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ในอดีตเรื่องความฝนจะมีการนําไปใชทางคลินิคโดยไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีของฟรอยดเปนหลักที่วา
ความฝนมีบทบาทสําคัญตอพยาธิสภาพของ neurotic symptom และ disorder หลายๆอยางเมื่อความทรงจําที่ถูก
เก็บกดเหลานี้ถูกเปดเผยออกมา จะชวยใหอาการของโรคดีขึ้น แตในปจจุบันมีคําถามที่คัดคานทฤษฎีของฟรอยดที่
ยังไมมีคําตอบแตชัดในหลายมุม เชน กายวิภาคทางระบบประสาทที่เก่ียวของกับการนอนหลับและความฝน การ
ศึกษาพฤติกรรมของสัตวทดลองเกี่ยวกับ cognition, memory และ perception ตางๆที่มีสวนตอการเกิดความฝน
เพ่ือนํามาปรับใชกับมนุษย

ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงความฝนในประเด็นดังนี้
- Basic sleep physiology, stage of sleep
- An activation-Synthesis Hypothesis of Dream Process

; state of the brain during dreaming sleep
; an animal model of brain during dream state
; histological feature of relevance to the periodic triggering of the dreaming sleep state generator

Basis sleep physiology
 การนอนหลับเปนผลจากากรลด sensory input ที่เก่ียวกับ  wakefulness และกระตุน sensory input เชน
warmth, satiation เปนผลใหลดการทํางานของ RAS บริเวณ forebrain  ซึ่ง  neurotransmitter ที่สําคัญเกี่ยวกับ
การนอน คือ serotonin, GABA

Stage ของการนอนแบงตามลักษณะ EEG ไดดังนี้ (ดูรูป 1.9-1)
1. Waking ลักษณะ  EEG คือ low-voltage, fast มี rapid eye movement  และมีการทํางานของ
     กลามเนื้อ
2. Slow wave sleep ลักษณะ EEG คือhigh – voltage, slow มีการทํางานของกลามเนื้ออยูบาง ไมมี

rapid eye movement
3. Desynchronize sleep (REM sleep) ลักษณะ EEG คือlow-voltage, fast มี rapid eye movement

และมี  Pontogeniculooccipital (PGO) wave หรือเรียกวา paradoxical sleep หรือ D sleep ซึ่งเปน
ชวงที่เกิดความฝนและจดจําได, muscle atonia  อาจพบ penile erection ได
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State of the brain during dreaming sleep    (รูปที่ 3,14-1,14-4)
D sleep หรือ REM sleep พบได 3-15 % ของการนอน ขึ้นกับ species

จุดเริ่มตนคือ pontogeniculooccipital (PGO) wave ทําใหเกิด muscle atonia รวมกับ muscle twitches เปน
จังหวะเปนรอบ สําหรับในคนหนึ่งรอบเทากับ 90 นาที การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถสังเกตไดจาก EEG, และ
EMG โดยเมื่อความตางศักยของ brain stem reticular neuron เพ่ิมจาก –58 mv เปน -50 mv เกิด
depolarization
ถือวา D sleep  Waking นั้นเปนภาวะที่ถูกกระตุน คือ activated state   

นอกจากนี้ยังมีสมองสวนอื่นที่เก่ียวของ ไดแก
Peri locus ceruleus complex ซึ่งประกอบดวย neuron ที่ active มักเปนกลุม cholinergic neuron  cortex

สงกระแสประสาทไป  cortex และ thalamus
          Neuron อ่ืนที่ไมใช cholinergic ก็จะสงกระแสประสาทตอไปยัง magnocellular nucleus กอใหเกิด muscle
atonia โดยผานไปทั้ง 2 ดานคือ ascending  และ descending  ดาน descending เปนกลุม glycinergic neuron สง
ตอไปยัง cranial nerve และ spinal cord โดยไปทําใหเกิด hyperpolarized และ muscle atonia สวนดาน ascending
Neuron นั้น ทําหนาที่กระตุน desynchronization of PS และ peri Lc-  complex

กลับมาพูดถึง cholinergic neuron  laterodorsal  pedunculopontine tegmental (LDT/PPT) nuclei ที่สง
ไปยัง thalamus, basal forebrain ,posterior hypothalamus  lateral preoptic area กลุมเซลประสาทเหลานี้มีความ
แตกตางกันมากในดาน electrophysiology สวนหนึ่งมีการกระตุนเพิ่มขึ้นทั้งในชวง PS และ waking สวนนอยมีการ
ทํางานขณะ waking และ SWS กอนที่จะเริ่ม PGO activity ตอไป

บริเวณ  peri aqueductal gray  matter (PAG) เมื่อมีพยาธิสภาพบริเวณนี้จะทําใหเกิด hypersomnia
ในชวง PS  การไดรับ GABA antagonist ทําใหลดปริมาณ PS อยางมากเชื่อวาบริเวณนี้เปน GABA ceptive
neuron ซึ่งจะมีบทบาทในการเกิด PS ดวย

An animal model of brain during dream state
การศึกษาในแมว   เปนตนแบบในการทําความเขาใจ REM sleep ในมนุษย พบวามีการลดสัดสวนของ

aminergic และเพ่ิม cholinergic activity ในการเกิด REM sleep บริเวณ pons (PGO wave) ดาน  ascending    
มีการสงกระแสประสาทกระตุนสมองสวนบนรวมทั้งการมองและการควบคุม saccadic eye movement และ
association cortex ซึ่งเปนบริเวณที่เก่ียวของกับ memory อยางไรก็ตามยังไมสามารถศึกษาถึง mental aspect ชวง
หลับฝนจากสัตวทดลองได

Histological feature of relevance to the periodic triggering of dreaming sleep state generator
1. paramedian reticular giant cell ที่สงกระแสจากดานทายไปยังสวนตนของสมอง เช่ือวาเปนตนกําเนิดที่สําคัญ
2. raphe neuron  ซึ่งเปน serotonin neuron เช่ือวามีสวนในการควบคุมการสงกระแสกระตุน corollary discharge

system ดวย นอกจากนี้ยังมี locus ceruleus ที่ประกอบดวย Norepinephrine neuron รวมทํางานอีกเชนกัน
โดยสรุป activation-synthesis Hypothesis of dreaming สรุปไดดังนี้ (รูป 14-1)
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1. forebrain ถูกกระตุนผานทาง midbrain reticular formation ซึ่งยังทําหนาที่ รวมไปถึงชวง waking ดวย
2. spinal reflex จนถูก inhibit ผานทาง  bulbar reticular formation, LC
3. occulomotor และ vestibular system จนถูกกระตุนเปนระยะๆจาก pontine reticular formation วงจรนี้มี

ตนกําเนิดจากในสมองแลวขยายไป forebrain ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง แตก็มีบางขณะที่เกิด disorganize
เก่ียวของกับ eye movement

4. ขณะที่เกิด activation จาก internal information ก็มีการยับยั้ง exteroceptive ที่จะเกิดตอ motor &sensory
system

    สําหรับ formal characteristic of dream นั้น พบวามีปริมาณ sensation ตามลําดับคือ
visual 100 %
auditory   65 %
vestibular    8 %

     temperature   4 %
 tactile   1 %

olfactory   1 %
gustatory   1 %

จากขอมูลนี้ทําใหคิดวาความรูสึกดานการเห็น การไดยิน มีการทํางานของสมองเกี่ยวของอยูแนนอน แต
สําหรับ vestibules sensation นั้นมีเปอรเซ็นตสูงพอสมควร ซึ่งการรับรูนี้ไมไดพบบอยๆในชีวิตประจําวันหรือ
ในอดีตที่จะเกี่ยวโยงกับความทรงจํา จึงเช่ือวาอาจมีการกระตุนจากภายนอกหนวยเซลลประสาท อยางไรก็ตาม
ความรูที่ไดนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับโรคที่เก่ียวของกับการนอนหลับในทางจิตเวช โดยการรักษาดวยยา
เชน depression, narcolepsy, REM sleep behavior disorder และจากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาก็ยังไมมีมูลใดที่
จะอธิบายไดตรงประเด็น จึงทําใหทฤษฎีของฟรอยดยังคงมีบทบาทตอ dreaming sleep ตอไป
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