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สวัสดีทานผูอานที่เคารพ

 ยางเขาสูเดือนกุมภาพันธ เดือนแหงความรัก ปนี้ เรามักจะพูดถึงหัวใจที่กําลังเบิกบาน เวลา

คนมีความรัก โลภ โกรธ หลง เรามักจะพูดวาวิธีพินิจ ใหดูที่ใจ  สัญลักษณของความรักนั้น ก็เปนรูป

หัวใจเปนหลัก แตสําหรับนักวิทยาศาสตร หัวใจมีความหมายแตกตางไป หัวใจเปนอวัยวะที่ทําใหชีวิตมี

การสูบฉีดโลหิต ทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยูได แตความเฉลียวฉลาด และอารมณตางๆ ของสิ่งมีชีวิต หาได

สถิตที่หัวใจไม แตมันอยูอวัยวะบนหัวยอดของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท นั่นก็คือสมอง     

 สมองเปนอวัยวะที่มีระบบเซลสพิเศษที่มีความซับซอน และสงสัญญาเชื่องโยงการทํางานของ

ระบบรางกาย รวมทั้งมีสวนประมวลความคิดความจํา เปนระบบประมวลผลขอมูล หรือ CPU ของ

เครื่องคอมพิวเตอร สมองเปนตัวสั่งการการเคลื่อนไหวของกาย และเปนตัวกําหนดอารมณ เหตุผล และ

ภูมิปญญา 

              ดังนั้น อวัยวะหลายอยางที่ไดมีการพัฒนาระบบ อะไหล เชนนําของคนอื่นมาเปลี่ยน หรือจะ

มีการพัฒนาอุปกรณเทียมมาสนับสนุน คนๆ นั้นก็สามารถดํารงชีพดวยสติสัมปชัญญะของคนเดิม แตใน

กรณีสมองนั้น หากเปลี่ยนได ก็เสมือนเปนการเปลี่ยนคนกันเลยทีเดียว เทคโนโลยีดานการแพทย และ

ศาสตรที่เกี่ยวกับสมองจึงเปนเรื่องที่ยากมากที่สุดเรื่องหนึ่งของการพัฒนาวิทยาการของมนุษย ตามที่เรา

จะไดนํามาเสนอใหทานผูฟงไดอาน  อาทิ สารสื่อประสาทและฮอรโมน ความรูสึกที่ี่เกิดจากการควบคุม

สมอง  ทั้งการหัวเราะ รองไห หรือความรัก และการใชกัญชาทางการแพทย เปนตน 

 มนุษยผูมีสมองที่ชาญฉลาด และไมเคยหยุดคิดหยุดคน จึงไดพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มากมาย มาเพื่อหาความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตใหตนเอง และบางครั้งก็เอามาทําลายลางกันเอง 

หากพลังความคิดจากสมองนั้นนํามาพัฒนาอยางสรางสรรค ก็จะชวยนําพาไปอารยธรรมของมนุษยให

ดํารงและพัฒนาอยางยั่งยืน กลไกสมองที่ซับซอน ที่ดูแลความคิดอาน และความจดจํา มีองคประกอบ

สําคัญลึกลับที่เรียกวา จิตใจที่เกี่ยวโยงกับการเตนของหัวใจที่ทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยู  ทําใหเมื่อพูดถึง

อารมณ ความรูสึก ความเชื่อและจริยธรรม ไมวาชาติไดในโลกจึงใหคากับคําวา  ใจเพราะ ใจหรือจิตใจ 

มีความสัมพันธอยางสูงระหวางการทํางานของสมอง และระดับการเตนและการทํางานของหัวใจนั้นเอง 

อารยธรรมตางๆ ของมนุษยจึงเชื่อเหลือเกินวา จิตใจไมไดอยูสมอง หากแตอยูที่หัวใจ และ “สมองคิดไป 

ก็เพราะใจสั่งมา” นั่นเอง 

ทีมบรรณาธิการ

สํานักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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สมอง
รู�จักสมองของเรา

สมองเปนอวัยวะที่มีซับซอนที่ควบคุมความคิด ความจํา อารมณ สัมผัส การมองเห็น การหายใจ 

อุณหภูมิ ความหิว และทุกกระบวนการที่ควบคุมรางกายของเรา

 สมองมีนําหนักประมาณ 1.36 กิโลกรัม ประกอบดวยไขมันประมาณ 60% สวนที่เหลืออีก 40% 

เปนสวนผสมของนํา โปรตีน คารโบไฮเดรต และเกลือ สมองนั้นไมใชกลามเนื้อ แตเต็มไปดวยหลอด

เลือดและเสนประสาท ที่รวมทั้งเซลลประสาท และเซลลเกลีย (เปนเซลลคําจุนเซลลประสาท ทําหนาที่

หลากหลาย เชน เปนแหลงอาหาร สรางเยื่อไมอีลินหอหุมแอกซอน และการถายทอดสัญญาณ เปนตน)

 หากเราตัดขวางสมอง เราจะเห็นวา เนื้อสมองของคนเราแบงออกเปน 2 สวน หรือ 2 สี คือ สวน

ที่เปนสีเทา ที่อยูสวนนอกที่มีสีเขมกวา และสวนที่เปนสีขาว อยูดานใน

 โดยสวนที่เปนสีเทานั้น ทําหนาที่ควบคุมขอมูลที่รับ

และสงออกเปนสวนใหญ เนื่องจากมีเซลลของเซลล

ประสาทอยู ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ และ

การใหความรูสึก สวนที่เปนสีขาว ประกอบ

ดวยแอกซอน เปนสวนใหญ ซึ่งเปนเสนใย

ที่ใชสงสัญญาณไปยังสวนอื่นๆ ของสมอง 

ไขสันหลัง และรางกาย
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แอกซอน

เซลลประสาท

เยื่อหุมไมอีลิน

Synaptic Terminals 

รู�จักศัพท�ทางประสาท

 - นิวรอน (Neuron) หรือเซลลประสาท

 - แอกซอน (Axon) เปนเสนใยที่ใชสง

สัญญาณไปยังสวนตางๆ ของรางกาย  เมื่อแอก

ซอนรวมตัวกันเปนมัดจะเรียกวาเสนประสาท

 -ไมอีลิน (Myelin) เยื่อหุมประสาทที่

ชวยใหการนําขอมูลจากเซลลประสาทหนึ่งไปยัง

เซลลประสาทอื่นเรวดเร็วขึ้น

 -นิวโรแทรนสมิตเทอร (Neurotransmitter) สารสื่อประสาท เปนสารเคมีที่เซลลประสาทผลิต

ขึ้น เพื่อนําสัญญาณจากเซลลประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลลประสาท โดยผานชองวางไซแนปซ

 -ไซแนปซ (Synapse) หรือชองวางระหวางเซลลประสาทกับเซลลกลามเนื้อ หรือเซลลประสาท

กับเซลลประสาท

สมองส�วนต�างๆ และหน�าที่

สมองมีการรับ-สงสัญญาณเคมีและไฟฟาทั่วรางกาย โดยสัญญาณที่แตกตางกัน จะควบคุม

กระบวนการที่แตกตางกัน และสมองของเรา ก็จะตีความแตกตางกันออกไป กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ 

ระบบประสาทสวนกลางตองอาศัยเซลลประสาทหลายพันลานเซลล เพื่อทําใหรางกายมีการตอบสนอง 

หรือทําใหเรารูสึกตางๆ ไมวาจะเปนอาการเหนื่อย หรือรูสึกเจ็บปวด ซึ่งขอความบางอยางถูกเก็บไวใน

สมอง ในขณะที่ขอความอื่นๆ จะถูกสงตอผานกระดูกสันหลังและเครือขายเสนประสาทของรางกายไป

ยังแขนขาที่อยูหางไกลออกไป 
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ซีรีบรัม (Cerebrum)

ซีรีบรัม เปนสวนของ

สมองที่ใหญที่สุด ทําหนาที่

เ กี่ ย วกั บกา ร เคลื่ อน ไหว 

ประสาทสัมผัส การมองเห็น 

รวมถึงการเรียนรู การคิดและ

การใหเหตุผล การแกปญหา 

และอารมณ ซีรีบรัมยังแยง

ยอยลงไปอีก 4 สวน ไดแก

 - ส ม อ ง ส ว น ห น า 

(Frontal lope) เปนกลีบสมอง

ที่ใหญที่สุด อยูดานหนาของศีรษะ โดย

ทํางานเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ การเคลื่อนไหว 

การตัดสินใจ การรับรูกลิ่น และความสามารถในการพูด

 - สมองพาไรเอทัล (Parietal lope) อยูบริเวณตรงกลาง

ของสมอง ทํางานเกี่ยวกับการรับรู ความรูสึกสัมผัส ความเจ็บปวด 

รวมถึง การรับรูภาพ เสียง และภาษา

 - สมองสวนหลัง (Occipital lope) ทํางานเกี่ยวกับการมองเห็น

 - สมองสวนขมับ (Temporal lope) อยูดานขางของสมอง ทํางานเกี่ยวกับความจําระยะสั้น 

คําพูด เสียง และการรับรูกลิ่นในระดับหนึ่ง

 สมองคนเราแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ ซีรีบรัม (Cerebrum) 

กานสมอง (Brainstem) และซีรีเบลลัม (Cerebellum)

วิทยปริทัศน |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 2/2565
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 - สมองสวนกลาง หรือ มีเซนเซฟาลอน (Mesencephalon) มีกลุม

เซลลประสาทที่แตกตางกัน มีหนาที่เกี่ยวกับการไดยิน การเคลื่อนไหว และ

การตอบสนอง

 - พอนส (Pons) เปนแหลงกําเนิดของเสนประสาทสมอง 4 ใน 12 เสน 

ซึ่งชวยใหทํากิจกรรมตางๆ ไดหลากหลาย เชน การฉีกขาด การเคี้ยว 

การกะพริบตา การโฟกัสการมองเห็น การทรงตัว การไดยิน และ

การแสดงออกทางสีหนา 

 - ไขกระดูก (Medulla) อยูบริเวณดานลางของกานสมอง 

ไขกระดูกเปนที่ที่สมองไปบรรจบกับไขสันหลัง ไขกระดูกมีความสําคัญ

ตอการอยูรอด หนาที่ของไขกระดูกควบคุมกิจกรรมของรางกายหลาย

อยาง รวมทั้ง จังหวะการเตนของหัวใจ การหายใจ การไหลเวียนของ

เลือด และระดับออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด 

ซีรีเบลลัม (Cerebellum)

 ซีรีเบลลัม หรือสมองนอย มีขนาดราวกําปน อยูบริเวณดานหลังศีรษะ ทําหนาที่

เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ และความสมดุล การศึกษาวิจัยใหมๆ พบวา 

ซีรีเบลลัมมีบทบาทสําคัญในดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมทางสังคมดวย

ก�านสมอง (Brainstem)

 กานสมอง เชื่อมตอซีรีบรัมกับไขสันหลัง กานสมองประกอบดวย สมอง

สวนกลาง พอนส (Pons)  และไขกระดูก

ที่มา: 

-https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain#:~:text=The%20

brain%20is%20a%20complex,central%20nervous%20system%2C%20or%20CNS.
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สารเคมีที่สําคัญต�อสมอง

สารสื่อประสาทและฮอรโมน สารเคมีตัวเอกที่สมองเราผลิตขึ้นมา ที่มีบทบาทสําคัญใน

การควบคุมการทํางานทางกายภาพและจิตใจที่หลากหลาย รวมถึงอารมณ ความสามารถในการเรียนรู 

และวงจรการนอนหลับ เปนตน

สารสื่อประสาท หรือนิวโรแทรนสมิตเทอร (Neurotransmitter) เปนสารที่ชวยใหเซลล

ประสาททั่วรางกายสามารถสื่อสารกันได ถูกผลิตและปลอยจากเซลลประสาทหนึ่ง ไปยังอีกเซลล

ประสาทหนึ่ง ทําใหสมองสามารถทําหนาที่ตางๆ ไดหลากหลายจากกระบวนการสงผานสารสังเคราะห

ทางเคมีนี้ สารสื่อประสาทมีความสําคัญตอชีวิตของคนเรา นับตั้งแตในระยะเริ่มตนของพัฒนาการ รวม

ถึง การเติบโตของเซลลประสาท และการพัฒนาวงจรประสาท

สารสื่อประสาท

ฮอรโมน (Hormone) มักจะผลิตจากระบบตอมไรทอที่สําคัญ ไดแก ตอมใตสมอง ไพเนียล 

ไทมัส ไทรอยด ตอมหมวกไต ตับออน รวมถึง อัณฑะและรังไข โดยฮอรโมนจะถูกปลอยเขาสูกระแส

เลือด ไปตามเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเปาหมายที่อยูหางไกล แตทั้งนี้ ฮอรโมนบางชนิด เชน เมลาโทนิน 

(Melatonin) และคอรติซอล (Cortisol) ผลิตขึ้นในสมองและหลั่งออกมาในเลือด เพื่อสงผลตอสวนอื่นๆ 

ของรางกาย ฮอรโมนมีผลตอกระบวนการตางๆ มากมายในรางกายเรา เชน การเติบโตและพัฒนาการ 

เมตาบอลิซึม สมรรถภาพทางเพศ การสืบพันธุ และอารมณ

สื่อประสาท (Neurotransmitters) และฮอร�โมน (Hormone) 
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อะดรีนาลีน (Adrenaline) หลั่งโดยตอมหมวกไตที่อยูดานบนของไตแตละขาง อะดรีนาลีนจะ

เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกลามเนื้อของเรา เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจและทําใหรูมานตาขยาย 

มีปริมาณสูงในการตอบสนองตอการเอาตัวรอด การตอสู หรือหนี

 นอรเอพิเนฟริน (Norepinephrine) เปนทั้งสารสื่อประสาทและฮอรโมน เชื่อมโยงกับ

ความกลัว ความเครียด และกระตุนใหเรารูสึกตื่นตัว

 โดพามีน (Dopamine) สารแหงความสุข เปรียบเสมือนสารเสพติดที่สมองเราตองการ 

ปลดปลอยออกมาเมื่อเรามีความรูสึกพึงพอใจ ไดทําในสิ่งที่ชอบ ไมวาจากกิจกรรมหรืออาหารที่ชอบ 

เปนตน โดพามีนไมใชแคสารเคมีเพื่อความสุขเทานั้น แตยังมีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจ การตัดสินใจ 

การเคลื่อนไหว ความสนใจ ความจําในการทํางาน และการเรียนรูอีกดวย

 กาบา (GABA: Gamma-Aminobutyric Acid) เปนสารสื่อประสาทที่สกัดกั้นกระแส

ประสาทระหวางเซลลในสมอง ชวยใหเรารูสึกสงบ ผอนคลาย และเกิดความสมดุลในสมอง

 สารสื่อประสาทและฮอรโมนเปนสารเคมีที่แตกตางกัน แตมีอิทธิพลตอความคิด แรงจูงใจ  

ความสามารถในการเรียนรู มีหนาที่ที่คลายคลึงกัน หรือสามารถทําหนาที่ไดทั้งสองประเภท 

ออกซิโตซิน (Oxytocin) เปนสารสื่อประสาทและฮอรโมน ที่ถูกปลอยออกมาเมื่อคุณอยูใกล

บุคคลอื่น การสรางความสัมพันธ และยังเปนสวนสําคัญที่วาทําไมเราไววางใจผูคน บางครั้งออกซิโตซิน

ถูกเรียกวา ฮอรโมนแหงความรัก เนื่องจากระดับของออกซิโตซินเพิ่มขึ้นระหวางการกอดและการมีเพศ

สัมพันธ  

ตัวอย�างสารสื่อประสาทและฮอร�โมนที่สําคัญในภาพรวม
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 แอซิติลโคลีน (Acetylcholine) เปนสารสื่อประสาทหลัก พบในเซลลประสาทสั่งการทั้งหมด 

มีหนาที่เกี่ยวกับกระตุนกลามเนื้อใหหดตัว ทั้งการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร หัวใจ ไปจนถึง

การกะพริบตา การเคลื่อนไหวของรางกายทั้งหมดเก่ียวของกับการกระทําของสารสื่อประสาทน้ี 

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสําคัญในการรับรูและความจํา 

 เอนดอรฟน (Endorphins) เปรียบเสมือนเปนยาแกปวดตามธรรมชาติของรางกาย ตอบ

สนองตอความเจ็บปวดหรือความเครียด ทําใหรูสึกผอนคลาย รางกายจะหลั่งเอนดอรฟนออกมาเมื่อ

ออกกําลังกาย เตนรํา รองเพลง เพศสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญเชื่อวาเอ็นดอรฟนสงเสริมการหลั่งฮอรโมนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับความรูสึกรัก และเสียงหัวเราะ สรางสิ่งมหัศจรรยใหกับสภาพจิตใจและยังเปลี่ยนระดับ

ของเซโรโทนินและโดพามีนอีกดวย 

 กลูตาเมต (Glutamate) เปนสารสื่อประสาทที่มีมากที่สุดในระบบประสาทของสัตวมีกระดูก

สันหลัง เซลลประสาทใชกลูตาเมตเพื่อสงสัญญาณไปยังเซลลอื่นๆ ซึ่งหากมีมากเกินไปอาจทําใหเกิด

ความบกพรองทางสติปญญา

เซโรโทนิน (Serotonin) เปนสารแหงความสุขอีกตัวหนึ่งที่เชื่อมโยงกับความเปนอยูที่ดี มีหนา

ที่ควบคุมความสมดุลของอารมณ วงจรการนอนหลับ และการยอยอาหาร ระดับของเซโรโทนินเพิ่มขึ้น

จากการออกกําลังและการสัมผัสกับแสงแดด

ที่มา: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539894/

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/en-

dorphins-the-brains-natural-pain-reliever#:~:text=Endor-

phins%20are%20the%20body’s%20natural,general%20

feeling%20of%20well%2Dbeing.

https://www.verywellmind.com/what-is-acetylcho-

line-2794810
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ความรู�สึก อํานาจจากการควบคุมของสมอง

 การตอบสนองตางๆ เกิดจากความจําเปนในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากอารมณ วาเราจะตอบ

สนองอยางไร หากเจอหมีที่มาหาอาหาร จะตอสู หรือจะหนีไปหลบยังที่ปลอดภัย หรือที่เรียกวา

ปฏิกิริยา fi ght-or-fl ight response หรือแมแตเรื่องใกลตัว อยางเชน การลางจาน รางกายคนเราก็ผลิต

อะดรีนาลีนออกมาตอบสนอง สงผลตออัตราการเตนของหัวใจ การหายใจ และมือ ที่เราตัดสินใจที่จะ

ลางจานเลย หรือเก็บไวกอน แลวหนีไปนอนเลน การตีความของอารมณนั้น เปนการใหเหตุผลเชิงตรรกะ

ของสมอง ที่นําไปสูการตอบสนองและที่เราเรียกวาความรูสึก อยางไรก็ตาม คนเราไมไดมีการตอบสนอง

ในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากปจจัย เชน ประสบการณที่ผานมา พันธุกรรม สมองที่ผลิตสารเคมีที่แตก

ตางกัน ในจํานวนที่แตกตางกัน เปนตน

 สมองของคนเราไมเพียงแตควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะ เรียนรู จดจําสิ่งตางๆ แตยังมีบทบาท

สําคัญในการควบคุมความรูสึกและอารมณ ความรูสึกที่แตกตางกันของคนเราในแตละวัน ในแตละชวง

เวลา ทั้งความรูสึกผอนคลายจากการฟงเสียงเพลงและนอนเลนบนโซฟา ความตึงเครียดจากการทํางาน 

ความรูสึกเศรา หรือความโกรธ ความรูสึกสับสนวุนวายในแหลงที่คนเดินพลุกพลาน  ซึ่งบางครั้งก็เปน

เรื่องงายที่สามารถอธิบายอารมณความรูสึก แตในบางครั้งก็กลับเปนเรื่องยากที่จะอธิบาย ทุกครั้งที่คน

เรารูสึกบางอยาง รางกายจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมีการตอบสนองทางพฤติกรรม 

กระบวนการนี้เกี่ยวของกับหลายกระบวนการที่ทํางานรวมกัน ทั้งอวัยวะ สารสื่อประสาท และระบบ

ลิมบิก (ระบบที่ทํางานรวมกันในการรับรูเกี่ยวกับอารมณและพฤติกรรม)
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 การหัวเราะ ยาขนานเอกที่ชวยใหคนเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น ทําใหรูสึกเบิกบาน คน

เราเริ่มหัวเราะตั้งแตอายุ 3 เดือน รวมถึงทารกที่หูหนวกหรือตาบอด ตางก็หัวเราะกอนที่

จะมีการเรียนรูที่จะพูด การหัวเราะเปนกลไกธรรมชาติ แมวาจะซื้อบัตรชมทอรคโชวของ

นักแสดงตลกคนโปรดก็ตาม ก็ไมไดเปนการการันตีวาเราจะหัวเราะกับมุขตลกหรือไม เนื่องจากการหัวเราะ

เปนสิ่งที่คนเราไมไดเลือก แตเกิดขึ้นเองโดยไมรูตัว เปนกระบวนการที่ขึ้นอยูกับวิธีที่สมองประมวลผลสิ่งที่

เห็นและไดยิน

การหัวเราะ ยังไมมีการยืนยังทางวิทยาศาสตรที่แนชัดถึงสิ่งที่ทําใหคนเราหัวเราะ โดย

นักวิทยาศาสตรคาดวา เกิดจากการทํางานของสมองสวนหนาที่ทําหนาที่กําหนดการตอบสนองทางอารมณ 

โดยสมองสวนหนาดานซายเปนดานท่ีข้ึนอยูกับความเปนจริง (practical) ดูวาเสียงและภาพที่ไดรับอยู

นั้นเปนเรื่องตลกหรือไม สวนดานขวาเปนสวนที่สรางสรรคที่เปนตัวกําหนดวาเรื่องตลกหรือสถานการณ

นั้นตลกหรือไม โดยสมองสวนหนานี้ทํางานรวมกับระบบลิมบิก ที่เปนตัวจัดการกับอารมณพื้นฐาน เชน 

ความกลัว ความโกรธ และความสุข เมื่อระบบลิมบิกไดรับสัญญาณจากสมองสวนหนาสั่งใหมีการหัวเราะ ก็

จะมีการสงสัญญาณตอเพื่อกระตุนทางกายภาพของเสียงหัวเราะใหเคลื่อนไหว

 การหัวเราะจะชวยลดระดับของคอรติซอล (Cortisol) ท่ีเปนฮอรโมนความเครียดตัวหลัก

ของรางกายในกระแสเลือดลง แทนที่ดวยสารเคมีในสมองที่เปนที่ตองการอยางมาก ไดแก โดปามีน 

ออกซิโทซิน และเอ็นดอรฟน ที่เปนสารแหงความสุข นอกจากการบรรเทาความเครียดแลวนั้น การหัวเราะ

ชวยใหการทํางานของภูมิคุมกันดีขึ้น สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น ความวิตกกังวลลดลง ความรูสึก

ปลอดภัย และอารมณดีขึ้น เสียงหัวเราะเพียงครูเดียว ทําใหสมองปลอดโปรง มีความคิดสรางสรรคและ

สรางความสัมพันธที่ดีตอคนรอบขางอีกดวย

ตัวอย�างความรู�สึกที่เกิดจากการควบคุมของสมอง

ที่มา:  

https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zjxkscw 

https://neuroleadership.com/your-brain-at-work/neuroscience-laughter-at-work/

การหัวเราะ
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 การรองไห เปนปรากฏการณที่มีลักษณะเฉพาะของมนุษย ที่

เปนการตอบสนองตามธรรมชาติตออารมณตางๆ ตั้งแตความโศกเศรา

อยางสุดซึ้ง ไปจนถึงความสุขสุดขีด 

 การรองไหเปนการตอบสนองทางอารมณที่ยังไมสามารถ

อธิบายไดอยางชัดเจนเชนเดียวกับการหัวเราะ แมวาจะยังไมไดรับ

การพิสูจนอยางชัดเจน นักวิทยาศาสตรเชื่อวา การรองไหเกิดจาก

การทํางานของหลายสวน ทั้งในซีรีบรัมที่มีการรับรูถึงความโศกเศรา จากนั้นระบบตอมไรทอจะ

ถูกกระตุนเพื่อปลอยฮอรโมนไปยังบริเวณดวงตา ซึ่งจะทําใหเกิดนําตา รวมถึงกระตุนระบบประสาท

พาราซิมพาเทติก  (Parasympathetic nervous system: PN) ระบบประสาทอัตโนมัติที่ชวยให

ผอนคลาย จากการศึกษาทางการแพทย การรองไหสงผลดีตอสุขภาพที่ทําหนาที่เหมือนเปนยาระบาย 

ปลดปลอยความเครียด และความเจ็บปวดทางอารมณ และกระตุนการปลอยสารเคมีในสมอง เชน 

ออกซิโทซิน ดวย

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรเชื่อวา สารเคมีในรางกายสรางขึ้นในชวงเวลาที่มีความเครียดสูง ดัง

นั้น การรองไหเปนวิธีการของรางกายในการกําจัดสารพิษและของเสียเหลานี้ จากการศึกษาหนึ่ง ที่

เปรียบเทียบนําตา Refl ex tears ที่ไหลออกมาเนื่องจากการระคายเคือง เชนจากฝุน ควัน  หัวหอม หรือ

ลมที่พัดแรง กับนําตาที่เกิดจากทางอารมณ หรือ Emotional tears พบวา นําตาที่ไหลออกมาเนื่องจาก

การระคายเคืองนั้น มีนําประมาณ 98% ในขณะที่นําตาที่เกิดจาก

ทางอารมณตรวจพบสารเคมีหลายชนิด เชน ฮอรโมนแอดรีโน-

คอรติโคทรอพิก (Adrenocorticotropic) หรือฮอรโมนที่กระตุน

การผลิตคอรติซอลที่เปนสารแหงความเครียด ลิวซีน-เอนเคฟา

ลิน (Leucine-enkephalin) สารสื่อประสาทจําพวกสารเอ็นดอรฟ

นที่ชวยลดความเจ็บปวดและชวยใหอารมณดีขึ้น รวมถึง โปรตีน

โปรแลคติน (Prolactin) เปนตน 

การร�องไห�

ที่มา: 

https://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/your-brain-crying 

https://www.health.harvard.edu/blog/is-crying-good-for-you-2021030122020 

https://science.howstuffworks.com/life/inside-the-mind/emotions/crying.htm
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 ความรัก เปนสิ่งที่วัฒนธรรมเกือบทุกแหงบนโลกใหความสําคัญ ที่ยังเห็นไดชัดเจนจากคําสอน

ทางศาสนา นวนิยาย การด บทเพลง รวมถึงวาเลนไทน เทศกาลแหงความรักที่ยังเปนที่นิยมในการซื้อ

ดอกไมและช็อคโกแลตใหกัน

 หลายๆ คนนาจะเคยไดยินคําพูดที่วา ความรักไมมีเหตุผล เปนความรูสึกที่พิเศษที่มาจากใจ ไม

สามารถอธิบายได ฟงดูแลวเปนความรูสึกที่มาจากจิตใจ มากกวาการใชสมองคิดไตรตรอง แตทั้งนี้ ใน

ทางวิทยาศาสตรความรักเปนกลไกที่เกิดขึ้นจากสมองโดยตรง ซึ่งก็เหมือนกับความรูสึกอื่นๆ ที่สามารถ

อธิบายไดดวยปฏิกิริยาเคมีในรางกายของเรา สารเคมีทางประสาทที่ผลักดันใหเราทําสิ่งที่บาๆบอๆ ให

กับคนที่เรารัก นักชีววิทยาสวนใหญชี้ใหเห็นถึงแรงผลักดันที่แตกตางกันหลายประการที่ทําใหผูคนได

สัมผัสกับความรัก สารเคมีทางประสาทกระตุนใหคนเราเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจ ความตองการ

ทางเพศ และปดอารมณดานลบ 

 จากการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตรที่นําโดย ดร. Helen Fisher นักมานุษยวิทยาชีวภาพ 

นักวิจัยอาวุโสที่ The Kinsey Institute, Indiana University ความรักแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

ความหลง/ความปรารถนา (Lust) ความรัก (Attraction) และความผูกพัน (Attachment) แตละ

ประเภทมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากสมอง 

 >> ความหลง/ความปรารถนา (Lust) เปนชวงเริ่มตนของ

ความรัก ที่ทําใหรูสึกใจเตนรัว เขินอาย หรือเกิดอาการประหมา เกิดจาก

ฮอรโมนเพศหลัก 2 ตัว คือ เทสโทสเตอโรน (Testosterone) เอสโตร

เจน (Estrogen) ซึ่งฮอรโมนทั้ง 2 ตัวนี้พบทั้งในผูชายและผูหญิงที่ควบคุม

โดยจากตอมไฮโปทาลามัสของสมอง โดยเทสโทสเตอโรนเปนฮอรโมน

เพิ่มความใครในแทบทุกคน และชัดเจนกวาเอสโตรเจน แตทั้งนี้ ผูหญิง

บางคนมีแรงจูงใจทางเพศมากกวาในชวงเวลาที่ตกไข เมื่อระดับฮอรโมน

เอสโตรเจนสูงที่สุด

ความรัก

 >> ความหลง/ความปรารถนา (Lust) เปนชวงเริ่มตนของ

ความรัก ที่ทําใหรูสึกใจเตนรัว เขินอาย หรือเกิดอาการประหมา เกิดจาก

ฮอรโมนเพศหลัก 2 ตัว คือ เทสโทสเตอโรน (Testosterone) เอสโตร

เจน (Estrogen) ซึ่งฮอรโมนทั้ง 2 ตัวนี้พบทั้งในผูชายและผูหญิงที่ควบคุม

โดยจากตอมไฮโปทาลามัสของสมอง โดยเทสโทสเตอโรนเปนฮอรโมน

เพิ่มความใครในแทบทุกคน และชัดเจนกวาเอสโตรเจน แตทั้งนี้ ผูหญิง

บางคนมีแรงจูงใจทางเพศมากกวาในชวงเวลาที่ตกไข เมื่อระดับฮอรโมน
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 >> ความรัก/ความดึงดูดใจ (Attraction) แมวาจะฟงดูเก่ียวของอยางใกลชิด แตก็มี

ความแตกตางออกไป ความหลง/ความปรารถนาเกิดจากความตองการทางเพศ ซึ่งเปนพื้นฐาน

วิวัฒนาการเพื่อการสืบพันธุ ถายทอดยีน เพื่อใหสายพันธุคงอยู สามารถเกิดขึ้นไดโดยมีความดึงดูด

ใจหรือไมก็ตาม แตความสัมพันธลักษณะความรัก/ความดึงดูดใจนี้ เปนชวงที่หลายๆ คนเรียกวา ชวง

โปรโมชั่นของความรัก ที่ทําอะไรก็เรียกวาหวานไปหมด ไมสนใจสิ่งรอบตัว มักเปนชวง 2-3 สัปดาห หรือ 

2-3 เดือนแรกของความสัมพันธ โดยชวงตกหลงรักนี้ ถูกควบคุมโดยสารสื่อประสาทหลักคือ

 โดปามีน (Dopamine) ที่จะถูกปลอยออกมาเมื่อเราทําสิ่งที่รูสึกดีตอตัวเราเอง การใชเวลากับ

คนที่รัก และรวมถึงการมีเพศสัมพันธ นอกจากนี้ยังมีการปลอยนอเรพิเนฟริน (Norepinephrine) ที่

ทําใหเรารูสึกกระปรี้กระเปรา ราเริง รวมถึงอาการกินไมได นอนไมหลับอีกดวย การเพิ่มขึ้นของโดปามีน 

(Dopamine) สงผลใหเซโรโทนิน (Serotonin) ลดลงในชวงระยะเริ่มตนของความรัก
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 ความรักที่ทําใหโลกสดใสเปนสีชมพู แตก็ยังมีดานมืดที่มาพรอมกัน ความรักมักมาพรอมกับ

ความหึงหวง พฤติกรรมที่ไมแนนอน และความไรเหตุผล ควบคูไปกับอารมณอื่นๆ ที่ไมคอยดีนัก ซึ่งกลุม

สารสื่อประสาทและฮอรโมนที่ทําใหเรามีความสุขนั้น สงผลเสียเชนเดียวกัน ตัวอยางเชน โดปามีนที่เปน

สารแหงความสุข ที่เปรียบเสมือนสารเสพติดที่สมองเราตองการ แตหากผลิตออกมามากเกินไป ก็สงผล

ลบ เหมือนกับการเสพติด คลั่งไคร และโหยหาคนรักของเรานั่นเอง

 >> ความผูกพัน (Attachment) ความรักขั้นสุดทาย แตไมไดสําคัญนอยที่สุด ความผูกพัน

เปนปจจัยสําคัญในความสัมพันธระยะยาว แมวาความหลง/ความปรารถนา และความรัก/ความดึงดูด

ใจ จะคอนขางพัวพันกับความโรแมนติกของหนุมสาว แตความผูกพันครอบคลุมเปนวงกวาง เปนสื่อ

กลางระหวางมิตรภาพ ระหวางพอแม เพื่อน สังคม และความใกลชิดอื่นๆ อีกมากมาย สารสื่อประสาท

หลักที่มีการปลอยออกมา ไดแก ออกซิโทซิน (Oxytocin) และวาโซเพรสซิน (Vasopressin) โดยปกติ

ออกซิโทซินจะถูกปลอยออกมาในปริมาณสูงระหวางการมีเพศสัมพันธ ใหนมลูก และคลอดบุตร ที่เปน

จุดเริ่มตนของความผูกพันของครอบครัว

ที่มา:

https://medium.com/a-spoonful-of-sugar/feeling-chemistry-the-science-behind-valentine-s-day-

b9adbb7640

https://themomentum.co/love-actually-science/ 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Physical/Science-of-Love.htm 

https://sitn.hms.harvard.edu/fl ash/2017/love-actually-science-behind-lust-attraction-companionship/#:~:-

text=High%20levels%20of%20dopamine%20and,eat%20and%20can’t%20sleep
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 ฮอรโมนและสารสื่อประสาท เมื่อมีการผลิตออกมาที่ไมสมดุล เปนที่แนนอนที่รางกายคนเราจะ

ไดรับผลกระทบ ตามที่กลาวขางตน ที่สงผลใหมีความรูสึกดานใดดานหนึ่งมากเกินไป แตทั้งนี้ ปจจัยที่

ทําใหเกิดโรค ยังมาจากหลายสาเหตุ ทั้งจากพันธุกรรม ผลขางเคียงจากโรคอื่นๆ สิ่งแวดลอม การใชยา 

และสารเสพติด ตัวอยางโรคที่เกิดจากความผิดปกติฮอรโมนและสารสื่อประสาท เชน

>> โรค Hypopituitarism เปนโรคที่พบยาก เกิดจากตอมใตสมองไมสรางฮอรโมนหรือผลิต

ออกมาไมเพียงพอ ตอมใตสมองเปนตอมรูปถั่วขนาดเล็กอยูที่ฐานสมอง ที่มีหนาที่ในการสรางและปลอย

ฮอรโมนควบคุมกระบวนการในเกือบทุกสวนของรางกายคนเรา  

ตัวอย�างโรคที่เกิดจากความผิดปกติของฮอร�โมน

 โรค Hypopituitarism มีหลายสาเหตุ เกิดไดจากเนื้องอกบริเวณตอมใตสมองที่กดทับและ

ทําลายเนื้อเยื่อตอมใตสมอง หรือกดทับเสนประสาทตา อีกทั้ง อาจเกิดไดจากโรคหรือจากอาการ

บาดเจ็บที่กอใหเกิดความเสียหายตอตอมใตสมอง เชน การผาตัด/อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ การติดเชื้อใน

สมอง การใชยาเสพติด หรือจากการใชยาบางชนิด เปนตน 
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>> โรค Neurotransmitter disease (ND) เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาท ที่สง

ผลตอการสราง ขนสง หรือทําลายสารสื่อประสาทในสมอง เชน โรคพารกินสัน อัลไซเมอร และภาวะ

ซึมเศรา เปนตน

 จากการศึกษาตัวอยางของโรคภาวะซึมเศรา สมองของผูที่มีภาวะซึมเศราทางการแพทย หรือ 

Clinical depression นี้ พบวา บางสวนเชน ฮิปโปแคมปส (Hippocampus) ซึ่งเปนสวนเล็กๆ ของ

สมองที่มีความสําคัญตอการจัดเก็บความทรงจํ า มีขนาดเล็กกวาคนที่ไมเคยเปนโรคซึมเศรา โดย

ฮิปโปแคมปสที่มีขนาดเล็ก ก็จะมีตัวรับเซโรโทนินที่นอยกวาคนปกติ แตทั้งนี้ นักวิทยาศาสตรยังไมทราบ

เหตุผลที่ชัดเจนวาเหตุใดฮิปโปแคมปสจึงมีขนาดเล็กกวาปกติ อีกทั้งพบวา ปริมาณคอรติซอล สารแหง

ความเครียดมีการผลิตมากขึ้นในคนที่เปนโรคซึมเศรา ซึ่งนักวิทยาศาสตรคาดการวา คอรติซอลมีผลเปน

พิษหรือลดพัฒนาการของฮิบโปแคมปส นกจากนี้ อาการซึมเศราเปนโรคที่ซับซอนซึ่งมีปจจัยสนับสนุน

มากมาย การรักษาจึงมีหลายรูปแบบ รวมถึงการแนะนําการใชยากลอมประสาท ซึ่งเชื่อวาสามารถชวย

รักษาเซลลประสาท ปองกันไมใหตายสามารถชวยรักษาเซลลประสาท ปองกันไมใหตาย และชวยให

สามารถสรางความสัมพันธที่แข็งแกรงขึ้น ทนตอความเครียด

 การขาดฮอรโมนสงผลตอการทํางาน

ตามปกติของรางกาย เชน การเจริญเติบโต 

ความดันโลหิต หรือการสืบพันธุ โดยทั่วไป

อาการจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับฮอรโมนที่

ขาดหายไป โดยอาการและการแสดงออกของ

โรค Hypopituitarism มักจะคอยๆ พัฒนา

และอาการแยลงเม่ือเวลาผานไป ในชวงเริ่ม

ตนอาจมีอาการไมรุนแรง เชน ไมสบายทอง 

ทองผูก เหนื่อยลา ปวดหัว ทําใหถูกมองขาม

ไปเปนเวลาหลายเดือนหรือหลายป แตสําหรับ

บางคน มีอาการแสดงออกอยางรุนแรง เชน 

ปวดหัวอยางรุนแรง มีปญหาการมองเห็น เกิดความสับสน หรือความดันโลหิตลดลง ซึ่งอาการเหลานี้

อาจเปนสัญญาณของการมีเลือดออกอยางกะทันหันในตอมใตสมอง ที่ควรเขาพบแพทยโดยทันที

ที่มา: 

https://medlineplus.gov/ency/article/000343.htm

https://www.webmd.com/depression/guide/causes-depression
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การใช�กัญชาทางการแพทย�
 กัญชาเปนที่ทราบกันดีวาสารเสพติดประเภทหนึ่ง แตปจจุบันไดถูกนํามาใชประโยชนเปนยา

กลอมประสาทหรือระงับประสาทเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทยอยางแพรหลายมากขึ้น

 กัญชาสามารถแบงยอยเปน 3 สายพันธุหลักที่แตกตางกัน ไดแก Cannabis Sativa, 

Cannabis Indica และ Cannabis Ruderalis (เปนสายพันธุที่ไมพบมากนัก) ซึ่งปจจุบันสายพันธุ

บริสุทธิ์ของทั้ง 3 สายพันธุหาคอนขางยาก สวนใหญเปนสายพันธุผสม ที่ถูกเรียกรวมเปนสายพันธุ

เดียว คือ Cannabis Sativa กัญชาเมื่อโตเต็มที่ ใบและดอกจะปกคลุมไปดวยจนเสนเล็กสีขาว หรือ

ไตรโคม (Trichomes) โดยมีตอมนํามันเล็กๆ ผลิตสารแคนนาบินอยด (Cannabinoids) และเทอรปน 

(Terpenes) ที่เปนสารท่ีมีผลทางกายภาพและทางจิต กัญชามีสารแคนนาบินอยดกวา 100 ชนิด 

โดยสารที่สําคัญ ไดแก 

 - Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) ที่เปนสวนผสมหลักในกัญชาที่ทําใหคนเกิดอาการ

เมายา ที่สงผลทางจิต THC มีโครงสรางทางเคมีคลายคลึงกับ Anandamide ที่เปนสารสื่อประสาท

ในสมอง ดวยโครงสรางที่คลายคลึงกัน ทําใหรางกายรับรู/จดจํา THC และสามารถสื่อสาร กระตุน

การทํางานของระบบเซลลประสาท สงผลตอความจํา การคิด การเคลื่อนไหว และการรับรูทางประสาท

สัมผัส และการตอบสนอง 

 - Cannabidiol (CBD) เปนสวนผสมในกัญชาที่ไมออกฤทธิ์ทางจิต ชวยบรรเทาอาการชัก 

การอักเสบ ความวิตกกังวล และอาการคลื่นไส 

 นอกจากนี้ ยังมีสารออกฤทธิ์อื่นๆ ไดแก Cannabinol (CBN) ที่มีฤทธิ์ทางจิตเล็กนอย ชวยลด

ความดันในลูกตาและการเกิดอาการชัก Cannabichromene (CBC) บรรเทาอาการปวด เสริมฤทธิ์ของ 

THC และมีผลกดประสาท Cannabigerol (CBG) มีฤทธิ์กดประสาทและคุณสมบัติตานจุลชีพ ชวยลด

ความดันในลูกตา เปนตน
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ที่มา: 

https://nida.nih.gov/publications/research-reports/marijuana/how-does-marijuana-produce-its-effects

https://www.safeaccessnow.org/using_medical_cannabis 

 ฤทธิ์ของกัญชาในภาพรวมมีความคลายคลึงกัน ในเชิงของการลดความเจ็บปวด การกระตุน

ความอยากอาหาร ชวยใหนอนหลับไดดีขึ้น ทั้งนี้ ผลกระทบจากการใชกัญชายังขึ้นอยูกับปจจัย ทั้ง

ความเขมขนของสารออกฤทธิ์ที่แตกตางกันในแตละสายพันธุ ปริมาณการใช และสุขภาพของแตละ

บุคคล บางคนอาจรูสึกปลดปลอยความเครียด ในขณะที่อีกคนรูสึกถูกกระตุนและเครียดมากเกินไป ใน

ขณะที่อีกคนรูสึกมีพลังงาน มุงมั่นและทุมเทในงาน เปนตน 

 - สายพันธุผสม ที่เกิดจากการผสมขามพันธุตั้งแตสองสายพันธุขึ้นไป โดยปกติแลวจะมีเพียง

สายพันธุเดียวที่แสดงคุณสมบัติที่โดดเดน เชน หากสายพันธุ Sativas เปนสายพันธุเดน อาจชวยกระตุน

ความอยากอาหารและการคลายกลามเนื้อกระตุก เปนตน

 - สายพันธุ Indicas มักจะสรางความรูสึกสงบและหลายคนชอบที่จะใชในเวลากลางคืน ผล

การรักษาจากการใช Indicas เพื่อทําใหผอนคลาย/ลดความเครียด/ลดความวิตกกังวล ผอนคลายกลาม

เนื้อ ลดอาการปวด/อักเสบ/ปวดหัว/ไมเกรน ชวยใหนอนหลับ ลดอาการคลื่นไส กระตุนความอยาก

อาหาร ลดความดันลูกตา ลดความถี่ในการชัก/ยากันชัก โดยมีผลขางเคียงที่จากการใช ไดแก ความรูสึก

เหนื่อยลาและความคิดคลุมเครือ

 - สายพันธุ Sativas สงผลหลักที่ความคิดและความรูสึก มักจะสรางความรูสึกกระตุนใหตื่นตัว 

ผลการรักษาจากการใช Sativas เพื่อเพิ่มความรูสึกของความเปนอยูที่ดี ชวยโฟกัส ความคิดสรางสรรค 

ลดอาการซึมเศรา บรรเทาอาการปวดหัว และเพิ่มความอยากอาหาร โดยมีผลขางเคียงบางประการจาก

การใช เชน ทําใหเกิดความรูสึกวิตกกังวลและความหวาดระแวง

 ฤทธิ์โดยทั่วไปของสายพันธุ Sativas, Indicas และสายพันธุผสม ไดแก
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 สหรัฐฯ เปนหนึ่งในหลายประเทศที่อนุญาตใหครอบครอง และใชกัญชา โดยรัฐบาลกลางหาม

มิใหมีการใชกัญชาทั้งตน (whole plant) หรืออนุพันธของกัญชาทั้งตนเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ในสหรัฐฯ 

แตอนุญาติใหใชสารสกัด CBD (ที่มี THC นอยกวา 0.3%) ไดภายใตกฎหมายของรัฐบาลกลาง นอกจาก

นี้ การใชกัญชายังขึ้นอยูกับกฎหมายของแตละรัฐ จากขอมูลบนเว็บไซตของ National Conference of 

State Legislatures ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 มีรัฐ 37 รัฐ เขตอาณา 4 แหง และกรุงวอชิงตัน ที่

เปนเมืองหลวง  ไดกําหนดใหการใชกัญชาทางการแพทยเพื่อการรักษาบางโรคถูกตองตามกฎหมาย เชน 

โรคอัลไซเมอร โรคกลามเนื้อออนแรง (ALS) โรคเอดส โรคโครหน โรคลมบาหมู ตอหิน เสนโลหิตตีบและ

กลามเนื้อกระตุก อาการปวดอยางรุนแรงและเรื้อรัง อาการคลื่นไสหรืออาเจียนรุนแรงจากการรักษา

มะเร็ง

 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติใหใชยา 

Cannabinoids cannabidiol (ชื่อทางการคา Epidiolex) เปนยานําสกัดจากกัญชา เปนรูปแบบ CBD 

บริสุทธิ์ ที่ไมมี THC เพื่อใชรักษาโรคลมชักในเด็กที่รุนแรงสองรูปแบบ ไดแก Dravet syndrome และ 

Lennox-Gastaut syndrome ที่ไมตอบสนองตอการรักษาอื่นๆ และยา Dronabinol (ชื่อทางการคา 

Marinol, Syndros) และ Nabilone (ชื่อทางการคา Cesamet) ยาเม็ดที่มีสารสังเคราะหที่มีโครงสราง

คลายกับ THC สําหรับรักษาอาการคลื่นไสในผูปวยที่ไดรับเคมีบําบัดมะเร็ง และเพื่อกระตุนความอยาก

อาหารในผูปวยที่เปนโรคเอดสที่นําหนักตัวลดอยางรวดเร็ว 

 การพิจารณาการใชการรักษาดวยกัญชา จะตองมีคําแนะนําเปนลายลักษณอักษรจากแพทย

ที่มีใบอนุญาตในรัฐที่สามารถใชไดอยางถูกกฎหมาย โดยที่ผูปวยจะตองมีเงื่อนไขที่เขาเกณฑสําหรับ

การใชกัญชาทางการแพทยของรัฐนั้นๆ ถึงจะสามารถเขารับการรักษา หรือสามารถซื้อกัญชาเพื่อใช

ทางการแพทยได 

การใช�กัญชาทางการแพทย�ในสหรัฐฯ

ที่มา: 

https://www.webmd.com/a-to-z-guides/medical-marijuana-faq#091e9c5e8140f487-2-8 

https://www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx#3

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/medical-marijuana/art-20137855

https://nida.nih.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-safe-effective-medicine
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การศึกษาวิจัยด�านสมองในสหรัฐฯ
 นักวิทยาศาสตรไดศึกษาสมองมาเปนเวลาหลายสิบป ถึงแมเราจะเห็นเอกสารวิทยาศาสตรมี

การเผยแพรเกี่ยวกับการคนพบหรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวกับสมอง แตก็ยังมีความลึกลับ

อีกมากมายที่ยังไมคลี่คลาย สมองเปนอวัยวะที่ซับซอนที่สุดในรางกาย และอาจเปนสิ่งที่ซับซอนที่สุดใน

จักรวาลก็เปนไปได อีกทั้ง โรคทางระบบประสาทยังเปนปญหาสุขภาพที่สงผลกระทบตอผูคนนับลาน

ทั่วโลก โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอรและโรคพารกินสันที่เปนโรคทางระบบประสาทที่พบมากที่สุด ปจจุบัน

คาดวาชาวอเมริกันเปนโรคอัลไซเมอรประมาณเกือบ 6 ลานคน และคาดวาภายในป ค.ศ. 2060 จํานวน

ผูปวยโรคอัลไซเมอรคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 14 ลานคน สวนโรคพารกินสันเกือบหนึ่งลานคนในสหรัฐฯ 

เปนโรคนี้ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 1.2 ลานคนภายในป ค.ศ. 2030 

การศึกษาวิจัยด�านสมองในสหรัฐฯ
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 21st Century Cures Act เปนพระราชบัญญัติ ที่ไดลงนามในกฎหมายเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2559 ในสมัยของประธานาธิบดีโอบามา โดยอนุมัติเงินทุนจํานวน 6.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ

ชวยเรงการพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทยและนําเสนอนวัตกรรมและความกาวหนาใหมๆ แกผูปวยที่

ตองการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย National Institutes of Health (NIH) ไดรับเงิน

ทุนสนับสนุนจากพระราชบัญญัตินี้เปนสวนใหญ เพื่อศึกษา 4 โครงการนวัตกรรมขั้นสูง ไดแก 

21st Century Cures Act

 - All of Us Research Program (เดิมชื่อโครงการ PMI Cohort) โครงการสรางฐาน

ขอมูล ที่สามารถใหขอมูลการศึกษาหลายพันเรื่องเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ปจจัยเสี่ยงของโรคบาง

ชนิด การพิจารณาวาการรักษาแบบใดไดผลดีที่สุดสําหรับผูที่มีภูมิหลังตางกัน เปนตน 

 - Cancer Moonshot  โครงการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็ง สงเสริมการทํางานรวมกัน และ

การแชรขอมูล ในเดือนกุมภาพันธ 2565 ประธานาธิบดีไบเดน ไดกลาวถึงเปาหมายใหมของ

โครงการ ในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลงอยางนอย 50% ในอีก 25 

ปขางหนา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยที่รอดชีวิตจากมะเร็งและ

ครอบครัวที่อาศัย 

- Regenerative Medicine Innovation Project 

ที่จะสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกรวมกับองคการอาหาร

และยาสหรัฐฯ (FDA) โดยใชเซลลตนกําเนิดจากผูใหญ

เพื่อสงเสริมดานเวชศาสตรฟนฟู 

 - Brain Research through 

A d v a n c i n g I n n o v a t i v e 

Neurotechnologies (BRAIN) 

I n i t i a t i v e เพื่ อ ศึ กษา ระบบ

การทํางาน จัดเก็บ และดึงขอมูล

ออกมาใชของสมอง ซึ่งจะชวย

ใหวินิจฉัยและรักษาความผิด

ปกติทางระบบประสาท

และจิตใจ 
ที่มา:

https://www.cdc.gov/aging/publications/features/Alz-Greater-Risk.html#:~:text=Alzheimer’s%20dis-

ease%20is%20the%20most,65%20with%20younger%2Donset%20Alzheimer’s. 

https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/Statistics#:~:text=Nearly%20one%20mil-

lion%20people%20in,to%201.2%20million%20by%202030.

https://www.app.com/story/opinion/editorials/2016/12/17/st-century-cures-act-obama/95567222

https://www.fda.gov/regulatory-information/selected-amendments-fdc-act/21st-century-cures-act

https://www.nih.gov/research-training/medical-research-initiatives/cures  25



 สมองของคนเราที่ประกอบดวยเซลลประสาทเกือบ 100 พันลานเซลล ที่มีการเช่ือมโยงกัน 

100 ลานลานเครือขายนั้น เปนสิ่งมหัศจรรยและเปนความทาทายที่ยิ่งใหญที่สุดในดานการแพทย โรคที่

เกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตเวช สงผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว และสังคมอยาง

มหาศาล แมจะมีความกาวหนาทางประสาทวิทยามากมายในชวงไมกี่ปที่ผานมา แตสาเหตุที่แทจริงของ

อาการทางระบบประสาทและทางจิตเวช สวนใหญยังไมเปนที่ทราบแนชัด ดังนั้น การชวยเหลือผูปวย

โรคเหลานี้ สิ่งสําคัญ คือนักวิจัยจะตองมีเครื่องมือและขอมูลที่สมบูรณกวานี้ เพื่อทําความเขาใจกลไก

การทํางานของสมองและเกิดโรคภัยไขเจ็บไดอยางไร

 Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies Initiative (BRAIN 

Initiative) เปนโครงการที่มุงเปาไปที่การศึกษาวิจัยและการทําความเขาใจเกี่ยวกับสมองของมนุษย 

ดวยการพัฒนาและการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหม ซึ่ง NIH ตั้งเปาวา จะเปนครั้งแรกที่

นักวิทยาศาสตรจะสามารถสรางภาพไดนามิกใหมของสมองที่แสดงใหเห็นวาเซลลแตละเซลลและการมี

ปฏิสัมพันธภายในวงจรประสาทที่ซับซอน แนวทางวิธีใหมในการรักษาโรค การปองกันความผิดปกติของ

สมอง อีกทั้ง จะชวยเติมเต็มความรูที่มีในปจจุบัน และเขาใจกระบวนการทํางานของสมอง ทั้งการบันทึก 

ประมวลผล ใชประโยชน  และดึงขอมูลจํานวนมหาศาลออกมาใช ภายใต BRAIN Initiative ประกอบ

ดวยโครงการ อาทิ Cell Census Network (BICCN), Understanding Circuits, Informatics, 

Investigative Human Neuroscience, Neuroethics, Dissemination Program อีกทั้ง 

การฝกอบรม การพัฒนาความรวมมือ และการพัฒนาเทคโนโลยีอีกดวย  

BRAIN Initiative
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 ในชวงทศวรรษที่ผานมา นักวิทยาศาสตรไดคนพบความรูใหมและการพัฒนาเครื่องมือที่เอื้อ

ตอการศึกษาสมองคนเรามากขึ้น แตทั้งนี้ เปาหมายที่ยิ่งใหญ ยังตองอาศัยความรูความสามารถของ

นักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่เกงที่สุดในสาขาวิชาและภาคสวนที่หลากหลาย ซ่ึง NIH ไดรวมมือ

กับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึง Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), 

National Science Foundation (NSF), U.S. Food and Drug Administration (FDA) และ 

Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA)  อีกทั้ง NIH ไดใหการสนับสนุนเงิน

ทุนวิจัยแกนักวิทยาศาสตรที่มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ BRAIN Initiative ไปแลวกวา 1,100 รางวัล 

รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ที่จัดสรรโดยสถาบันและศูนยวิจัยของ NIH 10 

แหง ที่มีภารกิจและผลงานการวิจัยในปจจุบันที่สอดคลองกับเปาหมายของ BRAIN Initiative ไดแก 

สถาบัน National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), National Eye 

Institute (NEI), National Institute on Aging (NIA), National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism (NIAAA), National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), 

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD), National Institute on Drug Abuse (NIDA), National Institute on Deafness and 

other Communication Disorders (NIDCD), National Institute of Mental Health (NIMH) และ 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NIDS) 

ที่มา: https://braininitiative.nih.gov/about/overview 

27




