกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในสมอง

• ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการใช้แม่เหล็กแรงสูงและคลื่นวิทยุเพื่อแสดงภาพในสมอง โดย MRI อาจสามารถบอก
ได้ถึงต าแหน่งของ AVM ได้และยังสามารถแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อสมองได้ด้วย



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 

การรักษา
• การอุดเส้นเลือด (Endovascular embolization) 

• การผ่าตัด (Surgical removal) เพื่อน าหลอดเลือดบริเวณที่ผิดปกติออก 

• รังสีศัลยกรรม (Stereotactic radiosurgery) เป็นการใช้รังสีในการรักษาด้วยวิธีการ
ฉายรังสีพลังงานสูงไปยังบริเวณหลอดเลือดเพ่ือท าลายส่วนที่มีปัญหา โดยระดับ
พลังงานของรังสีนั้นอาจขึ้นอยู่กับอาการผิดปกติ มักใช้ในกรณีที่ AVM นั้นมีขนาดเล็ก
และอยู่ลึกเข้าไปในสมอง หรือส าหรับผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการเลือดออกท่ีรุนแรง



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 

ภาวะแทรกซ้อน

• ภาวะแทรกซ้อนจากโรค อาจท าให้เกิดความผิดปกต ิเช่น มีปัญหาในการ
มองเห็นและการสื่อสาร ปวดศีรษะเป็นเวลานาน สมองได้รับความเสียหาย 
ภาวะเลือดออกในสมอง เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (Subarachnoid 
hemorrhage) ภาวะโพรงสมองค่ังน้ า (Hydrocephalus) หลอดเลือดฉีกขาด
ง่าย อาการชาตามร่างกายและใบหน้า กล้ามเนื้อตามส่วนตา่ง ๆ อ่อนแรง และ
อาจท าให้เกิดอาการชัก เป็นต้น

• ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด อาจท าให้เกิดผลข้างเคียงหลังจากการรักษา 
เช่น ภาวะเลือดออกในสมอง สมองบวม ชัก และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น



โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็ม(Cerebral arteriovenous 
malformation) 

การป้องกัน
• โรคหลอดเลือดสมองเอวีเอ็มนั้นเป็นที่ไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากเป็นโรคอาจเกิดมาจาก

พันธุกรรมที่มักเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารหรือเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน วิธีที่ดีที่สุดในการ
รับมือกับโรค AVM คือการหมั่นสังเกตอาการผิดปกที่เกิดขึ้น ไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการ
วินิจฉัยและรักษาโดยเร็วที่สุด



โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

•คือภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ ท าให้สมองขาด
เลือดและออกซิเจน หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะท าให้
เซลล์สมองค่อย ๆ ตายลง



โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เกิดจากอุด
ตันของหลอดเลือดจนท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไปเพียงพอ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิด
ร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอด
เลือดจนท าให้เกิดเส้นเลือดตีบแข็ง โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบ่งออกได้อีก 
2 ชนิดย่อย ได้แก่

• โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic 
Stroke)

• โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากการอุดตัน (Embolic Stroke)



โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

2. โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic 
Stroke) เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรือฉีกขาด ท าให้
เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง แบ่งได้อีก 2 ชนิดย่อย ๆ ได้แก่
• โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Aneurysm) เกิดจากความ

อ่อนแอของหลอดเลือด
• โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ (Arteriovenous 
Malformation) ที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
ตั้งแต่ก าเนิด
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•ทั้งนี้ก่อนที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นผู้ป่วยอาจพบ
อาการท่ีเรียกว่า ภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ 
(Transient Ischemic Attack: TIA) ซึ่งเป็นภาวะท่ี
สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงชั่วระยะหนึ่ง จากภาวะลิ่ม
เลือดอุดตัน แต่จะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนท่ีลิ่ม
เลือดจะสลายตัวไป และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยอาการ
นี้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดสมอง ควร
รีบไปพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุด
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อาการ
อาการที่เกิดขึ้นจะอยู่กบัความเสียหายของสมอง โดยอาการของโรคหลอดเลอืดสมองทั้ง 2 ชนิดจะค่อนข้างคล้ายกัน 
แต่ชนิดเลือดออกในสมองจะมีอาการปวดศีรษะและอาเจยีนร่วมด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละคนอาจมีหลายอาการรว่มกัน 
เช่น
• ร่างกายอ่อนแรง หรือมีอาการอัมพฤกษ์ทีส่่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย และมีอาการเหน็บชารว่มดว้ย
• มีปัญหาเกี่ยวกับการพูด หรือการเข้าใจค าพูดผดิเพี้ยน
• มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว และมีอาการบา้นหมุน
• สูญเสียการมองเห็นบางส่วน หรือเห็นภาพซ้อน
• มีอาการมึนงงอย่างรุนแรง
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• สาเหตุ

• โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด มีสาเหตุ
เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด ท าให้เลือดและออกซิเจนไม่สามารถไหลเวียนไปที่สมอง ปัจจัยที่ท าให้
หลอดเลือดสมองตีบ คือ ภาวะคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน การสูบบุหรี่ 
และการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก

• โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (hemorrhagic Stroke) หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะ
เส้นเลือดในสมองแตก เกิดขึ้นได้น้อยกว่าชนิดแรก แต่ความรุนแรงนั้นไม่แพ้กัน สาเหตุมักเกิดจากความ
ดันโลหิตสูง อันมีปัจจัยมาจากความเครียด โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
หนัก โรคอ้วน และการไม่ออกก าลังกาย นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพอง และ
ความผิดปกติของหลอดเลือดสมองได้อีกด้วย
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มีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น
• อายุ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนในวัยอื่น ๆ แต่ก็อาจ

พบได้ในคนวัยอื่นไดด้้วยเช่นกนั
• ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีญาติพี่นอ้งใกลช้ิดปว่ยด้วยโรคหลอดเลอืดสมองจะยิ่งมีความเสีย่งมาก

ข้ึน
• สีผิว ผู้ที่มีสีผิวเข้มเป็นกลุม่เสีย่งโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากคนที่มีผวิสีเข้มนัน้มแีนวโน้ม

ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเมือ่เทียบกับคนที่มสีีผิวที่ออ่นกว่า
• ประวัติการรักษา ผู้ที่เคยมีอาการของภาวะสมองขาดเลอืดชั่วขณะ (TIA) และหัวใจขาดเลอืด

เฉียบพลัน จะมีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น เนื่องจากผูป้่วยเคยมีภาวะหลอด
เลือดอุดตันมาก่อนแล้ว
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การวินิจฉัย

• การซักประวัติและตรวจร่างกาย

• การตรวจเลือด

• การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

• การเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging: MRI)

• การตรวจอลัตราซาวด์หลอดเลือดแดงที่คอ (Carotid Ultrasound)

• การฉีดสีที่หลอดเลือดสมอง (Cerebral Angiogram)

• การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)



โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
การรักษา
1. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) การรักษาจะเน้นไปที่การใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการ และป้องกันอาการ
อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

• ยาละลายลิ่มเลือด ในการรักษามักจะใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อก าจัดลิ่มเลือดที่อุดตันอยู่ ซึ่งจะท าให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากขึ้น 
หากผู้ป่วยถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมง

• ยาต้านเกล็ดเลือด เป็นยาที่ช่วยป้องกันการก่อตัวของเกล็ดเลือด ท าให้การอุดตันลดลง ยาในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้ ได้แก่ ยาแอสไพริน

• ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

• ยาลดความดันโลหิต ผู้ป่วยบางรายต้องใช้ยาลดความดันโลหิตร่วมด้วยเพื่อป้องภาวะเลือดออกในสมองในระยะยาว

• ยาลดไขมันในเลือด หากระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาลดไขมันในเลือดเพื่อป้องกันไขมันสะสมกลายเป็นคราบพลัคเกาะที่
ผนังหลอดเลือด จนกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด



โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

การรักษา (ต่อ) วิธีการรักษาอื่น ๆ

• การผ่าตัดเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ (Carotid 
endarterectomy) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดตีบอย่างรุนแรง 
อาจต้องใช้การผ่าตัดเพื่อเปิดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอเพ่ือก าจัดสิ่งที่
ขัดขวางหลอดเลือดออก

• การผ่าตัดเพ่ือก าจัดลิ่มเลือด (Thrombectomy) ในกรณีที่มีลิ่มเลือด
ขัดขวางการไหลเวียนของหลอดเลือดอย่างรุนแรง การผ่าตัดเพื่อก าจัดลิ่ม
เลือดจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น และไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้
อย่างเต็มที่



โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
การรักษา (ต่อ)
2. โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke) - ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองขาด
เลือดจ านวนไม่น้อยที่อาจมีอาการเลือดออกในสมองด้วย และต้องได้รับยาเพื่อลดความดันโลหิต และยาที่
ช่วยป้องกันอาการรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• การผ่าตัดหยุดเลือด (Surgical Clipping)

• การใส่ขดลวด (Endovascular Embolization)

• การผ่าตัดก าจัดเส้นเลือดท่ีมีปัญหา (Surgical AVM Removal) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีหลอดเลือดสมอง
ที่ผิดปกติ แพทย์จะผ่าตัดเพื่อน าส่วนที่ผิดปกติออก

• การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดสมอง (Intracranial Bypass) ในบางกรณีการผ่าตัดวิธีนี้ก็มีความ
จ าเป็นเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนไปที่สมองได้ดีขึ้น

• การผ่าตัดด้วยรังสี (Stereotactic Radiosurgery) เป็นการผ่าตัดโดยใช้รังสีเพื่อซ่อมแซมหลอด
เลือดที่มีความผิดปกติ
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การรักษาเพิ่มเติม

• การให้อาหารทางสายยาง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง

• การให้สารอาหารเสริม

• การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า

• การให้ออกซิเจน

• ในผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้ถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอด (Compression Stockings) ร่วมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดล่ิมเลือด
ที่บริเวณขา ซึ่งจะไปอุดตันหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับหัวใจและสมอง จนท าให้อาการรุนแรงมากขึ้น

• หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว อาการของผู้ป่วยจะเริ่มดีขึ้นตามล าดับ และอาจกลับมาเป็นปกติได้ภายใน 6 เดือน 
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมอง และในระหว่างการพักฟ้ืนผู้ป่วยจะต้องได้รับการกายภาพบ าบัดเพื่อฟ้ืนฟู
ความสามารถในการสื่อสาร และการเคลื่อนไหวเพื่อให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด
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ภาวะแทรกซ้อน

• อาการอัมพฤกษ์

• พูดไม่ชัด หรือมีปัญหาในการกลืนอาหาร

• สูญเสียความทรงจ า และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

• ปัญหาทางด้านอารมณ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ท าให้ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์รุนแรง หรือเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุด

• อาการเหน็บชา

• ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

• มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อาจสามารถรักษาให้หายได้ หากได้รับการผ่าตัดสมอง และการผ่าตัดประสบความส าเร็จ แต่จะกลับสมบูรณ์เต็มร้อย
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของสมองและการฟื้นฟูของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยเช่นกัน
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การป้องกัน
• รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

• ควบคุมน้ าหนัก

• ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

• งดสูบบุหรี่

• ควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์

• ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
• ควบคุมระดับความดันโลหิต
• ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
• รักษาโรคหัวใจอย่างต่อเนื่อง
• พบแพทย์อย่างสม่ าเสมอ
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เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

•คือ เนื้อที่เกิดจากการเจรญิเติบโตอย่างผดิปกติของเซลลใ์นสมองหรอืบริเวณเนื้อเยื่อและ
ต่อมต่าง ๆ บริเวณใกล้เคยีงกับสมอง ซึ่งอาจรบกวนระบบประสาทและการท างานของ
สมอง จนท าให้มีอาการต่าง ๆ ตามมา



เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

เนื้องอกในสมองมี 4 ระดับ โดยวัดระดับ 1-4 ตามล าดับการเจริญเติบโตของเนื้องอกและโอกาสในการ
กลับมาเป็นอีกแม้ได้รับการรักษาแล้ว ทั้งนี้ เนื้องอกในสมองแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

• เนื้องอกที่เป็นเนื้อธรรมดา (Benign Brain Tumors) เป็นเนื้องอกไม่อันตราย (ระดับ 1-2) มีการ
เจริญเติบโตช้า ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง สามารถรักษาให้หายได้ และมีโอกาสน้อยที่ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นอีกหลัง
การรักษา 

• เนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อร้าย (Malignant Brain Tumors) เป็นเนื้องอกอันตราย (ระดับ 3-4) มีการ
เจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์มะเร็ง อาจเกิดขึ้นบริเวณสมอง หรือเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นที่อวัยวะ
อื่นแล้วลามเข้าสู่สมอง



เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)
อาการ

• ปวดหัวบ่อย ๆ และปวดหัวรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย 
ๆ

• คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงซึม

• พูดจาติดขัด มีความยากล าบากในการพูด
สื่อสาร

• มีปัญหาการได้ยิน

• มีปัญหาในการมองเห็น สูญเสียทัศนวิสัยใน
การมองเห็น มองเห็นเป็นภาพเบลอ หรือภาพ
ซ้อน

• สับสน มึนงง

• มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ บุคลิกภาพ 
พฤติกรรม

• มีปัญหาด้านความจ า
• มีปัญหาการทรงตัว ทรงตัวล าบาก
• สูญเสียการรับรู้ของประสาทสัมผัส และการ

เคลื่อนไหวแขนขา
• มีอาการชักทั้งที่ไม่เคยมีประวัติชักมาก่อน
• แขนขาอ่อนแรง เป็นอัมพาตครึ่งซีก



เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)
สาเหตุ
• เนื้องอกในสมองที่เป็นเนือ้ธรรมดา เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมในเซลล์สมอง หรือการกลายพันธุ์ของเซลล์ ซึ่ง

จะท าให้เซลล์มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตในอัตราที่ผิดปกติ เนื้อเยื่อที่เกิดจากเซลล์ผิดปกติเหล่าน้ีจึงก่อตัวเป็นเนื้องอก
บริเวณสมอง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่สมองและระบบประสาทที่ใกล้เคียง

• เนื้องอกในสมองที่เป็นเนือ้ร้าย อาจเกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวขึ้นที่สมอง หรือมีเซลล์มะเร็งที่อวัยวะอื่นแล้วแพร่ลามเข้าสู่
สมองทางกระแสเลือด ท าให้เกิดเป็นเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย มีอัตราการเจริญเติบโตและสร้างความเสียหายแก่ร่างกาย
มากกว่าเนื้องอกธรรมดา

• เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายที่แพร่กระจายมาที่สมอง อาจเกิดจากการเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งไต มะเร็งปอด หรือ
มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา



เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

ปัจจัยเสี่ยง
• อายุ แม้เนื้องอกในสมองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัย แต่พบในผู้ใหญ่ที่โตแล้วมากกว่าในเด็ก และในเด็กจะพบเนื้องอก

เพียงบางชนิดเท่านั้น

• รังสีอันตราย การได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกในสมอง เช่น รังสีจากการฉายแสงตรวจหรือ
รักษามะเร็ง รังสีจากระเบิดปรมาณู

• ประวัติบุคคลในครอบครวัที่เคยมีเนือ้งอกในสมอง พันธุกรรมที่ผิดปกติอาจถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้

• ส่วนสาเหตุอ่ืนอย่างรังสีไมโครเวฟ หรือคลื่นโทรศัพท์ ยังไม่มีหลักฐานใดเชื่อมโยงได้ว่าอาจมีผลต่อการเกิดเนื้องอกในสมอง
หรือไม่



เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

การวินิจฉัย

• การตรวจร่างกาย และท าการทดสอบทางประสาทวิทยาก่อน เช่น ตรวจทัศนวิสัยในการมองเห็น การได้
ยิน การทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย

• การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT scan เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) หรือเครื่องถ่ายภาพรังสี PET scan

• ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจวินิจฉัย (Biopsy) ทั้งจากการผ่าตัดธรรมดา หรือการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วใช้เข็มเจาะ
เอาเนื้อเยื่อออกไปตรวจ



เนื้องอกในสมอง (Brain Tumor)

การรักษา

•การผ่าตัด

•การฉายแสง (Radiation Therapy)

•รังสีศัลยกรรม (Radiosurgery)

•เคมีบ าบัด (Chemotherapy)

•การให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง
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ภาวะแทรกซ้อน

• ภาวะตกเลือด มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกในสมอง

• เกิดการอุดกั้นของน้ าไขสันหลัง จนอาจเกิดภาวะโพรงสมองคั่งน้ า (Hydrocephalus)

• สมองเคลื่อนไปยังช่องว่างฐานกะโหลก เนื่องจากความดันในสมองเพิ่มขึ้นสูงเฉียบพลัน อาจท าให้เป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

• อาการชัก เมื่อเนื้องอกขยายตัวหรือมีอาการบวม อาจเสี่ยงต่อการเกิดลมชัก แม้ภายหลังได้รับการผ่าตัดเอา
เนื้องอกออกไปแล้ว
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การป้องกัน

• ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่ชัดของการเกิดเนื้องอกในสมอง จึงยังไม่มีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดเนื้องอกในสมอง และบางปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการเกิดเนื้องอกในสมองก็ไม่สามารถ
ป้องกันได้ เช่น อายุ และกรรมพันธุ์ แนวทางการป้องกันจึงท าได้เพียงการระมัดระวังในการใช้ชีวิต 
หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้เกิดเนื้องอกในสมอง รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งอื่นด้วย 
เช่น รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีรังสี หรือมีสารพิษสารเคมีที่
เป็นอันตราย เป็นต้น



เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)

• เป็นโรคที่เกิดการติดเชื้อที่อาจเกิดจากเช้ือไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราบริเวณเยื่อหุ้มที่หุ้ม
รอบสมองและไขสันหลังจนท าให้บริเวณดังกล่าวอักเสบบวม ท าให้เกิดอาการอ่ืน ๆ ตามมา 
เช่น ปวดศีรษะ คอแข็งขยับไม่ได้ และเป็นไข้ เยื่อหุ้มสมองอักเสบพบมากในเด็กอ่อน เด็กเล็ก 
วัยรุ่น จนถึงวัยผู้ใหญ่ และบางชนิดอาจเป็นอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที
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อาการ

ในระยะแรกเริ่มอาจคล้ายคลึงอาการของโรค
ไข้หวัดใหญ่ โดยจะแสดงอาการมากขึ้นเมื่อผ่านไปหลาย
ชั่วโมงหรือเป็นเวลา 2-3 วันแล้ว อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีดังนี้

• คอแข็ง

• มีอาการสับสน ไม่มีสมาธิในการจดจ่อ

• ไข้ขึ้นสูงเฉียบพลัน

• ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

• ชัก
• แพ้แสงหรือไวต่อแสง
• ไม่มีความกระหายหรืออยากอาหาร
• ปวดหัวอย่างรุนแรงผิดปกติ
• ง่วงนอน หรือต่ืนนอนยาก
• ผิวหนังเป็นผื่น พบได้ในผู้ป่วยเยื่อ

หุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อไข้กาฬ
หลังแอ่น
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สาเหตุ
•สาเหตุจากเชื้อไวรัส เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นชนิดที่รุนแรงน้อยที่สุด แต่ก็ไม่

เสมอไปเพราะอาจเป็นการติดเช้ือจากไวรัสที่ท าให้เกิดอาการ เช่น ท้องเสีย เป็นต้น แต่มี
โอกาสน้อยมากที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากไวรัสจะท าอันตรายต่อสมองถาวรหลังจากอาการ
ติดเชื้อบรรเทาลงแล้ว เพราะสามารถหายได้เอง ได้แก่ ไวรัสโรคคางทูม (Mumps) ไวรัสโรค
เริม (Herpes) ไวรัสจากโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) และไวรัสจากไข้หวัด (Influenza) 
เป็นต้น
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•สาเหตุ(ต่อ)

• สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อจากแบคทีเรียที่เยื่อหุ้มสมองสามารถส่งผลอันตรายอย่างรุนแรง 
ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับการรักษา นอกจากนี้ การติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดนี้สามารถแพร่กระจายไปสู่
ผู้อื่นผ่านการไอและจามได้ โดยแบคทีเรียท่ีเข้าไปสู่เลือดผ่านโพรงจมูก หู หรือส่วนอื่น ๆ ของทางเดิน
หายใจตอนบน และเข้าไปยังสมองในที่สุด เชื้อแบคทีเรียที่มักเป็นสาเหตุของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่
Neisseria meningitidis (Meningococcus) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคไข้กาฬหลังแอ่น
Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus) ที่พบได้ในภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ

• สาเหตุจากเชื้อรา เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราเป็นสาเหตุที่พบได้น้อยท่ีสุด ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงมักจะไม่
ติดเชื้อชนิดนี้ แต่ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างผู้ติดเชื้อเอดส์มักมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดโรคนี้ด้วย
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การวินิจฉัย
• ประวัติด้านสุขภาพของผูป้่วย การตรวจร่างกาย
• การเก็บตัวอย่างโรค เนื่องจากแบคทีเรียเดนิทางจากเลอืดไปสู่สมองได้ แพทย์จึงใช้วิธีเกบ็ตวัอย่างเลือดจากผูป้่วย

เพ่ือเพาะเช้ือหาสาเหตุการเกิดโรคในเลือดท่ีท าให้เกิดเย่ือหุ้มสมองอักเสบ เช่น N. meningitidis และ S. 
pneumoniae

• การถ่ายภาพด้วย CT scans (Computerized Tomography) หรือ MRI (Magnetic Resonance Imaging) ท า
โดยการใช้เครื่องมือดงักล่าวถ่ายภาพของสมองที่อาจมีอาการบวมหรือพุพอง นอกจากนี้ แพทย์อาจถ่ายภาพบรเิวณ
อกหรือโพรงจมกูเพื่อตรวจดกูารติดเชื้อในบริเวณอื่นท่ีอาจเกีย่วเนือ่งกับเยื่อหุม้สมองอักเสบดว้ย

• การเจาะน้ าไขสันหลงั นับเป็นวิธีที่แน่นอนและแมน่ย าในการวินจิฉัยเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ ผู้ป่วยจะถูกเจาะน้ าจาก
ไขสันหลังไปตรวจผล
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การรักษา
• ผู้ป่วยที่ติดเช้ือแบคทีเรียแบบเฉียบพลันจ าเป็นต้องไดร้ับการรักษาทันที โดยรับยาปฏิชีวนะเข้าเส้นเลือดด า ทั้งนี้ การ

จะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะใด ๆ ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรียที่ท าใหเ้กิดการตดิเชื้อ

• เยื่อหุ้มสมองอกัเสบจากเช้ือไวรัสนั้นสามารถบรรเทาลงได้เองภายใน 2 สัปดาห์ และไม่ท าให้เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อ
ร่างกาย ผู้ป่วยอาจรักษาด้วยตนเองโดยการนอนพักผอ่น ดื่มน้ าให้มาก และรับประทานยาลดไข้และบรรเทาอาการ
ปวด ทั้งนี้แพทย์อาจสัง่จ่ายยาคอร์ตสิเตยีรอยด์ (Corticosteroids) เพื่อลดการบวมในสมอง ยาต้านชัก 
(Anticonvulsant) เพื่อควบคุมการชักของผู้ป่วย หรือยาต้านไวรัส หากเป็นการตดิเชื้อที่เกดิจากไวรัส Herpes

• หากเกิดจากเชื้อชนิดอื่น สามารถรักษาโดยการใหย้าฆ่าเชื้อน้ัน ๆ ร่วมกับการรักษาประคับประคองตามอาการ



เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)
ภาวะแทรกซ้อน
• อาการชัก

• ปัญหาด้านความทรงจ าและการจดจ่อสมาธิ

• ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การประสานงาน และความ
สมดุลของร่างกาย

• ปัญหาด้านพฤติกรรม

• ปัญหาในการเรียนรู้เรื่องที่ยาก

• สูญเสียการได้ยิน อาจได้ยินเพียงบางส่วนหรือไม่ได้ยินเลย

• สูญเสียการมองเห็นเป็น
บางส่วนหรือทั้งหมด

• สูญเสียแขนขา ผู้ป่วยอาจต้อง
ตัดแขนขา ป้องกันการติดเชื้อ
ไปสู่ร่างกาย

• ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ
ต่อ เช่น ข้ออักเสบ

• ปัญหาเกี่ยวกับไต
• มีปัญหาในการนอนหลับ เช่น 

อาการนอนไม่หลับ
• มีปัญหาในการพูด
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การป้องกัน

• การรักษาสุขภาพและสุขอนามัยจึงเป็นส่วนส าคัญในการป้องกันตนเองจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยควร
ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการสะสมเชื้อโรค หลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานอาหารจากภาชนะเดียวกัน
กับผู้อื่น และส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

• วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮิบ (Haemophilus Influenzae Type B)

• วัคซีน IPD (Pneumococcal Vaccine) เป็นวัคซีนฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียนิวโมคอกคัส
(Pneumococcus)

• วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน (MMR)

• วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningitis ACWY Vaccine)



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

•คือโรคซึ่งเกิดจากการติดเชือ้ไวรัสหรอืแบคทีเรียที่สมอง หรือปัญหาจากระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจเกิดอาการรนุแรงและภาวะแทรกซ้อนได้ 
ผู้ป่วยไข้สมองอักเสบจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์และผูเ้ชี่ยวชาญ 
เพราะนอกจากจะส่งผลต่อตัวผู้ป่วยเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชวีิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวและคนรอบขา้งด้วย



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

อาการ

• อาการเบื้องต้น โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมี
อาการคล้ายเป็นโรคหวัด ได้แก่

• อ่อนแรง มีไข้สูง ปวดศีรษะ

• ปวดข้อและกล้ามเนื้อ

• มีผื่นหรือตุ่มน้ าพองใสขึ้นที่ผิวหนัง

ควรรีบพบแพทย์โดยด่วนหากมีอาการรุนแรงขึ้น ดังนี้
• สูญเสียการรับรู้เรื่องบุคคล เวลาและสถานที่ 

(Disorientation)
• เคลื่อนไหวช้าลง กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือร่างกาย

บางส่วนเริ่มไร้ความรู้สึก
• มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น ร้อนรน กระวนกระวาย 

เห็นภาพหลอน เป็นต้น
• ปวดศีรษะอย่างรุนแรง มีไข้สูงตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส

ขึ้นไป
• มีปัญหาด้านการมองเห็น เช่น มองเห็นภาพซ้อน หรือ

การขยับลูกตา ไวต่อแสงจ้า
• มีปัญหาด้านการได้ยินและการพูด พูดล าบาก
• อ่อนเพลีย ง่วงนอน เซื่องซึม คอเคล็ด
• ชัก หมดสติ ไม่รู้สึกตัว เรียกไม่ตื่น



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

• สาเหตุ

• สมองอกัเสบจากการตดิเชื้อโดยตรง (Primary Encephalitis) เมือ่สมองตดิเชื้อไวรสัหรอืเชื้ออืน่ ๆ เชื้อจะท าใหส้มองอกัเสบและท าลายสมองโดยตรง ซึง่มที ัง้

สมองตดิเชื้อเฉพาะที ่หรอืเชื้อแพร่กระจายไปท ัว่ หรอืเชื้อโรคทีแ่ฝงตวัอยู่ถูกกระตุน้

• สมองอกัเสบจากระบบภูมคุิม้กนั (Secondary (Postinfectious) Encephalitis) คืออาการอกัเสบทีเ่กิดจากระบบภูมคุิม้กนัท าหนา้ทีผ่ดิพลาดใน
การต่อสูก้บัเชื้อในร่างกาย โดยแทนทีจ่ะท าลายเชื้อเหลา่นัน้ กลบัท าลายเซลลส์มองไปดว้ย มกัเกิดขึ้นในช่วง 2-3 สปัดาหห์ลงัจากตดิเชื้อคร ัง้แรก



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
เชื้อที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของไข้สมองอักเสบ ได้แก่

• ไวรัสเริม (Herpes Simplex Virus)

• ไวรัสเริมชนิดอื่น ๆ เช่น ไวรัสเอบ็สไตบาร์ (Epstein-Barr Virus) และไวรัสวารเิซลลา ซอสเตอร์ หรือไวรัสวีซีววี (Varicella 
Zoster Virus)

• เอนเทอรโ์รไวรัส (Enteroviruses) รวมถึงโปลิโอไวรัส (Poliovirus) และค็อกแซกกีไวรัส (Coxsackievirus) เป็นสาเหตุของ
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ตาแดงอักเสบ และปวดท้อง

• เชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะ (Mosquito-Borne Viruses)

• ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus)

• การติดเชื้อที่พบมากในวัยเด็ก เช่น โรคคางทูมจากไวรัสมมัส์ (Mumps) โรคหัดจากไวรัสมเีซิลส์ (Measles) หรือโรคหัด
เยอรมันจากไวรัสรูเบลลา (Rubella)



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
การวินิจฉัย
• ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางระบบประสาท

• การตรวจสมอง ท าได้ 2 วิธี คือ การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือทีซีสแกน (X-Ray Computerized Tomography) หรือการ
ท าเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging)

• การเจาะน้ าไขสันหลัง (Lumbar Puncture)

• การตรวจเลือด ปัสสาวะ หรือของเหลวอ่ืนในร่างกาย

• การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง หรือการตรวจอีอีจี (Electroencephalogram)

• การผ่าตัดส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา (Brain Biopsy)



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
การรักษา
• รักษาตามสาเหตุของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย และรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง

ข้ึน

• การใช้ยาต้านไวรัส ใช้ในกรณีที่มีสาเหตุจากไวรัส

• การฉีดสเตียรอยด์ ใช้ในกรณีที่มีสาเหตุเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

• การบ าบัดด้วยอมิมูโนโกลบลูิน (Immunoglobulin Therapy)

• การฟอกเลือด (Plasmapheresis)

• การใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านเชื้อรา



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)

การรักษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด อาการ และความรุนแรงของ
ภาวะแทรกซ้อนในผูป้่วยแต่ละราย เช่น

• การใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยการท างานของปอด

• การให้สารน้ า (Intravenous Fluids) เพื่อรักษาปริมาณน้ าและระดบัแร่ธาตุใน
ร่างกายให้เหมาะสม

• การใช้ยาแก้อกัเสบ เช่น ยาคอร์ติโคสเตยีรอยด์ (Corticosteroids) เพื่อช่วยลด
ความดันและอาการบวมในกระโหลกศีรษะ

• การใช้ยากันชัก เช่น ยาเฟนโิทอิน (Phenytoin) เพื่อป้องกันหรือระงบัอาการ
ชัก



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
การฟื้นฟู

• การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่สมอง โดยนักประสาทจิตวิทยา (Neuropsychologist)

• การบ าบัดเกี่ยวกับการพูด เพ่ือช่วยฟื้นฟูการควบคุมกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการพูดและการสื่อสาร

• การท ากิจกรรมบ าบัด เพื่อพัฒนาทักษะและน าใช้ในชีวิตประจ าวัน

• การท ากายภาพบ าบัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่่น ความสมดุล รวมไปถึงพัฒนาการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย

• การท าจิตบ าบัด เพื่อเรียนรู้วิธีการเผชิญหน้ากับปัญหา สร้างพฤติกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์ หรือใน
บางกรณี อาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้ยา



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
ภาวะแทรกซ้อน
• ปัญหาด้านความจ า
• ปัญหาด้านบุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมเปลีย่น
• ปัญหาด้านการพูดและการใช้ภาษา
• ปัญหาด้านการกลนื
• ปัญหาด้านอารมณแ์ละจติใจ เช่น เครียด วิตก ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น
• ปัญหาด้านสมาธิ ความสนใจ การวางแผน การแก้ปัญหา
• ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การทรงตัว การเกร็งของกล้ามเนื้อ ความพิการ การเป็นอัมพาต
• อาการชัก



ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
การป้องกัน
• มีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ าเปล่า โดยเฉพาะหลังเสร็จธุระในห้องน้ าและก่อนมื้ออาหาร 

• ไม่ใช้ช้อน ส้อม หรือแก้วน้ าร่วมกับผู้อ่ืน

• ฉีดวัคซีนเป็นประจ า ควรปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อัตราเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัส
หรือแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของเกิดการติดเชื้อ เช่น

• รับวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบญี่ปุ่น ก่อนการเดินทางไปยังประเทศในแถบเอเชีย

• รับวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบจากเห็บ ก่อนเดินทางไปยังประเทศในแถบเอเชียและยุโรป (ยกเว้นประเทศอังกฤษ)

• รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนเดินทางไปยังประเทศที่มีข้อจ ากัดด้านการแพทย์และการรักษา



ฝีในสมอง (Brain abcess) 

•เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราที่แพร่กระจายเข้าสู่
สมองผ่านทางบาดแผลบริเวณศีรษะหรือจากการติด
เชื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท าให้เกิดเป็นหนอง
สะสมภายในสมอง ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาที่
เหมาะสมจากแพทย์โดยเร็ว เพราะฝีในสมองอาจท า
ให้พิการหรือเสียชีวิตได้



ฝีในสมอง (Brain abcess) 
อาการ
• ภาวะทางอารมณ์เปลีย่นไปจากเดมิ เช่น รู้สึกสับสนมากขึ้น 

มีการตอบสนองหรือกระบวนการคิดทีช่้าลง ไม่มีสมาธิ 
ฉุนเฉียวง่าย ง่วงซึม เป็นต้น

• ความรู้สึกตัวลดลง
• มีปัญหาในการพูด พูดไม่ชัด
• สูญเสียการท างานของกลา้มเนื้อ เคลื่อนไหวตัวได้

น้อยลง แขนขาอ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก
• มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดมิ

• การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น ดวงตาไวต่อแสง มองเห็น
เป็นภาพเบลอหรือภาพซ้อนกัน 
มองเห็นเป็นสีเทา เป็นต้น

• มีไข้ หนาวสั่น
• อาเจียน
• ปวดศีรษะ
• คอแข็งเกร็ง มักพบร่วมกับมีไข้ 

หนาวสั่น
• ชัก



ฝีในสมอง (Brain abcess) 
สาเหตุ
•การติดเช้ือแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสมอง ส่งผลให้เกิดการอักเสบและ

อาการบวม

• เชื้อโรคที่ลามเข้าสู่สมองอาจมาจากการติดเช้ือที่แพร่กระจายผ่านกระแสเลือด เช่น การติด
เชื้อที่ปอด หัวใจ ฟัน หรือผิวหนัง การติดเชื้อทีก่ระโหลกศีรษะอย่างหูช้ันกลางอักเสบหรือ
ไซนัสอักเสบ หรืออาจเข้าสู่สมองโดยตรงผ่านบาดแผลจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือการผ่าตัด
สมอง เป็นต้น



ฝีในสมอง (Brain abcess) 

การวินิจฉัย
• ประวัติทางสุขภาพ 

• การตรวจเลือด 

• ตรวจร่างกายทางระบบประสาท 

• การตรวจจากภาพถ่ายด้วยการเอกซเรย์ การท า CT Scan หรือ MRI Scan เพื่อช่วยให้เห็นภาพภายในสมองและตรวจหาจุดที่เป็นฝีได้
อย่างชัดเจน

• การเจาะน้ าไขสันหลัง โดยแพทย์จะเก็บตัวอย่างน้ าไขสันหลังเพื่อตรวจหาความผิดปกติอื่น ๆ นอกเหนือจากการติดเชื้อ แต่จะไม่ใช้วิธีนี้
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการสมองบวม เพราะอาจท าให้แรงดันในสมองเปลี่ยนแปลงจนอาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองหรือเส้นเลือด
ในสมองแตก

• การตรวจอื่น ๆ เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจคลื่นสมองไฟฟ้า EEG (Electroencephalogram) หรือการทดสอบ
หาแอนติบอดี เป็นต้น



ฝีในสมอง (Brain abcess) 
การรักษา
• การใช้ยารักษา

ผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะในการต้านเชื้อแบคทีเรียหรือต้านเชื้อราผ่านเข้าทางเส้นเลือด เพื่อรักษาอาการติดเชื้อที่
เป็นต้นเหตุของฝีในสมอง โดยวิธีนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่มีฝีขนาดเล็กกว่า 2 เซนติเมตร มีฝีหลายต าแหน่ง ฝีเกิดลึกลงไปในสมอง 
ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มีฝีร่วมด้วย

• การผ่าตัด

การผ่าตัดมักใช้ในกรณีที่รักษาด้วยยาแล้วฝีไม่เล็กลง ฝีมีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร ฝีที่อาจจะแตก ฝีที่เชื้อก่อโรค
ผลิตแก๊สร่วมด้วย แรงดันในสมองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และมีอาการโดยรวมแย่ลงเรื่อย ๆ



ฝีในสมอง (Brain abcess) 

ภาวะแทรกซ้อน

• ผู้ป่วยฝีในสมองอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ สมอง
ถูกท าลายโดยอาจท าให้มีอาการไม่รุนแรงไปจนถึงอาการรุนแรง
อย่างพิการถาวร หากผู้ป่วยฝีในสมองไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาอย่างทันท่วงทีอาจเสี่ยงต่อการเกิดสมองตายมากขึ้น เย่ือหุ้ม
สมองอักเสบที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก การ
ติดเชื้อซ้ า และชัก



ฝีในสมอง (Brain abcess) 

การป้องกัน
• โดยทั่วไป อาจลดความเสี่ยงได้ด้วยการเข้ารับการรักษาโรคติดเชื้อ

หรือปัญหาสุขภาพที่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝีในสมอง ผู้ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับหัวใจอาจรับประทานยาปฏิชีวนะตามค าแนะน าของแพทย์
ก่อนการท าฟันหรือหัตถการใด ๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย 
รวมถึงควรระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ โดยอาจ
สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยขณะใช้ยานพาหนะ หรือสวม
อุปกรณ์ป้องกันตนเองในขณะเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงกระแทก



THANK YOU


