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ปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนท่ี 1

เน้ือหาท่ีเรียน มีดงัน้ี
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพของระบบ

ประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ (4 ชัว่โมง)
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพฒันาการ

ทางเพศ (3 ชัว่โมง)
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกบัวยั (4 ชัว่โมง)

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภาวะโภชนาการท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ (2 ชัว่โมง)

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 วธีิการดูแลและควบคุมน ้าหนกั  (3 ชัว่โมง)

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (4 ชัว่โมง)



หน่วยการเรียนรูที้ ่1

กระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสทิธภิาพของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ

ความส าคญัของระบบประสาท (Nervous System)

ระบบประสาท ประกอบด้วย สมอง     
ไขสันหลงั และเส้นประสาท ท าหนา้ท่ีควบคุมและ
ประสานการท างานของระบบต่างๆในร่างกายให้
ด าเนินไปดว้ยดี

ระบบประสาท มีความส าคญัต่อร่างกาย คือ เป็นตวัควบคุมการท างานและ  
รับความรู้สึกของอวยัวะทุกส่วนในร่างกาย   รวมถึงความรู้สึกนึกคิด   อารมณ์และ  
ความทรงจ าต่างๆ



ระบบประสาท  แบ่งออกเป็น

1. ระบบประสาทส่วนกลาง (Central 
Nervous System) ประกอบดว้ย สมอง (Brain) 
และไขสันหลงั (Spinal Cord)

2. ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System) 
ประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง เส้นประสาทไขสันหลัง ระบบประสาท
อตัโนมติั ปมประสาท และปลายประสาท

ท าหน้าท่ี   รับ – ส่งกระแสประสาทส่วนกลางไปยงัเซลล์อ่ืนๆตาม
อวยัวะต่างๆของร่างกาย



การท างานของระบบประสาท  ประกอบด้วย

1. อวัยวะรับความรู้สึก (Sense Organs) รับความรู้สึกต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การสัมผสั ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน ผวิหนงั กลา้มเน้ือ

2. เส้นประสาท (Nerves) ท าหน้าที่รับและส่งกระแสประสาท



3. สมอง (Brain) และไขสันหลงั (Spinal Cord)

สมอง ควบคุมความคิด ความจ า และความรู้สึก เช่น 
การเห็น การไดย้นิ กล่ินรส

ไขสันหลงั เป็นทางผา่นของกระแสประสาทสู่อวยัวะท่อนล่าง

4. ประสาทอตัโนมัติ (Autonomic Nervous) ควบคุมการยอ่ยอาหาร การ
เตน้ของหวัใจ และกิจกรรมอ่ืนๆ ถา้ระบบประสาทอตัโนมติัท างานผิดปกติ อาจท า
ให้เกิดอาการหัวใจเตน้เร็วหรือช้าเกินไป ความดันโลหิตต ่าหรือสูง ระบบย่อย
อาหารผดิปกติ



วธีิการดูแลรักษาระบบประสาทให้ท างานตามปกติ

1. รับประทานอาหารใหค้รบ ถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ
2. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ
3. ออกก าลงักายสม ่าเสมอ
4. สังเกตหรือส ารวจความผิดปกติของระบบประสาท เช่น

ปวดศีรษะ ชกั
5. ไม่สูบบุหร่ี และไม่ด่ืมสุรา
6. ระมดัระวงัการเกิดอุบติัเหตุท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสมอง 

ไขสันหลงั และเส้นประสาท



ความส าคญัของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)

ต่อมไร้ท่อ มีความส าคญัต่อร่างกายในการควบคุมอวยัวะภายในร่างกาย   
ใหท้ างานสัมพนัธ์กนัและควบคุมการท างานของร่างกายใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล

ต่อมไร้ท่อในร่างกายมีหลายต่อม ไดแ้ก่

1. ต่อมใต้สมอง (Pituitary 
gland) ผลิตฮอร์โมนควบคุมการ
เจริญเติบโตของร่างกาย ต่อมใตส้มอง 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ



1.2 ต่อมใตส้มองส่วนหลงั ผลิตฮอร์โมนออกซิโทซิน (oxytocin) หนา้ท่ี
กระตุน้มดลูกให้บีบตวัขณะคลอดบุตรและกระตุน้การบีบตวัเขา้ของต่อมน ้ านมให้
หลัง่น ้ านมในระหว่างเล้ียงบุตร เพศชายจะช่วยในการหลัง่อสุจิ และช่วยในการ
เคล่ือนท่ีของอสุจิ

ฮอร์โมนวาโซเพรสซิน (Vasopressin) ช่วยรักษาสมดุลของน ้ าในร่างกาย
และการขบัปัสสาวะ

1.1 ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ ผลิตฮอร์โมนท่ีควบคุมการท างานของอวยัวะ
สืบพนัธ์ุและควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย



2. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ผลิตฮอร์โมนช่ือ
วา่ ไทรอกซิน (Thyroxine) โดยใชไ้อโอดีนเป็นตวัสร้าง ช่วย
ในการเจริญเติบโตของกระดูก สมองและระบบประสาท

ฮอร์โมนไทรอกซิน ช่วยควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ถา้ต่อม
ไทรอยดท์ างานผิดปกติ

ท าใหร่้างกายมีฮอร์โมนไทรอกซินนอ้ยเกินไป

วยัเดก็ จะมีร่างกายเต้ีย แคระแกร็น พดูชา้ โตชา้ พงุยืน่ ปัญญาอ่อน
ผู้ใหญ่ จะบวมท่ีมือ เทา้ ใบหนา้ ผวิแหง้ตกสะเกด็ ความจ าเส่ือม เกิดโรคคอพอก

ถา้ร่างกายมีฮอร์โมนไทรอกซินมากเกินไป

ร่างกายจะซูบผอม น ้ าหนักลด กินจุ อ่อนแอ ตอบสนองส่ิงเร้าไวข้ึน เกิดโรคคอ
พอกเป็นพิษ



3. ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland) ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุม
ความสมดุลของธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเดือดใหค้งท่ี

4. ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) ผลิตฮอร์โมนอะดรีนาลิน (Adrenalin) 
เม่ือเวลาโกรธหรือกลวั ต่อมน้ีจะผลิตฮอร์โมนออกมามากกวา่ปกติ ท าให้กลา้มเน้ือ
มีแรงมากข้ึน ผลกัดนัใหร่้างกายพร้อมท่ีจะสู้

ต่อมหมวกไตยงัผลิตฮอร์โมน
เพศชายและเพศหญิง ถ้าต่อมน้ีท างาน
ผิดปกติจะท าให้เด็กชายมีพฒันาการทาง
เ พ ศ เ ร็ ว ข้ึ น  เ ด็ ก ห ญิ ง จ ะ มี ลัก ษณะ
พฒันาการทางเพศค่อนไปทางเพศชาย



5. ตับอ่อน (Pancreas) ผลิตฮอร์โมนคือ อินซูลิน เป็นฮอร์โมนท่ีควบคุม
ระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือด ถา้ตบัอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินไดต้ามปกติก็จะท า
ให้มีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงเกิดเป็นโรคเบาหวาน แต่ถา้ผลิตอินซูลินมากเกินไป
ปริมาณน ้าตาลในเลือดจะต ่ากวา่ปกติท าใหห้วัใจสั่น มือสั่น เหง่ือออก

6. ต่อมเพศ (Gonad gland) ใน
เพศชายคือ อณัฑะ ในเพศหญิงคือ รังไข่ มี
หนา้ท่ีสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุและฮอร์โมนท่ีมี
อิทธิพลต่อการควบคุมและพฒันาการทาง
เพศ



6.1 ต่อมเพศชาย หรืออณัฑะ มีหนา้ท่ีผลิตอสุจิและฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน 
(Testosterone) ควบคุมการเจริญเติบโตของอวยัวะเพศชายและลกัษณะทัว่ไปของชาย

6.2 ต่อมเพศหญิง หรือรังไข่ มีหนา้ท่ีผลิตไข่และฮอร์โมนเอสโทรเจนและ    
โพรเจสเทอโรน (Estrogen และ Progesterone) ควบคุมการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของอวยัวะเพศหญิง

ฮอร์โมนเอสโทรเจน จะท าหนา้ท่ีหยดุการตกของไข่ไม่ใหไ้ข่สุกระหวา่งตั้งครรภ์

7. ต่อมไพเนียล (Pineal gland) มีหนา้ท่ียบัย ั้งการเจริญเติบโตของอวยัวะ
สืบพนัธ์ุไม่ใหเ้จริญเติบโตเร็วกวา่ปกติ ควบคุมมิใหเ้ดก็มีความรู้สึกทางเพศเร็วเกินไป

8. ต่อมไทมัส (Tymus gland) ในเดก็ต่อมน้ีจะมีขนาดใหญ่ แต่พอโตข้ึนจะ
เล็กลงและเม่ืออยา่งเขา้สู่วยัหนุ่มสาวต่อมน้ีจะค่อยๆหายไป ต่อมน้ีช่วยในการสร้าง
เมด็เลือดขาวและช่วยสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัร่างกาย



วธีิการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อให้ท างานตามปกติ

1. รับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อต่อมไร้ท่อ เช่นอาหารท่ีมี
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหลก็ ไอโอดีน

2. ออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเพศและวยั
3. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ควรนอนหลบัใหค้รบ 8 ชัว่โมง
4. หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบกบัต่อมไร้ท่อ
5. สงัเกตและส ารวจสภาพร่างกายของตนเองสม ่าเสมอ



การวเิคราะห์ภาวะการเจริญเตมิโตทางร่างกายของตนเอง

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตเป็นการส ารวจการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของตนโดยการสังเกตจาก

1. สภาพร่างกาย รูปร่างหนา้ตา บุคลิกภาพ ภาวะสุขภาพ

2. สภาพจิตใจและอารมณ์

3. สภาพสังคม

4. ระดบัสติปัญญา



การพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายการมสุีขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน

1. รับประทานอาหารดีมีประโยชน์ สะอาด ปลอดภยั และปริมาณเพียงพอ

2. ออกก าลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที

3. ตอ้งรู้จกัป้องกนัและหลีกเล่ียงใหร้อดพน้จากอนัตราย

4. รู้จกัวิธีจดัการความเครียดของตนเอง

5. วางตวัใหเ้หมาะสมกบัเพศของตนเอง

6. การหลีกเล่ียงสารเสพติด รู้เท่าทนั ไม่ตกเป็นทาสสารเสพติด

7. หมัน่ดูแลส ารวจตนเองอยา่งสม ่าเสมอ



แนวทางการพฒันาตนเองให้เตบิโตสมวัย

การพฒันาตนเองใหเ้ติบโตสมวยัตอ้งอาศยัปัจจยัหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่

1. อาหาร วยัรุ่นควรไดรั้บอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการในปริมาณและสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกบัความตอ้งการของร่างกาย

2. การออกก าลงักาย ควรออกก าลงักายสม ่าเสมอทุกวนั อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 วนั 
วนัละ 30 นาที

3. พกัผอ่นและการนอนหลบั การนอนหลบัถือวา่เป็นการพกัผอ่นท่ีดีท่ีสุด
4. การหลีกเล่ียงการใชย้าและสารเสพติดต่างๆ
5. การหลีกเล่ียงอุบติัเหตุ
6. การตรวจสุขภาพประจ าปี อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง



การปฏิบัตตินให้เตบิโตสมวยั ตามสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ10 ประการ

1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด
2. รักษาฟันใหแ้ขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง
3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลงัขบัถ่าย
4. รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย
5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนัและการส าส่อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหอ้บอุ่น
7. ป้องกนัอุบติัเหตุดว้ยการไม่ประมาท
8. ออกก าลงักายสม ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี
9. ท าจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ
10. มีจิตส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคม


