
        

              

                      

   

 

 

 

 

 

 
  



        

              

                      

   

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน5 พ33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  

เล่มท่ี  1  เรื่อง ระบบประสาท  จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และ
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  พื้นฐานพุทธศักราช  2551  เพื่อให้
นักเรียนใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ (4MAT) 
ท่ีประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ  คือ  ขั้นสร้างประสบการณ์  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์  ขั้น
บูรณาการ  สังเกตไปสู่ความคิดรวบยอด  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  ขั้นปฏิบัติตามความคิด
รวบยอด  ขั้นปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง  ขั้นวิเคราะห์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้และขั้นลงมือ
ปฏิบัติ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้  โดยครูมีบทบาทเป็นผู้คอยชี้แนะให้
ค าปรึกษาเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นการเรียนรู้จะประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้  นักเรียนต้องเอาใจใส่ในการศึกษาเนื้อหา  ปฏิบัติตามค าชี้แจงและขั้นตอน
การศึกษาอย่างเคร่งครัด  
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมะค่าวิทยา  รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษาและคณะครูทุกคนท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ก าลังใจในการจัดท า  ผู้จัดท า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ท่ีสนใจ   

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สุขศึกษาและพลศึกษาต่อไป 

 
         มงคล  มินพิมาย 
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กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรกำรเรียนรู้  (4MAT)  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน5 พ33101  เร่ือง  ระบบประสาท  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  จัดท าขึ้นโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช  2551  เพ่ือให้
นักเรียนใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนจัดการเรียน 
การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  (4MAT)  ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.  เรียนรู้จำกประสบกำรณ์และกำรเฝ้ำสังเกตอย่ำงไตร่ตรอง  (Why) 
ขั้นที่  1  ขั้นสร้ำงคุณค่ำและประสบกำรณ์ของสิ่งที่เรียน  (R) 
ครูสร้างประสบการณ์ด้วยการกระตุ้นความสนใจและจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนให้ผู้เรียน

เช่ือมโยงประสบการณ์เป็นของตนเอง โดยเน้นการพัฒนาสมองซีกขวาของผู้เรียน ซึ่งในขั้นนี้  
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อของจริงในอินเตอร์เน็ต รูปภาพ เพลง กรณีตัวอย่าง เป็นต้น   
แล้วตั้งค าถามถึงความส าคัญของเรื่องท่ีจะเรียน  เพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน 

ขั้นที่  2  ขั้นวิเครำะห์ประสบกำรณ์  (L) 
 เป็นขั้นที่เด็กต้องหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับในขั้นแรกด้วยการวิเคราะห์ 
หรือสะท้อนความคิดจากประสบการณ์  โดยเน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายของผู้เรียน  เช่น  
ให้ผู้เรียนพูดหรือเขียน  การสร้างผังความคิด (Mind  Mapping)     

2.  เรียนรู้จำกกำรสังเกตอย่ำงไตร่ตรองไปสู่กำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด  (What) 
ขั้นที่  3  ขั้นปรับประสบกำรณ์เป็นควำมคิดรวบยอด  (R)  
ครูให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และจัดกิจกรรมไปสู่ความคิดรวบยอด  เช่น  ให้ผู้เรียน 

บูรณาการประสบการณ์และความรู้ไปสู่ความคิดรวบยอด  โดยอาศัยการสังเกตและเชื่อมโยง
ความรู้ความคิดไปสู่ความคิดรวบยอด 

ขั้นที่  4  ขั้นพัฒนำควำมคิดรวบยอด  (L) 
การสอนในขั้นนี้เป็นขั้นของการให้ข้อมูลรายละเอียด  ทฤษฎีหลักการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น   

เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์หรือเกิดความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแล้ว ผู้สอนจึงกระตุ้น
ให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความคิดของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น  โดยการให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
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3. สร้ำงควำมคิดรวบยอดไปสู่กำรลงมือปฏิบัติและสร้ำงชิ้นงำนในลักษณะเฉพำะตัว (How)  
ขั้นที่  5  ขั้นลงมือปฏิบัตจิำกกรอบควำมคิดที่ก ำหนด  (L) 
ในขั้นนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้ความคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้ในขั้นที่ 3-4  

มาทดลองปฏิบัติจริงและศึกษาผลท่ีเกิดขึ้น  เช่น  ท าตามใบงาน  หรือแบบฝึกหัดที่จัดไว้ให้  
และให้นักเรียนบอกเหตุผลในการปฏิบัติ 

ขั้นที่  6  ขั้นสร้ำงชิ้นงำนเพ่ือสะท้อนควำมเป็นตนเอง  (R) 
จากการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในขั้นท่ี  5  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่น  

จุดด้อยของแนวคิด  ความเข้าใจในแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้น  ในขั้นนี้ผู้สอนควรกระตุ้นให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตน  โดยการน าความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้
ในการสร้างชิ้นงานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสมองซีกขวา 

4. กำรบูรณำกำรและประยุกต์ประสบกำรณ์ (If) 
ขั้นที่  7  ขั้นวิเครำะห์คุณค่ำและกำรประยุกต์ใช้  (L) 
ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนตามความถนัดแล้ว  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

ได้แสดงผลงานของตน  ชื่นชมกับความส าเร็จและเรียนรู้ ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
รวมท้ังรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ ์ เพ่ือปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้นและการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

ขั้นที่  8  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรียนรู้กับผู้อื่น  (R) 
 ในขั้นสุดท้ายนี้  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับกับคนอื่นหรือสถานการณ์อ่ืนๆ  เช่น  การจัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน  มุม
ประสบการณ์  ห้องสมุดหรือจัดแสดงผลงานในวันส าคัญของโรงเรียน   เช่น  วันประชุม
ผู้ปกครอง  เย่ียมบ้านนักเรียน  วันวิชาการของโรงเรียน  เป็นต้น 

ดังนั้น  ผู้จัดท าจึงได้น ากระบวนการจัดการเรียนสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  
(4MAT)  มาปรับใช้ในการเรียนการสอน  วิชาสุขศึกษาพื้นฐาน5  พ33101  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 
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องค์ประกอบของชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้  เลม่ที่  1 
เร่ือง  ระบบประสำท 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน5    พ33101  เล่มท่ี  1   
เร่ือง  ระบบประสาท ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ประกอบด้วย 

1. ค าชี้แจงส าหรับครู 
2. ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
3. ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. แบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  ระบบประสาท  และบัตรเฉลยแบบทดสอบ 

ก่อนเรียน เรื่อง ระบบประสาท 
7.  แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ระบบประสาท  และบัตรเฉลยแบบทดสอบ 

หลังเรียน เรื่อง ระบบประสาท 
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ค ำชี้แจงส ำหรับครู 

   

 

การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ครูควรปฏิบัติ  ดังนี้ 

 

1.  ขั้นเตรียมก่อนจัดกำรเรียนรู้ 
1.1   ครูจัดสภาพแวดล้อมละชั้นเรียนให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ 
1.2   ศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนสอน 
1.3   ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  (4MAT)   

  ให้เข้าใจและด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.4   เตรียมสื่อ  เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลให้ครบ  พร้อมใช้ 

2. ขั้นสอน 
2.1   ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

  โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้  (4MAT) 
2.2   ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  เพื่อเป็น 

การฝึกให้นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่น           
กล้าแสดงออก  มีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และคอยสังเกต                 
การท ากิจกรรมของนักเรียนและคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา 

3. ขั้นสรุป 
3.1   เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูควรให้นักเรียน 

ได้ตรวจทานการท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อย 
3.2   วัดและประเมินผล  โดยใช้แบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 

 

 

4 



        

              

                      

   

 

 

 

 

 

ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เล่มที่  1  เร่ือง  ระบบประสำท 

 

 ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
1.  เวลำเรียน 

      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ใช้เวลา  จ านวน  3  ชั่วโมง 
 2.  เอกสำรประกอบเรียน 
      นักเรียนรับเอกสารจากครู  กลุ่มละจ านวน  1  ชุด  เพ่ือศึกษารายละเอียดดังนี ้
      2.1  คู่มือนักเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มท่ี  1  เร่ือง  ระบบประสาท  1  ชุด 
      2.2  บัตรเนื้อหา  เท่าจ านวนนักเรียน (กลุ่ม) 
      2.3  บัตรงาน  เท่าจ านวนนักเรียน (กลุ่ม) 
      2.4  แบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  1  ชุด 
      2.5  แบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน  1  ชุด 
 3.  จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

3.1  นักเรียนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการ    
สร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K) 

3.2  นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม

และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3.3  นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการ 
สร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ได้  (A)  

4.  กิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัต ิ

       4.1  ก่อนท ากิจกรรมต้องศึกษาคู่มือนักเรียนให้เข้าใจชัดเจน 
       4.2  ขณะเรียนนักเรียนต้องด าเนินการกิจกรรมตามล าดับดังนี้ 

            4.2.1  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  จ านวน  8  กลุ่มๆ ละ  4  คน   
คละความสามารถ  นักเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง 2 คน  และอ่อน 1 คน  เพ่ือท่ีนักเรียนเก่ง 
จะได้ช่วยเหลือนักเรียนอ่อน 
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4.2.2  เลือกประธานกลุ่ม 1 คน  ให้ท าหน้าท่ีประสานงานกับครูผู้สอนชี้แจง   

และแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันปฏิบัติงาน  เลือกเลขานุการกลุ่ม  1  คน   ท าหน้าท่ี 
จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  จัดท ารายงาน  สรุปรายงาน  สมาชิกที่เหลือในกลุ่มท าหน้าท่ีรับผิดชอบ
และเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมร่วมกันกับกลุ่มในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ 
  4.2.3  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ระบบประสาท  จ านวน  10  ข้อ   
เมื่อท าเสร็จตัวแทนกลุ่มรวบรวมส่งครูผู้สอน 
  4.2.4  ศึกษาบัตรเนื้อหา   
  4.2.5  ศึกษาและปฏิบัติตามบัตรงาน 

4.2.6  ท าการสรุปรายงานผลการท ากิจกรรม  น าเสนอหน้าชั้นเรียน   
รวบรวมส่งครูผู้สอน   
  4.2.7  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  ระบบประสาท  จ านวน  10  ข้อ   
เมื่อท าเสร็จตัวแทนกลุ่มรวบรวมส่งครูผู้สอน 
 5.  กำรวัดและประเมินผล 
      การวัดผลและประเมินผลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและหลังเสร็จการปฏิบัติ
กิจกรรม  ดังนี้ 
      5.1  ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
      5.2  ประเมินความร่วมมือในการท ากิจกรรมและผลท ากิจกรรมตามสภาพจริง 
      5.3  ประเมินการเรียนรู้นักเรียน  โดยการสังเกตระหว่างการท ากิจกรรมกลุ่ม 
      5.4  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      5.5  ประเมินการตรวจชิ้นงาน (สมรรถนะ) 
      5.6  ผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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ตำรำงวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที่  1  กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของมนุษย์     

รำยวิชำสุขศึกษำพื้นฐำน5  รหัสวิชำ  พ33101  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 
มำตรฐำน  

พ  1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ 

ตัวชี้วัด   

พ 1.1 (4-6/1)  อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบอวัยวะต่างๆ 

เร่ืองที่ สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
เวลำ 

(ชม.) 

1. ระบบประสาท ระบบประสาท  เป็นระบบท่ี

มีความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์             

จึงควรเสริมสร้างและด ารง

ประสิทธิภาพการท างานให้

ท างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

1.  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบประสาท  อธิบายกระบวนการ

สร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบประสาทได้  (K) 

2. วิเคราะห์ความส าคัญของระบบ

ประสาทและแนวทางการสร้างเสริม

และด ารงประสิทธิภาพการท างาน

ของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3.  เห็นคุณค่าและความส าคัญของ

ของระบบประสาทและแนวทางการ

สร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (A) 

3 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เล่มที ่ 1  เรื่อง  ระบบประสำท 

 
 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย x  ทับลงบนข้อ ก  ข  ค  และ  ง  ท่ีนักเรียนเห็น 
                ว่าถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1.  ส่วนใดของระบบประสาทท่ีท าหน้าท่ีเป็น       4. เด็กหญิงโชติมา  มีอาการไอ และอาเจียน 

ศูนย์กลางการควบคุมระบบประสาทท้ังหมด       เป็นการควบคุมของสมองส่วนใด 
ก.  สมอง           ก.  ทาลามัส 
ข.  ไขสันหลัง           ข.  เซรีเบลลัม 
ค.  ปมประสาท           ค.  ไฮโพทาลามัส 
ง.   ต่อมพาราไทรอยด์           ง.  เมดัลลา  ออบลองกาตา  

2.  ต่อมใต้สมองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร        5. ระบบประสาทซิมพาเทติก มีผลต่อการ 
 ก.  ต่อมไพเนียล                                   ท างานของร่างกายอย่างไร 
ข.  ต่อมไทรอยด์          ก. รูม่านตาขยาย  
ค.  ต่อมพิทูอิทารี          ข. หัวใจเต้นช้าลง 
ง.   ต่อมพาราไทรอยด์          ค. เส้นเลือดคลายตัว 

     ง. ความดันโลหิตลดลง                                                         

3. สมองส่วนใดที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับความคิด       6. สมองส่วนใดท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ 

และความจ า                                           กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าการย้ิมและการยักคิ้ว 
    ก.  พอนส์         ก. พอนส ์

ข.  เซรีบรัม         ข. เซรีบรัม 
ค.  ทาลามัส         ค. เซรีเบลลัม 
ง.  ไฮโพทาลามัส         ง.   สมองส่วนกลาง 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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7. เมื่อบังเอิญถูกไฟหรือของร้อนจะรีบ  9. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

กระตุกมือทันที  เป็นปฏิกิริยาตอบสนอง     ก.  สมชายชอบรับประทานอาหาร  

ต่อสิ่งเร้าอย่างกะทันหันท่ีเกิดจากระบบ         ท่ีมีไขมันสูง 

ประสาทในข้อใด        ข.  สมหญิงชอบออกก าลังกายทุกวัน 

 ก.  พอนส ์        ค.  สมบัติชอบดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า 
 ข.  เซรีบรัม        ง.  สมหวังชอบเล่นคอมพิวเตอร์เป็นประจ า 
 ค.  ทาลามัส            และติดต่อกันเป็นเวลานาน 
 ง.  ไขสันหลัง             

 
8. เส้นประสาทไขสันหลังมีกี่คู่ 10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกตอ้ง เกี่ยวกับการ 

    ก.  11  คู ่ เสริมสร้างและด ารงประสิทธิภาพการท างาน 

    ข.  21  คู ่ ของระบบประสาท 

ค.  31  คู ่         ก. พักผ่อนให้เพียงพอ 
ง.  41  คู่         ข. หากิจกรรมคลายเครียด   

    ค. รับประทานอาหารทอดเป็นประจ า 

    ง. หมั่นตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เล่มที ่1 เรื่อง ระบบประสำท 

 

 

 

 
                 1.    ก 

2.    ค 
3.    ข 
4.    ง 
5.    ก 

6.    ง 

7.    ง 

8.   ค 

9.   ข 

10. ค 
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บัตรเนื้อหำที่  1 
เร่ือง  ระบบประสำทส่วนกลำง (Central  nervous  system)  

ระบบประสาทเป็นระบบท่ีคอยควบคุมการท างานของอวัยวะส่วนต่าง  ๆ  ภายใน

ร่างกายให้ประสานและสัมพันธ์กัน อีกท้ังยังมีหน้าท่ีรับความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ  

เพ่ือให้ร่างกายสามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกร่างกายได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

โครงสร้ำงและหน้ำที่ของระบบประสำท 

ระบบประสาทสามารถแบ่งส่วนส าคัญใหญ่ ๆ  2  ส่วน  ได้แก่  ระบบประสาท 

ส่วนกลาง  และระบบประสาทส่วนปลาย   

1. ระบบประสำทส่วนกลำง (Central  nervous  system)  ประกอบด้วย   

สมอง  (Brain)  และไขสันหลัง  (Spinal  card)  ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาท  (Neuron)  

จ านวนมากมาย  โดยระบบประสาทส่วนกลางจะคอยท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางควบคุมและ

ประสานการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             

 

 

ภำพที่ 1 ระบบประสำทสว่นกลำง 

ท่ีมา :  https://wunnisa.wordpress.com/เนื้อหาบทเรียน/ระบบประสาท-nervous-system/ 

 

ระบบประสำทส่วนกลำง  
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1.1  สมอง  (Brain)   

    1.1.1  สมองส่วนหน้า (Forebrain)   มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรอยหยักเป็นจ านวนมาก 

สามารถแบ่งออกได้อีก ดังนี้ 

     1.1.1.1  ซีรีบรัม (Cerebrum) มีขนาดใหญ่สุด มีรอยหยักเป็นจ านวนมาก  

ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้ ความสามารถต่าง ๆ เป็นศูนย์การท างานของกล้ามเน้ือ การพูด  

การมองเห็น การดมกลิ่น การชิมรส แบ่งเป็นสองซีกแต่ละซกีเรียกว่า Cerebral 

hemisphere และแต่ละซกีจะแบ่งได้เป็น 4 พู  ดังนี้ 

- Frontal lobe ท าหน้าท่ีควบคุมการเคลื่อนไหว การออกเสียง   ความคิด 
ความจ า  สติปัญญา  บุคลิก  ความรูส้ึก  พื้นอารมณ์ 

-  Temporal  lobe  ท าหน้าท่ีควบคุมการได้ยิน การดมกลิ่น 

-  Occipital  lobe  ท าหน้าท่ีควบคุมการมองเห็น 

-  Parietal  lobe  ท าหน้าท่ีควบคุมความรู้สึกด้านการสัมผัส การพูด การรับรส 

1.1.1.2  ทาลามัส (Thalamus)  อยู่เหนือไฮโปทาลามัส ท าหน้าท่ีเป็นสถาน ี

ถ่ายทอดกระแสประสาทเพื่อส่งไปจุดต่าง ๆ ในสมอง รับรู้และตอบสนองความรู้สึกเจ็บปวด          

ท าให้มีการสั่งการแสดงออกพฤติกรรมด้านความเจ็บปวด 

1.1.1.3.  ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)  ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของระบบ

ประสาทอัตโนมัติและสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง  ซึ่งจะท าการ

ควบคุมสมดุลของปริมาณน้ าและสารละลายในเลือด และยังเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิ

ร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก วงจรการตื่นและการหลับ การหิว การอิ่ม และความรู้สึกทางเพศ 

 

ภำพที่ 2 ส่วนประกอบของสมอง 

ท่ีมา : 

http://humanbodysystem232.

blogspot.com/ 
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1.1.2  สมองส่วนกลาง  (Midbrain)  เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมอง

ส่วนหลัง  ท าหน้าท่ีรับความรู้สึกจากไขสันหลังและส่วนต่าง ๆ  ของสมองและมีหน้าท่ีเกี่ยวกับ

การเคล่ือนไหวของลูกตาและม่านตา  เช่น  ท าให้ลูกตากลอกไปมาได้  ปิด  เปิดม่านตาขณะ 

มีแสงเข้ามามากหรือน้อยได้  เป็นต้น 

  1.1.3  สมองส่วนท้าย  (Hindbrain) 

    1.1.3.1  พอนส์  (Pons)  ส่วนของก้านสมองท่ีอยู่ด้านหน้าเซรีเบลลัมติดกับสมอง

ส่วนกลางและมีหน้าท่ีควบคุมการท างานกิจกรรมบางอย่าง  เช่น  การเคี้ยวอาหาร  การ

เคล่ือนไหวของกล้ามเนื้อตรงบริเวณใบหน้า  การหายใจ  การฟัง  เป็นต้น 

1.1.3.2  เซรีเบลลัม  (Cerebellum)  หรือสมองน้อย  จะอยู่ส่วนล่างของ  ซีรีบรัม   

คอยท าหน้าท่ีเป็นส่วนส าคัญในการควบคุมการทรงตัวของร่างกายโดยดูแลการท างานของส่วน 

ต่าง ๆ  ของร่างกายและระบบกล้ามเนื้อต่าง ๆ  ให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมและ

ราบรื่น  อีกท้ังยังเป็นตัวท่ีคอยรับกระแสประสาทจากอวัยวะควบคุมการทรงตัว  ซึ่งอยู่ในหู

ชั้นใน  ข้อต่อและกล้ามเน้ือต่าง ๆ  ด้วย 

1.1.3.3  เมดัลลา  ออบลองกาตา  (Medulla  oblongata)   

เป็นสมองส่วนท้ายท่ีมีความส าคัญที่สุด  ซึ่งตอนปลายของสมองส่วนนี้ 

จะต่อกับไขสันหลัง  จึงเป็นทางผ่านของกระแสประสาท 

ระหว่างสมองกับไขสันหลัง ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง 

ควบคุมการท างานของอวัยวะท่ีส าคัญต่อชีวิต   

เป็นศูนย์ควบคุมกิจกรรมของระบบประสาทอัตโนมัติ   

เช่น  การเต้นของหัวใจ  การหายใจ   

การหมุนเวียนของโลหิต  การกลืน   

การไอ  การจาม  เป็นต้น 

 

 

 

ภำพที่ 3 สมองส่วนท้ำย 

ท่ีมา : http://www.sirikwanmay.wordpress.com 
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2.  ไขสันหลัง (Spinal  cord)  เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง  โดยเป็น

ส่วนท่ีต่อจากสมองลงไปตามแนวช่องชองกระดูกสันหลัง  ซึ่งเริ่มจากกระดูกสันหลัง  ข้อแรก 

ไปจนถึงกระดูกบั้นเอวข้อท่ี 2  มีเส้นประสาทแตกออกจากข้อสันหลังมากมาย  ไขสันหลัง 

จะมีเยื่อหุ้ม  3  ชั้น และมีของเหลวบรรจุอยู่ในเย่ือหุ้ม  ท่ีเรียกว่า  น้ าเลี้ยงไขสันหลัง  เมื่อมี 

การเจาะน้ าเลี้ยงสมองและไขสันหลังหรือมีการฉีดยาเข้าเส้นหลัง  แพทย์จะเจาะหรือฉีดบริเวณ

ต่ ากว่ากระดูกบั้นเอวข้อท่ี  2 ลงไป  เพราะบริเวณนี้จะเป็นมัดของเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งไม่มี

ไขสันหลังปรากฏอยู่โอกาสท่ีจะเกิดอันตรายกับไขสันหลังจึงมีน้อยกว่าการฉีดเข้าไปบริเวณอื่น  

นอกจากนี้หากเจาะหรือฉีดบริเวณอื่นอาจมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสหลุดเข้าไปในเย่ือหุ้ม 

ไขสันหลัง  ซึ่งเชื้อโรคจะกระจายไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้เกิดการอักเสบของไขสันหลัง 

อย่างรุนแรงได้ 

ไขสันหลังจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่าง ๆ  

ของร่างกาย  นอกจากนี้ยังควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์  (Reflex  action)  หรือปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างกะทันหัน  เช่น  เมื่อบังเอิญถูกไฟหรือของร้อนจะรีบกระตุกมือหนี

ทันที เป็นต้น 

 

ภำพที่ 4  โครงสร้ำงไขสันหลัง 

ท่ีมา : 

https://il.mahidol.ac.th/e-

media/nervous/ch1/chapte

r1/part_4.htm 
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  บัตรงำนที่  1 
เร่ือง  ระบบประสำทส่วนกลำง 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการสร้างเสริม  
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K) 

2. นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริมและด ารง 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (A) 

ตอนที่  1  ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเติมค าลงในแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) โครงสร้าง

ระบบประสาทให้ถูกต้อง (10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระบบประสำท

อัตโนมัติ 
 

 

  

ระบบประสำท

ส่วนกลำง 

 

ช่วยหา

ค าตอบ 

ระบบประสำท 

บัตรงำนที่ 1
 

15 



        

              

                      

   

 

 

 

 

 

ตอนที่  2  ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10  คะแนน)  

1. ระบบประสาทมีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร 
               
            
           

2. สมอง  (Brain)  มีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร   
                

           

           

3.  ไขสันหลัง  (Spinal  cord)  มีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร 
              

           

           

4.   ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบประสาท 
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เฉลยบัตรงำนที ่ 1 
เร่ือง  ระบบประสำทส่วนกลำง 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K) 

2. นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริมและด ารง 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (A) 

ตอนที่  1  ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมค าลงในแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) โครงสร้างระบบ

ประสาทให้ถูกต้อง (10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระบบประสำท

อัตโนมัติ 

เส้นประสาทไขสนัหลงั 

 

ระบบประสาท                                                                                                                                 
ส่วนปลาย 

 

เส้นประสาทสมอง 

 
ไขสันหลัง 

ระบบประสำท

ส่วนกลำง 

สมอง 

 

ระบบประสำท 

พำรำซิมพำเทติก 

 

ช่วยหา

ค าตอบ 

ระบบประสำทซิมพำเทติก 

 

สมองส่วนหน้ำ 

สมองส่วนกลำง สมองส่วนท้ำย 

ระบบประสำท                                                                                                                                  

 

เฉลยบัตรงำนที่ 1 
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ตอนที่  2  ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10  คะแนน)  

1. ระบบประสาทมีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร 

ระบบประสาท เป็นระบบท่ีควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆ ทุกระบบในร่างกาย 

ให้ประสานและสัมพันธ์กันและมีหน้าท่ีรับความรู้สึกและตอบสนองสิ่งเร้าต่าง ๆ 

2.  สมอง  (Brain)  มีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร   

สมอง  (Brain)  เป็นอวัยวะท่ีส าคัญและสลับซับซ้อนมาก  มีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ              

ของระบบประสาทส่วนกลาง  และศูนย์กลางการควบคุมระบบประสาทท้ังหมด   

3.  ไขสันหลัง  (Spinal  cord)  มีความส าคัญต่อร่างกายอย่างไร 

ไขสันหลังจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย  

นอกจากนี้ยังควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ์  (Reflex  action)  หรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

อย่างกะทันหันอีกด้วย 

4.  ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมอง 

ไขสันหลัง 

เส้นประสาท 

ระบบประสาท 
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บัตรเนื้อหำที่  2 
เร่ือง  ระบบประสำทส่วนปลำย  (Peripheral  nervous  system) 

 

ระบบประสาทส่วนปลายเป็นระบบประสาทท่ีเช่ือมต่อจากส่วนต่าง ๆ  ของสมอง 

และไขสันหลังไปยังส่วนตา่ง ๆ  ของร่างกาย  ซึ่งประกอบไปด้วย  เส้นประสาทสมอง  

เส้นประสาทไขสันหลัง  และระบบประสาทอัตโนมัติ 

1. เส้นประสำทสมอง สมองทุกส่วนมีเส้นประสาทสมองแยกออกมาเป็นคู่ ๆ เพื่อรับ 
สัญญานความรู้สึก และออกค าส่ังควบคุมหน่วยปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที่ 5 เส้นประสำท 

ท่ีมา : http://decimotenpanm.blogspot.com/2012/12/blog-post.html 
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2. เส้นประสำทไขสันหลัง คือ เส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง  โดยการรวมกัน 

ของรากเส้นประสาทด้านหลัง (dorsal root) กับรากเส้นประสาทด้านหน้า (ventral root) 

             - รากเส้นประสาทด้านหลัง (dorsal root) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึก 

ท าหน้าท่ีน าความรู้สึกจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้ามายังไขสันหลัง 

             - รากเส้นประสาทด้านหน้า (ventral root) ประกอบด้วยเซลล์ประสาทน าค าส่ัง          

ท าหน้าท่ีน ากระแสประสาทหรือค าสั่งจากไขสันหลังออกไปยังกล้ามเน้ือหรือต่อมต่าง ๆ ภายใน

ร่างกายเส้นประสาทไขสันหลังในคนมีท้ังหมด 31 คู่ ประกอบด้วย เส้นประสาทไขสันหลัง    

บริเวณคอ (cervical nerves) 8 คู่ 

บริเวณอก (thoracic nerves) 12 คู่ 

บริเวณเอว (lumbar nerves) 5 คู่ 

บริเวณกระเบนเหน็บ (sacral nerves) 5 คู่  

บริเวณกระดูกก้นกบ (coccygeal nerves) อีก 1 คู่ 
 

 

ภำพที่ 6 โครงสร้ำงไขสันหลัง 

ท่ีมา : http:// 

www.vcharkarn.com/ 

lesson/view.php?id=1174 
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3. ระบบประสาทอัตโนมัติจะควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเน้ือหัวใจ  
และต่อมต่าง ๆ ซึ่งการท างานของระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะประกอบด้วยระบบย่อย  2 

ระบบ  ด้วยกันคือ  

           3.1  ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nervous system)   

ท าหน้าท่ีขณะตื่นตกใจ กลัว โกรธ หรือเกิดการต่อสู้ 

           3.2  ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nervous system)            

ท าหน้าท่ีตรงข้ามกับประสาทซิมพาเทติก   เช่น การเต้นของหัวใจ ระบบประสาท                      

ซิมพาเทติกจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น แตร่ะบบประสาทพาราซิมพาเทติก 

จะท าให้หัวใจเต้นช้าและเบาลง เป็นต้น 

  

 

ภำพที่ 7 ระบบประสำทอัตโนมัต ิ

ท่ีมา : http://thaihealthlife.com/โรคระบบประสาท/ 
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การท างานของระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยหน่วยรับความรู้สึก  ซึ่งอาจจะอยู่ท่ี

อวัยวะภายในหรือผิวหนังก็ได้ เซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะรับกระแสประสาทจากหน่วยรับ

ความรู้สึกผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง จากไขสันหลังจะมีเซลล์ประสาทสั่งการท่ีน ากระแส

ประสาทออกจากไขสันหลังไปสู่ปมประสาทของระบบซิมพาเทติกหรือพาราซิมพาเทติก จากนั้น

จะมีเซลล์ประสาทสั่งงานอีกเซลล์หนึ่งน ากระแสประสาทไปสั่งงานยังอวัยวะภายในหรือ

กล้ามเน้ือเรียบ 

         การท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ  จัดเป็นรีแฟลกซ์แอกชันท่ีมีหน่วยปฏิบัติงานเป็น

กล้ามเน้ือเรียบหรือต่อมต่าง ๆ เช่น การหดตัวของกล้ามเน้ือท่ีผนังกระเพาะอาหาร หรือการ

ปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร  การหลั่งน้ านมขณะเด็กดูดนมแม่ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

ปฏิกริยา รีเฟลกซ์แอกชัน (Reflex action)  กิริยาดังกล่าวเรียกว่า รีเฟลกซ์แอกชัน 

(Reflex action)  ซึ่งหมายถึง  กิริยาของหน่วยปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นในทันทีทันใด  โดยมิได้ม ี

การเตรียมหรือคิดล่วงหน้า เป็นการส่ังงานของไขสันหลังไม่ต้องอาศัยค าสั่งจากสมองส่วน 

เซรีบรัม 

 

 

ภำพที่ 8  ปฏิกิริยำรีเฟลกซ์แอกชัน (Reflex action) 

ท่ีมา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nervous/ch1/chapter1/part_4.htm 
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บัตรงำนที่  2 
เร่ือง  ระบบประสำทส่วนปลำย  (Peripheral  nervous  system) 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K) 

2. นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริมและด ารง 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (A) 
 

ตอนที่  1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 

1. ระบบประสาทส่วนปลาย  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
             

           

2.   เส้นประสาทไขสันหลังคืออะไรและท าหน้าท่ีอะไร   
............................................................................................................................. .....................................

.............................................................................................. .................................................................... 

3.  ระบบประสาทซิมพาเทติก กับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก แตกต่างกันอย่างไร 

              

          

 4.  จงอธิบาย  ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์  (Reflex  action)  พอเข้าใจ   

             

              

 

23 



        

              

                      

   

 

 

 

 

 

  

ตอนที่  2  ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง  (10  คะแนน)  
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…………………… 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K)  

2. นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริมและด ารง 
         ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (A) 
ตอนที่  1  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 

   1. ระบบประสาทส่วนปลาย  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ระบบประสาทส่วนปลายเป็นระบบประสาทท่ีเช่ือมต่อจากส่วนต่างๆ  ของสมองและไขสันหลัง

ไปยังส่วนต่างๆ  ของร่างกาย  ซึ่งประกอบไปด้วย  เส้นประสาทสมอง  เส้นประสาทไขสันหลัง  

และระบบประสาทอัตโนมัติ 

   2. เส้นประสาทไขสันหลังคืออะไรและท าหน้าท่ีอะไร   

เส้นประสาทไขสันคือ เส้นประสาทท่ีออกมาจากไขสันหลัง โดยการรวมกันของรากเส้นประสาท

ด้านหลัง (dorsal root)กับรากเส้นประสาทด้านหน้า (ventral root) 

   - รากเส้นประสาทด้านหลัง (dorsal root)ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรับความรู้สึกท าหน้าท่ี

น าความรู้สึกจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามายังไขสันหลัง 

   - รากเส้นประสาทด้านหน้า (ventral root)ประกอบด้วยเซลล์ประสาทน าค าส่ังท าหน้าท่ี

น ากระแสประสาทหรือค าสั่งจากไขสันหลังออกไปยังกล้ามเน้ือหรือต่อมต่างๆภายในร่างกาย 

     

 

 

 

 

เฉลยบัตรงำนที ่ 2 
เร่ือง  ระบบประสำทส่วนปลำย (Peripheral  nervous  system) 
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3. ระบบประสาทซิมพาเทติก กับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก แตกต่างกันอย่างไร 

ระบบประสาทท้ังสองระบบนี้ท าหน้าท่ีในทางตรงกันข้ามกัน เช่น ระบบประสาทซิมพาเทติ

กจะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว แต่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก จะท าให้หัวใจเต้นช้าลง  

เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของร่างกายให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ 

4. จงอธิบาย  ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์  (Reflex  action)  พอเข้าใจ 

  ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์  (Reflex  action)  หรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างกะทันหัน  

  เช่น  เมื่อบังเอิญถูกไฟหรือของร้อนจะรีบกระตุกมือหนีทันที เป็นต้น 

ตอนที่    ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 
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บัตรเนื้อหำที่  3 
เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงและด ำรงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบประสำท 

ระบบประสาทเป็นระบบท่ีมีความส าคัญต่อการท างานของอวัยวะต่าง ๆ  ให้สามารถด ารงชีวิต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมและด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท 

จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

ข้อควรปฏิบัติเพื่อสร้ำงเสริมและด ำรงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบประสำท 

1. หมั่นส ารวจและดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม่ าเสมอ  โดยการตรวจสมรรถภาพ 
รับความรู้สึกของระบบประสาท  เช่น  ตรวจสายตา  ตรวจการได้ยิน  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ระมัดระวัง  การกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ  เพราะอาจท าให้ความจ าเสื่อม 

หรืออาจท าให้เป็นอัมพาตได ้

3.  ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมอง โดยใช้วิธีการต่าง ๆ  เช่น  ฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบในเด็กตามท่ีแพทย์ก าหนด  หรือรีบให้แพทย์ตรวจสอบเมื่อเกิดความ

ผิดปกติที่เกี่ยวกับสมองหรือประสาทส่วนต่าง ๆ  เป็นต้น  เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไข  ซึ่งท า

ให้สามารถด าเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

ภำพที่ 9 กำรตรวจสมรรถภำพทำงกำรมองเห็น 

ท่ีมา : http://www.summacheeva.org/index_article_vision.htm 

 

 

 

กำรเสริมสร้ำงและด ำรงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบประสำท  
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4.  ออกก าลังกายสม่ าเสมอเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสม 
กับวัยและความสามารถของตนเอง 

 

ภำพที่ 10 กำรออกก ำลังกำย 

ท่ีมา : กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนมะค่าวิทยา 

5.  เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  โดยเฉพาะอาหารท่ีให้วิตามิน 

บี  1 สูง  เช่น  อาหารจ าพวกข้าวกล้อง  ข้าวซ้อมมือ  ถั่วลิสง  เครื่องในสัตว์  ผักผลไม้   

เมล็ดทานตะวัน  เป็นต้น  เพราะวิตามินบี  1  จะช่วยท าให้ระบบประสาท  แขน  และขา   

ท างานได้เป็นปกติ  อีกท้ังยังช่วยป้องกันโรคเหน็บชา  ป้องกันอาการเหนื่อยง่ายและบ ารุง

สายตา 

 

ภำพที่ 11 อำหำรที่มีวิตำมินบี 1 

ท่ีมา : http://www.bhs-digital.com/tag/

อาหารท่ีมีวิตามินบี 
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6.  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทท่ีมีไขมันสูง  หรืออาหารทอด  ตลอดจน

อาหารจานด่วน  (Fast  food)  รวมถึงเคร่ืองดื่มประเภทน้ าอัดลม  เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์   

ยาชนิดต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสมอง รวมท้ังสารเสพติด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและอวัยวะต่าง ๆ

เกิดอันตรายได้ 

 

 

 

 

 

 

  7.  ถนอมและบ ารุงอวัยวะต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบประสาท  เช่น  การใช้สายตา 

กับแสงที่เพียงพอ หลีกเล่ียงการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานาน  การแคะหูหรือจมูก  

การเจาะลิ้นใส่หมุดตามแฟชั่น เป็นต้น เพราะอาจเกิดอันตรายหรือเกิดโรคติดเชื้อต่าง ๆ   ตามมา 

 

 

ภำพที่ 12 อำหำรไขมันสูง  

และอำหำรทอด 

ท่ีมา : http://oknation. 

nationtv.tv/blog/suthichai 

ภำพที่ 13 อันตรำยจำกแสงจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ 

ท่ีมา : การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนมะค่าวิทยา 
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8. หาเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอและหากิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความเครียดในกิจวัตร 
ประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 14 กำรนอนหลับพักผ่อน 

ท่ีมา : การพักผ่อนช่วงพักกลางวันของนักเรียนโรงเรียนมะค่าวิทยา 
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บัตรงำนที่  3 
เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงและด ำรงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบประสำท 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K) 

2. นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริมและด ารง 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม
และด ารงประสทิธิภาพการท างานของระบบประสาททีม่ีผลต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ได ้ (A) 

ตอนที่  1  ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 
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กำรเสริมสร้ำงและด ำรง

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ของระบบประสำท 

บัตรงำนที่ 3  
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ตอนที่  2  ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างและด ารงประสิทธิภาพ 

การท างานของระบบประสาทโดยใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อท่ีถูก และใส่เครื่องหมาย × 

หน้าข้อความท่ีผิด  (10  คะแนน) 

 

1. ............ระบบประสาทของคนท างานประสานกันระหว่างสมองและเซลล์ประสาท 

2. ............ส่วนท่ีท าหน้าท่ีรับสัญญาณประสาทคือ เดนไดรต์ 

3. ............ไขสันหลังเป็นศูนย์ควบคุมการท างานของหัวใจ 

4. ...........การทานอาหารประเภททอด หรือไขมันมาก ๆ จะท าให้ประสาทการดมกลิ่น 

            ท างานได้ดีขึ้น 

5. ...........การฝึกสมาธิบ่อย ๆ ท าให้สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ...........การนอนหลับเป็นการพักผ่อนสมองท่ีดีที่สุด 

7. ...........คนท่ีท างานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ควรทานผักและผลไม้ในปริมาณมากทุกวัน 

8. ...........คนเราควรตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

9. ...........เมื่อพบอาการผิดปกติในร่างกายควรไปพบแพทย์ทันที 

10. .........ความเครียดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 
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เฉลยบัตรงำนที ่ 3 
เร่ือง  กำรเสริมสร้ำงและด ำรงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบประสำท 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาท  อธิบายกระบวนการสร้างเสริม
และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทได้  (K)  

2. นักเรียนวิเคราะห์ความส าคัญของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริมและด ารง 
ประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาทท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้  (P) 

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของของระบบประสาทและแนวทางการสร้างเสริม
และด ารงประสทิธิภาพการท างานของระบบประสาททีม่ีผลต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ได ้ (A) 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความให้ถูกต้อง  (10  คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมั่นตรวจสุขภาพของ

ตนเอง  โดยการตรวจ

สมรรถภาพรบความรู้สึก 

ระมัดระวังป้องกัน

ไม่ให้เกิดโรคทาง

สมอง 

ออกก าลังกาย

สม่ าเสมอเพ่ือช่วยให้

ร่างกายแข็งแรง  

โดยเลือกกิจกรรมให้

เหมาะสมกับวัย 

เลือกรับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน์  

โดยเฉพาะอาหารท่ี

ให้วิตามินบี  1 สูง 

ถนอมและบ ารุง

อวัยวะต่างๆที่

เกี่ยวกับระบบ

ประสาท 

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง  

อัดลม  เคร่ืองดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ 

ระมัดระวังการ

กระทบกระเทือน

บริเวณศีรษะ 

หาเวลาพักผ่อนให้

เพียงพอและหา

กิจกรรมคลายเครียด 

กำรเสริมสร้ำงและด ำรง

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ของระบบประสำท 

เฉลยบัตรงำนที่ 3  
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ตอนที่  2  ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างและด ารงประสิทธิภาพ 

การท างานของระบบประสาทโดยใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อท่ีถูก และใส่เครื่องหมาย × 

หน้าข้อความท่ีผิด  (10 คะแนน) 

 

1. .... √ ........ระบบประสาทของคนท างานประสานกันระหว่างสมองและเซลล์ประสาท 

2. .... √ ........ส่วนท่ีท าหน้าท่ีรับสัญญาณประสาทคือ เดนไดรต์ 

3. ..... × .......ไขสันหลังเป็นศูนย์ควบคุมการท างานของหัวใจ 

4. ..... ×...... การทานอาหารประเภททอด หรือไขมันมาก ๆ จะท าให้ประสาทการดมกลิ่น 

                ท างานได้ดีขึน้ 

5. .... √ .......การฝึกสมาธิบ่อย ๆ ท าให้สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ..... √ ......การนอนหลับเป็นการพักผ่อนสมองท่ีดีท่ีสุด 

7. ..... √ ......คนท่ีท างานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ควรทานผักและผลไม้ในปริมาณมากทุกวัน 

8. .... × .......คนเราควรตรวจสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

9. ..... √ ......เมื่อพบอาการผิดปกติในร่างกายควรไปพบแพทย์ทันที 

10. ... × ......ความเครียดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งใจท านะ  ไม่ยาก 

ถ้าเราพยายาม 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เล่มที ่ 1  เรื่อง  ระบบประสำท 

 

ค ำชี้แจง :  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  x  ทับลงบนข้อ ก  ข  ค  และ  ง  ท่ีนักเรียนเห็น 
             ว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ส่วนใดของระบบประสาทท่ีท าหน้าท่ีเป็น       4. เด็กหญิงโชติมา  มีอาการไอ และอาเจียน 
ศูนย์กลางการควบคุมระบบประสาทท้ังหมด       เป็นการควบคุมของสมองส่วนใด 

     ก.   สมอง                                                ก. ทาลามัส 
ข. ไขสันหลัง         ข. เซรีเบลลัม 
ค.   ปมประสาท         ค. ไฮโพทาลามัส  
ง.   ต่อมพาราไทรอยด์                                 ง. เมดัลลา  ออบลองกาตา 
 

2.  ต่อมใต้สมองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร          5. ระบบประสาทซิมพาเทติก มีผลต่อการ 
ก.  ต่อมไพเนียล    ท างานของร่างกายอย่างไร 
ข.  ต่อมไทรอยด์         ก. รูม่านตาขยาย  
ค.  ต่อมพิทูอิทารี         ข. หัวใจเต้นช้าลง 
ง.  ต่อมพาราไทรอยด์         ค. เส้นเลือดคลายตัว 

     ง. ความดันโลหิตลดลง 

3. สมองส่วนใดที่ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับความคิด       6. สมองส่วนใดท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ 

และความจ า     กล้ามเน้ือบริเวณใบหน้าการยิ้ม และการยักคิ้ว 
ก. พอนส ์          ก. พอนส ์
ข. เซรีบรัม          ข. เซรีบรัม 
ค. ทาลามัส          ค. เซรีเบลลัม 
ง. ไฮโพทาลามัส         ง.  สมองส่วนกลาง 
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7. เส้นประสาทไขสันหลังมีกี่คู่   8. เมื่อบังเอิญถูกไฟหรือของร้อนจะรีบกระตุก 

  ก.  11  คู ่            มือทันที  เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่าง 
  ข.  21  คู ่            กะทันหันท่ีเกิดจากระบบประสาทในข้อใด 
  ค.  31  คู ่          ก. พอนส ์
  ง.  41  คู ่          ข. เซรีบรัม 

                      ค. ทาลามัส 
             ง. ไขสันหลัง 
 

9. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง   10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกตอ้ง เกี่ยวกับ 

ก.  สมชายชอบรับประทานอาหาร           การเสริมสร้างและด ารงประสิทธิภาพ             
ท่ีมีไขมันสูง    การท างานของระบบประสาท 

ข.  สมหญิงชอบออกก าลังกายทุกวัน      ก. รับประทานอาหารทอดเป็นประจ า 
      ค.  สมบัติชอบดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า     ข. พักผ่อนให้เพียงพอ 

  ง.  สมหวังชอบเล่นคอมพิวเตอร์เป็นประจ า       ค. หากิจกรรมคลายเครียด 
 และติดต่อกันเป็นเวลานาน       ง. หมั่นตรวจสายตาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้เล่มที ่1 เรื่อง ระบบประสำท 

         
 
 
      1.   ก 

2.   ก 
3.   ข 
4.   ง 
5.   ค 

6.   ง 

7.   ค 

8.  ข  

9.   ง 

10.  ก 
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