
สมองและกลไกการเสพติด

สมองคืออวัยวะสวนหนึ่งของรางกายท่ีสํ าคัญ
มาก มีลักษณะเปนกอนเนื้อนิ่มๆ หนักประมาณ 1.4
กิโลกรัม อยูภายในกะโหลกศีรษะ     มีหนาท่ีควบคุม
การทํ างานตางๆของรางกาย ไดแก การเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อ การประสานงานของกลามเนือ้ เชน การ
แกวงแขนเวลาเดิน การมองเห็น การไดยิน การพูด
การคิด ความจํ า อารมณความรูสึกตางๆ ทั้งความพอ
ใจและความเจ็บปวด

สมองประกอบดวยเซลสมองหรือเรียกวาเซล
ประสาท (neuron) นับพันลานเซล การทํ างานของ
สมองเกิดข้ึนจากการติดตอส่ือสารสงสัญญาณกัน
ระหวางเซลประสาทเหลานี้ และระหวางเซลประสาท
กับเซลของอวัยวะอ่ืนๆ เชนเซลกลามเนื้อ เปนตน ทั้งนี้
เพราะ เครือขายการทํ างานของเซลประสาทนั้นนอก
จากจะอยูภายในสมองแลว ยังกระจายออกไปท่ัวราง
กาย เรียกวาระบบประสาท ระบบประสาทประกอบดวย
ระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนปลาย  
ระบบประสาทสวนกลางไดแก สมองและไขสันหลัง
ระบบประสาทสวนปลายไดแก เสนประสาทตางๆท่ี
กระจายอยูท่ัวรางกาย

เม่ือเสนประสาทถูกกระตุน เชน เมื่อนิ้วมือ
ถูกประตูหนบี  เสนประสาทที่นิ้วมือจะสงสัญญาณผาน
มาตามเสนประสาทท่ีแขน ไขสันหลัง และไปสูสมอง
เซลประสาทสวนท่ีรับความรูสึกเจ็บปวดอยูในสมอง
สวนในท่ีเรียกวาธาลามัส เม่ือไดรับสัญญาณจากเสน
ประสาทที่นิ้วแลว ก็จะสงสัญญาณตอไปยังเซลซึ่งทํ า

หนาท่ีรับความรูสึกบริเวณเปลือกสมอง    แลวสง
สัญญาณตอไปยังเซลซึ่งทํ าหนาท่ีควบคุมการเคล่ือน
ไหวของกลามเนื้อ  ซ่ึงจะสงสัญญาณกลับมาท่ีธาลามัส
ผานไขสันหลังไปสูนิ้วมือ เกิดอาการกระตุกน้ิวหรือ
สะบัดนิ้ว และยังสงสัญญาณไปบังคับกลามเนื้อสวน
อื่นๆ เชนทํ าใหเรารองอุทานเมื่อรูสึกเจ็บปวด

การทํ างานของสมองคือการส งสัญญาณ
ระหวางเซลประสาททั้งหลาย เซลประสาทมีรูปราง
เหมือนปลาหมึกยักษ คือมีตัวเซล (soma) และมีแขน
ยาวๆย่ืนออกไปรอบๆ แขนยาวๆนี้แบงไดเปน 2 ชนิด
ตามหนาท่ีการทํ างาน คือ แขนรับสัญญาณ (dendrite)
ทํ าหนาท่ีรับสัญญาณหรือขอมูลจากเซลประสาทอ่ืน 
และแขนสงสัญญาณ (axon)   ทํ าหนาที่สงสัญญาณ
หรือขอมูลไปยัง เซลประสาทอ่ืน สัญญาณประสาทมี 2
ชนิด คือสัญญาณไฟฟา และสัญญาณเคมี    ในการสง
สัญญาณขามเซลนั้น เซลประสาททั้งสองไมไดสัมผัสกัน
แตจะมีชองวางขวางอยู เรียกบริเวณนี้วาจุดสงสัญญาณ
ขามเซล (terminal)  เม่ือเซลประสาทถูกกระตุน     ตัว
เซลจะสงสัญญาณในรูปสัญญาณไฟฟา ไปตามแขนสง
สัญญาณจนถึงจุดสงสัญญาณขามเซล  ท่ีปลายแขนสง
สัญญาณตรงจุดนี้ จะมีลักษณะเปนกระเปาะเรียกวาปม
ประสาท (synapse) ภายในบรรจุสารเคมีชนดิตางๆ
เรียกวาตัวสงผานสัญญาณประสาท (neurotransmitter)
สัญญาณไฟฟาจะกระตุนใหสารเคมีหล่ังออกมาสู    
ชองวางรอบๆจุดสงสัญญาณขามเซล สารเคมีท่ีเซล
ประสาทหนึง่ๆหล่ังออกมานี ้ จะไปจับกับโปรตีนที่ผิว
ของแขนรับสัญญาณของเซลประสาทอ่ืน และกระตุนให
ประจุ ไฟฟ าของเซลประสาทนั้นเปล่ียนแปลงไป 
สัญญาณไฟฟาท่ีเกิดข้ึนก็จะถูกส งไปตามแขนรับ
สัญญาณไปสูตัวเซลเปนวงจรดังนี้ตอไป

สารเคมีในสมองท่ีทํ าหนาท่ีเปนตัวสงผาน
สัญญาณประสาทนี้เองท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับกลไก
การติดยาเสพติดของมนษุย

แทท่ีจริงแลวกลไกการเสพติดเปนกลไกตาม
ธรรมชาติของรางกาย เพื่อใหเกิดการแสวงหาสิ่งซึ่ง
จ ําเปนตอการดํ ารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร นํ ้า
เพศสัมพันธ และการทํ านุบ ํารุงดูแลเอาใจใส เปนตน
ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงซึ่งเร าหรือกระตุนความพอใจของ
มนษุย สมองมีบทบาทสํ าคัญในการกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมตางๆเพื่อใหรางกายไดรับส่ิงเหลานี้อยาง 



ตอเนื่องสมํ ่าเสมอ    สมองสวนท่ีทํ าหนาที่นี้เรียกวา
สมองสวนควบคุมความพอใจ  ตัวสงผานสัญญาณ
ประสาทในสมองสวนนี ้คือ โดปามีน เม่ือกระตุนสมอง
สวนนีข้องหนทูดลองดวยกระแสไฟฟา ระดับโดปามีน
ในสมองจะสูงขึ้นกวาปกติ และเม่ือกระตุนไปสักระยะ
หนึ่ง หนูจะเกิดการเสพติดกับการถูกกระตุนดวย
กระแสไฟฟา คือหนูจะตองไดรับกระแสไฟฟาอยู
เร่ือยๆ และเพ่ิมความถ่ีของความตองการมากข้ึน หนู
จะเรียนรูท่ีจะเปดสวิทซปลอยกระแสไฟฟาเขาสูตนเอง 
และเม่ือไมไดรับการกระตุน ก็จะกระวนกระวาย เกิด
เปนการเสพติดข้ึน

การเสพติด คือสภาวะซึ่งสิ่งมีชีวิตหมกมุนใน
พฤติกรรมย้ํ าคิดย้ํ าทํ า เพราะ  พฤติกรรมนัน้มีผลตอบ
แทนท่ีสงเสริมความพอใจ จนสูญเสียสมรรถภาพท่ีจะ
ควบคุมการบริโภค สารเสพติดก็คือ สารเคมีท่ีมีฤทธ์ิ
ตอสมองสวนควบคุมความพอใจ ทํ าใหสมองหล่ังสาร
โดปามีนออกมามากเกินกวาปกติ จนสมองเสียสมดุล
ของการทํ างานตามปกติไป จะทํ างานตามปกติไดตอ
เม่ือมีโดปามีนในระดับสูงๆเทานั้น เม่ือระดับโดปามีน
ลดลง ก็เกิดอาการตางๆท่ีเรียกวา อาการถอนพิษ
และจะตองแสวงหาสารเสพติดนั้นๆมาใชอีก

สารเสพติดชนิดตางๆไดแก เฮโรอีน (รวมท้ัง
มอรฟน และฝนดวย) โคเคน ยาบา กัญชา แมกระท่ัง
สุรา และบุหร่ี ก็มีกลไกการเสพติดโดยหลักใหญๆ เชน
เดียวกัน คือ กระตุนใหสมองสวนควบคุมความ  พอใจ
หลั่งสารโดปามีน ออกมามากข้ึน แตสารเสพติดแตละ
ชนิดจะมีรายละเอียดของ กลไกตางกันไป บางชนิดได
ศึกษาจนมีความเขาใจคอนขางมาก แตบางชนิดก็ยังคง
ตองศึกษาตอไปอีก  ตัวอยางของกลไกการเสพติด
ท่ีมีรายละเอียดแตกตางกัน คือ เฮโรอีน กับ โคเคน

เฮโรอีน (รวมทั้งฝนดวย) เม่ือเขาสูสมองจะ
ถูกยอยเปนมอรฟน มอรฟนจะจับกับโปรตีนบนผิวเซล
ประสาทของสมองสวน ควบคุมความพอใจ ท่ีเรียกวา
ตัวจับฝน(opiate receptor) และสงผลตอเนื่องไปทํ าให
เซลประสาทหล่ังโดปามีนออกมามากข้ึน  สวนโคเคน
นั้น เม่ือเขาสูสมอง โคเคนจะจับกับโปรตีนบนผิวเซล
ประสาทของสมองสวนควบคุมความพอใจ ท่ีเรียกวา
ตัวเก็บโดปามีนกลับเขาปมประสาท(dopamine uptake
pump) ทํ าใหมีโดปามีนคางอยูในบริเวณจุดสงสัญญาณ
ประสาทมากข้ึน

กลาวโดยสรุปวาสารท่ีจะทํ าใหเสพติดไดนั้น
ตองถูกดูดซึมเขาไปท่ีสมองได และเมื่อเขาไปแลว
สามารถจับกับโปรตีนตัวจับท่ีผิวของเซลประสาทได 
และมีผลตอเนื่องไปเปล่ียนแปลงระบบการควบคุม
ปริมาณโดปามีนในสมองสวนควบคุมความพอใจ ทํ า
ใหมีโดปามีนมากขึ้นและกระตุนเซลประสาทบริเวณนั้น
มากข้ึน จนเสียสมดุลของระดับโดปามีนเดิมไป    เกิด
สมดุลใหมท่ีตองใช โดปามีนปริมาณสูงขึ้นๆมากระตุน
เซลประสาทจึงจะทํ างานไดเปนปกต ิ  การเสพติดจึงนํ า
ไปสูการพึ่งยา (สภาวะที่รางกายจะทํ างานตามปกติ
เฉพาะเมื่อมียาอยูในรางกาย รางกายจะเกิดการทํ างาน
แปรปรวนเม่ือขาดยา เรียกวาอาการถอนพิษ) และ
การด้ือยา (ภาวะท่ีรางกายไมตอบสนองตอยาปริมาณ
เดิมท่ีเคยไดรับ ตองเพิ่มปริมาณยามากขึ้นเพื่อใหได
ผลของฤทธ์ิยาเทาเดิม) ในที่สุด



สมอง
แบงไดเปนสวนตางๆตามหนาท่ีในการควบ

คุมการทํ างานของรางกาย  ไดแกการเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อ การประสานงานของกลามเนือ้ เชน การ
แกวงแขนเวลาเดิน การมองเห็น การไดยิน การพูด
การคิด ความจํ า อารมณความรูสึกตางๆ ทั้งความพอ
ใจและความเจ็บปวด

สมองสวนท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับการเสพติด 
คือ สวนท่ีควบคุมความพอใจ

ระบบประสาทของรางกาย
ประกอบดวยระบบประสาทสวนกลางและ 

ระบบประสาทสวนปลาย ระบบประสาทสวนกลางไดแก
สมองและไขสันหลัง ระบบประสาทสวนปลายไดแก
เสนประสาทแขนงตางๆทั่วรางกาย

ระบบประสาทสวนกลางทํ างานประสานกับ
ระบบประสาทสวนปลาย ซึ่งมีเสนประสาทกระจายอยู
ทั่วรางกาย เม่ือเสนประสาทถูกกระตุน เชน เมื่อนิ้วมือ
ถูกประตูหนบี เสนประสาทที่นิ้วมือจะสงสัญญาณ  ผาน
มาตามเสนประสาทท่ีแขน ไขสันหลัง และไปสูสมอง
เซลประสาทสวนที่รับความรูสึกเจ็บปวด อยูในสมอง
สวนใน ท่ีเรียกวา  ธาลามัส เม่ือไดรับสัญญาณจากเสน
ประสาทที่นิ้วแลว ก็จะสงสัญญาณตอไปยังเซลบริเวณ
เปลือกสมอง ซ่ึงทํ าหนาท่ีรับความรูสึก และสงสัญญาณ
ตอไปยังเซล ซ่ึงทํ าหนาท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อ  ซ่ึงจะสงสัญญาณกลับมาท่ีธาลามัส ผาน
ไขสันหลังไปสูนิ้วมือ เกิดอาการกระตุกน้ิวหรือสะบัด
นิ้ว และยังสงสัญญาณไปบังคับกลามเนื้อสวนอื่นๆ
เชน ทํ าใหเรารองอุทานเมื่อรูสึกเจ็บปวด



เซลสมอง
หรือเซลประสาท ประกอบดวย

•  ตัวเซล (soma)
•  แขนรับสัญญาณ (dendrite) ทํ าหนาท่ีรับขอมูลหรือ
สัญญาณจากเซลประสาทอ่ืน

•  แขนสงสัญญาณ (axon)   ทํ าหนาท่ีสงขอมูลหรือ
สัญญาณไปยังเซลประสาทอื่น

•  จุดสงสัญญาณขามเซล(terminal)  คือบริเวณชอง
วางระหวางปลายแขนสงสัญญาณของเซลหนึ่งกับ
แขนรับสัญญาณของอีกเซลหนึง่

การรับสงสัญญาณระหวางเซลประสาท
เม่ือเซลประสาทถูกกระตุน ตัวเซลจะสง

สัญญาณในรูปสัญญาณไฟฟาไปตามแขนสงสัญญาณ
จนถึงจุดสงสัญญาณขามเซล  ที่ปลายแขนสงสัญญาณ
ตรงจุดนี้จะมีลักษณะเปนกระเปาะเรียกวาปมประสาท 
(synapse) ภายในบรรจุสารเคมีชนดิตางๆเรียกวา ตัว
สงผานสัญญาณประสาท (neurotransmitter)  สัญญาณ
ไฟฟาจะกระตุนใหสารเคมีหล่ังออกมาสูชองวางรอบๆ
จุดสงสัญญาณขามเซล สารเคมีที่เซลประสาทหนึ่งๆ
หล่ังออกมานี ้ จะไปจับกับโปรตีนที่ผิวของแขนรับ
สัญญาณของเซลประสาทอ่ืน และกระตุนใหประจุไฟฟา
ของเซลประสาทนั้นเปลี่ยนแปลงไป สัญญาณไฟฟาที่

เกิดข้ึนก็จะถูกสงไปตามแขนรับสัญญาณไปสูตัวเซล
เปนวงจรดังนี้ตอไป

สารเคมีในสมองท่ีทํ าหนาท่ีเปนตัวสงผาน
สัญญาณประสาทนี้เองท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับกลไก
การติดยาเสพติดของมนษุย



ความพอใจและการเสพติด
กลไกการเสพติดเปนกลไกตามธรรมชาติของ

รางกาย เพื่อใหเกิดการแสวงหาสิ่งซึ่งจํ าเปนตอการ
ดํ ารงชีวิตของมนุษย ไดแก อาหาร นํ ้า เพศสัมพันธ
และการทํ านุบ ํารุง  ดูแลเอาใจใส เปนตน สิ่งเหลานี้
เปนสิ่งซึ่งเราหรือกระตุนความพอใจของมนุษย  สมอง
มีบทบาทสํ าคัญในการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ 
เพ่ือใหรางกายไดรับส่ิง เหลานี้อยางตอเนื่องสมํ่ าเสมอ
สมองสวนท่ีทํ าหนาที่นี้ เรียกวา สมองสวนควบคุม
ความพอใจ  ตัวสงผานสัญญาณประสาทในสมองสวนนี้
คือ โดปามีน

เม่ือสมองสวนท่ีควบคุมความรูสึก  พอใจนี้
ถูกกระตุนโดยสิ่งเราตางๆ จะหล่ังสารโดปามีนออกมา
เมื่อสิ่งเราหมดไป ระดับโดปามีนในสมองลดลง ความรู
สึกพอใจก็ลดลงดวย เกิดเปนความไมสบายใจ กระวน
กระวายใจ ตองแสวงหาสิ่งเรามากระตุนอีก เพ่ือรักษา
ระดับโดปามีนในสมองใว เรียกวา  พฤติกรรมแสวงหา
ความพอใจ (Rewarding  behaviors)

โดปามีน
เป นสารเคมี ท่ีทํ  าหนา ท่ีส งผ านสัญญาณ

ประสาท ในสมองสวนควบคุมความพอใจ เม่ือเซล
ประสาทของสมองสวนควบคุมความพอใจถูกกระตุน 
จะสงสัญญาณไฟฟามาตามแขนสงสัญญาณ เม่ือมาถึง
ปลายแขนสงสัญญาณจะกระตุนใหโดปามีนหล่ังออกมา 
และท่ีผิวของแขนรับสัญญาณของอีกเซลหนึ่งจะมี
โปรตีนท่ีทํ าหนาท่ีจับโดปามีน เรียกวา ตัวจับโดปามีน
เม่ือโดปามีนจับกับตัวจับโดปามีน ซึ่งเปนโปรตีนที่
ผิวเซล  ตัวจับโดปามีนจะเปลี่ยนโครงสรางโมเลกุลไป
ทํ าใหเกิดผลตอเนื่องถึงโครงสรางโปรตีนตัวอ่ืนๆดวย 
ไดแก   โปรตีนจ ี   เอนไซม     อะดีไนเลตไซเคลส
และ ไซคลิก เอ-เอ็ม-พี

ไซคลิก  เอ-เอ็ม-พี  เปนตัวควบคุมการ
ทํ างานตางๆของเซล การสงผานสารเคมีเขา-ออก รวม
ทั้งการผลิตและสงสัญญาณไฟฟาของเซลประสาทดวย

สิง่เรา
หรือส่ิงกระตุนความพอใจตาม   ธรรมชาติ

ไดแก อาหาร นํ ้า เพศสัมพันธ การทํ านุบํ ารุง  เปนตน
สิ่งเหลานี้เปนความจํ าเปนตอการดํ ารงชีวิต  สมองมี
บทบาทสํ าคัญในการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ 
เพื่อใหรางกายไดรับสิ่งเหลานี้อยางตอเนื่องสมํ ่าเสมอ

นอกจากส่ิงเราตามธรรมชาติแลว ยังมีสิ่งเรา
จากภายนอกดวย การทดลองในหนูเพือ่ศึกษา
พฤติกรรมแสวงหาความพอใจ  เมื่อใชกระแสไฟฟา
ออนๆจีส้มองของหนู สวนท่ีควบคุมความพอใจ หนูจะ
ติดใจและจะเหยียบปุมควบคุมเพื่อปลอยกระแสไฟฟา
เขาตัวเอง หนูจะมีพฤติกรรมจ้ีกระแสไฟฟาดวยตนเอง
อยูเร่ือยๆ แสดงวาหนูเกิดความพอใจและติดใจในการ



ถูกกระตุนดวยกระแสไฟฟา เม่ือวัดปริมาณสารเคมีใน
สมองพบวามีโดปามีนหล่ังออกมามาก

การทดลองอีกแบบหนึง่ทํ าเชนเดียวกัน แต
ใหยากดการหล่ังโดปามีน หรือใหยาทํ าลายโดปามีน
หรือ จี้กระแสไฟฟาที่สวนอื่น หรือสมองบริเวณอ่ืนจะ
ไมมี โดปามีนหล่ังออกมา หนก็ูจะไมแสดงพฤติกรรม
กระตุนตนเอง

พฤติกรรมแสวงหาความพอใจเปนผลจาก
การทํ างานของสมอง และเก่ียวกับสารเคมีในสมอง คือ
โดปามีน

         กระแสไฟฟาทํ าใหหนูเกิดความพอใจ หนูจึง
ติดใจ และแสวงหาสิ่งนั้นอยูเรื่อยๆ หนไูมสามารถ
ควบคุมตนเองได   ตองจี้กระแสไฟฟาเขาตัวอยูเสมอ

สภาวะท่ีส่ิงมีชีวิตหมกมุนในพฤติกรรมย้ํ าคิด
ย้ํ าทํ า เพราะพฤติกรรมนั้นกอใหเกิดความพอใจ  จน
ไมสามารถหยุด    พฤติกรรมนัน้ได เรียกวา  การเสพ
ติด

การเสพติด
คือสภาวะซึ่งสิ่งมีชีวิตหมกมุนในพฤติกรรมย้ํ า

คิดย้ํ าทํ า เพราะพฤติกรรมมีผลตอบแทนท่ีสงเสริม
ความพอใจ จนสูญเสียสมรรถภาพท่ีจะควบคุมการ
บริโภค

ยาเสพติด
คือสารซึ่งออกฤทธ์ิตอตอการทํ างานของ

สมองสวนท่ีควบคุมความพอใจ ทํ าใหเกิดการพอใจตอ
การใชยาและติดยาในท่ีสุด   การทดสอบฤทธ์ิในทาง
เสพติดของยา ทํ าไดโดยใชหนูเปนสัตวทดลองและดูวา
หนูมี      พฤติกรรมการฉีดยาซ้ํ าๆใหตนเองหรือไม
เม่ือฉีดยาเสพติดเขาสมองหนูในสวนควบคุมความพอ
ใจ ยาจะกระตุนใหหนูมีพฤติกรรมเสพติดเกิดข้ึน หนู
จะมีพฤติกรรมฉีดยาเขาตนเอง แตถาฉีดยาเขาท่ีสมอง
สวนอื่น หนจูะไมแสดงพฤติกรรมฉีดยาเอง

ในทํ านองกลับกัน สามารถใชการทดลองนี้
เพื่อศึกษาวา สมองสวนใดบางที่เกี่ยวของกับการควบ
คุมความพอใจ และ เก่ียวของกับพฤติกรรมแสวงหา
ความพอใจจนเกิดการเสพติดข้ึน



การควบคุมปริมาณโดปามีน
สมองมีกลไกท่ีจะควบคุมปริมาณโดปามีน

ใหอยูในสมดุล  โดยหล่ังโดปามีนออกมาในปริมาณ
ท่ีพอเหมาะและอยูในระยะเวลาหนึง่แลวก็จะถูกเก็บ
กลับเขาสูปมประสาทตามเดิม โดยอาศัยโปรตีนอีก
ชนิดหนึ่งที่ผิวเซลประสาท เรียกวาตัวเก็บโดปามีน
กลับ ท้ังนี้เพื่อไมใหมีโดปามีนในบริเวณจุดสง
สัญญาณมากเกินไป การหล่ังโดปามีนถูกควบคุม
โ ด ย ส า ร เ ค มี ใ น เ ซลประสาทอีกหลายชนิด           
สารเคมีชนิดหนึ่ง คือ เอนดอรฟน (endorphin)
สามารถจับกับโปรตีนบนผิวเซลท่ีเรียกวา ตัวจับฝน
(opiate receptors) และกระตุนใหปมประสาทหลั่ง
โดปามีนออกมามากข้ึน

เม่ือเอนดอรฟนจับกับตัวจับฝน  จะมีผล
ตอเนื่องไปยับยั้งเซลประสาทใหหลั่งสารเคม ี กา-
บา ออกมานอยลง  สารเคมี กา-บา นี ้เปนตัวยับยั้ง
การหล่ังโดปามีน  ดังนั้นผลของเอนดอรฟนจึง
เสมือนกับกระตุนใหเซลประสาทหล่ังโดปามีนออก
มามากข้ึน

เฮโรอีน
เม่ือเฮโรอีนเขาสูรางกายแลวจะถูกดูดซึม

เขากระแสเลือดและกระจายไปสูอวัยวะตางๆ รวม
ท้ังสมอง เม่ือเขาสูสมอง เอนไซมในสมองจะเปลี่ยน
เฮโรอีนเปนมอรฟน มอรฟนเปนสารเคมีซึ่งจับกับ
โปรตีนท่ีผิวเซลประสาทได

บริเวณของสมองท่ีมีตัวจับมอรฟน ไดแก
บริเวณท่ีควบคุมความพอใจ และบริเวณควบคุม
ความเจ็บปวด   มอรฟนจึงเปนสารซึ่งทํ าใหเกิดการ
เสพติด และเปนสารระงับความเจ็บปวดดวย

เมื่อฉีดเฮโรอีนเขาสมองหนู  ในสวนควบ
คุมความพอใจ หนูจะติดใจและจะเหยียบปุมควบ
คุมเพื่อฉีดยาเขาตัวเอง

หนูจะมีพฤติกรรมฉีดยาใหตนเองอยูเร่ือยๆ แสดง
วาหนูเกิดความพอใจ และติดในการถูกกระตุน
ความพอใจดวยยา เม่ือวัดปริมาณสารเคมีในสมอง
จะพบวามีโดปามีนหล่ังออกมามาก

สารออกฤทธ์ิของเฮโรอีนในสมอง คือ มอรฟน
มอร ฟ นมีโครงสร างโมเลกุลท่ีจับกับ

โปรตีนตัวจับฝนไดดี เชนเดียวกับเอนดอรฟน เมื่อ
มอรฟนจับกับตัวจับฝนในสมองสวนควบคุมความ
พอใจ จะกระตุนใหเซลประสาทหลั่งโดปามีนออก
มามากข้ึน  ผูเสพจะรูสึกพอใจ    เม่ือขาดสาร
มอรฟน  ปริมาณโดปามีนในสมองจะลดลง ผูเสพ
จะรูสึกกระวนกระวาย จนตองแสวงหาสารมาเสพ
อีกเพื่อเพิ่มปริมาณโดปามีนใหสูงเทาท่ีเคยไดรับ 
จนกระทั่งเกิดการเสพติดขึ้น

สารเสพติดประเภทเฮโรอีนนี้ ตัวแรกท่ีรู
จักกันดีคือ ฝน (opium) เม่ือศึกษาฤทธ์ิทางเสพติด
ของฝน ก็พบวามีโปรตีนในสมองท่ีจับกับฝนได จึง



เรียกช่ือวา ตัวจับฝน (opiate receptor) สารออก
ฤทธ์ิของฝนคือมอรฟน ตัวจับฝนก็คือตัวจับมอรฟน
นั่นเอง

การคนพบตัวจับฝนในสมอง ทํ าใหตั้ง
สมมุติฐานวา นาจะมีไวส ําหรับจับตัวสงผาน
สัญญาณประสาทชนิดใดชนิดหนึง่ ซึ่งไดคนพบใน
เวลาตอมา จึงใหชื่อวา เอนดอรฟน แปลวาฝนใน
รางกาย สารประเภทฝน มอรฟนและเฮโรอีน  รบ
กวนการทํ างานของสมองสวนควบคุมความพอใจ 
เม่ือไดรับสารน้ี ปริมาณโดปามีนในสมองสวนนี้จะ
เพิ่มขึ้น และจะกระตุนตัวจับโดปามีนที่แขนรับ
สัญญาณมากข้ึน เม่ือตัวจับโดปามีนถูกกระตุน จะ
ทํ าให ไซคลิก เอ-เอ็ม-พีหล่ังออกมามากข้ึน    ไซ
คลิก เอ-เอ็ม-พี เปนตัวควบคุมการทํ างานตางๆ
ของเซล รวมท้ังการผลิตและสงสัญญาณ ไฟฟาของ
เซลประสาทดวย เมื่อเซลประสาทสวนนี้ถูกกระตุน
ผูเสพจะรูสึกพอใจ  เม่ือขาดสาร ปริมาณโดปามีน
ในสมองจะลดลง ผูเสพจะรูสึกกระวนกระวายจน
ตองแสวงหาสารมาเสพอีก เพื่อเพิ่มปริมาณ โดปา
มีน ใหสูงเทาที่เคยไดรับ จนกระท่ังเกิดการเสพติด
ข้ึน และเม่ือรางกายไดรับเฮโรอีนไปนานๆ จะเกิด
ภาวะดื้อยาขึ้น

การด้ือยา
คือสภาวะท่ีรางกายไมตอบสนองตอยา

ปริมาณเดิมท่ีเคยไดรับ ตองเพ่ิมปริมาณยามากข้ึน
เพ่ือใหไดผลของฤทธ์ิยาเทาเดิม

การด้ือยาในกรณีของเฮโรอีนหรือมอรฟน 
เกิดขึ้นในสมองสวนท่ีควบคุมความเจ็บปวด   เนื่อง
จากสมองสวนนี้ก็มีโปรตีนตัวจับฝนอยู เมื่อตัวจับ
ฝนจับกับมอรฟน จะเปลี่ยนแปลงการทํ างานของ
เอนไซมอะดีนัยเลตไซเคลส (adenulate cyclase) ท่ี

ใชในการรับสงสัญญาณความเจ็บปวด เม่ือไดรับ
มอรฟนไประยะหนึ่ง  เอนไซมจะปรับตัวไมตอบ
สนองตอการกระตุนโดยมอรฟนอีก ตองเพิ่ม
ปริมาณมอรฟนมากข้ึน จึงจะมีผลเปลี่ยนการทํ างาน
ของเอนไซมได

เม่ือมอรฟนถูกดูดซึม ไปท่ีสมอง มอรฟน
จะจับกับตัวจับฝนในสมองสวนควบคุมความพอใจ 
ทํ าใหความอยากเสพข้ึน ขณะเดียวกันมอรฟนก็จะ
จับกับตัวจับฝนในสมองสวนควบคุมความเจ็บปวด 
ทํ าใหมอรฟนมีฤทธิ์ระงับปวดดวย

การด้ือยาเกิดในสมองสวนท่ีควบคุมความ
เจ็บปวด สวนการเสพติดเกิดในสมองสวนท่ีควบคุม
ความพอใจ การด้ือยากับการเสพติด ถูกควบคุม
โดยสมองคนละสวนกัน ยาท่ีกอใหเกิดการเสพติด
ไมจํ าเปนตองกอใหเกิดการดื้อยาเสมอไป

การพึ่งยา
เมื่อเสพเฮโรอีนไประยะหนึ่ง จะเกิด

สภาวะพึ่งยาขึ้น คือเม่ือขาดยา จะมีอาการตางๆ ท่ี
เรียกวา อาการลงแดง

การพ่ึงยา คือ ภาวะที่รางกายจะทํ างาน
ตามปกติ เฉพาะเมื่อมียาอยูในรางกาย รางกายจะ
เกิดการทํ างานแปรปรวนเม่ือขาดยาเรียกวาอาการ
ถอนพิษยาเม่ือไรท่ีขาดยาการทํ างานของรางกายจะ
แปรปรวนไป  มีอาการตางๆท่ีเรียกวาอาการถอน
พิษยาเกิดข้ึน  อาการถอนพิษยาอาจเปนอาการ
แสดงออนๆเชนอาการของคนติดกาแฟ จนถึง
อาการข้ันรุนแรงเชนอาการขาดเหลา หรืออาการ
ลงแดงเม่ือขาดเฮโรอีน เปนตน

สมองสวนควบคุมสภาวะพึง่ยา ในกรณี
ของเฮโรอีนและมอรฟน อยูท่ีบริเวณธาลามัสและ



กานสมอง ซึ่งเปนคนละบริเวณกับสมองสวนควบ
คุมความพอใจ มอรฟนกระตุนสมองสวนนีไ้ด เนื่อง
จากสมองสวนนี้ก็มีตัวจับฝนอยู

กลไกการเสพติด กับ กลไกการพ่ึงยาของ
สารประเภทฝนมอรฟนและเฮโรอีนเปนคนละกลไก
กัน เพราะถูกควบคุมโดยสมองคนละสวน

ในท่ีสุดแลวโดยสวนใหญผู เสพติดสาร
ประเภทนี้ มักเกิดการพ่ึงยา แตผูที่ใชยาในระยะสั้น
ก็อาจเกิดการพ่ึงยาไดโดยไมจํ าตองเสพติด ผูปวย
โรคมะเร็งหรือผูปวยหลังการผาตัด ที่ตองใช
มอรฟนบํ าบัด เพื่อระงับอาการปวด ผูปวยจะเกิด
ภาวะพึ่งตอยา  เม่ือไมไดรับยา จะรูสึกเจ็บปวด
ทรมาน  แตเมื่อหายจากความเจ็บปวยแลวผูปวย ก็
ไมเกิดการเสพติดมอรฟน

โคเคน
กลไกการเสพติดอีกกลไกหนึง่ ท่ีจะยก

เปนตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบกับเฮโรอีน คือ
โคเคน

โคเคนมี 2 ประเภท คือ โคเคนผง กับ
ผลึกโคเคน สารออกฤทธ์ิใน โคเคนผง จะอยูในรูป
ของเกลือโคเคนไฮโดรคลอไรด ซึ่งไมทนตอความ
รอน วิธีเสพโคเคนผง จึงใชวิธีสูดหรือนดัยา   สวน

สารออกฤทธ์ิในผลึกโคเคน จะอยูในรูปโคเคนอิสระ
ซึ่งทนความรอนไดดีกวา   วิธีเสพผลึกโคเคนจึงใช
วิธีสูบคือเผาโคเคนใหรอนเพื่อใหระเหยเปนไอ แลว
สูบไอของโคเคนเขาไป การเสพยาโดยวิธีสูบควันทํ า
ใหยาออกฤทธ์ิเร็วกวาและแรงกวาโดยวิธีสูดหรือนัด
ยา ทั้งนี้เพราะการไหลเวียนของยาโดยวิธีสูดดมหรือ
นัดเร่ิมในจมูก ยาจะซึมผานเสนเลือดในจมูก ไหล
เวียนไปสูหัวใจและไปที่ปอดเพื่อฟอกเลือด  เลือดท่ี
ฟอกแลวจะกลับไปสูหัวใจ แลวจึงสูบฉีดไปยังสมอง
และ อวัยวะอื่นๆทั่วรางกาย  สวนการไหลเวยีนของ
ยาโดยวิธีสูบควันเริ่มในปอด  ยาจะซึมผานเสน
เลือดฝอยในปอดและไหลเวียนไปสูหัวใจ และถูก
สูบฉีดตอไปยังสมอง

เม่ือฉีดโคเคน เขาในสมองหนูสวนควบ
คุมความพอใจ โคเคนจะกระตุนใหหนูมีพฤติกรรม
เสพติดเกิดข้ึน  โคเคนออกฤทธ์ิโดยกระตุนการ
ทํ างานของสมองสวนควบคุมความพอใจ เพราะ
โคเคนมีโครงสรางโมเลกุล ท่ีจับกับโปรตีนท่ีผิวของ
เซลประสาทในบริเวณนั้นไดดี

กลไกการออกฤทธ์ิของโคเคน
ขณะท่ีมอรฟนออกฤทธ์ิโดยจับกับโปรตีน

ตัวจับฝน และกระตุนใหปมประสาทหลั่งโดปามีน
ออกมามากข้ึน  โคเคนจะออกฤทธ์ิโดยจับกับตัวเก็บ



โดปามีนกลับเขาปมประสาท  ทํ าใหเหลือโดปามีน
ตกคางอยูในบริเวณจุดสงสัญญาณมากขึ้น

เม่ือปริมาณโดปามีนในสมองเพิ่มข้ึนจะ
กระตุ นตัวจับโดปามีนท่ีแขนรับสัญญาณมากข้ึน 
เม่ือตัวจับโดปามีนถูกกระตุน จะทํ าให ไซคลิก เอ-
เอ็ม-พี หล่ังออกมามากข้ึน  ไซคลิก เอ-เอ็ม-พี
เปนตัวควบคุมการทํ างานตางๆของเซล รวมท้ังการ
ผลิตและสงสัญญาณไฟฟาของเซลประสาทดวย   
เมื่อเซลประสาทบริเวณนี้ถูกกระตุน  ผูเสพจะรูสึก
พอใจ    เม่ือขาดโคเคน   ปริมาณโดปามีนในสมอง
จะลดลง ผูเสพจะรูสึกกระวนกระวาย จนตองแสวง
หาสารมาเสพอีก เพื่อเพิ่มปริมาณโดปามีนใหสูงเทา
ท่ีเคยไดรับ จนกระท่ังเสพติดโคเคน และตองพึ่ง
โคเคนเพื่อรักษาระดับความพอใจไว

การพึ่งยาในกรณีของโคเคนแตกตางจาก
การพ่ึงยาในกรณีเฮโรอีน (มอรฟน) เพราะการพึ่ง
ยาโคเคน เปนการพึ่งเพื่อกระตุนระบบความพอใจ
เทานั้น โคเคนไมมีฤทธ์ิตอสมองสวนอ่ืนเหมือน
เฮโรอีน (มอรฟน)

กัญชา
บริเวณของสมองท่ีมีตัวจับสารออกฤทธ์ิ

ของกัญชา ไดแก สมองสวนควบคุมความพอใจ
เชนเดียวกับเฮโรอีน และ โคเคน นอกจากน้ียังมีตัว
จับสารออกฤทธ์ิของกัญชา ในบริเวณอื่นอีก คือ
บริเวณฮิปโปแคมปส ซ่ึงควบคุมความจํ า  และ
บริเวณเซเรเบลลัม ซึ่งควบคุมการประสานงานของ
กลามเนื้อตางๆ กัญชาจึงออกฤทธ์ิทํ าใหเกิดอาการ
ประสาทหลอน ควบคุมตนเองไมได ความรูเก่ียวกับ
กลไกการออกฤทธ์ิของกัญชายังมีไมมากนัก ยังตอง
ศึกษาทดลองตอไปอีกมาก แตเทาท่ีมีขอมูลอยูใน

ขณะนี้เชื่อวากลไกการออกฤทธ์ิตอสมองสวนควบ
คุม ความพอใจ ซึ่งเปนสาเหตุใหกัญชาเปนยาเสพ
ติดนัน้ คงเปนไปในทํ านองเดียวกับสารประเภทฝน
มอรฟน และเฮโรอีน คือ สารออกฤทธ์ิของกัญชาจับ
กับโปรตีนที่ผิวเซลประสาท และสงผลตอเนื่องไป
ยับย้ังการหล่ังสาร กา-บา จนเปนผลใหปมประสาท
หล่ังโดปามีนออกมามากข้ึน

เมทแอมเฟตามีน
เมทแอมเฟตามีนออกฤทธ์ิตอสมองสวน

ควบคุมความพอใจ โดยกระตุนใหโดปามีนหลั่ง
ออกจากปมประสาทมากข้ึน นอกจากน้ียังมีฤทธ์ิ
ทํ าลายถุงหุมโดปามีนในปมประสาท ทํ าใหมีโดปา
มีนหล่ังอยูในปมประสาทมากจนสามารถทํ าลาย
ระบบประสาทดวย



สรุป
ยาเสพติดออกฤทธ์ิโดยกระตุนสมอง

สวนควบคุมความพอใจ เซลประสาทบริเวณ
นั้นมีโปรตีนท่ีผิว ซ่ึงจับกับยาเสพติดได       
ยาเสพติดบางชนิดจะกระตุนใหปมประสาท
หล่ังโดปามีนซ่ึงเป นตัวส งผ านสัญญาณ
ประสาทออกมามากขึ้น  บางชนิดยับยั้งการ
เก็บโดปามีนกลับเขาสูปมประสาท ทํ าใหมี โด
ปามีนท่ีจุดสงสัญญาณประสาทเพิ่มมากข้ึน 
ความรู  สึกพอใจเป นผลมาจากการรับสง
สัญญาณระหวางเซลประสาท ตัวสงผาน
สัญญาณประสาทคือ โดปามีน ซึ่งหลั่งออกมา
จากปมประสาท เมื่อเซลประสาทถูกกระตุน
และเซลประสาทจะปรับตัวจนอยูในสมดุล
ของโดปามีนในระดับสูงเชนนี ้ ดังนั้นเมื่อ  โด
ปามีนลดลง จึงเกิดอาการขาดยาขึ้น ทํ าให
ตองแสวงหายามาใชอีกเรื่อยๆ เพื่อรักษา
ระดับโดปามีนไวใหสูงอยูตลอดเวลา

แหลงท่ีมาของขอมูล
•  NIDA (National Institute on Drug Abuse).
1999. Slide Teaching Packets.          
6001 Executive Boulevard Room 5213
Bethesta, MD 20892-9561, USA.        
e-mail : Information@lists.nida.nih.gov
http://www.nida.nih.gov/Teaching/

 หมายเหตุ
ส่ือการสอนชุดกลไกการเสพติดนี้ อาศัย

ภาพสไลดหรือแผนใส เปนตัวด ําเนินเรื่อง และมี
หนังสือคูมืออธิบายรายละเอียดประกอบภาพนั้นๆ 
ชี้ใหเห็นวา การเสพติดเปนผลเนือ่งมาจากการ
ทํ างานของสมองอยางไร  และมีผลตอการทํ างาน
ของสมองอยางไร    ภาพและเน้ือหาในส่ือการสอน
ชุดนี้ ไดรับอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยยาเสพติด
ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Institute on Drug
Abuse, U.S.A.) โดยเผยแพรผานเครือขายอิน
เทอรเน็ต  (http://www.nida.nih.gov)

รศ.นพ.วิชัย โปษยะจินดา  หัวหนาศูนย
วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรการแพทย
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  เห็นวาควรจัดทํ าเปน
ภาษาไทย  เพื่อใหเกิดประโยชนตอการนํ าไปใช
สรางความรูและความเขาใจกลไกการเสพติด โดย
ไมมีอุปสรรคจากขอจํ ากัดของภาษา

ในชดุภาษาอังกฤษนัน้  มีท้ังส้ิน 2 ชุด
(Slide Teaching Packet I, II)  ซึ่งเนื้อหาและภาพ
มีสวนซ้ํ าซอนกันอยูคอนขางมาก    ผูจัดทํ าจึงได
รวมท้ัง 2 ชุด เขาไวดวยกัน เรียบเรียงลํ าดับเน้ือหา
ใหม  และหาภาพประกอบเพิ่มเติม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจเพิ่มขึ้น

จัดทํ าโดย
ศูนยวิจัยยาเสพติด

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรการแพทย
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

อาคารสถาบัน 2 ซอยจุฬาฯ 62
ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 2188159, 2188200

http://www.nida.nih.gov/Teaching/

