


ปฎกิริิยาที่เกดิขึน้ เป็นการทํางานของร่างกายเมื่อร่างกายต้องการหลบหลกีอนัตราย

ที่เกดิขึน้ โดยปฏิกริิยานีจ้ะไม่มีการเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า ร่างกายจะสามารถกระทํา

ได้โดยไม่รอคําส่ังจากสมอง 



ความรู้สึกเจ็บเป็นความรู้สึกที่เกดิขึน้อย่างรวดเร็ว เป็นกลไกป้องกนัตัวไม่ให้มี

อนัตราย เกดิขึน้เมื่อเส้นประสาทที่บริเวณที่ถูกตีส่งสัญญานไปยงัสมองแล้วแปลเป็น 

ความรู้สึกเจ็บ 



ระบบประสาท (Nervous  System) 
 ระบบประสาท เป็นระบบที่

ควบคุมการทาํงานของร่างกายใน

การตอบสนอง  ต่อส่ิงเร้าทีม่า

จากภายนอกทั้งหมด 

ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลงั 

และเส้นประสาทต่างๆ 
 
 



หน้าทีข่องระบบประสาท 

• ส่ังงานและควบคุมการทาํงานของระบบ

ต่างๆในร่างกาย 
• เช่ือมโยงหรือประสานการทาํงานของส่วน

ต่างๆในร่างกายให้สัมพนัธ์กนั 



ระบบประสาท  

ภายในสมองประกอบไปด้วยเซลล์ประสาท 

(Nerve cell) จํานวนมาก หรือเรียกอกี

อย่างหน่ึงว่า นิวรอน (Neuron)  

สมอง (Brain)  ไขสันหลงั (Spinal Cord)  

ไขสันหลงัมเีส้นประสาทแผ่ขยายออกไปทั่วร่างกาย 



เซลล์ประสาท( Nerve  cell หรือ Neuron) 

1.ตัวเซลล์ (Cell body) ภายในมีนิวเคลียสและโพรโทพลาสซึมเหมือนเซลล์อื่นๆ แต่

โพรโทพลาสซึมของเซลล์ประสาทจะยืน่ออกไปจากตัวเซลล์  
  
2.แอกซอน (Axon) เป็นเส้นประสาทส่งออก (Motor nerve หรือ Efferent  
nerve)   
 
3.เดนไดรต์ (Dendrite) เป็นเส้นประสาทนําเข้า (Sensory  nerve หรือ Afferentnerve) 



เซลล์ประสาท แบ่งตามหน้าทีอ่อกได้เป็น 3 ชนิด 

เซลล์ประสาทนําเข้า ( Sensory  nerve)  คือ เซลล์ประสาทท่ีนํากระแส

ประสาทจากภายนอกเข้าสู่ตัวเซลล์ บางคร้ังอาจเรียกว่าเส้นประสาทรับรู้ 



เซลล์ประสาท แบ่งตามหน้าทีอ่อกได้เป็น 3 ชนิด 

เส้นประสาทส่งออก ( Motor  nerve) คือ เซลล์ประสาทท่ีนํากระแสประสาท

จากศูนย์กลาง คือ สมองและไขสันหลัง ไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย  บางคร้ังเรียกว่า 

เส้นประสาทกลไก 



เซลล์ประสาท แบ่งตามหน้าทีอ่อกได้เป็น 3 ชนิด 

เส้นประสาทเช่ือมโยง (Connecting nerve) เป็นเซลล์ประสาทท่ีอยู่

ระหว่างเซลล์ประสาทอื่นๆ 2 ตัว  ทําหน้าท่ีให้กระแสประสาทผ่านไปได้ ได้แก่ จุด

ประสานของเซลล์ประสาท ซ่ึงเรียกว่า ซิแนปส์ (Synapse) 



การถ่ายทอดกระแสประสาท 

 เมื่อมีส่ิงเร้าจากภายนอกมา

กระตุ้น เซลล์ประสาทจะสร้างกระแส

ประสาทและส่งกระแสประสาทไปตาม

แอกซอนของเซลล์หน่ึง ไปยงัเดน

ไดรต์ของอกีเซลล์หน่ึงที่ 
 บริเวณจุดเช่ือมระหว่างแอก

ซอนของเซลล์ประสาทหน่ึงกบัเดน

ไดรต์ของเซลล์ประสาทอกีเซลล์หน่ึง 

เราเรียกจุดเช่ือมบริเวณนีเ้รียกว่า 

ซิแนปส์ 



ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คอื 

1.ระบบประสาทส่วนกลาง (central 
nervous system) ทาํหน้าทีรั่บ

ความรู้สึกทีถู่กกระตุ้นแล้วส่ังการให้อวยัวะ

ทาํงาน ประกอบด้วย 
• สมอง 
• ไขสันหลงั 
• อวยัวะรับความรู้สึก 





สมอง (Brain) เป็นอวยัวะที่

บรรจุอยู่กะโหลกศีรษะ มนํีา้หนัก

ประมาณ 1.4 กโิลกรัม แบ่ง

ออกเป็น 2 ช้ัน คอื   
- ช้ันนอก มสีีเทา เป็นทีร่วมของ

เซลล์ประสาท 
- ช้ันใน มสีีขาวเป็นส่วนของใย

ประสาททีย่ืน่ออกจากเซลล์

ประสาท  



เซรีบรัม (Cerebrum) 

    ไฮโพธาลามสั  
(Hypothalamus)

  

ธาลามัส (Thalamus) 



หน้าทีก่ารทาํงานของสมองส่วนต่างๆ 

ธาลามัส (Thalamus) อยู่

เหนือไฮโพธาลามัส ทําหน้าที่เป็น

สถานีถ่ายถ่ายทอดกระแสประสาท

เพือ่ส่งไปยงัสมองที่เกีย่วกบักระแส

ประสาทน้ันๆ 



หน้าทีก่ารทาํงานของสมองส่วนต่างๆ 

เซรีบรัม (Cerebrum) อยู่ด้านหน้าสุด

มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยกัเป็นร่อง

มากมาย บ่งบอกถึงการมีความสามารถ

ในเร่ืองการเรียนรู้สูง เซรีบรัมทําหน้าที่

เป็นศูนย์ควบคุมการทํางานของ

กล้ามเนือ้ การพูด การมองเห็น การดม

กลิน่ การซิมรส  
 



หน้าทีก่ารทาํงานของสมองส่วนต่างๆ 

ไฮโพธาลามัส (Hypothalamus)  

อยู่ด้านล่างธาลามัส ทําหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางการเต้นของหัวใจ 

อุณหภูมิร่างกาย และการควบคุม

อารมณ์และความรู้สึก 
 



 
 
 

สมองส่วนกลาง 
 (Midbrain)  



 
 
 
 
 

พอนส์ (Pons) 

เซรีเบลลมั 

(Cerebellum) 

เมดุลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) 
 
เมดุลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) เมดุลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) เมดุลลาออบลองกาตา (Medulla Oblongata) 

เมดุลลาออบลองกาตา 
 (Medulla Oblongata 

สมองส่วนท้าย (Hindbrain)  



หน้าทีก่ารทาํงานของสมองส่วนต่างๆ 

เซรีเบลลมั (Cerebellum)อยู่ใต้ 
เซรีบรัม ทําหน้าที่ควมคุมการทํางาน

ของระบบกล้ามเนือ้ให้สัมพนัธ์กนั

รักษาการทรงตัวของร่างกายให้เกดิ

สมดุล และการควบคุมการหดตัวของ

ร่างกาย 



หน้าทีก่ารทาํงานของสมองส่วนต่างๆ 

เมดัลลาออบลองกาตา(Medulla 

Oblongata) เป็นสมองส่วนท้ายสุด

ต่อกบัไขสันหลงั จึงเป็นทางผ่านของ

กระแสประสาทระหว่างสมองกบัไข

สันหลงัทําหน้าที่ควบคุมการเต้นของ

หัวใจ การกลนื จาม ไอ สะอกึ ควบคุม

การบีบและการคลายตัวของหลอด

เลอืด การตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ

ของกล้ามเนือ้ และอวัยวะที่อยู่นอก

อาํนาจจิตใจ  



หน้าทีก่ารทาํงานของสมองส่วนต่างๆ 

พอนส์(Pons) เป็นส่วนของก้าน

สมองติดกบัสมองส่วนกลาง ทําหน้าที่

ควบคุมการเคลือ่นไหวของกล้ามเนือ้

บริเวณใบหน้า 



ไขสันหลงั (Spinal cord) 
เป็นส่วนที่ต่อจากสมองลงไปตามแนวช่องกระดูกสันหลงั มีแขน 

เส้นประสาทแตกออกไปจากไขสันหลงัมากมาย  มีเยือ่หุ้ม 
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าอย่างฉับพลนั 

โดยไม่ต้องรอคําส่ังจากสมอง 
ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายใน

ให้ทํางานอย่างอตัโนมตั ิ
รับความรู้สึกจากแขน ขา ลาํตัว ไป

ยงัสมอง นําคําส่ังจากสมองไปยงั แขน 

ขา และลาํตัว 
 



ไขสันหลงั (Spinal cord) 
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2.ระบบประสาทรอบนอกหรือระบบเส้นประสาท 

(peripheral nervous system) 

• ทาํหน้าทีนํ่าความรู้สึกเข้าสู่ระบบส่วนกลาง และ

นําคาํส่ังปฏิบัตงิานจากระบบประสาทส่วนกลาง

ไปยงัอวยัวะปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย

เส้นประสาททั้งหมดทีอ่อกจากสมองและไขสัน

หลงั 



3.ระบบประสาทอตัโนมตัิ(autonomic nervous 

system) 

• เป็นระบบประสาททีค่วบคุมการทาํงานของ

อวยัวะภายใน โดยไม่ต้องรับคาํส่ังจากสมอง อยู่

นอกอาํนาจจติใจ ระบบนีท้าํให้ร่างกายทาํงาน

มากขึน้ เกดิการตืน่เต้น หัวใจเต้นเร็ว ความดนั

โลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว ม่านตาขยาย และขนลุก 



  เป็นการทํางานของร่างกายเมื่อร่างกาย

ต้องการหลบหนีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออนัตรายที่

เกดิขึน้ โดยการแสดงปฏิกริิยาจะไม่มีการเตรียม

ไว้ล่วงหน้า ร่างกายจะกระทําไปโดยไม่รอคําส่ัง

จากสมอง ซ่ึงปฏิกริิยาสะท้อนกลบัจะเกดิในเวลา

ส้ันๆ ไม่สามารถควบคุมได้  

ปฏิกริิยาสะท้อนกลบั 



ปฏิกริิยาสะท้อนกลบั 
รีเฟลกซ์แอกชัน(Reflex action) คอื ปฏิกริิยาโต้ตอบกระทนัหัน 

ทีห่ลกีเลีย่งอนัตรายทีไ่ขสันหลงัเป็นผู้ส่ังงาน 



ธาลามสั (Thalamus) อยูเ่หนือไฮ

โพธาลามสั ทาํหนา้ท่ีเป็นสถานีถ่าย

ถ่ายทอดกระแสประสาทเพ่ือส่งไปยงั

สมองท่ีเก่ียวกบักระแสประสาทนั้นๆ 

ไฮโพธาลามสั (Hypothalamus)  อยูด่า้นล่างธา

ลามสั ทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการเตน้ของหวัใจ 

อุณหภูมิร่างกาย และการควบคุมอารมณ์และ

ความรู้สึก 
 

พอนส์(Pons) เป็นส่วนของกา้นสมองติด

กบัสมองส่วนกลาง ทาํหนา้ท่ีควบคุมการ

เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือบริเวณใบหนา้ 

เมดลัลาออบลองกาตา(Medulla Oblongata) 
เป็นสมองส่วนทา้ยสุดต่อกบัไขสนัหลงั จึงเป็น

ทางผา่นของกระแสประสาทระหวา่งสมองกบั

ไขสนัหลงัทาํหนา้ท่ีควบคุมการเตน้ของหวัใจ 

การกลืน จาม ไอ สะอึก  เป็นตน้ 

เซรีเบลลมั (Cerebellum)อยูใ่ต้

เซรีบรัม ทาํหนา้ท่ีควมคุมการ

ทาํงานของระบบกลา้มเน้ือให้

สมัพนัธ์กนัและการควบคุมการ

หดตวัของร่างกาย 

เซรีบรัม (Cerebrum) อยูด่า้นหนา้สุดมีขนาดใหญ่

ท่ีสุด มีรอยหยกัเป็นร่องมากมาย บ่งบอกถึงการมี

ความสามารถในเร่ืองการเรียนรู้สูง เซรีบรัมทาํหนา้ท่ี

เป็นศูนยค์วบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือ การพดู การ

มองเห็น การดมกล่ิน การซิมรส เป็นตน้ 

 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	ระบบประสาท (Nervous  System)
	หน้าที่ของระบบประสาท
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	ระบบประสาท แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	ไขสันหลัง (Spinal cord)
	ไขสันหลัง (Spinal cord)
	2.ระบบประสาทรอบนอกหรือระบบเส้นประสาท (peripheral nervous system)
	3.ระบบประสาทอัตโนมัติ(autonomic nervous system)
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30

