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อันตรายร้ายแรงของระบบประสาทอัตโนมัติทีไ่ ม่สมดุล
ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เต็มไปด้ วยเรื่องราวของการค้ นพบที่ถูกละเลย จะโดยจงใจ
หรือไม่กต็ าม โดยบุคคลที่มีอทิ ธิพลทางความคิดในวงการแพทย์เอง
ตัวอย่างหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องสภาวะความไม่สมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
เมื่อประมาณ 150 ปี มาแล้ ว มีแพทย์ช่ือ Dr.Pavel Petrovich Einbrodt ได้ ทาการทดลองใน
สัตว์ท่แี สดงให้ เห็นว่า การกระตุ้นระบบประสาทที่ทางานด้ วยตนเอง สามารถป้ องกันไม่ให้ สัตว์ท่มี ีสภาวะ
หัวใจล้ มเหลวอันเกิดอาการหัวใจเต้ นเร็วผิดปกติ (Arrhythmia) ที่อาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้
แต่การทดลองนี้กไ็ ม่ได้ รับความสนใจเป็ นเวลามากกว่าร้ อยปี จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์รุ่น
หลังได้ ทาการทดลองอย่างเดียวกัน และก็ได้ ผลเช่นเดียวกัน
ความจริงของเรื่องนี้ไม่ได้ รับการเปิ ดเผยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้
กล่าวโดยทั่วไปแล้ ว การค้ นพบดังกล่าวถูกซ่อนจากสายตาก็เนื่องจากวงการอุตสาหกรรมยา
ได้ ให้ ความสนใจในการผลิตยาที่ลดการทางานของระบบประสาทที่ต้องอาศัยปฏิกริ ิยาจากเราเป็ น
จุดเริ่มต้ นในการตอบสนอง (Sympathetic Nervous System) แต่ร่างกายของเรามีระบบประสาทอีกระบบ
ที่ทางานได้ ด้วยตนเองและทางานตรงกันข้ ามกับระบบแรก ทั้งสองระบบนี้รวมเรียกว่าระบบประสาท
อัตโนมัติ
ในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ได้ มีการค้ นคว้ าทดลองเป็ นจานวนมากที่พบว่า ระบบประสาท
อัตโนมัติท้งั สองระบบที่ทางานไม่สมดุลกันมีบทบาทสาคัญในการเกิดโรคต่างๆหลายอย่าง โดยเฉพาะ
โรคหัวใจล้ มเหลว เส้ นเลือดในสมองแตก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การอักเสบในช่องท้อง และอาการ
เกี่ยวกับประสาทบางชนิด
ระบบประสาทอัตโนมัติท่ไี ม่สมดุลคืออะไร?
ขั้นแรก ขออธิบายวิธที างานของร่างกายเป็ นพื้นฐานว่า ร่างกายของเรามีระบบต่างๆที่ทางาน
แบบตรงกันข้ ามอยู่หลายระบบ พูดง่ายๆคือ ถ้ าระบบหนึ่งกระตุ้นการทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะมีอีก
ระบบที่ลดการทางานนั้น การทางานของ 2 ระบบทาให้ ร่างกายอยู่ในสภาพที่สมดุล หากระบบใดระบบ
หนึ่งทางานมาก หรือน้ อยเกินไป ก็จะเกิดอาการผิดปกติข้ นึ และหากเกิดกับระบบประสาท เราเรียกว่าการ
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เสียสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ตับอ่อนมีเซลล์ท่ปี ลดปล่อยอินซูลินเพื่อช่วยลดนา้ ตาลในเลือด ตับอ่อนก็มีเซลล์
ที่ผลิตสารที่เพิ่มนา้ ตาล (Glucagon) ในเลือดด้ วย สมองมีเซลล์ประสาทบางชนิดที่กระตุ้นการทางาน
บางอย่างแต่กม็ ีเซลล์ท่ลี ดการทางานด้ วย
ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ก็อยู่ในข่ายที่ว่านี้
การที่เราเรียกว่าอัตโนมัติกเ็ นื่องจากระบบประสาทนี้จะทางานเป็ น 2 ลักษณะ คือ ระบบหนึ่ง
เป็ นระบบที่ทางานโดยอาศัยปฏิกริ ิยาจากเรา (Sympathetic Nervous System) เช่นเมื่อเราเผชิญกับ
เหตุการณ์ท่ตี ้ องตัดสินใจว่า “จะสู้หรือจะหนี” ร่างกายก็จะเตรียมร่างกายให้ พร้ อมด้ วยการทางานของ
ระบบประสาทนี้ ทาให้ ตอบสนองเหตุการณ์ได้ อย่างถูกต้ อง เช่น สมองตื่นตัว หัวใจเต้ นเร็ว ความดันโลหิต
สูงขึ้น ม่านตาขยาย กระเพาะอาหารและลาไส้ สงบ
ส่วนอีกระบบหนึ่งทางานโดยที่เราไม่ต้องคิดถึงหรือไม่ต้องมีปฏิกริ ิยา(Parasympathetic
Nervous System) เช่นการควบคุมระดับความดันโลหิต อัตราการเต้ นของหัวใจ รวมทั้งการทาหน้ าที่ของ
อวัยวะอื่นๆ ระบบนี้จะทาหน้ าที่ตรงกันข้ ามกับระบบแรก ทาให้ สมองผ่อนคลาย สงบ มีการย่อยอาหาร
ม่านตาหด หัวใจเต้ นช้ า ความดันโลหิตลดลง
ร่างกายของเราจะทางานได้ ดีท่สี ดุ ถ้ าระบบประสาททั้งสองทางานประสานกันอย่างกลมกลืน
และนั่นคือสภาวะที่เราควรจะเป็ นตลอดเวลาที่ต่ นื อยู่ แต่ในทุกวันนี้ เราจะพบโรคที่มีสาเหตุจากความไม่
สมดุลของระบบประสาททั้งสองมากขึ้น โดยระบบประสาท Sympathetic ทางานมากเกินไป ส่วนระบบ
ประสาท Parasympathetic ก็ทางานน้ อยเกินไป ทั้งนี้นับว่าเป็ นภัยเงียบที่เรากาลังเผชิญอยู่โดยไม่ร้ ูตัว
ทาไมจึงว่าเป็ นภัยเงียบ ?
สถานการณ์แบบนี้กเ็ หมือนกับการขับรถยนต์โดยเหยียบคันเร่งจนมิดตลอดเวลา ไม่ช้าไม่
นาน เครื่องยนต์กจ็ ะสึกและหมดสภาพ ร่างกายก็เช่นกัน สมองของเราสามารถทางานอย่างเต็มที่ได้ กใ็ น
ช่วงเวลาจากัด ไม่ช้าไม่นานก็จะเกิดอาการหมดสภาพ รวมทั้งเกิดการเสียหายกับโครงสร้ างของสมองได้
อวัยวะอื่นใดของร่างกายเช่นหัวใจและอื่นๆก็เช่นเดียวกัน จะได้ รับความเสียหายจากการ
ทางานของระบบประสาท Sympathetic ที่เกินพอดีเป็ นเวลานาน
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มีการศึกษาที่แสดงว่าอัตราการตายมีความสัมพันธ์กบั ความไม่สมดุลของระบบประสาททั้ง
สอง โดยระบบประสาท Sympathetic ที่ทางานมากเกินไปจะทาให้ คนอายุส้นั รวมทั้งเมื่อยังมีชิวิตอยู่กม็ ี
สภาวะสุขภาพดีท่สี ้นั ด้ วย
ส่วนสาเหตุการตายอย่างเฉียบพลันของผู้ท่เี ป็ นโรคหัวใจ คือสภาวะการเต้ นของหัวใจที่เร็ว
มาก (Tachycardia) หรือสั่นพลิ้ว (Fibrillation) นั้น เกิดจากการทางานที่เกินพอดีของระบบประสาท
Sympathetic ซึ่งเราเรียกโดยรวมว่า อาการหัวใจเต้ นไม่สม่าเสมอ (Arrthymia) การเต้ นของหัวใจที่
ผิดปกติจะทาให้ การไหลเวียนของเลือดสู่หัวใจบกพร่อง ซึ่งในที่สดุ จะนาไปสู่การเสียชีวิต เราพบว่าอาการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มเป็ นโรคหัวใจ แสดงว่าความผิดปกติของระบบประสาทเป็ นสาเหตุ ไม่ใช่เป็ น
ผลของการเป็ นโรคนี้
การทาหน้ าที่ของหัวใจถูกควบคุมด้ วยประสาท
ในปัจจุบัน เรารักษาความไม่สมดุลของระบบประสาทด้ วยยาหลายชนิดในกลุ่มที่เรียกว่า
Beta-blocker เพื่อกดการทางานของระบบประสาท Sympathetic แต่การศึกษาใหม่ๆได้ ช้ ีว่า บางทีวิธกี ารที่
ดีกว่าของการปกป้ องหัวใจ โดยเฉพาะการป้ องกันหัวใจเต้ นผิดปกติ คือการกระตุ้นประสาทชื่อ Vagus
Nerve ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่อยู่เหนือการควบคุม (Parasympathetic) การกระตุ้นทาได้
หลายวิธี เช่นการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ ซึ่งเมื่อทาแล้ วส่วนใหญ่ได้ ผลดีโดยไม่ต้องใช้ ยา
ในการทางานของระบบประสาท Parasympathetic นั้น ร่างกายใช้ สารเคมีท่ชี ่ ือ Acetylcholine
ซึ่งปัจจุบัน เรามีใช้ ในรูปสารสงเคราะห์ท่ผี สมเป็ นยาต่างๆ (Choline, acetyl-L-carnitine,
phosphatidylcholine)
ส่วนสารประกอบจากธรรมชาติหลายชนิดก็มีคุณสมบัติเพิ่ม Acetylcholine ได้ แต่ยังไม่มีการ
ใช้ เพื่อควบคุมการเต้ นของหัวใจ
ในการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ได้ พบว่า มีการผลิต Acetylcholine ที่หัวใจห้ องล่าง (Ventricle)
สาหรับใช้ โดยกล้ ามเนื้อหัวใจเองโดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นโดยเส้ นประสาท Vagus ทั้งนี้ มีความ
แตกต่างไปจากการทางานของหัวใจส่วนอื่นๆ วิธกี ารพิเศษนี้คือหัวใจใช้ สาร Acetylcholine ที่ผลิตได้ ไป
กระตุ้นการผลิตสารอีกตัวหนึ่งคือ Nitric oxide ที่มีบทบาทสาคัญในการป้ องกันหัวใจไม่ให้ เกิดการเต้ นที่
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ไม่เป็ นจังหวะ (Arrhythmia) นอกจากนี้ Nitric oxide ยังทาให้ หลอดเลือดขยายตัวและเลือดไหลเวียนสู่
หัวใจห้ องล่างที่มีหน้ าที่สบู ฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ ดีข้ ึน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ หัวใจสร้ างเส้ นเลือด
สารองในกรณีท่เี ส้ นเลือดแท้ ถูกอุดตันด้ วย ดังนั้น ถ้ าหลอดเลือดหัวใจขาด Nitric oxide ก็จะหดตัว เส้ น
เลือดไหลผ่านไม่สะดวก ก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจล้ มเหลวได้
การควบคุมจังหวะการหายใจและความดันโลหิต
ส่วนคาถามที่ว่าอะไรคือต้ นเหตุของความไม่สมดุลของระบบประสาทนั้น นับว่าเป็ นปัญหาที่
ซับซ้ อนและมีหลายอย่างที่เรายังไม่มีคาตอบ แต่ท่แี น่ๆคือ บทบาทของเซลล์ประสาทกลุ่มหนึ่งที่อยู่บริเวณ
ลาคอ เรียกว่า Carotid bodies ซึ่งมีลักษณะเป็ นเนื้อเยื่อก้ อนหนึ่งที่ภายในมีเซลล์และเส้ นเลือด เซลล์
เหล่านี้จะคอยตรวจจับความผิดปกติเกี่ยวกับระดับ Oxygen, CO2, pH ของเลือด หากมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นเช่นเมื่อความดันฯตก ก็จะส่งสัญญาณผ่านระบบประสาท Sympathetic ไปทาให้ เส้ นเลือดแดงหด
ตัวเพื่อยกระดับความดันโลหิตให้ สูงขึ้น พร้ อมทั้งส่งสัญญาณไปยังก้ านสมองเพื่อเพิ่มการหายใจด้ วย
นี่คือระบบการป้ องกันอันตรายของร่างกาย แต่อย่างไรก็ดี ถ้ าระบบทางานนานเกินไปก็จะทา
ให้ เกิดโรคหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่นหัวใจโต ใจสั่น มือเท้ าเย็น ความดันโลหิตสูง ไตเสียหาย
รวมทั้งทาให้ เกิดความรู้สกึ (ตื่น)เต้ นตลอดเวลา ผลสุดท้ ายคือหัวใจอาจจะล้ มเหลวได้
การที่ระบบประสาท Sympathetic ทางานมากและนานเกินไปคือสิ่งที่เราไม่ต้องการที่สดุ
เราจะมาดูกนั ว่า มีสภาวะหลายอย่างที่พบบ่อยสามารถก่อให้ เกิดความไม่สมดุลของระบบ
ประสาทอัตโนมัติได้ อย่างไร
ระดับออกซิเจนในเลือดต่า
เราทราบว่า Carotid bodies มีบทบาทสาคัญในการควบคุมระดับความดันโลหิต แต่อะไรคือ
สาเหตุท่ที าให้ การทางานของมันไม่เป็ นปกติ
คาตอบคือ การอักเสบ
มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า การอักเสบมีความสัมพันธ์กบั การมีระดับออกซิเจนในเลือดและเนื้อเยื่อ
ที่ต่า ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ในคนที่มีปัญหาการหยุดหายใจเวลานอนหลับกลางคืน (Sleep Apnea) ที่ทาให้
ระดับออกซิเจนในเลือดลดต่าลง (Hypoxia) สภาวะนี้ถ้าเรื้อรังก็จะทาให้ Carotid bodies อักเสบ ซึ่งจะ
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นาไปสู่การทางานที่มากเกินพอดีของระบบประสาท Sympathetic ในที่สุด
เราจะพบสภาพอย่างเดียวกันในโรคหัวใจเรื้อรังที่ทาให้ การไหลเวียนของเลือดสู่หัวใจไม่ดี ใน
ที่สดุ ก็ทาให้ เกิดการอักเสบและความเสียหายอย่างกว้ างขวางแก่หัวใจรวมทั้งอวัยวะอื่นๆด้ วย
ความเชื่อมโยงเช่นนี้จะช่วยอธิบายว่าทาไมคนที่มีอาการหยุดหายใจเวลาหลับจึงมีความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ มาก
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานค่อนข้ างชัดเจนว่า การทางานของระบบประสาท Sympathetic ที่มาก
และนานเกินไป (Overdrive) จะกระตุ้นการอักเสบให้ เกิดในโรคและสภาวะต่างๆอีกหลายอย่าง เช่น
 โรคข้ ออักเสบ
 โรคแพ้ ภมู ิค้ ุมกันตนเอง
 เบาหวาน
 ความดันโลหิตสูง
 ไตวาย
 การติดเชื้อ
 บาดแผล
 ได้ รับสารพิษเช่นสารเคมี ยากาจัดแมลง วัชพืช เชื้อรา
 สารก่อให้ เกิดการอักเสบที่ร่างกายผลิตขึ้น (Cytokines)
การบริโภคสารเสริมอาหารต่างๆ (สารให้ ความหวาน สารปรุงรส ฯลฯ) การบริโภคอาหาร
บางประเภท (นา้ มัน โอเมกา-6 นา้ ตาลสูง สารเร่งเนื้อแดง เนื้อหมัก ฯลฯ) จะ ทาให้ เกิดสภาวะการ
ทางานของระบบประสาท Sympathetic ที่มากเกินไป
สภาวะที่พบบ่อยที่สดุ อย่างหนึ่งคือการเกิดนา้ ตาลในเลือดต่า ซึ่งพบได้ ในผู้เป็ นเบาหวาน
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถปรับความสมดุลของอาหารที่บริโภคกับ
ระดับของอินซูลินได้ ดี เซลล์ทุกเซลล์ต้องการนา้ ตาลเป็ นเชื้อเพลิง เมื่อระดับนา้ ตาลในเลือดต่าเกินไป
ร่างกายก็กระตุ้นระบบประสาท Sympathetic เพื่อช่วยปรับระดับนา้ ตาลให้ สงู ขึ้น ถ้ าเหตุการณ์น้ ีเกิดเป็ น
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ครั้งคราวก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดขึ้นทุกวัน ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่นเกิดโรคเส้ นเลือดแข็ง
โรคหัวใจ เส้ นเลือดในสมองแตก ความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
การแก้ ปัญหา 6 ประการเพื่อปรับความสมดุลของระบบประสาท
มีหลัก 6 ประการที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหานี้
1. ลดการทางานของระบบประสาท Sympathetic
2. ลดการเกิดสาร excitotoxicity
3. ลดการอักเสบ
4. ลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ และ Lipid peroxidase
5. เพิ่มการทางานของระบบประสาท Parasympathetic
6. เพิ่มระดับ Nitric oxide ในหัวใจและหลอดเลือด
วิธกี าร
1. ลดการทางานของระบบประสาท Sympathetic ด้ วยการแก้ ปัญหาสาคัญ 2 ส่วน คือ
ความเครียดถาวร และ การอักเสบ การลดความเครียดหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทัศนะคติต่อชีวิต ให้ ร้ ูจักอุเบกขา ทุกสิ่งผ่านมาแล้ วผ่านไป รู้จักทาสมาธิและวิปั สสนา
เสียบ้ าง ทั้งนี้เป็ นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่ถ้าทาได้ กค็ ้ ุมค่า
2. ลดการเกิดสารที่ทาให้ เกิด excitotoxicity ในร่างกาย การบริโภคอาหารที่มีสารปรุง
รสสูงเป็ นเหตุสาคัญที่ทาให้ เกิด excitotoxicity นอกจากนี้ ยังมีเหตุอ่นื ๆอีกเช่น การ
สัมผัสกับสารหรือแร่ธาตุท่เี ป็ นพิษ ยากาจัดสตรูพืช กาจัดเชื้อรา แร่ธาตุเช่น
ฟลูออไรด์ อลูมิเนียม ปรอท รวมทั้งความสูงอายุ โรคเรื้อรัง บาดแผล ส่วนใหญ่การ
ลดปัญหาเหล่านี้อาจทาได้ โดยการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หรือใช้ อาหารเสริมบาง
อย่างเช่นวิตามินบีคอมเพลกซ์ ควรบริโภควิตามิน C (ระหว่างมื้ออาหาร) ด้ วย
3. ลดการอักเสบ โดยหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภท คือนา้ มันที่มีโอเมกา 6 เช่นนามัน
ข้ าวโพด หญ้ าฝรั่น ดอกทานตะวัน ถั่วลิสง ถั่วเหลือง คาโนลา นา้ มันเหล่านี้ย่อย
สลายง่ายและก่อให้ เกิดการอักเสบรุนแรงได้ นา้ ตาลก็เช่นเดียวกัน ส่วนวัตถุ
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ธรรมชาติหลายชนิดมีฤทธิลดการอักเสบ เช่น นา้ มันปลา Curcumin/quercetin การ
ดื่มนา้ ผักผลไม้ หลีกเลี่ยงเนื้อแดง
4. ลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ และ Lipid peroxidase เพิ่มความสามารถต่อต้ าน
อนุมูลอิสระของร่างกาย โดยวิตามิน แร่ธาตุบางชนิด รวมทั้งวัตถุธรรมชาติท่มี ี
ฤทธิต้านอนุมูลอิสระหรือสร้ าง Antioxidant enzyme
5. เพิ่มการทางานของระบบประสาท Parasympathetic ใช้ สารเช่น
Phosphatidylcholine หรือ Choline, Acetyl-L-Cartinine, Curcumin, Hesperidine
6. เพิ่มระดับ Nitric oxide ในหัวใจและหลอดเลือด ใช้ Hesperidine
สุดท้ายคือ การหายใจลึกๆจะช่วยกระตุ้นระบบประสาท Parasympathetic ได้ วิธนี ้ ีสามารถ
ช่วยให้ การเต้ นของหัวใจที่ไม่สม่าเสมอบางชนิดหายไป นี่เป็ นเหตุผลส่วนหนึ่งของการที่ต้องออกกาลังกาย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่มี ักจะหายใจตื้นอยู่แล้ ว ควรหัดหายใจให้ ลึกๆเป็ นประจา
 นี่คือข่าวดีของพวกเราทุกคน เพราะการกระตุ้นการทางานของระบบประสาท
Parasympathetic นั้นง่ายกว่าการกดการทางานของระบบประสาท Sympathetic มาก

