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Topic  Review

พุทธิวัฒน์ ทองวงศ์
1
, รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร

2,3

1
นักศึกษาหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการ

อุดตันของหลอดเลือด

	 ความเครียดเป็นภาวะของจติใจและร่างกาย

ทีต่อบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในชวีติประจำาวนั	

ซึ่ ง เกิดขึ้ น ได ้ จ ากหลากหลายป ั จจั ย 	 อาทิ	

ความเครยีดจากการทำางาน	สถานภาพทางการเงนิ	

ปัญหาสขุภาพ	ความคดิในเชงิลบ	และสิง่แวดล้อม

รอบตวั	ความเครยีดเป็นสิง่ท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่ง

ได้แต่สามารถควบคุมได้	เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ	

ทกุวยั	ทกุสถานที	่และทกุเวลา	ซึง่จะส่งผลกระทบ

หลายอย่างทั้งด้านจิตใจ	 ด้านร่างกาย	 และด้าน

พฤติกรรม	 ถึงแม ้คนส ่วนใหญ่จะเข ้าใจว ่า

ความเค รียดเป ็นสิ่ ง ไม ่ดี 	 แต ่ ในบางกรณี

ความเครียดก็ช่วยให้เกิดการเตรียมพร้อมตั้งรับ

และจดัการกบัสถานการณ์ต่างๆ	เกดิความตืน่เต้น

ท้าทาย	ช่วยให้มีสมาธิจดจ่อ	และเป็นแรงกระตุ้น

ผลกัดนัให้กระทำาสิง่ต่างๆ	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

ความเครียดสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น	 2	

ประเภท	 คือความเครียดเฉียบพลัน	 (acute	

stress)	เป็นความเครยีดทีเ่กดิข้ึนอย่างกระทนัหนั	

ร่างกายจะค่อยๆ	 ปรับสู่ภาวะปกติเช่นเดิม	 และ

ความเครียดเรื้อรัง	 (chronic	 stress)	 เป ็น

ความเครยีดทีส่ะสมเป็นระยะเวลานาน	ร่างกายไม่

สามารถรักษาดุลยภาพให้กลับอยู่ในภาวะปกติ	 มี

ผลต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ทางอารมณ์และร่างกาย	

ความเครยีดส่งผลกระทบทางลบต่อหลายระบบใน

ร่างกาย	 อาทิ	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบภูมิคุ้มกัน	

ระบบสบืพนัธุ	์ระบบกล้ามเนือ้	ระบบประสาท	และ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ซึ่งผลกระทบเหล่านี้

ส่งผลต่อภาวะทางสุขภาพ	 เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคต่างๆ	ตามมา	รวมถงึเพิม่ความรนุแรงของ

โรค	เช่น	โรคกระเพาะอาหารอักเสบ	นอนไม่หลับ	

กล้ามเนือ้แขง็เกรง็	ความจำาบกพร่อง	ภาวะซมึเศร้า	

รวมถงึโรคทางระบบหวัใจและหลอดเลอืดทีส่ำาคัญ

คือ	โรคหลอดเลือดสมอง

	 โรคหลอดเลือดสมอง	(stroke)	เป็นปัญหา

ทางสาธารณสุขที่สำาคัญในปัจจุบัน	 พบว่าเป็น

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่	 2	 และสาเหตุของ 

การทุพพลภาพอันดับที่ 	 3	 ของโลก1	 ส ่วนใน

ประเทศไทยโรคหลอดเลอืดสมองกจ็ดัเป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตอันดับที่	 2	 เช่นเดียวกันรองจากโรค

มะเร็ง2	 โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบเป็นวง
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กว้าง	ทั้งในแง่ของค่ารักษาพยาบาล	และคุณภาพ

ชีวิตของผู้ป่วยที่แย่ลง	 โรคหลอดเลือดสมองแบ่ง

ออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดเลือดออกในสมอง	 (hemorrhagic	 stroke)	

เกดิจากภาวะหลอดเลอืดสมองแตก	ทำาให้เลอืดรัว่

ไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง	พบได้	ร้อยละ	20	ของ

โรคหลอดเลอืดสมองทัง้หมด	และโรคหลอดเลอืด

สมองชนิดขาดเลือด	(ischemic	stroke)	เกิดจาก

การอุดตันหรือการตีบของหลอดเลือดทำาให้เลือด

ไปเล้ียงสมองไปเพียงพอ	พบได้กว่า	 ร้อยละ	 80	

ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด	

	 โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด 

(ischemic	stroke)	เกดิจากอดุตนัหรือการตบีของ

หลอดเลือด	ทำาให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ	

อาการของโรคข้ึนกับตำาแหน่งของสมองบริเวณที่

ขาดเลือด	เช่น	แขน-ขาอ่อนแรง	เดินเซ	ปากเบี้ยว	

พูดไม่ชัด	 เป็นต้น	 การอุดตันส่วนใหญ่ประมาณ	

ร้อยละ	 80	พบท่ีหลอดเลือด	middle	 cerebral	

artery3	ปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลือด	 เน้นความรวดเร็วในการรักษาเป็นสิ่ง

สำาคัญ	เนื่องจากเนื้อสมองที่อยู่รอบๆ	เนื้อสมองที่

ตายแล้ว	ซึง่เรยีกบริเวณนัน้ว่า	ischemic	penum-

bra	เป็นบรเิวณของสมองทีข่าดเลอืดและหยดุการ

ทำางานแต่เซลล์สมองยงัไม่ตาย	หากมกีารเพิม่เลอืด

ไปเลี้ยงบริเวณดังกล่าวได้ทันภายใน	4.5	 ชั่วโมง 

จะสามารถฟิ้นฟูกลับมาเป็นปกติ	 การรักษาใน

ปัจจุบัน	 ได้แก่	 การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด	

(thrombolysis)	 ได้แก่	 ยา	 rtPA	การให้ยาต้าน 

การแข็งตัวของเลือด	ได้แก่	ยาแอสไพริน	และการ

รักษาด้วยการผ่าตัดลดภาวะสมองบวม4	 ปัจจัย

เสี่ยงของหลอดเลือดสมองอุดตันส่วนใหญ่เป็น 

ผลมาจากการแข็งตัวของหลอดเลือด	 (athero-

sclerosis)	 แล้วทำาให้เกิดการอุดตันโดยตรงหรือ

เกิดจากการปริแตกของผนังหลอดเลือดที่หนาตัว	

(atherosclerotic	 plaque)	 แล้วเกิดลิ่มเลือดมา

เกาะทำาให้เกิดการอุดตัน	ดังนั้นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ภาวะหลอดเลือดแข็ง	 (atherosclerosis)	 จึงถือ

เป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือด

สมองชนิดขาดเลือด	(ischemic	stroke)	อย่างไร

ก็ตามปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้	เช่น	อายุ	เพศ	เชื้อชาติ	เป็นต้น	ไม่

เพียงเท่านั้นภาวะความดันโลหิตสูง	ภาวะไขมันใน

เลือดสูง	 เบาหวาน	การสูบบุหร่ี	 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่

สำาคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาด

เลอืดเช่นกนั4,5	นอกจากนี	้ดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น

ว่าความเครียดเป็นส่ิงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงใน

สภาพสังคมปัจจุบัน	 แม้ว่าจะเป็นที่ทราบกันดีว่า

ความเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญของภาวะเลือด

ออกในสมอง	 (hemorrhagic	 stroke)	 อย่างไร

ก็ตามความเครียดยังเป็นปัจจัยเส่ียงของการเกิด	

atherosclerosis	 ซึ่งส่งผลให้เกิดหลอดเลือด

สมองอุดตนั	(ischemic	stroke)	ซึง่เป็นโรคหลอด

เลือดสมองชนิดที่พบมากในปัจจุบันตามมาอีก

ด้วย6,7 

	 เ มื่อร ่ างกายได ้รับสิ่ ง เร ้ า ท่ีก ่อให ้ เกิด

ความเครียด	ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้าผ่านการ 

กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก	(sympathetic	

nervous	 system)	กระตุ้นให้มีการหลั่งอะดรีนา

ลีนและนอร์อะดรีนาลีนจากต่อมหมวกไตชั้นใน	

(adrenal	medulla)	ซึง่มผีลกระตุน้การทำางานของ
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หัวใจและหลอดเลือด	เพิ่มความดันโลหิต	รวมทั้ง

เพิ่มการใช ้พลังงานจากนำ้ าตาลของร ่างกาย	

นอกจากนีก้ารตอบสนองต่อสิง่เร้าทีก่่อความเครยีด 

ยังเกี่ยวข้องกับสมองส่วนไฮโพทาลามัส	ต่อมใต้

สมอง	และต่อมหมวกไตชั้นนอก	หรือ	HPA	axis	

(Hypothalamic-Pituitary-Adrenocortical	

axis)	โดยกระตุน้	hypothalamic	paraventricular	

nucleus	 ให้สังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนคอร์ติโค

โทรปินรลีสิซงิฮอร์โมน	(corticotropin	releasing	

hormone:	CRH)		ซึง่มผีลกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมน

อะดรีโนคอร์ติโคโทรปิน	 (adrenocorticotropic	

hormone:	ACTH)	 จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า	

(anterior	pituitary	gland)	ส่งผลกระตุ้นการหลัง่

ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์	 (glucocorticoids)	

จากต่อมหมวกไตชั้นนอก	 (adrenal	 cortex)	 ที่

สำาคญัคอื	คอร์ตซิอล	(cortisol)	ปรมิาณคอร์ตซิอล

ที่เพิ่มขึ้น	 มีผลกลับไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมน	

CRH	 จากไฮโปทาลามัส	 เรียกกระบวนการรี้ว่า	

negative	 feedback	นอกจากนี้	คอร์ติซอลยังมี

ผลกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนา

ลีนจากต่อมหมวกไตชั้นในเช่นกัน	คอร์ติซอลรวม

ถึงอะดรีนาลีนและนอร์อะดรีนาลีน	มีผลต่อระบบ

ภมูคุม้กนัเช่นกนั	โดยพบว่าในระดบัของความเข้ม

ข้นตำ่าจะมีผลเพิ่มภูมิคุ้มกัน	แต่ในทางกลับกันใน

ระดับความเข ้มข ้นสูงจะมีผลกดภูมิคุ ้มกัน		

นอกจากน้ีคอร์ติซอลยังมีผลกระตุ้นไมโครเกลีย	

ชนิด	M1	(M1	microglia)	กระตุ้นการหลั่งสารที่

เกี่ยวข้องกับการอักเสบ	 ได้แก่	 interleukin	 6	 

(IL-6),	tumor	necrosis	factor	alpha	(TNFα),	

C-reactive	protein	(CRP)	ผ่านกระบวนการส่ง

สัญญาณของ	 nuclear	 factor	 kappa	 B	 

(NF-kB	 pathway)	 กระตุ ้นการหล่ังเอนไซม์	 

cyclooxygenase	 2	 (COX-2)	 ส่งผลกระตุ้น 

การอกัเสบ	ทีส่ำาคญัคอืการอกัเสบของหลอดเลอืด	

(vascular	 inflammation)	 ส ่งผลให ้ เกิด	 

atherosclerosis	 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญของ 

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน6,8 

	 โดยปกติสมองมีเลือดไปเล้ียงประมาณ	 

50-55	มิลลิตรต่อเนื้อสมอง	100	กรัมต่อนาที	ถ้ามี

เลือดไปเลี้ยงน้อยลง	 (8-18	มิลลิตรต่อเนื้อสมอง	

100	กรมัต่อนาท)ี	เซลล์ประสาทจะไม่ทำางาน	แต่ยงั

สามารถฟ้ืนตวัได้ถ้าได้รบัเลอืดมาเลีย้งทนัเวลา	แต่

ถ้าปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงลดตำ่ากว่า	8	มิลลิตรต่อ

เนือ้สมอง	100	กรมัต่อนาท	ีเซลล์ประสาทกจ็ะตาย	

เมือ่หลอดเลอืดสมองเกดิการอุดตัน	สมองส่วนนัน้

ขาดเลือดไปเลี้ยง	ทำาให้เซลล์ประสาทไม่สามารถ

สร้างพลังงานไปใช้ได้	 มีผลให้เกิดความล้มเหลว

ของไอออนปั๊มบริเวณเซลล์ประสาท	 (failure	 of	

ionic	 pump)	 เกิดอนุมูลอิสระ	 (free	 radicals)	

เกิดการบาดเจ็บของไมโตคอนเดรีย	 (mitochon-

drial	injury)	กระตุ้นเม็ดเลือดขาว	และทำาให้เกิด

การคั่งของแคลเซียมไอออน	ซึ่งจะไปกระตุ้นการ

ทำางานของเอนไซม ์ 	 phospholipase	 และ	 

protease	 ทำาให้ดีเอ็นเอ	 (Deoxyribonucleic	

Acid	 :	 DNA)	 และโครงสร้างของเซลล์เสียหาย	

กระบวนการต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เซลล์เกิดการ

บาดเจ็บ	 (cell	 injury)	 และเกิดการตายของเซลล์	

(cell	 death)9,10	นอกจากนี้เซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บ	

(cell	injury)	ยงักระตุน้ไมโครเกลยีชนดิ	M1	(M1	

microglia)	กระตุน้การหลัง่สารทีเ่กีย่วข้องกบัการ
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อักเสบ	เช่น	IL-6,	TNFα	เป็นต้น	เกิดการอักเสบ

บรเิวณสมองทีข่าดเลอืด	ส่งผลให้เกดิการตายของ

เซลล ์ประสาทมากขึ้น 11	 จะเห็นว ่ า ท้ังภาวะ

ความเครียด	และหลอดเลือดสมองอุดตัน	ทำาให้

เกิดการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ประสาท	

หลายการศึกษาพบว่าการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองอุดตันในสภาวะที่มีความเครียดมาก่อน	ส่ง

ผลให้อาการและผลลพัธ์ของโรคหลอดเลอืดสมอง

อุดตนัแย่ลง	โดยส่งผลผ่านกลไกต่างๆ	ทีส่ำาคญัคอื	

กระบวนการอักเสบโดยการกระตุ้นผ่านไมโครเก

ลียชนิด	M1	(M1	microglia)11-14 

	 ภายหลงัการเกดิการอดุตนัของหลอดเลอืด

สมอง	แบ่งการดำาเนินโรคออกได้เป็น	3	ระยะ15-17 

ได้แก่	ระยะเฉียบพลัน (acute phase)	เป็นระยะ

ที่เกิดภายหลังการอุดตันภายในไม่ก่ีชั่วโมง	 ตัว

กรองกั้นระหว่างเลือดและสมอง	 (blood	 brain	

barrier)	 ถูกทำาลาย	 ไมโครเกลียชนิด	M1	 (M1	

microglia)	 ถูกกระตุ ้น	 และเกิดกระบวนการ

อกัเสบ	ระยะกึง่เรือ้รงั (subacute phase)	ระยะนี้

เกิดการบวม	 (edema)	 และเป็นระยะท่ีเริ่มเกิด

กระบวนการซ่อมแซม	และระยะเรื้อรัง (chronic 

phase)	ระยะนีไ้มโครเกลยีชนดิ	M2	(M2	micro-

glia)	 ถูกกระตุ้นทำาให้เกิดการหลั่งสารยับยั้งการ

อักเสบ	เช่น	transforming	growth	factor	beta	

(TGF-β)	กระตุน้การหลัง่		nerve	growth	factor	
(NGF)	และ	brain	derived	neurotrophic	factor	

(BDNF)	ซึ่งเป็นสารที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการเจริญ

เตบิโตและการอยูร่อดของเซลล์ประสาท	นอกจาก

นีไ้มโครเกลยีชนดิ	M2	(M2	microglia)	ยงักระตุน้

การหลั่ง	vascular	endothelial	growth	factor	

(VEGF)	 ซึ่งเป ็นโปรตีนที่มีบทบาทสำาคัญใน

กระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่	 (angiogene-

sis)	 กระตุ ้น	 neural	 progenitor	 cells	 ใน

กระบวนการสร้างเซลล์ประสาทใหม่	(neurogen-

esis)	 ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมและ

ฟื้นฟูของสมอง	(brain	repair	and	recovery)18 

	 นอกจากโรคหลอดเลือดสมองจะเป ็น 

สาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ	 ดังที่กล่าวมา 

ข้างต้น	 ผู ้ป่วยที่รอดชีวิตหลังเกิดอาการก็มัก 

จะเกิดภาวะทุพพลภาพ	และมักประสบกับปัญหา

ด้านอารมณ์ที่ไม่สามารถดำาเนินชีวิตได้ตามปกติ 

ดังเดิม	 เช่น	 ภาวะเครียด	 วิตกกังวล	 ซึมเศร้า	 

มีการรายงานว่าในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยหลอด

เลือดสมองตีบชั่วคราว	 (transient	 ischemic	 

attack	:	TIA)	กว่า	300,000	คนเกิดภาวะเครียด

ภายหลังการเจ็บป่วย	 (post-traumatic	 stress	

disorder	:	PTSD)	โดย	1	ใน	4	ของผูป่้วย	มอีาการ

เครยีดเกดิขึน้ตัง้แต่ในปีแรกของการเกดิโรคหลอด

เลือดสมองอุดตัน18	 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึง

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในสภาวะที่มี

ความเครียดมาก่อนทำาให้เกิดผลของโรคแย่ลง	

นอกจากนีจ้ากรายงานอบุตักิารณ์ความเครยีดภาย

หลังการเกิดโรคสมองอุดตันที่ยังคงพบได้บ่อย	

ความเครยีดจะส่งผลให้ผลลพัธ์ของโรคแย่ลง	และ

ยงัมผีลต่อกระบวนการซ่อมแซมและฟ้ืนฟเูช่นกนั	

จากการศกึษาภาวะเครยีดภายหลงัจากการเหนีย่ว

นำาให้เกิดสมองขาดเลือดจากการอุดตันใหนู

ทดลอง	 พบว่าภาวะเครียดส่งผลให้เนื้อสมอง

บริเวณที่ขาดเลือดเกิดการตายมากขึ้นอย่างมีนัย

สำาคญั	เซลล์ประสาทเกดิการตายมากข้ึน	โดยกลไก
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ท่ีสำาคัญจะผ่านการกระตุ ้นของไมโครเกลีย	 

(Microglial	 activation)	 เช่นกัน19,20	 จะเห็นว่า

ความเครียดที่ได้รับทั้งก่อนหรือหลังการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองอุดตัน	ล้วนมีผลกระทบในทาง

ลบต่ออาการ	ความรนุแรง	และผลลพัธ์	รวมถงึการ

ซ่อมแซมและฟื้นฟูของโรคหลอดเลือดสมองอุด

ตันทั้งสิ้น

	 จะเหน็ว่าความเครยีดส่งผลกระทบต่อภาวะ

สมองขาดเลือดอย่างมาก	 ดังน้ันนอกจากการให้

ความสำาคญักบัการรกัษาภาวะสมองขาดเลอืดแล้ว	

การให้ความสำาคญัต่อการลดความเครยีดเองกน่็า

จะเป็นอีกประเด็นที่มีความสำาคัญต่อการป้องกัน

และรักษาภาวะสมองขาดเลือดโดยเฉพาะในโรค

หลอดเลือดสมองอุดตันเช่นกัน
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