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การทางานของเซลล์ประสาท
เซลล์ประสาท (Neuron, Neurone)
เทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารในปัจจุบันทาให้ เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกันได้ อย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น ในร่างกายของเราก็มีระบบสื่อสารระหว่างเซลล์ท่ที างานได้ รวดเร็วไม่แพ้
กัน การสื่อสารภายในร่างกายนี้เองเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ การติดต่อด้ วยเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคล
เป็ นไปได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ นับตั้งแต่
1. การรับรู้ข้อมูลจากสัญญาณภายนอกร่างกาย
2. นาข้ อมูลมาประมวลผล แล้ ว
3. แสดงการตอบสนอง ทั้งหมดนี้เกิดจากการทางานของระบบอวัยวะภายในร่างกายของเรา คือ
ระบบประสาท
ในระบบประสาท มีอวัยวะในระบบจานวนมาก โดยที่แต่ละอวัยวะก็จะมีเซลล์หลายชนิดทางานร่วมกัน
โดยมีหน่วยทางาน (functional unit) ของระบบ ได้ แก่ เซลล์ประสาททาหน้ าที่ส่งสัญญาณในรูปกระแส
ประสาทเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ภายในร่างกายของเรา
ความต่างศักย์ไฟฟ้ า การทางานของเซลล์ประสาท เป็ นปรากฏการณ์
ทางไฟฟ้ ารูปแบบหนึ่ง ดังนั้นนักเรียนจึงจาเป็ นต้ องทาความรู้จักกับคาศัพท์ทาง
ไฟฟ้ าที่สาคัญ ได้ แก่ ความต่างศักย์ไฟฟ้ า ซึ่งหมายถึง พลังงานในการย้ ายประจุ
ไฟฟ้ าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
จากภาพตัวอย่าง หากเราต้ องการย้ ายประจุไฟฟ้ าบวก ผ่านผนังจากด้ านซ้ ายไปด้ านขวา เราจะต้ องใช้
พลังงานค่าหนึ่งในการทางาน ซึ่งเราสามารถใช้ เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ า เช่น โวลต์มิเตอร์ วัดค่า
พลังงานนี้ออกมาได้ เป็ นหน่วย โวลต์
ในร่างกายของสัตว์ เซลล์ทุกชนิดแสดงความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่
เยื่อหุ้มเซลล์ โดยมีประจุไฟฟ้ าบวกปริมาณมากภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์
และมีประจุไฟฟ้ าลบปริมาณมากภายในเซลล์
เมื่อวัดความต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าจะได้ ค่าศักย์ไฟฟ้ าเยือ่ เซลล์ (membrane potential) ที่มี
ค่าแตกต่างกันไปตามประเภทของเซลล์
ในกรณีของเซลล์ประสาทที่อยู่ใน ระยะพัก (resting state)
จะมีค่าศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ประมาณ -70 มิลลิโวลต์ และเรียกค่านี้ว่า
ศักย์ไฟฟ้ าเยือ่ เซลล์ระยะพัก (resting membrane potential)
ภาพที่ 1 ความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่เยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทในระยะพัก

เครื่องหมายลบที่อยู่หน้ าตัวเลข 70 แสดงให้ เห็นว่าตาแหน่งที่วางขั้ววัดภายในเซลล์มีประจุสทุ ธิเป็ นลบเมื่อ
เทียบกับตาแหน่งที่วางขั้วอ้ างอิงด้ านนอกเซลล์
ศักย์ไฟฟ้ าเยือ่ เซลล์ (Membrane potential)
ข้ อมูลที่กล่าวว่า เราจะพบประจุไฟฟ้ าบวกปริมาณมากภายนอกเยื่อเซลล์ และพบประจุไฟฟ้ าลบ
ปริมาณมากภายในเซลล์ เป็ นเรื่องที่ฟังแล้ วอาจจะขัดกับความรู้เรื่องสมดุลที่ได้ เคยเรียนมา เพราะถ้ าเยื่อเซลล์
เป็ นเยื่อที่ยอมให้ ประจุไฟฟ้ าบวกผ่านอย่างอิสระแล้ ว ประจุไฟฟ้ าบวก ก็น่าจะผ่านจากทางด้ านซ้ ายไปด้ านขวา
จนกระทั่งประจุไฟฟ้ าบวกทั้งสองด้ านเท่ากัน เหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้กค็ วรจะเกิดกับประจุไฟฟ้ าลบ และทาให้
ประจุไฟฟ้ าลบทั้งสองด้ านมีอยู่เท่ากันด้ วยเช่นกัน
แสดงให้ เห็นว่า เยื่อเซลล์ของเซลล์สตั ว์มีสมบัติพิเศษ
บางอย่างที่ทาให้ มีการกระจายของประจุไฟฟ้ าอย่างไม่สม่าเสมอ
โดยประจุไฟฟ้ าแต่ละชนิดจะกระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นที่
ภายในและภายนอกเซลล์ได้ แตกต่างกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 2
กรณีของประจุไฟฟ้ าลบ
 มีคลอไรด์ไอออนอยู่ด้านนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์
 มีโปรตีนที่มีประจุลบอยู่ภายในเซลล์เท่านั้น
กรณีของประจุไฟฟ้ าบวก
 มีโซเดียมไอออนที่ด้านนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์
 มีโปแทสเซียมไอออนภายในเซลล์มากกว่าด้ านนอกเซลล์
ภาพที่ 2 การกระจายของประจุไฟฟ้ าอย่างไม่สม่าเสมอระหว่าง
ภายในและภายนอก cell membrane สัตว์

เหตุผลที่ทาให้ ประจุไฟฟ้ าแต่ละชนิดกระจายอยู่อย่างไม่สมดุลและทาให้ เซลล์สามารถรักษาศักย์ไฟฟ้ าเยื่อ
เซลล์ไว้ ได้ ได้ แก่
1. เยื่อเซลล์ยอมให้ ไอออนแต่ละชนิด โดยเฉพาะโซเดียม
ไอออน และโปแทสเซียมไอออน แพร่ผ่านเข้ าออกได้ แตกต่าง
กัน
2. เซลล์มีโครงสร้ างพิเศษช่วยทาหน้ าที่เคลื่อนย้ ายไอออน
สวนทางกับทิศทางการแพร่ตามปรกติ
ได้ แก่ sodiumpotassium pump ซึ่งช่วยขนย้ ายโซเดียมไอออนออกภายนอก
เซลล์ 3 ไอออน พร้ อมกับขนย้ ายโปแ ทสเซียมไอออน เข้ า
ภาพที่ 3 Sodium-potassium pump

ภายในเซลล์ 2 ไอออน (ดังภาพที่ 3) ทาให้ มีโซเดียมไอออนมากที่ภายนอกเซลล์ และมีโปแตสเซียมไอออน
มากที่ภายในเซลล์
3. เซลล์มีก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ท่มี ีประจุเป็ นลบอยู่ภายในเซลล์ ซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะไม่สามารถผ่านเยื่อ
เซลล์ได้ จึงเป็ นตัวบังคับให้ ประจุสทุ ธิภายในเซลล์มีสภาพเป็ นลบมากกว่าภายนอกเซลล์
การเปลีย่ นแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยือ่ เซลล์
ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ท่กี ล่าวมา เป็ นสมบัติท่พี บได้ ในเซลล์ทุกชนิดของสัตว์ แต่เซลล์ประสาทเป็ นเซลล์ท่มี ี
สมบัติทางสรีรวิทยาแตกต่างจากเซลล์ชนิดอื่นๆ ของร่างกาย คือ
1. เป็ นเซลล์ท่สี ามารถเปลี่ยนแปลง ศักย์ไฟฟ้ าเยือ่ เซลล์ (excitability) เพื่อตอบสนองต่อตัวกระตุ้น ซึ่ง
อาจเป็ นสารเคมี, แรงกล หรือ สัญญาณไฟฟ้ า
2. เป็ นเซลล์ท่สี ามารถส่งต่อการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ไปยังเซลล์อ่นื (conductivity) ทาให้ มี
การนากระแสประสาทเกิดขึ้น
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่าเซลล์ประสาทที่อยู่ในระยะพักจะมีค่าศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ประมาณ -70 มิลลิ
โวลต์ ซึ่งเรียกว่าเกิดภาวะมีข้ วั (polarization)
การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทอาจเกิดเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป
เรียกว่า
graded potential ซึ่งพบได้ ท่บี ริเวณ synapse ของเซลล์ประสาท
เกิดจากการที่ประจุบวกภายในเซลล์ ในที่น้ ีคือ โปแทสเซียมไอออน ไหลออก ทาให้ ภายในเซลล์มี
ประจุสทุ ธิเป็ นลบมากขึ้นเมื่อเทียบกับเซลล์ประสาทในระยะพัก เรียกการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าแบบนี้ว่า
hyperpolarization
เกิดจากการที่
ประจุบวกภายนอกเซลล์
ในที่น้ ีคือ โซเดียมไอออน
ไหลเข้ า ทาให้ ภายในเซลล์
มีประจุสทุ ธิเป็ นลบน้ อยลง
เมื่อเทียบกับเซลล์ประสาท
ในระยะพัก
เรียกการ
เปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ า
แบบนี้ว่า depolarization

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าแบบ hyperpolarization และ depolarization

นอกจากนี้เมื่อมีประจุบวกไหลเข้ าอย่างต่อเนื่องใน
ปริมาณมาก จะทาให้ เกิด depolarization อย่างต่อเนื่อง จนถึง
ค่าความต่างศักย์จาเพาะของเซลล์ หรือ ระดับ threshold จะทา
ให้ เยื่อเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าต่อไปอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง เรียกว่า action potential
ดังนั้นการเกิด action potential จึงเกิดแบบ all-ornone กล่าวคือ จะเกิด action potential ก็ต่อเมื่อเกิด
depolarization ถึงระดับ threshold เท่านั้น และถ้ าไม่ถึง
threshold ก็จะไม่เกิด action potential

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าแบบ action potential

กระแสประสาท (Action potential)
ในการเกิด action potential เมื่อมี depolarization จนมีค่าความต่างศักย์เป็ นบวกสูงสุดแล้ ว ประจุบวก
ภายในเซลล์ หรือ โปแทสเซียมไอออน จะเริ่มไหลออก ทาให้ ภายในเซลล์กลับไปมีประจุสทุ ธิเป็ นลบเทียบเท่า
กับเซลล์ประสาทในระยะพักอีกครั้ง เรียกว่าเกิด repolarization และเมื่อโปแทสเซียมไอออนไหลออกอย่าง
ต่อเนื่อง จะทาให้ ภายในเซลล์มีประจุสทุ ธิเป็ นลบมากกว่าเซลล์ประสาทในระยะพัก เรียกว่าเกิด undershoot
การเคลือ่ นทีข่ องกระแสประสาท
Action potential ที่เกิดขึ้นบนเยื่อเซลล์ตาแหน่งหนึ่ง จะทาให้ เยื่อเซลล์ตาแหน่งใกล้ เคียงเกิด
depolarization ได้ และเมื่อ depolarization ถึง threshold ก็จะเกิดเป็ น action potential ต่อเนื่องกันไปเป็ น
ลาดับ ทาให้ ดูเหมือนเป็ นการเกิดเป็ นกระแส
ประสาทส่งผ่าน axon ไปแบบต่อเนือ่ ง
(continuous conduction)
เซลล์ประสาทบางชนิด axon มี
myelin sheath หุ้ม ทาให้ เยื่อเซลล์มีบริเวณที่
สัมผัสกับของเหลวภายนอกไม่มากนัก เซลล์
ประสาทจะส่ง action potential แบบกระโดด
(saltatory conduction)
โดยจะเกิด depolarization ที่บริเวณ
รอยต่อของ myelin sheath หรือ node of
Ranvier ซึ่งเป็ นบริเวณที่สมั ผัสกับของเหลว
นอกเซลล์ และมี ion channels หนาแน่น
ไอออนจึงสามารถผ่านเข้ าออกเยื่อหุ้มเซลล์ใน
ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าแบบ action potential อย่างต่อเนื่อง และ แบบกระโดด
บริเวณนี้ได้

การส่ง action potential ไปตาม axon เกิดได้ อย่างรวดเร็วด้ วยความเร็วสูงสุดถึง 100 เมตรต่อวินาที
หรือ 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เทียบเท่ากับความเร็วของรถไฟความเร็วสูง ทาให้ การส่งสัญญาณกระแส
ประสาทจากศีรษะถึงปลายเท้าของคนใช้ เวลาน้ อยกว่า 0.02 วินาที
การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาท
ในธรรมชาติ สัตว์อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางชีวภาพ ทาให้
จาเป็ นต้ องมีกลไกในการรักษาสภาวะภายในร่างกายให้ ค่อนข้ างคงที่ หรือ เปลี่ยนแปลงไปน้ อยที่สดุ เรียกว่า
ภาวะธารงดุล หรือ homeostasis การตอบสนองของสัตว์ต่อสภาวะแวดล้ อมทั้งกายภาพและชีวภาพเหล่านี้ เกิด
จากการทางานร่วมกันระหว่างระบบประสาท และ ระบบต่อมไร้ ทอ่
การทางานของระบบประสาท หรือ nervous system ช่วยให้ สตั ว์สามารถปรับตัวตอบสนองต่อสภาวะ
แวดล้ อมได้ ในระยะเวลาอันสั้นและผลการตอบสนองจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
ในระบบประสาท มีอวัยวะในระบบจานวนมาก โดยที่แต่ละอวัยวะก็จะมีเซลล์หลายชนิดทางานร่วมกัน
เซลล์ท่สี าคัญและถือว่าเป็ น หน่วยทางาน หรือ functional unit ของระบบประสาท คือ เซลล์ประสาท ซึ่งทา
หน้ าที่ส่งสัญญาณในรูปกระแสประสาททาให้ เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ภายในร่างกายของเราได้
เซลล์ประสาทสามารถเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ในการตอบสนองต่อตัวกระตุ้น และ สามารถ
ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ไปยังเซลล์อ่นื ทาให้ มีการนากระแสประสาท หรือ nerve impulse
เกิดขึ้น ในเนื้อหาตอนนี้ เราจะมาเรียนรู้กลไกการส่งกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์
ประสาทหนึ่ง หรือ ส่งไปยังเซลล์อ่นื เช่น เซลล์กล้ ามเนื้อ
Synapse
บริเวณที่เซลล์ประสาทใช้ ติดต่อสื่อสารกับเซลล์อ่นื ๆ เรียกว่า synapse เซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณไป
ยัง synapse เรียกว่า presynaptic cell ส่วนเซลล์ท่รี ับสัญญาณเรียกว่า postsynaptic cell
เซลล์ประสาทสามารถติดต่อสื่อสารกับเซลล์อ่นื ได้ โดยใช้ สญ
ั ญาณไฟฟ้ าผ่าน electrical synapse หรือ
สัญญาณสารเคมีผ่าน chemical synapse
การส่งกระแสประสาทผ่าน electrical synapse
การส่งกระแสประสาทผ่าน electrical synapse พบในเซลล์ประสาทที่อยู่ใกล้ กนั มากและเชื่อมต่อกัน
ด้ วย gap junction
เมื่อกระแสประสาท หรือ action potential ของ presynaptic cell เคลื่อนมายังบริเวณปลาย axon หรือ
synaptic terminal action potential นั้นจะสามารถผ่านไปยัง postsynaptic cell ผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์
ชนิด gap junction ได้ เลย
การส่งกระแสประสาทในลักษณะนี้ postsynaptic cell จะเกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์เป็ น
action potential ต่อไปได้ ทนั ที จึงมีความรวดเร็วกว่า และสัญญาณที่ส่งมาจะได้ รับการถ่ายทอดไปแบบเดิมไม่

มีการเปลี่ยนแปลง การที่สญ
ั ญาณประสาทไม่ถูกเปลี่ยนแปลง ทาให้ เซลล์ประสาทไม่สามารถเกิดการ
ประมวลผลระดับเซลล์ได้ เราจึงพบการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่าน electrical synapse ได้ ค่อนข้ างน้ อยใน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง โดยจะพบได้ ท่บี างส่วนของสมอง ตา และปมประสาท เท่านั้น
การส่งกระแสประสาทผ่าน chemical synapse
การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทที่เราพบได้ เป็ นส่วนใหญ่ในร่างกาย
เป็ นการส่ง
กระแสประสาทผ่าน chemical synapse ซึ่งพบในเซลล์ประสาทที่ไม่มี gap junction ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็ น
จริง เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะอยู่เชื่อมต่อกับเซลล์อ่นื ๆ เป็ นจานวนมาก เมื่อได้ รับสัญญาณเหล่านี้มา
พร้ อมๆ กัน เซลล์ประสาทจึงจาเป็ นต้ องมีการประมวลระดับเซลล์ เพื่อให้ เกิดการตอบสนองที่เหมาะสมต่อไป
ในการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่าน chemical synapse เมื่อกระแสประสาท หรือ action potential
เคลื่อนมายังบริเวณปลาย axon ของ presynaptic cell action potential จะไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปยัง
postsynaptic cell ได้ โดยตรง จึงต้ องส่งสัญญาณผ่านสารเคมี แล้ วให้ สารเคมีน้ันเคลื่อนไปยัง postsynaptic
cell เมื่อ postsynaptic cell ได้ รับสารเคมีน้ันแล้ วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าในภายหลัง

ภาพที่ 7 การส่งกระแสประสาทผ่าน synapse






การถ่ายทอดกระแสประสาทผ่าน chemical synapse มีองค์ประกอบในการทางานที่ควรทราบ ดังนี้
Synaptic vesicle หมายถึงโครงสร้ างคล้ ายถุงที่ใช้ บรรจุสารเคมีเพื่อส่งผ่าน synapse
Neurotransmitter หรือ สารสื่อประสาท หมายถึงสารเคมีท่ใี ช้ ในการถ่ายทอดสัญญาณระหว่างเซลล์
ประสาท
Receptor หมายถึงโครงสร้ างที่เยื่อเซลล์ของ postsynaptic cell ที่ทาหน้ าที่เป็ นตัวรับที่มีความจาเพาะ
ต่อสารเคมีท่ี presynaptic cell ส่งออกมา
Ion channel หมายถึงโครงสร้ างบนเยื่อเซลล์ของ postsynaptic cell ที่ทาหน้ าที่เป็ นช่องให้ ประจุผ่าน
เข้ าออกเซลล์ได้ และเป็ นส่วนหนึ่งของ receptor

เรามาเริ่มดูกลไกการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่าน chemical synapse ด้ วยการติดตามจากตัวอย่างการ
ส่งกระแสประสาทโดยอาศัยสารสื่อประสาทชนิด acetylcholine
เมื่อกระแสประสาท หรือ action potential เคลื่อนมายังบริเวณปลาย axon ของ presynaptic cell
action potential จะชักนาให้ เยื่อเซลล์บริเวณปลาย axon เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์แบบ
depolarization ที่บริเวณปลาย axon นี้ จะมีสารสื่อประสาทบรรจุอยู่ในถุง synaptic vesicle
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าแบบ depolarization จะทาให้ เกิดการนาแคลเซียมไอออนเข้ าสู่เซลล์
และแคลเซียมจะไปกระตุ้นให้ synaptic vesicle เคลื่อนมาที่เยื่อเซลล์บริเวณ synapse และมีผลต่อเนื่องทาให้
เกิดการปลดปล่อยสารสื่อประสาทจากถุง synaptic vesicle ผ่านกระบวนการ exocytosis ทาให้ สารสื่อประสาท
ลอยออกไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์
ที่เยื่อเซลล์ของ postsynaptic cell จะมี receptor ซึ่งเป็ นตัวรับที่จาเพาะต่อสารสื่อประสาทของ
presynaptic cell อยู่ ซึ่ง receptor ของสารสื่อประสาททุกชนิด นอกจากจะทาหน้ าที่เป็ นตัวรับสารเคมีแล้ ว ยัง
ทาหน้ าที่เป็ น ion channel ควบคุมการผ่านเข้ าออกของประจุด้วย
เมื่อมีการจับกันอย่างจาเพาะเกิดขึ้นระหว่างสารสื่อประสาทและ
receptor จะทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของ receptor และเกิดการเปิ ดช่องให้ ประจุผ่านเข้ าออกเซลล์ได้
เมื่อ acetylcholine จับกับ receptor จะทาให้ ช่องโซเดียมเปิ ดออก ทาให้ โซเดียมไอออนที่มีอยู่มาก
ภายนอกเซลล์ ไหลเข้ าสู่ภายในเซลล์อย่างรวดเร็ว
เมื่อมีโซเดียมไอออน (ประจุบวก) ไหลเข้ าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จะทาให้ ภายในเซลล์มี
ประจุสทุ ธิเป็ นลบน้ อยลงเมื่อเทียบกับเซลล์ประสาทในระยะพัก เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์แบบ
depolarization ขึ้นซึ่งถ้ าหาก depolarization ถึงระดับ threshold ก็จะทาให้ เกิด action potential ต่อไปได้
ในบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์จะมีเอนไซม์ท่สี ามารถย่อยสลายสารสื่อประสาทที่จับกับ receptor แล้ ว
เพื่อนาเอาสารเคมีหมุนเวียนกลับไปใช้ ใหม่ และยังป้ องกันไม่ให้ สญ
ั ญาณกระแสประสาทอยู่นานจนเกินไปอีก
ด้ วย
การถ่ายทอดกระแสประสาทผ่าน chemical synapse ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าแบบค่อย
เป็ นค่อยไป หรือ graded potential ซึ่งอาจเรียกให้ จาเพาะต่อบริเวณที่พบว่า synaptic potential

การเปลีย่ นแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยือ่ เซลล์แบบ IPSP และ EPSP ของเซลล์ประสาทหลังไซแนปส์
เซลล์ประสาทแต่ละชนิดอาจใช้ สารสื่อประสาทแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมี receptor ที่จาเพาะของ
ตนเอง การที่ receptor ทาหน้ าที่เป็ น ion channel ด้ วย ทาให้ สารสื่อประสาทแต่ละชนิดควบคุมการผ่านเข้ า
ออกของประจุไม่เหมือนกัน สัญญาณที่ส่งผ่าน chemical synapse จากเซลล์ประสาทต่างชนิดกัน จึงทาให้
เกิดผลการตอบสนองที่แตกต่างกัน
ถ้ าสารสื่อประสาทจับกับตัวรับที่ postsynaptic cell แล้ วทาให้ เกิดการนาประจุบวกเข้ าจนทาให้ เกิด
depolarization จะเรียกการเปลี่ยนแปลง
ศักย์ไฟฟ้ าว่า Excitatory Postsynaptic
potential หรือ EPSP
แต่ถ้าสารสื่อประสาทจับกับตัวรับที่
postsynaptic cell แล้ วทาให้ เกิดการนาประจุ
บวกออก หรือ นาประจุลบเข้ า จนทาให้ เกิด
hyperpolarization จะเรียกการเปลี่ยนแปลง
ศักย์ไฟฟ้ าว่าเป็ น Inhibitory Postsynaptic
ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของ postsynaptic cell แบบ excitatory
potential หรือ IPSP
postsynaptic potential: EPSP และ inhibitory postsynaptic potential: IPSP

การประมวลผลระดับเซลล์
ในสภาวะที่เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีเซลล์ประสาทอื่นจานวนมากมา synapse ด้ วย หากเซลล์
ประสาทที่มา synapse ส่งสัญญาณที่ทาให้ เกิดการกระตุ้น หรือ EPSP มาพร้ อมๆ กันหลายเซลล์ในเวลา
เดียวกัน ในที่น้ ี คือ E1 และ E2 อาจทาให้ ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทที่รับคาสั่งเปลี่ยนแปลงจนถึง
threshold และทาให้ เกิด action potential ได้
หากเซลล์ประสาทอื่นๆ ที่มา synapse ส่งสัญญาณที่ทาให้ เกิดการกระตุ้น หรือ EPSP ในที่น้ ี คือ E1
มาพร้ อมกับเซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณที่ทาให้ เกิดการยับยั้ง หรือ IPSP ในที่น้ ีคือ I1 ก็จะทาให้ ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อ
เซลล์ของเซลล์ประสาทที่รับคาสั่งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีการตอบสนองใดๆ เกิดขึ้น
เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จึงมีความสามารถในการประมวลผลระดับเซลล์ได้ และมีการตอบสนองที่
เหมาะสมต่อสถานการณ์
ทีม่ า
นพดล กิตนะ. 2555. คู่มือประกอบสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง สมองสัตว์และคน. ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โครงการตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 2547. ชีววิทยา สัตววิทยา 1. ด่านสุทธาการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร.
http://www.bio.miami.edu/tom/courses/bil255/bil255goods/15_mempot.html

คาอธิบายศัพท์
Action potential

กระแสประสาท หรือ การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของเซลล์
ประสาทและเซลล์กล้ ามเนื้อ ทาให้ ประจุสทุ ธิของเซลล์เป็ นลบน้ อยลง
(หรือกลายเป็ นบวก) เมื่อเทียบกับเซลล์ในระยะพัก หรือ อาจเรียกว่า
เป็ น depolarization รูปแบบหนึ่ง Action potential แตกต่างจาก
depolarization ทั่วไป ตรงที่
1. เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ได้ รับการกระตุ้นจนศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์เปลี่ยนแปลง
ถึงค่า threshold เท่านั้น
2. มีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงกว่ามาก จนทาให้ ประจุสทุ ธิเป็ นบวก
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ วทาให้ ได้ ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์สงู สุดเพียงค่า
เดียวเท่านั้น ไม่มีการแปรตามความแรงของการกระตุ้น

Chemical synapse

Synapse ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทโดยใช้ สญ
ั ญาณ
สารเคมี ในที่น้ ีคือ สารสื่อประสาทที่หลั่งจาก presynaptic cell ซึ่งมีผลต่อ
กิจกรรมของ postsynaptic cell

Electrical synapse

synapse ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทโดยใช้ สญ
ั ญาณไฟฟ้ า
ในที่น้ ีคือ action potential ที่ส่งจาก presynaptic cell ไปยัง postsynaptic
cell ผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์ชนิด gap junction

Excitatory postsynaptic potential

ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของ postsynaptic cell เมื่อได้ รับสัญญาณจาก
presynaptic cell แล้ วทาให้ มีประจุสทุ ธิเป็ นลบน้ อยลงเมื่อเทียบกับเซลล์
ประสาทในระยะพัก โดยค่าศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
จะแปรตามความแรงของตัวกระตุ้น

Gap junction

โครงสร้ างของเซลล์ท่เี กิดจากโปรตีน มีลักษณะเป็ นช่องเชื่อมต่อไซ
โทพลาซึมของเซลล์ท่อี ยู่ติดกัน ทาให้ ไอออนและสารโมเลกุลเล็กสามารถ
ไหลผ่านจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้

Graded potential

การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทและเซลล์
กล้ ามเนื้อ ทาให้ ประจุสทุ ธิของเซลล์แตกต่างจากเซลล์ในระยะพัก โดยค่า
ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ภายหลังการเปลี่ยนแปลง จะแปรตามความแรงของ
ตัวกระตุ้น

Inhibitory postsynaptic potential

ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของ postsynaptic cell เมื่อได้ รับสัญญาณจาก
presynaptic cell แล้ วทาให้ มีประจุสทุ ธิเป็ นลบมากขึ้นเมื่อเทียบกับเซลล์
ประสาทในระยะพัก โดยค่าศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
จะแปรตามความแรงของตัวกระตุ้น

Ion channel

ช่องบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ท่เี ป็ นทางผ่านเข้ า -ออกเซลล์ของไอออน
โดยทั่วไปมีความจาเพาะกับชนิดของไอออนที่ผ่านเข้ า-ออก

Neurotransmitter

สารสื่อประสาท หรือ สารส่งผ่านประสาท หมายถึงสารเคมีท่ี presynaptic
cell ใช้ ติดต่อกับ postsynaptic cell ผ่านทาง synapse

Postsynaptic cell

เซลล์ประสาทที่รับสัญญาณกระแสประสาทจาก synapse

Presynaptic cell

เซลล์ประสาทที่นาสัญญาณกระแสประสาทมายัง synapse

Receptor

โครงสร้ างที่ผิวเยื่อเซลล์ หรือ ภายในเซลล์เป้ าหมาย ทาหน้ าที่จับอย่าง
จาเพาะกับสัญญาณสารเคมีแล้ วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์
เป้ าหมายนั้น ๆ

Synapse

จุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทสองเซลล์ ที่ช่วยให้ การเปลี่ยนแปลง
ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของเซลล์หนึ่งมีผลกระทบต่อศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของ
อีกเซลล์หนึ่ง

All-or-none

คาคุณศัพท์แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า ถ้ าเกิดก็จะ
เกิดสูงสุด หรือ ไม่เกิดเลย

Continuous conduction

การนากระแสประสาทอย่างต่อเนื่องไปตาม axon ชนิดที่ไม่มี myelin
sheath หุ้ม เนื่องจาก action potential ที่เกิดบนเยื่อเซลล์ทาให้ เยื่อเซลล์
ตาแหน่งใกล้ เคียงเกิด depolarization ถึง threshold และเกิดเป็ น action
potential ต่อเนื่องกันไปเป็ นลาดับ

Functional unit

หน่วยทางานของระบบใดระบบหนึ่ง เช่น เซลล์เป็ นหน่วยทางานของ
สิ่งมีชีวิต หรือ ในที่น้ ีหมายถึงเซลล์ประสาทเป็ นหน่วยทางานของระบบ

ประสาท
Graded potential

การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทและเซลล์
กล้ ามเนื้อ ทาให้ ประจุสทุ ธิของเซลล์แตกต่างจากเซลล์ในระยะพัก โดยค่า
ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ภายหลังการเปลี่ยนแปลง จะแปรตามความแรงของ
ตัวกระตุ้น

Membrane potential

ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ ซึ่งเป็ นสมบัติ
พื้นฐานของเซลล์ทุกชนิดในร่างกายของสัตว์

Myelin sheath

ชั้นของเยื่อเซลล์ท่พี ันรอบ axon แล้ วปิ ดกั้นการแลกเปลี่ยนสารระหว่าง
axon ของเซลล์ประสาทกับของเหลวภายนอกเซลล์ เซลล์ท่สี ามารถ
ดัดแปลงโครงสร้ างให้ เป็ น myelin sheath ได้ คือเซลล์ในเนื้อเยื่อ
ประสาทที่ทาหน้ าที่ช่วยการทางานของเซลล์ประสาท เช่น Schwann cell
และ oligodendrocyte

Neuron

เซลล์ประสาท หรือ เซลล์ในระบบประสาทที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ศักย์ไฟฟ้ าเยื่อเซลล์ และทาหน้ าที่จาเพาะในการสร้ างและส่งกระแส
ประสาท

Node of Ranvier

Axon บริเวณที่เป็ นรอยต่อระหว่าง myelin sheath จึงมีเยื่อเซลล์สมั ผัส
กับของเหลวภายนอกเซลล์ และสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนสารระหว่าง
ภายใน axon กับของเหลวภายนอกเซลล์ได้

Resting membrane potential

ความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างภายในเซลล์และภายนอกเซลล์ในสภาวะที่ไม่
มีปัจจัยภายนอกมากระตุ้น โดยทั่วไปใช้ กบั เซลล์ประสาทและเซลล์
กล้ ามเนื้อ

Saltatory conduction

การนากระแสประสาทแบบกระโดดไปตาม axon ที่มี myelin sheath หุ้ม
เนื่องจากเกิด action potential ได้ เฉพาะบริเวณรอยต่อของ myelin
sheath หรือ node of Ranvier ซึ่งเป็ นบริเวณที่สมั ผัสกับของเหลว
ภายนอกเซลล์ และมี ion channel หนาแน่น

