
 
ระบบทุกระบบของร่างกายมีการทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพ่ือให้อวัยวะทุกส่วนใน

ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อก็เป็นระบบที่มีส่วนสำคัญในการ
ดำรงชีวิตที่เก่ียวข้องกับการสั่งการ การตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย 

 

ระบบประสาท (Nervous System) 
 

ความสำคัญของระบบประสาท (Nervous System) 
ระบบประสาท ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งทำหน้าที่ควบคุม และประสานการ

ทำงาน ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ให้ดำเนินไปด้วยดี  
ระบบประสาท จึงมีความสำคัญต่อร่างกาย คือ เป็นตัวควบคุมการทำงาน และ รับความรู้สึกของ

อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย รวมถึงความรู้สึกสำนึกคิดอารมณ์และความทรงจำต่าง ๆ 
 

โครงสร้างของระบบประสาท 
ระบบประสาทเป็นระบบศูนย์กลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย ระบบประสาทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

 1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 
 2. ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) 
 3. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) 

 
รปูท่ี 1 ระบบประสาท 

ที่มา : https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/peripheral-nervous-system 

หน่วยที่ 1 

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 



1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง 
 1.1 สมอง (Brain) เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื ่น ๆ อยู่ในกะโหลกศรีษะ สมองแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย 

 
รปูท่ี 2 ส่วนต่าง ๆ ของสมอง 

 

 
รูปที่ 3 ตำแหน่งของสมองส่วนต่าง ๆ 

ทีม่า : https://www.quora.com/What-are-the-3-main-sections-of-the-human-brain-called-and-
what-are-their-separate-functions 

 
  1.1.1 สมองส่วนหน้า (Forebrain) มีหน้าที่ ดังนี้ 
   1) เกี่ยวข้องกับความคิด ความจำ เชาว์ปัญญา เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงาน 

ด้านต่าง ๆ เช่น การสัมผัส การพูด การมองเห็น รับรส การได้กลิ่น และการทำงานของกล้ามเนื้อ 
   2) เป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออก และแยกกระแสประสาทไปยัง

สมอง 
   3) เป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ความหิว ความดันโลหิต 

ความต้องการทางเพศ การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ และการแสดงอารมณ์ความรู้สึก 
 
 

สมอง

สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย



  1.1.2 สมองส่วนกลาง (Midbrain) มีหน้าที่ 
   ทำหน้าที่รับส่งกระแสประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้าย บริเวณส่วนบนของ

ส่วนสมองส ่วนกลางจะแบ่งออกเป็น 4 พู เร ียกว ่า ออพติดโลม (Optic lobe) โดยมีหน้าที ่ควบคุม 
การเคลื่อนไหวของนัยน์ตา ทำให้ลูกตากลอกไปมาได้ ควบคุมการปิดขอบรูม่านตา ในเวลาที่มีแสงสว่างเข้มมาก 
และน้อย 

  1.1.3 สมองส่วนท้าย (Hindbrain) มีหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ควบคุมการเคี้ยวอาหาร การหลั่งน้ำลาย การเคลื่อนไหวของใบหน้า และควบคุม

การหายใจ  
   2) ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ  เช่น การหายใจ ความดันโลหิต  

การกลืน การจาม การสะอึก และการอาเจียน 
   3) ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย และควบคุมการทรงตัวของร่างกาย 
 1.2 ไขสันหลัง (Spinal Cord)  
  ไขสันหลัง เป็นส่วนที่ต่ออกมาจากก้านสมอง อยู่ภายในกระดูกสันหลัง มีหน้าที่ถ่ายทอด

กระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งควบคุมการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อ 
สิ่งกระตุ้นอย่างฉับพลันทันที เช่น ยกเท้าขึ้น เมื่อถูกหนามตำเท้า 

  สมองและไขสันหลัง จะเป็นศูนยก์ลางการรับรู้ และกระตุ้นความรู้สึกจากสิ่งเร้าทั้งภายในและ
ภายนอก แล้วส่งผ่านไปยังเส้นประสาที่กระจายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 

 
รูปที่ 4 ไขสันหลัง 

ที่มา : https://www.saintlukeskc.org/health-library/spinal-cord-injury 



2. ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System)  
 ระบบประสาทส่วนปลาย ได้แก่ เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง ทำหน้าที่รับและ 

นำความรู้สึกเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ 

 
รูปที่ 5 ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) 

ที่มา : https://courses.lumenlearning.com/wsu-sandbox/chapter/parts-of-the-nervous-system/ 
 
 2.1 เส้นประสาทสมอง เป็นเส้นประสาทที่แยกออกจากสมอง ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับ 

การได้กลิ่น การมองเห็น การเคลื่อนไหวของตา 
 2.2 เส้นประสาทไขสันหลัง เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง ทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแส

ประสาทไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น แขน ขา  
3. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System)  
 ระบบประสาทอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานของระบบประสาทที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ

ให้เป็นเป็นตามปกติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
 3.1 ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic Nerve) เป็นระบบประสาทที ่มักกระตุ้น 

การทำงานมากกว่ายับยั้งการทำงาน เช่น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นแรงเมื่อตกใจกลัว 
 3.2 ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic Nerve) เป็นระบบประสาทที่มักจะ

ยับยั้งการทำงานมากกว่ากระตุ้นการทำงาน เช่น ลดอัตราการเต้นของหัวใจลงเมื่อคลายความตกใจกลัว 
 ระบบประสาทซิมพาเทติก และพาราเทติก จะทำหน้าที่ตรงข้ามกันเสมอเพ่ือให้ร่างการอยู่ในภาวะ

ปกต ิ



 
รูปที่ 6 ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/565905509422505343/ 
 

การทำงานของระบบประสาท 
การทำงานของระบบประสาท ประกอบด้วย 
1. อวัยวะรับความรู้สึก (Sense Organs) รับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส ได้แก่ ตา หู 

จมูก ลิ้น ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ 
2. เส้นประสาท (Nerves) ทำหน้าที่รับและส่งกระแสประสาท หรือ กระแสความรู้สึกต่าง ๆ ของ

ร่างกาย ผ่านเข้าสู่ไขสันหลังไปยังสมอง และจากสมองไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
3. สมอง (Brain) และไขสันหนัง (Spinal Cord) สมองควบคุมความคิด ความจำ และความรู้สึก 

เช่น การเห็น การได้ยิน กลิ่น รส สัมผัส ส่วนไขสันหลังจะเป็นทางผ่านของกระแสประสาทไปสู่อวัยวะท่อนล่าง 
4. ประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous) ควบคุมการย่อยอาหาร การเต้นของหัวใจและ

กิจกรรมอื่น ๆ ถ้าระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติ อาจทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไป  



ความดันโลหิตต่ำหรือสูง ระบบการย่อยอาหารผิดปกติทำให้เกิดอาการ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสีย ท้องอืด
อาหารไม่ย่อย 
 

วิธีการดูแลและรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ 
 1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
 2.  พักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนแต่หัวค่ำ ตื่นนอนตั้งแต่เข้า จะทำให้สมองเจริญเติบโตเต็มที่ 
 3.  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ระบบประสาทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.  สังเกตหรือสำรวจความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา ซึม หมด
สติ ชัก 
 5.  ไม่สูบบุหรี่ เพราะอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพอง 
 6.  ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท 
 

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) 
 

ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)  
 ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 
 ต่อมไร้ท่อมีความสำคัญต่อร่างกายในการควบคุมอวัยวะภายในร่างกายให้ทำงานสัมพันธ์กัน  และ
ควบคุมการทำงานของร่างกายให้อยู ่ในภาวะสมดุล โดยการสร้างและหลั ่งสารเคมีที ่เรียกว่าฮอร์โมน 
(Hormone) ซึ่งทำหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมการเจริญเติบโต 
 ต่อมไร้ท่อในร่างกายมีหลายต่อม ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีท้ังหมด 8 ต่อม 
ดังนี้ 
 1. ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ตั้งอยู่ในกะโหลกศีรษะบริเวณใต้สมอง ผลิตฮอร์โมนควบคุม 
การเจริญเติบโตของร่างกาย (Growth hormone) โดยเฉพาะกระดูกและกล้ามเนื้อ ต่อมใต้สมองแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ส่วนประกอบต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) 
 
 2. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ตั ้งอยู ่ด ้านหน้าของลำคอ ผลิตฮอร์โมนชื ่อว่า ไทรอกซิน 
(Thyroxine) โดยใช้ไอโอดีนเป็นตัวสร้างช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท ฮอร์โมน
ไทรอกซินช่วยคควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย  
  ถ้าต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ทำให้ร่างกายมีไทรอกซินน้อยเกินไป ในวัยเด็กจะมีร่างกาย เตี้ย 
แคระแกร็น พูดช้า โตช้า พุงยื่น ปัญญาอ่อน ในผู้ใหญ่มีอาการบวมที่มือ เท้า ใบหน้า ผิวแห้ง ความจำเสื่อม 
เกิดโรคคอพอก 
  ถ้าในร่างกายมีไทรอกซินมากเกินไป ร่างกายจะซูบผอม น้ำหนักลด กินจุ อ่อนแอ เป็นโรคคอพอก
เป็นพิษ 
 3. ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland) เป็นต่อมเล็ก ๆ 4 ต่อม อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ 
ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ (Parathyroid Hormone) ทำหน้าที่เกี ่ยวกับการควบคุมความสมดุลของธาตุ
แคลเซียม (Calcium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) ในกระแสเลือดให้คงท่ี 
 4.  ต่อมไทมัส (Thymus gland) ตั้งอยู่ในทรวงอกส่วนบน ในวัยเด็กต่อมนี้จะมีขนาดใหญ่ แต่เมื่อ
อายุมากขึ้นจะเล็กลงและฝ่อไปในที่สุด ต่อมนี้ทำหน้าที่เก่ียวกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย 
 5. ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) มีล ักษณะคล้ายรูปสามเหลี ่ยมหรือรูปพระจันทร์เส ี ้ยว  
อยู่ส่วนบนของไตทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1 ต่อม ผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลิน (Adrenalin) เมื่อเวลาโกรธหรือกลัว ต่อม
นี้จะผลิตฮอร์โมนออกมามากว่าปกติ ทำให้กล้ามเนื้อมีแรงมากขึ้น 
  นอกจากนี้ ต่อมหมวกไต ยังผลิตฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง ถ้าต่อมนี้ทำงานผิตปกติ จะทำให้
เด็กชายมีพัฒนาการทางเพศเร็วขึ้น เด็กหญิงมีลักษณะทางเพศค่อนไปทางเพศชาย 

ต่อมใต้สมอง

1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง 

ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงาน

ของอว ัยวะส ืบพ ันธุ์  และควบค ุมการ

เจริญเติบโตของร่างกาย 

ผลิตฮอร์โมนเพศหญิง ทำหน้าที่

กระตุ้นมดลูกให้บีบตัวขณะคลอดบุตร และ

กระตุ้นการหลั่งน้ำนมในระหว่างเลี้ยงบุตร 

ในเพศชายจะช่วยในการหลั ่งอส ุจ ิและ

ฮอร์โมนที่ช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย 



 6.  ตับอ่อน (Pancreas) เป็นส่วนหนึ่งของต่อมไร้ท่อที ่ตั ้งอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร  
ผลิตฮอร์โมน อินซูลิน (Insulin) เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือด โดยเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส 
(Glucose) ให้เป็นไกลโคเจน (Glycogen) เก็บไว้ที่ตับ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระดับปกติ 
  ถ้าตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยกว่าปกติก็จะทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง  เกิดเป็นโรคเบาหวาน 
แต่ถ้าผลิตอินซูลินมากเกินไป ปริมาณน้ำตาลในเลือดจะต่ำกว่าปกติ ทำให้หิวง่าย ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก 
พูดจาสับสน  
 7.  ต่อมไพเนียล (Pineal gland) ตั้งอยู่ในสมอง เป็นต่อมเล็ก ๆ รูปไข่หรือกรวยมีหน้าที ่ยับยั้ง 
การเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ ควบคุมมิให้เด็กมีความรู้สึกทางเพศเร็วเกินไ 
 8.  ต่อมเพศ (Gonad gland) ในเพศชายคืออันฑะ ในเพศหญิงคือรังไข่ มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์
และฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมและพัฒนาการทางเพศ 
  8.1 ต่อมเพศชายหรืออันฑะ มีหน้าที่ผลิตอสุจิและฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน (Testosterone) 
ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศชายและลักษณะทั่วไปของชาย ได้แก่ มีหนวด เครา มีขนรักแร้  
หน้าแข้ง การหลั่งอสุจิ มีความต้องการทางเพศ 
  8.2 ต่อมเพศหญิง หรือรังไข่ มีหน้าที ่ผลิตไข่และฮอร์โมนเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรน 
(Estrogen and Progesterone) ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของอวัยวะเพศหญิง ได้แก่ การมี
หน้าอก สะโพกขยาย มีการตกไข่และมีประจำเดือน นอกจากนั้น ฮอร์โมนเอสโทรเจน จะทำหน้าที่หยุดการตก
ของไข่ไม่ให้ไข่สุกระหว่างตั้งครรภ์ เพ่ือป้องกันการมีประจำเดือนระหว่างตั้งครรภ์ 
 

วิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ 
 1. รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อต่อมไร้ท่อ เช่น 
  -  แคลเซียม ได้จาก นม ถั่วเหลือน ปละปลาตัวเล็กตัวน้อย 
  -  ฟอสเฟส ได้จาก กุ้ง ปู เมล็ดทานตะวัน ใบขี้เหล็ก มะระข้ีนก ข้าวโอ๊ต  
  -  เหล็ก ได้จาก ตับ เลือดหม ูไข่แดง ถั่วเมล็ดแห้ง ผักสีเขียวเข้ม  
  -  ไอโอดีน 
 2. ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย 
 3.  พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง 
 4.  หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับต่อมไร้ท่อ 
 5.  สังเกตและสำรวจร่างกายของตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ 
 
  



ระบบสืบพันธุ ์(Reprotuctive System) 
 
 ระบบสืบพันธุ์ เป็นระบบที่เกี ่ยวกับการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นตามธรรมชาติและเป็น  
การทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ตายไป เพื่อให้ดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้ ซึ่งการสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์แบบ
อาศัยเพศ ต้องอาศัยอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง 
 1.  อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย 
  อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 
รูปที่ 8 โครงสร้างอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชาย 

ที่มา : http://www.idoctorhouse.com/wp-content/uploads/2016/06/Physiology-Reproductive-male.png 
 
  1.1 อัณฑะ (Testis) เป็นต่อมที่มีลักษณะคล้ายรูปไข่ อยู่ในถุงหุ้มอัณฑะ เพศชายที่มีร่างกาย
ปกติ จะมี 2 ต่อม ทำหน้าที่สร่างตัวอสุจิ (Sperm) ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย และสร้างฮอร์โมนเพศชายคือ
เทสทอสเทอโรน (testosterone) ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพสชาย เช่น การมีหนวด มีขนขึ้นที่
รักแร ้เสียงแตกห้าว 
  1.2 ถุงหุ้มอัณฑะ (Scrotum) ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิ  ซึ่งตัว
อสุจิจะเจริญได้ดีในอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส 
  1.3 หลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ ขดทบไปมารูปร่างคล้ายลูกน้ำตัว
เต็มวัย ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิที่เจริญเต็มที่ ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังหลอดนำตัวอสุจิ 
  1.4 หลอดนำตัวอสุจิ (Vas deferens) เป็นท่ออยู่ถัดจากส่วนล่างของหลอดเก็บตัวอสุจิ มีอยู่ 2 
ท่อ ทำหน้าที่ลำเลียงตัวอสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ 



  1.5 ต่อมสร่างน้ำเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle) ทำหน้าที่สร้างอาหารเพื่อใช้เลี้ยงตัวอสุจิ เช่น 
น้ำตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีนโกลบูลิน และสร้างของเหลวมาผสมกับตัวอสุจิเพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสม
สำหรับตัวอสุจิ 
  1.6 ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) ทำหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ เข้าไปในท่อ
ปัสสาวะเพ่ือทำลายฤทธิ์กรดในท่อปัสสาวะ ทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ 
  1.7 ต่อมคาวเปอร์ (Cowper’ gland) ทำหน้าที่หลังสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการ
กระตุ้นทางเพศ ทำให้ตัวอสุจิเคลื่อนที่ได้เร็ว และยังทำหน้าที่ชำระล้างกรดของน้ำปัสสาวะที่เคลือบท่อปัสสาวะ 
ทำให้ตัวอสุจิไม่ตายก่อนในขณะที่เคลื่อนออกมา การหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้ง จะมีตัวอสุจิเฉลี่ยประมาณ 350-
500 ล้านตัว 
  ปริมาณน้ำอสุจิและตัวอสุจิแตกต่างกันไปตามความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย  เชื้อชาติ และ
สภาพแวดล้อม ผู้ที่มีอสุจิต่ำกว่า 30 ล้านตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีตัวอสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติมากกว่า
ร้อยละ 25 จะมีโอกาสเป็นหมันได้ ตัวอสุจิเมื่อออกสู่ภายนอกจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 2-3 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ใน
มดลูกของผู้หญิงจะอยู่ได้นานประมาณ 24-48 ชั่วโมง ตัวอสุจิจะมีค่า pH ประมาณ 7.35-7.50 มีสภาวะ
ค่อนข้างเป็นด่าง 
 2. อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 
ภาพแสดงโครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 
  อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 
รูปที่ 9 โครงสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง 

ที่มา : http://www.idoctorhouse.com/wp-content/uploads/2016/06/Physiology-Reproductive-female.png 
 

 



  2.1 รังไข่ (Ovary) มีลักษณะรูปร่างคล้ายเม็ดมะม่วงหินพานต์ ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร มีน้ำหนักประมาณ 2-3 กรัม มี 2 อัน อยู่บริเวณปีกมดลูก แต่ละข้าง ทำหน้าที ่
   2.1.1 ผลิตไข่ (Ovum) โดยปกติไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงจะสุกเดือนละ 1 ใบจากรังไข่ 
แต่ละข้างสลับกันทุกเอน และออกจากรังไข่ทุกรอบเดือน (โดยประมาณ 28 วัน ) เรียกว่า การตกไข่ (การมี
ประจำเดือน) เพศหญิงจะมีการผลิตไข่เริ่มตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึงอายุประมาณ 45-50 ปี จึงจะหยุดผลิต 
   2.1.2 สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมีอยู่หลายชนิดที่สำคัญ ได้แก่ 
    1)  เอสโทรเจน (Estrogen)  เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับมดลูก ช่องคลอด 
ต่อน้ำนม และควบคุมการเกิดลักษณะต่างๆ ของเพศหญิง เช่น เสียงเล็กแหลม สะโพกผาย  
    2) โพรเจสเทอโรน (Progesterone) เป็นฮอร์โมนที่ทำงานร่วมกับฮอร์โมนเอสโทรเจน 
ทำหน้าที่ควบคุมเก่ียวกับการเจริญของมดลูก การเปลี่ยนแปลงเยื่อบุมดลูกเพ่ือเตรียมรับไข่ท่ีได้รับการผสมแล้ว 
  2.2 ท่อนำไข่ (Oviduct) หรือปีกมดลูก (Fallopian tube) เป็นท่อที่เชื่อมระหว่างรังไข่ทั้ง 2 
ข้าง กับมดลูก มีกล้ามเนื้อซึ่งบีบรัดตัวเสมอ มีความยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่
ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูก โดยมีปลายข้างหนึ่งเปิดอยู่ใกล้กับรังไข่ เรียกว่า ปากตา (Funnel) บุด้วยเซลล์ที่มี
ขนสั้น ๆ ทำหน้าที่พัดโบกไข่ที่ตกมาจากรังไข่ให้เข้าไปในท่อนำไข่ ท่อนำไข่เป็นบริเวณที่อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับ
ไข ่
  2.3 มดลูก (Uterus) มีรูปร่างคล้ายชมพู่ กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 
เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก 
ภายในเป็นโพรง ผนังเป็นกล้ามเนื้อ เรียบหนา ยืดหดได้มากเป็นพิเศษ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ชั้น คือ  
   - ชั้นนอก เป็นเยื่อยาง ๆ ปกคลุมด้านนอกมดลูก 
   -  ชั้นกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่หนาและขยายตัวได้มากในเวลาตั้งครรภ์ 
   -  ชั้นในสุด เรียกว่า เยื่อบุมดลูก มีลักษณะเป็นที่ฝังตัวของไข่ท่ีปฏิสนธิแล้ว  
   มดลูก ทำหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว และเป็นที่เจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ 
  2.4 ช่องคลอด (Vagina) เป็นท่อยาวจากปากช่องคลอดไปจนถึงปากมดลูก อยู ่ระหว่างท่อ
ปัสสาวะและทวารหนัง ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูก เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนด
คลอด และยังเป็นช่องให้ประจำเดือนระบายออกมาสู่ภายนอก ที่ปากช่องคลอดมีเยื่อพรหมจารีปิดอยู่ด้านบน
ของช่องคลอด 
   การตกไข ่(Ovulatiori) คือการที่ไข่สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ในช่วงกึ่งกลางของรอบ
เดือน 
   การมีประจำเดือน (menstrustion) เกิดจากผนังมดลูกลอกตัวเมื่อไข่ไม่ได้รับการผสม 
 
 
 



วิธีการการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ 
 1.  ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
 2.  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
 3.  งดดื่มเครื่องเดือนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
 4.  พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใสใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
 5.  ทำความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  
 6.  สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และอย่าให้รัดแน่นจนเกินไป 
 7.  ไม่ใช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้อ่ืน 
 8.  ไม่ส่ำส่อนทางเพศ 
 9.  เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ควรรับปรึกษาแพทย์ 

 
 

 
 


