
ระบบสืบพันธ ุ์ 



ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง 

ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ุ และระบบต่อมไร้ท่อ 
 





แผนภาพการแสดงการจัดล าดับกลุ่มเซลล์  
ที่ประกอบเป็นระบบร่างกาย  



 มนุษย์จะด ารงอยู่ได้ด้วยการท างานของอวัยวะต่างๆ ทั้ งภายในและภายนอก
ร่างกาย การแบ่งส่วนประกอบของร่างกายออกเป็นระบบต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจการ
ท างานของระบบและอวัยวะท่ี เ ก่ียวข้องง่าย ข้ึน ระบบต่างๆ ในร่างกายต้องพ่ึงพาและ
ท างานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เ ช่น ระบบย่อยอาหารต้องมีน ้าย่อย ซ่ึงหลั่งออกมา
ภายใต้การควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท อาหารท่ีย่อยแล้วจะถูก         
ดูดซึมเข้า สู่ระบบไหลเวียนโลหิตเ พ่ือน าไปเก็บสะสมหรือส่งต่อไปยังเซลล์ต่างๆ    
เ ป็นต้น ดังนั้ นระบบทุกระบบในร่างกายต้องท างานสัมพันธ์กัน หากมีอวัยวะหรือ
ระบบใดท างานผิดปกติ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ ต่อเ น่ืองกันเป็นลูกโซ่ เ ช่น 
ความเครียดในระบบประสาทส่งผลให้การท างานของระบบย่อยอาหารผิดปกติไป
ด้วย เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี เราจึงต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ เสมอ 
เ พ่ือด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ  

ความส าคัญของกระบวนการสร้างเสริม และด ารงประสิทธิภาพ
การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  



1. รกัษาอนามัยส่วนบุคคล  

2. บริโภคอาหารใหถู้กตอ้งและเหมาะสม  

3. ออกก าลงักายสม า่เสมอ  

4. พกัผ่อนใหเ้พียงพอ  

5. ท าจิตในใหร้่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ  

6. หลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติดใหโ้ทษ  

7. ตรวจเช็คร่างกาย  

 

หลักการของกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ                 
การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย  



ระบบประสาท (NERVOUS SYSTEM) 

 ระบบประสาท คือ ระบบที่ประกอบดว้ย 

สมอง ไขสนัหลงั และเสน้ประสาททัว่ร่างกาย ซึ่งจะท า

หนา้ที่ร่วมกนัในการควบคมุการท างานและการรบั

ความรูส้กึของอวยัวะทกุสว่น รวมถงึความรูส้กึ นึกคิด 

อารมณ์ และความทรงจ าต่างๆ   

 สมองและไขสนัหลงัจะเป็นศูนยก์ลางคอยรบั

การกระตุน้จากสิง่เรา้ท ัง้ภายในและภายนอกร่างกาย 

แลว้สง่กระแสค าส ัง่ผ่านเสน้ประสาทที่กระจายอยู่ตาม

สว่นต่างๆ ของร่างกายใหท้ างานตามที่ตอ้งการ 



1. รวบรวมขอ้มูล ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย 

(sensory function)  

2. น าส่งขอ้มูลไปยงัระบบประสาทกลางเพื่อท าการวิเคราะห ์ 

3. วิเคราะหข์อ้มูล เพื่อใหมี้การตอบสนองที่ เหมาะสม 

(integrative function)  

4. ส ัง่งานไปยงัระบบต่างๆ เช่น กลา้มเน้ือ ต่อม หรืออว ัยวะ

อื่นๆใหม้ีการตอบสนองที่ เหมาะสม (motor function)  

 

หน้าที่ของระบบประสาท 



1. ระบบประสาทส่วนกลาง(Central nervous system)

ประกอบดว้ยสมองและไขสนัหลงัเป็นศูนยค์วบคุม และ

ประสานการท างานของร่างกายทั้งหมด 

2. ระบบประสาทส่วนปลาย(Peripheral nervous system) 

เป็นส่วนที่ติดต่อระหว่างระบบประสาทส่วนกลางและ             

ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ประกอบดว้ย เสน้ประสาทสมอง 

เสน้ประสาทไขสนัหลงั และระบบประสาทอตัโนมตัิ 

 

องค์ประกอบของระบบประสาท 



ระบบประสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System – CNS) 

ระบบประสาทสว่นกลาง ประกอบดว้ย  

1. สมอง (brain)  

2. ไขสนัหลงั (spinal cord)  

ซึ่งประกอบดว้ยเซลลป์ระสาทจ านวนมากมาย 

โดยระบบประสาทสว่นกลางจะคอยท าหนา้ที่

เป็นศูนยก์ลางควบคมุและประสานการท างาน

ของร่างกายทัง้หมด 



1. สมอง (Brain) 

    สมอง เป็นอวัยวะที่ส าคัญและ

สลบัซับซอ้นมาก มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆ 

ของระบบประสาทส่วนกลาง บรรจุอยู่

ภายในกะโหลกศีรษะ มีน ้าหนักโดยเฉลี่ย

ประมาณ 1.4 กิโลกร ัม และเป็นศูนยก์ลาง

ควบคุมระบบประสาททั้งหมด 



โครงสรา้งและหน้าที่ของสมอง  



1) เซรีบรมั หรือ สมองใหญ่ (Cerebrum) 

 เป็นสมองส่วนหน้าสุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ท าหน้าที่ เกี่ยวก ับ

ความจ า ความนึกคิด ไหวพริบ และความรูส้ึกผิดชอบ นอกจากน้ี               

ยังเป็นศูนยก์ลางควบคุมการท างานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย               

ที่อยู่ใตอ้ านาจจิตใจ เช่น ศูนย์ควบคุมการท างานของกลา้มเน้ือ               

การร ับสมัผัส การพูด การมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส            

1.1 สมองสว่นหนา้ (Forebrain) 



2.) ทาลามัส (Thalamus)  

 เป็นส่วนที่อยู่ดา้นหน้าของสมองส่วนกลางหรืออยู่ ขา้งๆ โพรงสมอง   

ท าหน้าที่ เป็นสถานีถ่อยทอดกระแสประสาทที่ร ับความรูส้ึก ก่อนที่ จะส่งไป

ยังสมองที่ เกี่ยวข ้องกบักระแสประสาทนั้น 

 กล่าวไดว้่า Thalamus เป็นสถานีสุดทา้ยในการจ่ายกระแส

ประสาทใหก้ ับสมอง และเป็นสถานีแรกที่ ร ับค าส ัง่จากสมองเพื่อจ่ายไปสู่

อวัยวะต่างๆ  

 นอกจากน้ี Thalamus ยังท าหน้าที่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม

ของเด็กแรกเกิดในขณะที่ สมอง Cerebrum ยังท างานไดไ้ม่เต็มที่ อีกดว้ย  

 

  

1.1 สมองสว่นหนา้ (Forebrain) 



3.) ไฮโพทาลามสั (Hypothalamus)  

 สมองส่วนน้ีอยู่ใต ้Thalamus ลงมาใกลก้ ับต่อมใตส้มอง 

(Pituitary gland) เซลลป์ระสาทของสมองบริเวณน้ีส่วนมากท าหน้าที่

สรา้งฮอร ์โมนประสาทหลายชนิดซึ่ งควบคุมต่อมใตส้มอง ท าหน้าที่ส าค ัญ 

คือ เป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การนอนหลบั การเตน้ของหวัใจ 

ความดันเลือด ความหิว ความอิ่ม นอกจากน้ีย ังมีหน้าที่ เป็นศูนยค์วบคุม

อารมณ์ และความรูส้ึกต่างๆ เช่น โศกเศรา้ ดีใจ ความรูส้ึกทางเพศ   

 

 

1.1 สมองสว่นหนา้ (Forebrain) 



 เป็นสมองที่ ต่อจากสมองส่วนหน้า เป็นสถานีร ับส่งประสาท ระหว่าง

สมองส่วนหน้ากบัส่วนทา้ยและส่วนหน้าก ับนัยน์ตา เช่น ท าใหลู้กตากลอก

ไปมาได ้ปิดเปิดม่านตาขณะที่มีแสงเขา้มามากหรือน้อย 

1.2 สมองสว่นกลาง (Midbrain) 



1. ซีรีเบลลมัหรือสมองเล็ก (Cerebellum) 

 เป็นสมองส่วนที่ อยู่ส่วนล่างของ Cerebrum รูปร่างเหมือนใบไม้

มีลกัษณะเป็นรอยหยกัย่น ชั้นนอกเป็นสีเทา ส่วนชั้นในเป็นสีขาว                       

ท าหน้าที่ ในการดูแลการท างานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย และกลา้มเน้ือ

ต่างๆ ใหป้ระสานสมัพนัธ ์ก ัน  อีกทั้งย ังเป็นตัวร ับกระแสประสาทจาก

อวัยวะควบคุมการทรงตัวของร่างกาย ซ่ึงอยู่ในหูชั้นใน และจากข้อต่อ 

และกลา้มเน้ือต่างๆ จึงเป็นส่วนส าคัญในการควบคุมการทรงตัวของ

ร่างกาย 

 

  

 

  

1.3 สมองสว่นทา้ย (Hindbrain) 



2. พอนส  ์(Pons) 

 เป็นส่วนของกา้นสมองที่อยู่ดา้นหน้าของ  Cerebrum ติดก ับสมอง

ส่วนกลาง ท าหน้าที่ควบคุมการท างานบางอย่าง เช่น 

ควบคุมการเคี้ ยว  การหล ัง่น ้าลาย  การเคลื่อนไหวบริเวณใบหน้า 

ควบคุมการหายใจ 

เป็นทางผ่านของกระแสประสาทระหว่าง Cerebrum กับ Cerebellum  

  และ ระหว่าง Cerebellum กับไขสนัหลงั 

 

  1.3 สมองสว่นทา้ย (Hindbrain) 



3. เมดุลลา ออบลองกาตา (Medulla Oblongata) 

  เป็นส่วนที่อยู่ ต่อจาก Pons ลงมา และเป็นส่วนสุดทา้ยของสมอง            

ท าหน้าที่ เ ช่ือมต่อระหว่างสมองกับไขสนัหลงั เป็นทางผ่านของกระแสประสาท

ระหว่างสมองกับไขสนัหลงั  

 นอกจากน้ียงัท าหน้าที่ ควบคุมกิจกรรมของระบบประสาทอตัโนมัติ 

และการท างานของอวัยวะภายในบางชนิด เช่น การเตน้ของหวัใจ                  

การหายใจ การหมุนเวียนเลือด การกลืน การไอ การจาม การขยายและ             

หดตัวของปอด การย่อยอาหาร การยืดและหดตัวของเสน้เลือด เป็นตน้   

1.3 สมองสว่นทา้ย (Hindbrain) 



 

รวมเรยีก Midbrain pons และ Medulla Oblongata  

ทัง้ 3 สว่นว่า กา้นสมอง 



2. ไขสนัหลงั (Spinal Cord) 

 เป็นสว่นที่ต่อจากสมองลงไปตามแนวช่อง

กระดูกสนัหลงั โดยเริ่มจากกระดูกสนัหลงัขอ้แรก

ไปจนถงึกระดูกบัน้เอวขอ้ที่ 2 ซึ่งมีความยาว

ประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวของกระดูกสนัหลงั 

และมีแขนงเสน้ประสาทแตกออกจากขอ้สนัหลงั

มากมาย ไขสนัหลงัจะมีเยื่อหุม้ 3 ชัน้ และมี

ของเหลวบรรจุอยู่ในเยื่อหุม้สมอง  



 ไขสนัหลงัท าหน้าที่ ร ับกระแสประสาทจากส่วน ต่างๆ ของร่างกาย

ส่งต่อไปยังสมอง และร ับกระแสประสาทตอบสนองจากสมองเพื่อส่งไป

ยังอว ัยวะต่างๆ ของร่างกาย  

 นอกจากน้ียงัควบคุมปฏิกิริยารีเฟลกซ์ (reflax action) หรือ

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเรา้อย่างกะทันหนัโดยไม่ตอ้งรอค าส ัง่จากสมอง 

เช่น เมื่อมือบังเอิญถูกไฟหรือของรอ้นจะรีบกระตุกมือหนีทันที                     

ซึ่ งปฏิกิริยารีเฟลกซ์น้ีเป็นปฏิกิริยาที่ส าค ัญที่แสดงใหเ้ห็นถึงพยาธิสภาพ

ของร่างกายเกี่ยวก ับระบบประสาท และแพทย์สามารถน ามาวินิจฉัยโรค

บางชนิดได้ 

 

โครงสร้างและหน้าที่ของไขสันหลัง  



 ระบบประสาทส่วนปลายประกอบดว้ย

หน่วยรบัความรูส้ึกทั้งหมด ท าหน้าที่น าความรูส้ึก

จากส่วนต่างๆ ของร่างกายเขา้สู่ระบบประสาท

ส่วนกลางไปยงัอวัยวะปฏิบติังาน ประกอบไป

ดว้ยเสน้ประสาทสมอง เสน้ประสาทไขสนัหลงั 

และประสาทระบบอตัโนมัติ  

  

2.ระบบประสาทส่วนปลาย 
(Peripheral Nervous System- PNS)  



2.1 เสน้ประสาทสมอง (cranial nerves )  

 มีอยู่ 12 คู่ ทอดมาจากสมองผ่านรู

ต่างๆ ของกะโหลกศีรษะไปเลี้ ยงบริเวณศีรษะ

และล าคอเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย  

 เสน้ประสาทร ับความรูส้ึก  

 เสน้ประสาทที่ท าหน้าที่ เกี่ยวก ับการเคลื่อนไหว  

และเสน้ประสาทที่ท าหน้าที่ รวม คือท ั้งร ับ

ความรูส้ึกและเกี่ยวก ับการเคลื่อนไหว 

 

2.ระบบประสาทส่วนปลาย 
(Peripheral Nervous System- PNS)  



2.2 เสน้ประสาทไขสนัหลงั  

 มีอยู่ 31 คู่ ออกจากไขสนั

หลงัเป็นช่วงๆ ผ่านรูระหว่างกระดูก

สนัหลงัไปสู่ร่างกาย แขน และขา จะ

ท าหน้าที่ รวม คือทั้งร ับความรูส้ึกและ

เกี่ยวก ับการเคลื่อนไหว 

 

2.ระบบประสาทส่วนปลาย 
(Peripheral Nervous System- PNS)  



2.3 ประสาทระบบอตัโนมัติ (autonomic nervous system )  

 เป็นระบบประสาทที่ควบคุมการท างานของอวัยวะที่อยู่ภายนอก

อ านาจของจิตใจโดยไม่รูส้ึกตัว เช่น การเตน้ของหวัใจ การเคลื่อนไหว

ของอวัยวะภายใน ผนังของหลอดเลือด และต่อมต่างๆ ศูนย์กลางการ

ควบคุมของระบบประสาทอตัโนมัติจะอยู่ในกา้นสมอง และส่วนที่อยู่ลึกลง

ไปในสมองที่ เรียกว่า ไฮโพทาลามัส ระบบประสาทอตัโนมัติท างานโดย

การประสานของเสน้ประสาทคู่หน่ึงซึ่ งมีการประสานงานอย่างใกลชิ้ดกบั

ฮอร ์โมนจากระบบต่อมไรท่้อ 

2.ระบบประสาทส่วนปลาย 
(Peripheral Nervous System- PNS)  



แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ระบบประสาทซิมพาเทติก  

 ระบบน้ีจะท างานในกรณีที่บุคคลตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน ร่างกายจะ

เกิดปฏิกิริยาตื่นตวัเพื่อเตรียมพรอ้มที่จะสูห้รือหนีจากสถานการณ์เหล่านั้น  

2. ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก  

 จะท างานควบคู่กบัระบบซิมพาเธติก เ ม่ือระบบซิมพาเธติกท างานสิ้ นสุดลง

ร่างกายพน้จากสภาวะฉุกเฉินไปแลว้ ระบบพาราซิมพาเธติกจะช่วยท าใหร่้างกาย

กล ับคืนสู่สภาวะปกติ นอกจากน้ีย ังกระตุน้ใหต่้อมอะดรีนัลหล ัง่ฮอร ์โมนนอร์อะดีนาลีน 

(Noradrenalin) เพื่อช่วยใหร่้างกายกล ับสู่ภาวะปกติอีกคร ั้ง 

  

2.3 ประสาทระบบอ ัตโนมัติ  ( ต่อ)  



ระบบพาราซิมพาเทติก 

ม่านตาหรี่ลง 

ต่อมน ้ าตาหยุดการท างาน 

น ้ าลายไหลปกต ิ

หวัใจเตน้ปกต ิ

ปอดหด / ขยายปกต ิ

ตบัและกระเพาะอาหารท างานมากข้ึน 

ล าไสท้ างานมากข้ึน 

กระเพาะปสัสาวะหดตวั 

อวยัวะเพศแข็งตวั 

ระบบซิมพาเทติก 

ม่านตาขยาย 

ต่อมน ้ าตาท างาน 

น ้ าลายและเหงือ่ถูกผลติออกมามาก 

หวัใจเตน้เรว็ 

ปอดหด / ขยายเพิม่ข้ึน 

ตบัและกระเพาะท างานนอ้ยลง 

ล าไสท้ างานนอ้ยลง 

กระเพาะปสัสาวะขยายตวั 

ถงุอณัฑะขยายตวัทนัท ี





1. หมัน่ส ารวจและดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม า่ เสมอ  

2. ระว ังไม่ให ้เกิดการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ  

3. ระมัดระว ัง ป้องก ันไม่ให ้เกิดโรคทางสมอง  

4. ออกก าล ังกายสม า่ เสมอเพื่อช่วยใหร้่างกายแข็งแรง 

5. เลือกร ับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาหารที่ ให ้

วิตามินบี 1 สูง เช่น ข ้าวกล ้อง ข ้าวซ ้อมมือ ถ ัว่ลิสง เครื่องในส ัตว์ 

6. หลีกเลี่ยงการร ับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ยา ชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อสมอง 

รวมทั้งยาเสพติดและเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ 

7. ถนอมและบ ารุงอว ัยวะต่างๆ ที่ เกี่ยวข ้องกบัระบบประสาท  

8. พักผ่อนใหเ้พียงพอ พยายามผ่อนคลายความเครียด 

การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพ  
การท างานของระบบประสาท  







1. ใหน้ักเรียนสรุปวิธีการสรา้งเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างาน

ของระบบประสาทของตนเอง พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ  

2. ใหน้ักเรียนออกแบบวิธีการบริหารสมองตนเองที่สามารถ                    

น าไปใช้ไดจ้ริงในชีวิตประจ าว ัน (บอกวิธีการหรือขั้นตอนพรอ้มทั้ง

อธิบายใหเ้ข ้าใจ อาจวาดภาพประกอบได ้) 

 

ค าถามฝึกคิด 


