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ของร่างกาย

อวัยวะของร่างกายนั้นมีทั้งอวัยวะที่เรามองเห็น และอวัยวะที่เรามอง
ไม่เห็น อวัยวะที่มองเห็น ส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกร่างกาย เช่น ปาก จมูก 
แขน ขา มือ เท้า 

อวัยวะที่เรามองไม่เห็น จะอยู่ภายในร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ ล าไส้ 
และต่อมต่าง ๆ ในร่างกาย ระบบการท างานของร่างกาย ประกอบด้วย
โครงสร้างที่สลับซับซ้อน จ าแนกได้เป็น 10 ระบบ คือ

อ วั ย ว ะ ต่ า ง ๆ



อวัยวะภายใน
และ

ภายนอกร่างกาย



ระบบประสาทแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ระบบประสาท
ส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ

ระบบประสาทท าหน้าที่รับความรู้สึก มีการท างานสัมพันธ์
กับฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อ เพ่ือควบคุมการท างานของ
ร่างกายให้ตอบสนองต่อส่ิงเร้า รวมทั้งท างานสัมพันธ์กับระบบ
อื่น ๆ เพ่ือให้ร่างกายท างานได้ตามปกติ

1.ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System)

1.1 สมอง (Brain)
1.2 ไขสันหลัง (Spinal Nervous)

ระบบประสาท (Nervous System)



ไฮโปทาลามสั

เป็ น ศูนย์ ค วบคุ ม
อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง
ร่างกาย การเต้น
ของหัวใจ ความดัน
เลือด ความหิว การ
นอนหลับ การหลั่ง
ฮอร์โมนของต่อมไร้
ท่อ การหล่ังน ้าย่อย
จากกระเพาะอาหาร

ท าหน้าที่ด้านความทรงจ า ความฉลาด
ไหวพริบ เป็นศูนย์รับความรู้สึกในการ

มองเห็น การได้ยิน การได้กล่ิน

เป็นศูนย์รับและถ่ายทอด
ความรู้สึกไปยังเซรีบรัม

สมองสว่นหนา้ (Forebrain) 



สมองส่วนกลาง 
(Midbrain) 

ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
เคล่ือนไหวของลูกตา 

และ ม่านตา



สมองส่วนท้าย (Hindbrain) 

ท าหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการท างานของระบบประสาท
อัตโนมัติต่าง ๆ ได้แก่ การหายใจ การไหลเวียนเลือด

ท าหน้าที่ดูแลการท างานของ
ส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย และ
ระบบกล้ ามเนื้ อต่ าง ๆ ให้
ประสานสัมพันธ์กัน

ท าหน้ าที่ ควบคุมการ เคี้ ยว
อาหาร การหล่ังน ้าลาย การ
หายใจ การฟงั การเคลื่อนไหว
กล้ามเน้ือบริเวณใบหน้า

เซรีเบลลัม  (Cerebellum

เมดัลลา ออบลองกาตา (Medulla Oblonggata)

พอนส์ (Pons) 



ไขสันหลังและเส้นประสาท

เป็นส่วนที่ต่อก้านสมองส่วนท้ายสมองไปตามแนว
ช่องกระดูกสันหลังท าหน้าที่เช่ือมในการรับกระแส
ประสาทจากส่วนต่างๆ ของร่างกายส่งต่อไปยัง
สมอง นอกจากนี้ยังควบคุมปฏิกิริยาตอบสนอง

อย่างกะทันหันโดยไม่ต้องรอค าส่ัง
เรียกว่า (Reflex Action)

ไขสันหลัง (Spinal Cord)



1.2 ไขสันหลัง

เป็นส่วนที่ต่อก้านสมองส่วนท้ายลงไปตามแนว
ช่องกระดูกสันหลัง ท าหน้าที่เป็นตัวเช่ือมในการรับ
กระแสประสาทจากส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายส่งต่อ ไปยังสมอง และรับจากสมองส่งไป
ยังอวัยวะต่ าง ๆ  ในร่างกาย ควบคุมปฏิกิริยา
ตอบสนองส่ิงเร้าอย่างกะทันหันโดยไม่ต้องรอค าส่ัง
จากสมอง หรือที่เรียกว่า “ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex 
Action)”

2. ระบบประสาทส่วนปลาย

2.1 เส้นประสาทสมอง
2.2 เส้นประสาทไขสันหลัง

ประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง และ เส้นประสาท ไขสัน
หลัง ท าหน้าที่น าความรู้สึกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่
ระบบประสาทส่วนกลาง และส่งกลับไปยังอวัยวะต่าง ๆ 
ประกอบด้วย



มี 12 คู่  ทอดมาจากสมองผ่านรูต่าง ๆ 
ของกะโหลกศีรษะ เส้นประสาทสมองบางคู่จะท า
หน้าที่รับความรู้สึก บางคู่จะท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหว บางคู่จะท าหน้าที่ทั้งรับความรู้สึก 
และเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

2.1 เส้นประสาท
สมอง

มี 31 คู่ เป็นเส้นประสาทที่แตกออกมาจาก
ไขสันหลัง ท าหน้ าที่ รับความรู้ สึกและรับรู้
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เส้นประสาทไขสันหลังจะ
เป็นระบบประสาท ที่อยู่นอกอ านาจจิตใจ ท า
หน้าที่ ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ที่ท างาน ได้ด้วย
ตัวเอง เช่น การเต้น ของหัวใจ การเคลื่อนไหว
ของ อวัยวะภายใน

2.2 เส้นประสาท
ไขสันหลัง



3. ระบบประสาทอัตโนมัติ

เปน็ระบบท่ีท าให้
ร่างกายเตรียมพร้อม
ส าหรับเผชิญภาวะ
อันตรายหรือฉุกเฉิน

เปน็ระบบท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการสะสม
พลังงาน ควบคุมการท างานของ
อวัยวะภายในหลอดเลือด และต่อม

ต่าง ๆ ให้มีสภาพการท างานเปน็ปกติ 

แบ่งออกเปน็ 2 ส่วน

3.1 ระบบประสาท
ซิมพาเทติก

3.2 ระบบประสาท
พาราซมิพาเทติก



การดูแลรักษา
ระบบประสาท

ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุที่จะมี

ผลกระทบบริเวณ
ศีรษะ และไขสันหลัง

หลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติดทุกชนิด 
และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์

กินอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 
โดยเฉพาะอาหารที่มี 
วิตามินบี 1 สูง

พักผ่อนให้เพียงพอ 
8-10 ชั่วโมงต่อวัน 
และมีการผ่อนคลาย

ความเครียด

1 2

3 4



การดูแลรักษา
ระบบประสาท

ถนอมการใช้สายตา 
เช่น ไม่ควรใช้

สายตากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน ๆ

ออกก าลังกาย
เป็นประจ า
สม ่าเสมอ

ตรวจสายตา การ
ได้ยิน หรือการ
ท างานของระบบ
ประสาทอื่น ๆ ใน

ร่างกาย

ถ้ามีความผิดปกติ
เกี่ยวกับระบบประสาท 
โดยไม่ทราบสาเหตุ 
ควรรีบพบแพทย์

5 6

7 8



การสร้างเสริมระบบประสาท
1. รับประทานอาหารที่บ ารุงสมอง
- อาหารที่มีวิตามินบี 1 ไทอะมีน (Thaimine)
- อาหารที่มีวิตามินบี 12 โคบาลามีน (Cobalamin)
- อาหารที่มีสารโอเมกา 3 (Omega 3)
- อาหารที่มีสารทอรีน (Taurine)

2. ฝึกสมอง หรือที่ เรียกว่า “นิวโรบิกส์ เอ็กเซอร์ไซส์” 
(Neurobics Exercise) เป็นการกระตุ้นให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5



ระบบสืบพันธุ์ 
(Reproductive System)

ระบบสืบพันธ์ของเพศชายนั้นจะมีตัวอสุจหิรือตัวสเปิร์ม (Sperm) เป็น
เซลล์สืบพันธ์ จะถูกสร้างจะออกมาทางองคชาตหรือลึงค์ (Penis) โดยไหล
ออกมาทางท่อปัสสาวะ (Urethra) ร่วมกับน ้าอสุจิขึ้นเมื่อเด็กชายย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
อายุประมาณ 12-13 ปี ตัวอสุจิมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย



ระบบสืบพันธ์ของเพศหญิงจะมีเซลล์ไข่ (Egg Cell or Ovum) เป็นเซลล์
สืบพันธ์ เซลล์ไข่จะอยู่ในรังไข่ (Ovary) ซึ่งมีอยู่มากมาย แต่เซลล์ไข่จะสุก
เดือนละ 1ใบ โดยสลับกันระหว่างรังไข่ข้างซ้ายกับรังไข่ข้างขวา ไข่ใบแรก
จะสุกเมื่อเด็กหญิงย่างเข้าสู่วัยรุ่นอายุประมาณ 11-12 ปี สังเกตได้จาก
การเริ่มมีประจ าเดือนครั้งแรก

ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ระบบสืบพันธุ์ 
(Reproductive System)



ระบบต่อมไร้ท่อ 
(Endocrine System)

ต่อมไร้ท่อ เป็นต่อมที่ไม่มีท่อ ท า
หน้าที่สร้างสารประกอบอินทรีย์
เคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน (Hormone)
ซึ่งมีความส าคัญต่อการมีชีวิตของ
คนเรามาก ฮอร์โมนจะซึมเข้าสู่
กระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ฮอร์โมนแต่ละชนิดจะท า
หน้าที่เฉพาะอย่างและมีอิทธิพลต่อ
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายมาก 



ต่อมใต้สมองหรือ
ต่อมพิทูอิทารี

ต่อมไทรอยด์ 

ต่อมไทมัส

ตับอ่อน

ต่อมหมวกไต

อัณฑะ (เฉพาะผู้ชาย)

รังไข่ (เฉพาะผู้หญิง)

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)



1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ผลิตฮอร์โมน
ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย 
ฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยด์ฮอร์โมนที่
กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก ฮอร์โมน
เพศฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของ
เต้านม และต่อมน ้านม

ต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอทิารี (Pituitary Gland)
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ผลิตฮอร์โมนที่
มีผลต่อการหลั่งของน ้านมและการบีบตัว
ของมดลูกขณะคลอดบุตร



ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) 
เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในร่างกาย อยู่บริ เวณ

ลูกกระเดือก ท าท าหน้าที่

ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการใช้
งานของอาหารและออกซิเจน 
ที่ เรียกว่า เมทาบอลึซึม ที่
ควบคุมการเจริญเติบโตของ
ร่างกายและควบคุมสมดุล
แคลเซียมในเลือด



ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Gland) 
อยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่เล็กที่สุด มี 2 คู่ 
ท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณของแคลเซียม 
(Calcium) และฟอสเฟต (Phosphate) ในเลือด



ต่อมไทมัส (Thymus Gland) 
ตั้ งอยู่บริ เวณทรวงอก ผลิตฮอร์ โมนออกมา

ควบคุมการท างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย



ต่อมไพเนียล (Pineal Gland) 
สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศในช่วง

ก่อนวัยรุ่น เมื่อโตขึ้นจะฝ่อลง แต่ยังสร้าง Melatonin ที่
เกี่ยวกับการรับรู้กลางวันและกลางคนื



ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) 
มีรูปร่างแบนคล้ายหมวก

ครอบอยู่บนไตทั้งข้างซ้ายและ
ข้างขวา ท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมน
ที่ควบคุมความรู้สึกทางเพศแล
กระบวนการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกาย



ต่อมที่อยู่ในตับอ่อน 
(Islets of Langerhans) 
ท าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่

ควบคุมปริมาณน ้ าตาล
ของร่างกาย

การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ



การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

1. รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ
2. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8
แก้ว
3. งดเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์
4. หลีกเลี่ยงสภาพแวกล้มที่มีผล
ต่อระบบต่อมไร้ท่อ



การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

5. พักผ่อนให้เพียงพอ
6. คิดในแง่ดี คิดสร้างสรรค์
7. ออกก าลังกายเป็นประจ า
8. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ



สรุป

ของร่างกายอ วั ย ว ะ ต่ า ง ๆ

การท างานของระบบประสาท ระบบสืบพันธ์
และระบบต่อมไร้ท่อจะมีการท างานท่ีประสาน
สัมพันธ์กันดังที่กล่าวแล้วข้างต้น และท างาน
ประสานสัมพันธ์กับระบบอื่นๆ ในร่างกาย ดังนั้น
นักเรียนจึงควรปฏิบัติตนตามข้อแนะน าในการ
ดูแลรักษาระบบต่างๆ เพื่อให้ระบบต่างๆ ของ
ร่างกายมีการท างานได้ตามปกติ ซึ่งจะท าให้เรามี
สุขภาพที่ดีได้


