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ระบบทุกระบบของร่ างกายมี
การท างานประสานกันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนใน
ร่างกาย ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อก็
เป็นระบบที่ มี ส่ วนส าคัญ  ในการ
ด ารงชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ 
การตอบสนองที่เหมาะสมเพื่อรักษา
สมดุลของร่างกาย

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย



ระบบประสาท (Nervous System)

• ความส าคัญของระบบประสาท (Nervous System)
• โครงสร้างของระบบประสาท
• การท างานของระบบประสาท
• วิธีการดูแลและรักษาระบบประสาทให้ท างานตามปกติ



ระบบประสาท ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท 
ซึ่งท าหน้าที่ควบคุม และประสานการท างาน ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
ให้ด าเนินไปด้วยดี 

ความส าคัญของระบบประสาท (Nervous System)

ระบบประสาท จึงมีความส าคัญต่อ
ร่างกาย คือ เป็นตัวควบคุมการท างาน 
และ รับความรู้สึกของอวัยวะทุกส่วน
ในร่างกาย รวมถึงความรู้สึกส านึกคิด
อารมณ์และความทรงจ าต่าง ๆ

https://www.shutterstock.com/th/search/nervous+system



ระบบประสาทเป็นระบบศูนย์กลางที่ควบคุมการท างานของร่างกาย 
ระบบประสาทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

โครงสร้างของระบบประสาท

https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/12-1-structure-and-function-of-the-nervous-system/

1. ระบบประสาทส่วนกลาง 
(Central Nervous System)

2. ระบบประสาทส่วนปลาย
(Peripheral Nervous System)

3. ระบบประสาทอัตโนมัติ
(Autonomic Nervous System)



1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) 

ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ได้แก่ สมอง 
และไขสันหลัง

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tp12308

สมอง

ไขสันหลัง



1.1 สมอง (Brain) 

https://www.researchgate.net/figure/The-three-parts-of-the-brain-Hindbrain-Midbrain-and-Forebrain-Image-source_fig1_337186250

เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ อยู่ใน
กะโหลกศีรษะ สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง และสมอง
ส่วนท้าย

สมอง

สมองส่วนหน้า สมองส่วนกลาง สมองส่วนท้าย

สมองส่วนหน้า 

สมองส่วนกลาง
สมองส่วนท้าย



https://www.adsi.info/forebraintechnique.htm

1.1.1  สมองส่วนหน้า (Forebrain) มีหน้าที่ ดังนี้

1) เกี่ยวข้องกับความคิด ความจ า เชาว์
ปัญญา เป็นศูนย์กลางควบคุมการท างาน
ด้านต่าง ๆ เช่น การสัมผัส การพูด การมองเห็น 
รับรส การได้กลิ่น และการท างานของกล้ามเนื้อ

2) เป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทที่ผ่าน
เข้าออก และแยกกระแสประสาทไปยังสมอง

3) เป็นศูนย์ควบคุมกระบวนการต่าง ๆ 
ของร่างกาย เช่น ความหิว ความดันโลหิต ความ
ต้องการทางเพศ การหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ 
และการแสดงอารมณ์ความรู้สึก



https://www.adsi.info/forebraintechnique.htm

1.1.2  สมองส่วนกลาง (Midbrain) มีหน้าที่

ท าหน้าที่รับส่งกระแสประสาทระหว่างสมอง
ส่วนหน้ากับส่วนท้าย บริเวณส่วนบนของส่วน
สมองส่วนกลางจะแบ่งออกเป็น 4 พู เรียกว่า 
ออพติดโลม (Optic lobe) โดยมีหน้าที่ควบคุม

การเคลื่อนไหวของนัยน์ตา ท าให้ลูกตา
กลอกไปมาได้ ควบคุมการปิดขอบรูม่านตา ใน
เวลาที่มีแสงสว่างเข้มมาก และน้อย



https://www.adsi.info/forebraintechnique.htm

1.1.3  สมองส่วนท้าย (Hindbrain) มีหน้าที่ ดังนี้

1) ควบคุมการเคี้ ยวอาหาร การหลั่ ง
น้ าลาย การเคลื่อนไหวของใบหน้า และควบคุม
การหายใจ 

2) ควบคุมการท างานของระบบประสาท
อัตโนมัติ เช่น การหายใจ ความดันโลหิต 
การกลืน การจาม การสะอึก และการอาเจียน

3) ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
และควบคุมการทรงตัวของร่างกาย



1.2 ไขสันหลัง (Spinal Cord) 

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

ไขสันหลัง เป็นส่วนที่ต่ออกมาจากก้านสมอง 
อยู่ภายในกระดูกสันหลัง มีหน้าที่ถ่ายทอดกระแส
ประสาทระหว่างสมองและส่วนต่าง ๆ ของ
ร่ า ง กาย  ร วมทั้ ง ค วบคุ มการ เกิ ดปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองต่อ

สิ่งกระตุ้นอย่างฉับพลันทันที เช่น ยกเท้าขึ้น 
เมื่อถูกหนามต าเท้า

สมองและไขสันหลัง จะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ และกระตุ้นความรู้สึกจากสิ่งเร้าทั้ง
ภายในและภายนอก แล้วส่งผ่านไปยังเส้นประสาที่กระจายตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย



2. ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) 

ระบบประสาทส่วนปลาย ได้แก่ 
เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไข
สันหลัง 

ท าหน้าที่รับและน าความรู้สึกเข้า
สู่ระบบประสาทส่วนกลาง

https://courses.lumenlearning.com/wsu-sandbox/chapter/parts-of-the-nervous-system/



2.1 เส้นประสาทสมอง 

https://www.scimath.org/lesson-biology/item/7048-nervous-system

เป็นเส้นประสาทที่แยกออกจาก
สมอง  ท า หน้ า ที่ รั บ ค ว ามรู้ สึ ก
เกี่ยวกับการได้กลิ่น การมองเห็น 
การเคลื่อนไหวของตา

2.2 เส้นประสาทไขสันหลัง 
เป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสัน
หลั ง  ท าหน้ าที่ ถ่ ายทอดกระแส
ประสาทไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เช่น แขน ขา 



3. ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System)
ระบบประสาทอัตโนมัติ ควบคุมการท างานของระบบประสาทที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของจิตใจให้เป็นเป็นตามปกติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

https://www.pinterest.com/pin/558094578822968108/visual-search/

3.1 ระบบประสาทซิมพาเทติก 
(Sympathetic Nerve) 

3.2 ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
(Parasympathetic Nerve) 



https://www.pinterest.com/pin/229965124704291840/

ระบบประสาทซิมพาเทติก และพาราเทติก จะท าหน้าที่ตรงข้ามกัน
เสมอเพื่อให้ร่างการอยู่ในภาวะปกติ

ระบบประสาทซิมพาเทติก 

เป็ นระบบประสาทที่ มั ก
กระตุ้นการท างานมากกว่า
ยับยั้งการท างาน เช่น หัว
ใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นแรงเมื่อ
ตกใจกลัว

ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 

เป็นระบบประสาทที่มักจะ
ยับยั้งการท างานมากกว่า
กระตุ้นการท างาน เช่น ลด
อัตราการเต้นของหัวใจลง
เมื่อคลายความตกใจกลัว



การท างานของระบบประสาท ประกอบด้วย

การท างานของระบบประสาท

https://depositphotos.com/vector-images/sense-organs.html

1. อวัยวะรับความรู้สึก (Sense Organs)

รับรู้ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส ได้แก่ ตา 
หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และกล้ามเนื้อ

2. เส้นประสาท (Nerves) 

ท าหน้าที่รับและส่งกระแสประสาท หรือ กระแส
ความรู้สึกต่าง ๆ ของร่างกาย ผ่านเข้าสู่ไขสันหลังไปยัง
สมอง และจากสมองไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 



https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/brain-tumours/brain-and-spinal-cord

3. สมอง (Brain) และไขสันหนัง (Spinal Cord) 

สมองควบคุมความคิด ความจ า และความรู้สึก เช่น 
การเห็น การได้ยิน กลิ่น รส สัมผัส ส่วนไขสันหลังจะ
เป็นทางผ่านของกระแสประสาทไปสู่อวัยวะท่อนล่าง

4. ประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous) 

ควบคุมการย่อยอาหาร การเต้นของหัวใจและกิจกรรมอื่น ๆ ถ้าระบบประสาท
อัตโนมัติท างานผิดปกติ อาจท าให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไป ความดันโลหิต
ต่ าหรือสูง ระบบการย่อยอาหารผิดปกติท าให้เกิดอาการ เช่น ท้องผูกหรือท้องเสีย 
ท้องอืดอาหารไม่ย่อย



1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

วิธีการดูแลและรักษาระบบประสาทให้ท างานตามปกติ

https://www.pholfoodmafia.com/



2. พักผ่อนให้เพียงพอ เข้านอนแต่หัวค่ า ตื่น
นอนตั้งแต่เข้า จะท าให้สมองเจริญเติบโตเต็มที่

3. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้
ระบบประสาทสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สังเกตหรือส ารวจความผิดปกติของระบบ
ประสาท เช่น ปวดศีรษะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา ซึม 
หมดสติ ชัก

5. ไม่สูบบุหรี่ เพราะอาจท าให้เกิดโรคมะเร็ง
ปอดและถุงลมโป่งพอง

6. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ ที่อาจท าให้เกิด
อันตรายต่อสมอง ไขสันหลังและเส้นประสาท

https://www.pholfoodmafia.com/



ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)

• ความส าคัญของระบบต่อมไร้ท่อ 
(Endocrine System)

• วิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้
ท่อให้ท างานตามปกติ



ความส าคัญของระบบ
ต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ 
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต แ ล ะ
พัฒนาการของวัยรุ่น

ต่อมไร้ท่อมีความส าคัญต่อร่างกายในการควบคุมอวัยวะภายในร่างกายให้ท างาน
สัมพันธ์กัน และควบคุมการท างานของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยการสร้างและ
หลั่งสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมน (Hormone) ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการ
เจริญเติบโต

https://www.hormone.org/what-is-endocrinology/the-endocrine-system

ความส าคัญของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) 



ต่อมไร้ท่อในร่างกายมีหลายต่อม ซึ่งจะท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่แตกต่างกันออกไป 
ซึ่งมีทั้งหมด 8 ต่อม ดังนี้

https://byjus.com/biology/endocrine-glands/

ต่อมใต้สมอง ต่อมไพเนียล 

ต่อมไทรอยด์

ต่อมไทมัส

ต่อมหมวกไต 
ตับอ่อน 

ต่อมเพศ Gonad gland

Parathyroid gland ต่อมพาราไทรอยด์




 











https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/pituitary-gland

1.  ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) 

ตั้งอยู่ในกะโหลกศีรษะบริเวณใต้สมอง ผลิตฮอร์โมนควบคุม การเจริญเติบโตของ
ร่างกาย (Growth hormone) โดยเฉพาะกระดูกและกล้ามเนื้อ ต่อมใต้สมองแบ่งเป็น 
2 ส่วน 



ต่อมใต้สมอง

1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง 

ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการท างาน

ของอวัยวะสืบพันธุ์ และควบคุมการ

เจริญเติบโตของร่างกาย

ผลิตฮอร์โมนเพศหญิง ท าหน้าที่

กระตุ้นมดลูกให้บีบตัวขณะคลอดบุตร 

และกระตุ้นการหลั่งน้ านมในระหว่าง

เลี้ยงบุตร ในเพศชายจะช่วยในการหลั่ง

อสุจิและฮอร์โมนที่ช่วยรักษาสมดุลของ

น้ าในร่างกาย



https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/thyroid

2. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) 

ตั้งอยู่ด้านหน้าของล าคอ ผลิตฮอร์โมนชื่อว่า ไทรอกซิน (Thyroxine) โดยใช้
ไอโอดีนเป็นตัวสร้างช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท 
ฮอร์โมนไทรอกซินช่วยคควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย



https://health.mthai.com/knowledge/22277.html

ถ้าต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ 
ท าให้ร่างกายมีไทรอกซินน้อยเกินไป 
ในวัยเด็กจะมีร่างกาย เตี้ย แคระ
แกร็น พูดช้า โตช้า พุงยื่น ปัญญาอ่อน 
ในผู้ ใหญ่มี อ าการบวมที่ มื อ  เท้ า 
ใบหน้า ผิวแห้ง ความจ าเสื่อม เกิด
โรคคอพอก

ถ้าในร่างกายมีไทรอกซินมากเกินไป ร่างกายจะซูบผอม น้ าหนักลด กินจุ อ่อนแอ 
เป็นโรคคอพอกเป็นพิษ



https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/parathyroid

3. ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland)

เป็นต่อมเล็ก ๆ 4 ต่อม อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ 
(Parathyroid Hormone) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความสมดุลของธาตุแคลเซียม 
(Calcium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) ในกระแสเลือดให้คงที่



https://www.verywellhealth.com/thymus-gland-overview-4582270

4. ต่อมไทมัส (Thymus gland) 

ตั้งอยู่ในทรวงอกส่วนบน ในวัยเด็กต่อมนี้จะมีขนาดใหญ่ แต่เมื่ออายุมากขึ้นจะ
เล็กลงและฝ่อไปในที่สุด ต่อมนี้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ร่างกาย



https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/adrenal-glands

5. ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) 

ลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยว อยู่ส่วนบนของไตทั้ง 2 ข้าง ข้าง
ละ 1 ต่อม ผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลิน (Adrenalin) เมื่อเวลาโกรธหรือกลัว ต่อมนี้จะผลิต
ฮอร์โมนออกมามากว่าปกติ ท าให้กล้ามเนื้อมีแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ ต่อมหมวกไต 
ยังผลิตฮอร์โมนเพศชายและ
เพศหญิง  ถ้ าต่อมนี้ท างาน
ผิดปกติ จะท าให้ เด็กชายมี
พัฒนาการทางเพศเร็ วขึ้ น 
เด็กหญิงมีลักษณะทางเพศ
ค่อนไปทางเพศชาย



https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/pancreas

6. ตับอ่อน (Pancreas) 

เป็นส่วนหนึ่งของต่อมไร้ท่อที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร ผลิตฮอร์โมน อินซูลิน 
(Insulin) เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือด โดยเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคส (Glucose) ให้
เป็นไกลโคเจน (Glycogen) เก็บไว้ที่ตับ ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ระดับปกติ

ถ้าตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยกว่า
ปกติก็จะท าให้มีระดับน้ าตาลใน
เลือดสูง เกิดเป็นโรคเบาหวาน แต่
ถ้าผลิตอินซูลินมากเกินไป ปริมาณ
น้ าตาลในเลือดจะต่ ากว่าปกติ ท าให้
หิวง่าย ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก 
พูดจาสับสน 



https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/pineal-gland

7. ต่อมไพเนยีล (Pineal gland) 

ตั้งอยู่ในสมอง เป็นต่อมเล็ก ๆ รูปไข่หรือกรวยมีหน้าที่ยับยั้ง การเจริญเติบโตของ
อวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ ควบคุมมิให้เด็กมีความรู้สึกทางเพศเร็ว
เกินไป



https://www.webmd.com/women/guide/ovarian-pain-causes-diagnosis-treatments#1

8. ต่อมเพศ (Gonad gland) 

ในเพศชาย คือ อันฑะ ในเพศหญิง คือ รังไข่ มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์และ
ฮอร์โมนท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมและพัฒนาการทางเพศ



https://www.adsi.info/forebraintechnique.htm

8.1 ต่อมเพศชายหรืออันฑะ

มีหน้าที่ผลิตอสุจิและฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน (Testosterone) ควบคุมการ
เจริญเติบโตของอวัยวะเพศชายและลักษณะทั่วไปของชาย ได้แก่ มีหนวด เครา มีขน
รักแร้ หน้าแข้ง การหลั่งอสุจิ มีความต้องการทางเพศ



https://www.hormone.org/your-health-and-hormones/glands-and-hormones-a-to-z/glands/ovaries

8.2 ต่อมเพศหญิง หรือรังไข่ 

มีหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรน (Estrogen and Progesterone)

ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของอวัยวะเพศหญิง ได้แก่ การมีหน้าอก สะโพก
ขยาย มีการตกไข่และมีประจ าเดือน นอกจากนั้น ฮอร์โมนเอสโทรเจน จะท าหน้าที่หยุด
การตกของไข่ไม่ให้ไข่สุกระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันการมีประจ าเดือนระหว่างตั้งครรภ์



1. รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อต่อมไร้ท่อ เช่น

- แคลเซียม ได้จาก นม ถั่วเหลือน 
ปละปลาตัวเล็กตัวน้อย

- ฟอสเฟส ได้จาก กุ้ ง  ปู  เมล็ด
ทานตะวัน ใบขี้เหล็ก มะระขี้นก ข้าวโอ๊ต

- เหล็ก ได้จาก ตับ เลือดหมู ไข่
แดง ถั่วเมล็ดแห้ง ผักสีเขียวเข้ม 

- ไอโอดีน

วิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ

https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=1448&language=English



2. ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย
3. พักผ่อนให้เพียงพอ ควรนอนหลับวันละ
ไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง
4. หลี ก เ ลี่ ย ง ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบกับต่อมไร้ท่อ
5. สังเกตและส ารวจร่างกายของตนเองอยู่
เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษา
แพทย์

วิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ

https://www.success.com/whats-most-important-sleep-exercise-or-diet/



ระบบสืบพันธุ์ (Reprotuctive System)

• อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
• อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง
• วิธีการการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์



ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)

ระบบสืบพันธ์ุ เป็นระบบที่เกี่ยวกับการเพิ่มจ านวนของสิ่งมีชีวิตให้มาก
ขึ้นตามธรรมชาติและเป็นการทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ตายไป เพื่อให้ด ารง
เผ่าพันธุ์ไว้ได้ ซึ่งการสืบพันธ์ุของมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ต้อง
อาศัยอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง



1.  อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

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



1.1 อัณฑะ (Testis) 

เป็นต่อมที่มีลักษณะคล้ายรูปไข่ อยู่ในถุงหุ้มอัณฑะ เพศชายที่มีร่างกายปกติ จะมี 
2 ต่อม ท าหน้าที่สร่างตัวอสุจิ (Sperm) ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย และสร้างฮอร์โมน
เพศชายคือเทสทอสเทอโรน (testosterone) ท าหน้าที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพส
ชาย เช่น การมีหนวด มีขนขึ้นที่รักแร้ เสียงแตกห้าว

1.2 ถุงหุ้มอัณฑะ (Scrotum) 

ท าหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะในการสร้างตัวอสุจิ ซ่ึงตัวอสุจิจะเจริญได้ดีใน
อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิของร่างกายประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส



1.3 หลอดเก็บตัวอสุจิ (Epididymis) 

มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ ขดทบไปมารูปร่างคล้ายลูกน้ าตัวเต็มวัย ท าหน้าที่เก็บตัว
อสุจิที่เจริญเต็มที่ ก่อนที่จะส่งผ่านไปยังหลอดน าตัวอสุจิ

1.4 หลอดน าตัวอสุจิ (Vas deferens) 

เป็นท่ออยู่ถัดจากส่วนล่างของหลอดเก็บตัวอสุจิ มีอยู่ 2 ท่อ ท าหน้าที่ล าเลียงตัว
อสุจิไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุจิ

1.5 ต่อมสร่างน้ าเลี้ยงอสุจิ (Seminal Vesicle) 

ท าหน้าที่สร้างอาหารเพื่อใช้เลี้ยงตัวอสุจิ เช่น น้ าตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีน
โกลบูลิน และสร้างของเหลวมาผสมกับตัวอสุจิเพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสมส าหรับตัวอสุจิ



1.6 ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) 

ท าหน้าที่หลั่งสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ เข้าไปในท่อปัสสาวะเพื่อท าลายฤทธิ์กรด
ในท่อปัสสาวะ ท าให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับตัวอสุจิ

1.7 ต่อมคาวเปอร์ (Cowper’ gland) 

ท าหน้าที่หลังสารไปหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะที่เกิดการกระตุ้นทางเพศ ท าให้ตัว
อสุจิเคลื่อนที่ได้เร็ว และยังท าหน้าที่ช าระล้างกรดของน้ าปัสสาวะที่เคลือบท่อปัสสาวะ 
ท าให้ตัวอสุจิไม่ตายก่อนในขณะที่เคลื่อนออกมา การหลั่งน้ าอสุจิแต่ละครั้ง จะมีตัวอสุจิ
เฉลี่ยประมาณ 350-500 ล้านตัว



ปริมาณน้ าอสุจิและตัวอสุจิแตกต่างกันไป
ตามความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย เชื้อ
ชาติ และสภาพแวดล้อม ผู้ที่มีอสุจิต่ ากว่า 30 
ล้านตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีตัวอสุจิที่
มีรูปร่างผิดปกติมากกว่าร้อยละ 25 จะมี
โอกาสเป็นหมันได้ ตัวอสุจิเมื่อออกสู่ภายนอก
จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 2-3 ชั่วโมง แต่ถ้าอยู่ใน
มดลูกของผู้หญิงจะอยู่ได้นานประมาณ 24-48 
ชั่วโมง ตัวอสุจิจะมีค่า pH ประมาณ 7.35-
7.50 มีสภาวะค่อนข้างเป็นด่าง



2. อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

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 มีน้ าหนักประมาณ 2-3 กรัม มี 2 อัน อยู่บริเวณปีกมดลูก แต่ละข้างท า
หน้าที่

2.1.1 ผลิตไข่ (Ovum) โดยปกติไข่ซึ่งเป็นเซลล์

สืบพันธุ์เพศหญิงจะสุกเดือนละ 1 ใบจากรังไข่ แต่ละ

ข้างสลับกันทุกเอน และออกจากรังไข่ทุกรอบเดือน 

(โดยประมาณ 28 วัน ) เรียกว่า การตกไข่ (การมี

ประจ าเดือน) เพศหญิงจะมีการผลิตไข่เริ่มตั้งแต่อายุ 

11 ปี จนถึงอายุประมาณ 45-50 ปี จึงจะหยุดผลิต



2.1 รังไข่ (Ovary)

2.1.2  สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ซึ่งมีอยู่หลาย
ชนิดที่ส าคัญ ได้แก่

1) เอสโทรเจน (Estrogen) เป็นฮอร์โมนที่
ท าหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับมดลูก ช่องคลอด ต่อน้ านม 
และควบคุมการเกิดลักษณะต่างๆ ของเพศหญิง เช่น 
เสียงเล็กแหลม สะโพกผาย 

2) โพรเจสเทอโรน (Progesterone) เป็น
ฮอร์โมนที่ท างานร่วมกับฮอร์โมนเอสโทรเจน ท าหน้าที่
ควบคุมเกี่ยวกับการเจริญของมดลูก การเปลี่ยนแปลง
เยื่อบุมดลูกเพื่อเตรียมรับไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว



2.2 ท่อน าไข่ (Oviduct) หรือปีกมดลูก (Fallopian tube) 

เป็นท่อที่เชื่อมระหว่างรังไข่ทั้ง 2 ข้าง กับมดลูก มีกล้ามเนื้อซึ่งบีบรัดตัวเสมอ มี
ความยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่
มดลูก โดยมีปลายข้างหนึ่งเปิดอยู่ใกล้กับรังไข่ เรียกว่า ปากตา (Funnel) บุด้วยเซลล์ที่
มีขนสั้น ๆ ท าหน้าที่พัดโบกไข่ที่ตกมาจากรังไข่ให้เข้าไปในท่อน าไข่ ท่อน าไข่เป็นบริเวณ
ที่อสุจิจะเข้าปฏิสนธิกับไข่

https://www.planbwellness.com/is-ovulation-possible-blocked-fallopian-tubes/



2.3 มดลูก (Uterus) 

มีรูปร่างคล้ายชมพู่ กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร 
หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวาร
หนัก ภายในเป็นโพรง ผนังเป็นกล้ามเนื้อ เรียบหนา ยืดหดได้มากเป็นพิเศษ 
ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ชั้น คือ 

- ชั้นนอก เป็นเยื่อยาง ๆ ปกคลุมด้านนอกมดลูก
- ชั้นกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่หนาและขยายตัวได้มากในเวลาตั้งครรภ์
- ชั้นในสุด เรียกว่า เยื่อบุมดลูก มีลักษณะเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว 
มดลูก ท าหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว และเป็นที่เจริญเติบโตของ

ทารกในครรภ์



2.3 มดลูก (Uterus) 

มีรูปร่างคล้ายชมพู่ กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร 
หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยู่ในบริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวาร
หนัก ภายในเป็นโพรง ผนังเป็นกล้ามเนื้อ เรียบหนา ยืดหดได้มากเป็นพิเศษ 
ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ชั้น คือ 

- ชั้นนอก เป็นเยื่อยาง ๆ ปกคลุมด้านนอกมดลูก
- ชั้นกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่หนาและขยายตัวได้มากในเวลาตั้งครรภ์
- ชั้นในสุด เรียกว่า เยื่อบุมดลูก มีลักษณะเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว 
มดลูก ท าหน้าที่เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว และเป็นที่เจริญเติบโตของ

ทารกในครรภ์



2.4 ช่องคลอด (Vagina) 

เป็นท่อยาวจากปากช่องคลอดไปจนถึงปากมดลูก อยู่ระหว่างท่อปัสสาวะและทวาร
หนัง ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูก เป็นทางออกของทารกเมื่อครบ
ก าหนดคลอด และยังเป็นช่องให้ประจ าเดือนระบายออกมาสู่ภายนอก ที่ปากช่องคลอด
มีเย่ือพรหมจารีปิดอยู่ด้านบนของช่องคลอด

• การตกไข่ (Ovulation) คือการที่ไข่
สุกและออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อน าไข่
ในช่วงกึ่งกลางของรอบเดือน

• การมีประจ าเดือน (menstruation)
เกิดจากผนังมดลูกลอกตัวเมื่อไข่
ไม่ได้รับการผสม

https://www.news-medical.net/health/What-is-Ovulation.aspx



วิธีการการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์

1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ าเสมอ โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
2. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
3. งดดื่มเครื่องเดือนที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
4. พักผ่อนให้เพียงพอ ท าจิตใสใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
5. ท าความสะอาดร่างกายและอวัยวะเพศอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
6. สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และอย่าให้รัดแน่นจนเกินไป
7. ไมใ่ช้เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว และเครื่องนุ่งห่มร่วมกับผู้อื่น
8. ไมส่่ าส่อนทางเพศ
9. เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกับอวัยวะเพศ ควรรับปรึกษาแพทย์


