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ความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น

การทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย
ของคนเรามีความสัมพันธกัน ไมสามารถ

แยกออกจากกันได และการดํารงชีวิตของ
มนุษย ขึ้นอยูกับการทํางานของระบบตางๆ 

ในรางกาย หากระบบใดระบบหนึง่ หรอืหลายๆ 
ระบบทาํงานไดไมด ียอมสงผลใหสภาวะสขุภาพ

โดยรวมเกิดปญหาขึ้นได ระบบทุกระบบใน
รางกาย ลวนแตมีความสําคัญตอรางกายดวยกัน

ท้ังส้ิน แตระบบท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตของ
วัยรุน คือ ระบบประสาทและระบบตอมไรทอ
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๑. ระบบประสาท (Nervous System)
 วัยรุ่น คือ ช่วงชีวิตของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรือ่งการเจรญิเตบิโตและ

พฒันาการ ซึง่ระบบประสาทถอืได้ว่าเป็นปจจยัส�าคญัทีม่ผีล

อย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆ 

ของวัยรุ่น

 ๑.๑ โครงสรางและหนาที่ของระบบประสาท

  ระบบประสาทเป็นระบบที่ควบคุมการท�างานของอวัยวะ

ส่วนต่างๆ ทุกระบบในร่างกายให้ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่างกาย

สามารถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ระบบประสาท

ส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย

	 ๑)	 ระบบประสาทส่วนกลาง	(Central Nervous 
System)	 ประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลัง ซึ่งเป็น

ศนูย์กลางในการประสานการท�างานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

ให้ระบบอวัยวะต่างๆ สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๑.๑)	 สมอง	 (Brain)	 เป็นอวัยวะที่ส�าคัญและ

สลบัซบัซ้อนมาก ประกอบด้วยกลุม่ของเนือ้เย่ือทีม่คีวามอ่อนนุม่ 

บรรจุอยู่ในกะโหลกศีรษะ สมองจะเร่ิมเจริญเติบโตต้ังแต่เป็น

ตวัอ่อนในครรภ์มารดา พอช่วงอายปุระมาณ ๑-๙ ป สมองจะเจรญิ

เติบโตอย่างรวดเรว็ และจะเจรญิเติบโตเต็มทีเ่ม่ืออาย ุ๑๘-๒๐ ป 

โดยสมองแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ สมองส่วนหน้า 

สมองส่วนกลาง และสมองส่วนท้าย ซึ่งแต่ละส่วนมีส่วน

ประกอบและหน้าที่แตกต่างกัน

	 ๑.๒)	 ไขสันหลัง	(Spinal	Cord) อยูภ่ายใน

ช่องกระดกูสนัหลังทีเ่ช่ือมต่อกันตลอดความยาวของล�าตวั 

ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย เป็นตัวเชื่อมระหว่างอวัยวะรับความรู้สึกไปยัง

สมอง และส่งความรูส้กึจากสมองไปยงัส่วนต่างๆ ของร่างกาย 

รวมไปถึงควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะและ

ส่วนต่างๆ ที่มีเส้นประสาทไขสันหลังต่อกับสมอง

โครงสร้างของระบบประสาทประกอบไปด้วยสมอง	
ไขสันหลัง	และเส้นประสาท

สมอง

ไขสันหลัง

เส้นประสาท

๒



แผนภาพแสดงสวนประกอบและหนาที่ของสมอง

สมองสวนหนา
(Forebrain)

สมองสวนกลาง
(Midbrain)

สมองสวนทาย
(Hindbrain)

เซรีบรัม (Cerebrum)
เปนสวนที่ใหญที่สุดของสมอง 
ทําหนาที่ควบคุมการทํางานและ
กจิกรรมตางๆ ของรางกาย เชน 
การพูด การมองเห็น การเรียนรู 
ดานสติปญญา ความคิด 
ความจํา การไดยิน เปนตน

 ไฮโพทาลามสั (Hypothalamus)
 ทําหนาที่ควบคุมกระบวนการ
 และพฤตกิรรมบางอยาง อารมณ
  และความรูสึกตางๆ ของรางกาย
  เชน ความดันโลหิต ความหิว
  ความอิม่ การนอนหลบั การเตน
 ของหัวใจ ควบคุมอุณหภูมิของ
 รางกาย เปนตน

เซรีเบลลัม (Cerebellum)
หรือสมองนอย ทําหนาที่ควบคุม
การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
ใหทํางานประสานกัน

เมดัลลา ออบลองกาตา
(Medulla Oblongata)
ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
อวัยวะภายใน เชน การไอ การจาม 
การไหลเวียนโลหิต การลําเลียงอาหาร
ของลําไส การหายใจ การอาเจียน 
เปนตน

พอนส (Pons)
ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของ
กลามเนือ้บรเิวณใบหนา เกีย่วกบั
การหลับตา การย้ิม การยกัคิว้ 
การเคีย้ว และการหลัง่นํา้ลาย

 ทาลามัส (Thalamus)
 อยูดานลางของสมอง ซึ่งเปน
 ที่รวมของเซลลประสาทและ
 เนือ้เยือ่เกีย่วพนั ทาํหนาทีใ่นการ
 ถายทอดสัญญาณไปยังสมอง
 สวนตางๆ ท่ีเกีย่วของกบั
 กระแสประสาท

สมอง (Brain)

อยูถัดจากสมองสวนหนา
มีขนาดเล็ก ทําหนาที่
เกี่ยวกับการมองเห็น 
การไดยิน และการสัมผัส

๓



	 ๒)	ระบบประสาทส่วนปลาย	(Peripheral	Nervous	System) เป็นระบบประสาท

ที่เชื่อมต่อจากส่วนต่างๆ ของสมองและไขสันหลัง ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งประกอบด้วย 

๒ ส่วนคือ

	 ๒.๑)	 ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง	 ประกอบด้วยเส้นประสาทสมองและ

เส้นประสาทไขสันหลัง ดังนี้

	 (๑)	เส้นประสาทสมอง	มี ๑๒ คู่ ทอดออกจากพื้นล่างของสมอง ผ่านไป

ยังรูต่างๆ ที่พื้นของกะโหลกศีรษะ โดยเส้นประสาทสมองในบางคู่จะท�าหน้าที่รับความรู้สึก บางคู่ 

ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการเคลือ่นไหว และบางคูท่�าหน้าท่ีรวม คอื ทัง้รบัความรูส้กึและท�าการเคลือ่นไหว

	 (๒)	เส้นประสาทไขสันหลัง	มี ๓๑ คู่ เป็นเส้นประสาทที่ออกจากสันหลัง  

ทุกคู่จะท�าหน้าที่รวม คือ ทั้งรับความรู้สึกและท�าการเคลื่อนไหว

กระดูกสันหลังยุบตัว

	 กระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างของร่างกายที่จะรองรับแรงกระแทกในแนวด่ิง	 ซึ่งถ้ามีการกระแทกอย่าง
รุนแรง	 กระดูกสันหลังก็อาจจะยุบตัวลงได้	 ทั้งนี้ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวจะเกิดในผู้ท่ีมีภาวะกระดูกพรุน	
พบมากในผู้ท่ีมีอายุ	 ๖๐	 ปีขึ้นไป	 และผู้หญิงช่วงวัยหมดประจำาเดือน	 รวมถึงผู้ท่ีได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ	 
ซึ่งภาวะกระดูกสันหลังยุบตัวดังกล่าว	 โดยมากมักเกิดจากการขยับตัวที่ผิดจังหวะ	 การทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ 
แรงจนเกินไป	หรือการนั่งรถแล้วได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
	 ดังนั้นทางที่ดีควรเตรียมตัวป้องกันด้วยการรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสูงและอาหารท่ีอุดมไปด้วย
วิตามินเค	และวิตามินดี	เพราะวิตามินเหล่านี้มีส่วนช่วยบำารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง	โดยวิตามินเค	จะทำา
หน้าที่ลำาเลียงแคลเซียมไปยังกระดูก	 ส่วนวิตามินดีจะทำาหน้าที่ควบคุมการดูดซึมแคลเซียม	 ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะกระดูกพรุน	อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกสันหลังยุบตัวในช่วงวัยสูงอายุได้

เกร็ดน่ารู้

	 ๒.๒)	ระบบประสาทอัตโนมัติ	 (Autonomic	 Nervous	 System)	 นับว่าเป็น 

ระบบประสาทที่ท�างานอยู ่นอกเหนืออ�านาจการบังคับและควบคุมของจิตใจ ซึ่งท�าหน้าที ่

ควบคุมการท�างานของอวัยวะในร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ควบคุมการไหลเวียนของโลหิต  

การย่อยอาหาร การหายใจ การก�าจัดของเสียออกจากร่างกาย

  ระบบประสาทอัตโนมัติ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ

	 (๑)	ระบบประสาทซิมพาเทติก (Sympathetic	 Nerve	 System) เป็น 

ระบบประสาทที่มีการท�างานแบบเกิดขึ้นทันทีทันใด เช่น ในขณะต่ืนเต้น ประสบภาวะฉุกเฉิน  

หรือในระยะเจ็บป่วย เป็นต้น  โดยจะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็ว รูม่านตาขยาย เพื่อเป็นการเตรียม 

ความพร้อมของร่างกายต่อสถานการณ์นั้นๆ
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	 (๒)	ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก	(Parasympathetic	Nerve	System)	

เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ ก้นกบ และเมดัลลา

ออบลองกาตา (Medulla Oblongata) ท�าหน้าที่ควบคุมการท�างานของอวัยวะภายใน หลอดเลือด 

และต่อมต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะท�างานได้ เช่น ท�าให้หัวใจเต้นช้าลง หลอดเลือดคลายตัว 

เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ร่างกายท�างานมากเกินไป

     ระบบประสาทอตัโนมตัทิัง้ ๒ ส่วนนี ้จะท�าหน้าทีต่รงข้ามกนัเสมอ เช่น ระบบ

ประสาทซิมพาเทติกจะท�าหน้าที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว แต่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะท�า

หน้าที่ให้หัวใจเต้นช้าลง ทั้งนี้เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกายให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติ

แผนผังแสดงโครงสรางของระบบประสาท

สมอง 
(Brain)

ไขสันหลัง 
(Spinal Cord)

ระบบประสาทสวนกลาง 
(Central Nervous System)

ระบบประสาทสวนปลาย
(Peripheral Nervous System)

สวนที่สั่งการ 
(Motor)

สวนที่รับความรูสึก
(Sensory)

 ระบบประสาทโซมาติก
 (Somatic Nervous System)

 ระบบประสาทอัตโนมัติ
 (Autonomic Nervous System)

ระบบประสาท
ซิมพาเทติก

(Sympathetic Nerve System)

ระบบประสาท
พาราซิมพาเทติก

(Parasympathetic Nerve System)

ระบบประสาท
(Nervous System)

 ๑.๒  ความสําคัญของระบบประสาทที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต 
และพัฒนาการของวัยรุน

  ระบบประสาท เป็นระบบอวัยวะภายในร่างกายที่ส�าคัญต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต 

และพัฒนาการของวัยรุ่น ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

	 ๑)	 ระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ	 ระบบประสาทมีความส�าคัญและส่งผลต่อ

สุขภาพของวัยรุ่น ดังนี้
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	 ๑.๑)	 ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในร่างกาย	 ซึ่งระบบประสาทจะมีหน้าที่

ควบคุมการท�างานระบบต่างๆ ในร่างกาย โดยกระตุ้นให้ระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนแต่ละชนิด 

ความเครียดส ่งผลต่อการทำางานของระบบประสาท	
หากเครียดมากจะทำาให้เกิดอาการปวดศรีษะ	 และทำาให้
ประสิทธิภาพในการคิดลดลง

(Hemeostasis) ของสารละลายต่างๆ ภายในร่างกายให้คงที่ได้จากปจจัยต่างๆ เช่น  อุณหภูมิ

ของอากาศรอบตัวหรืออาหารที่รับประทาน โดยภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกัน

ของระบบท้ังสองระบบน้ีเราจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น เช่น  ถ้าร่างกายเกิดการ

ติดเชื้อก็จะท�าให้เป็นไข้ หรือถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะอ่อนเพลีย เป็นต้น ซึ่งส่ิงผิดปกติ

ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้า (Stimuli) และหากระบบทั้งสอง

ระบบนี ้ท�างานไม่ประสานกนั กจ็ะส่งผลให้เกดิความไม่สมดลุในร่างกาย ท�าให้อวยัวะต่างๆ ไม่สามารถ

ท�างานตามหน้าที่ของตนเองได้ดี อันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ 

	 ๑.๓)	 ช่วยใหเกดิการเปลีย่นแปลงทางสรรีะร่างกายท่ีเหมาะสม	โดยระบบประสาท

มผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางสรรีะร่างกายของบคุคล เช่น เมือ่เวลาโกรธจดั อตัราการเต้นของหวัใจ

จะถี่ขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลายขยายตัว รูม่านตาขยาย และ

การท�างานของระบบทางเดินอาหารลดลง  เป็นต้น

   การเปลีย่นแปลงทางสรรีะร่างกายดังกล่าวนัน้ เกดิขึน้เนือ่งมาจากการท�างานของ

ระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมระบบประสาทซิมพาเทติก และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะช่วยให้บุคคลตระหนักถึงส่ิงคุกคามต่อภาวะสุขภาพของตน ท�าให้

สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตเพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้นได้

ทีมี่ความเฉพาะเจาะจงไปยงัอวยัวะเปาหมายให้

สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่

เม่ืออวัยวะต่างๆ ท�างานได้ดีกจ็ะ

ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของบคุคลให้มีสุขภาพดี

โดยเฉพาะสขุภาพกาย เมือ่บคุคลมสีขุภาพทาง

กายที่ดี ก็ย่อมที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี 

ดังที่ John Lock ได้กล่าวไว้ว่า “จิตใจที่แจ่มใส 

ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ : A sound mind 

is in a sound body”

	 ๑.๒)	 ควบคุมสภาวะแวดลอม

ภายในร่างกายใหอยู่ในสภาวะสมดุล	 โดยการ

ท�างานร่วมกันของระบบประสาทอัตโนมัติ

และระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อรักษาสภาวะสมดุล 
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พฒันาการทีถ่กูต้องตามมา เช่น ในทารกท่ีมีระดับฮอร์โมนปกต ิและมีระบบประสาทสัง่การทีเ่ป็นปกติ 

ก็จะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย  เป็นต้น

	 ๓.๒)	พฒันาการดานความคดิ	สตปิญญา	และจรยิธรรมทีเ่หมาะสม ระบบประสาท

และระบบต่อมไร้ท่อจะท�างานประสานสัมพันธ์กันท�าให้อวัยวะต่างๆ ท�าหน้าที่ของตนเองได้อย่าง

	 ๒)	ระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย	 ระบบประสาทจะก่อ

ให้เกิดการด�ารงชีวิตที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยระบบประสาทมีหน้าที่ส�าคัญใน

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน	 และเพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกาย	 เป็นพฤติกรรมหน่ึงซึ่งอยู่
ภายใต้การทำางานของระบบประสาทเพื่อหารูปแบบในการ
ดำารงชีวิตที่เหมาะสมต่อตนเอง

การคดิวิเคราะห์ เพือ่หารปูแบบในการด�ารงชวีติ

ทีเ่หมาะสมต่อตนเอง เช่น การเลอืกรบัประทาน

อาหารท่ีเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย 

หรอืความสามารถในการดูแลสขุภาพของตนเอง

ให้แข็งแรงสมบูรณ์  มีการเจริญเติบโตที่สมวัย

เป็นต้น

	 ๓)	ระบบประสาทที่มีผลต ่อ
พัฒนาการ	 ระบบประสาทมีความส�าคัญและ

ส่งผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่น ดังนี้

	 ๓.๑)	 พัฒนาการที่เหมาะสม

กับวัย ทั้งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อจะ

ร่วมกันท�าให้อวัยวะต่างๆ นั้น มีความพร้อม

ในการท�าหน้าที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิด

เต็มความสามารถ ท�าให้คนเรามีศักยภาพที่

จะพัฒนาความคิดและสติปญญา ตลอดจน

จริยธรรมของตนเองได้มากขึ้น โดยรู ้จักคิด 

กระท�าในสิ่งที่ควรกระท�า หรือละเว้นการคิด 

กระท�าในสิ่งที่ไม่ควรกระท�า

	 ๓.๓)	การควบคุมพฤติกรรม	

พบว่าพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกของมนุษย์

อยู่ภายใต้การท�างานของระบบประสาททั้งสิ้น 

เช่น การนอนหลบัหรอืตืน่ตวั การแสดงออกของ

อารมณ์ต่างๆ การสื่อสารด้วยภาษา การเรียนรู้

และความจ�า เป็นต้น

พฤติกรรมต่างๆ	ที่แสดงออกของมนุษย	ทั้งการวิ่ง	การเดิน	
การนอน	 หรือการกระโดด	 จะอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ระบบประสาททั้งสิ้น

๗



 ๑.๓ การดูแลรักษาระบบประสาทใหทํางานตามปกติ

  การดูแลรักษาระบบประสาทให้สามารถท�างานได้ตามปกตินั้น มีข้อแนะน�า ดังนี้

  ๑. หมั่นส�ารวจและดูแลสุขภาพ

ของตนเองอย่างสม�่าเสมอ โดยการตรวจ

สมรรถภาพทีเ่กีย่วข้องกบัอวยัวะทีร่บัความรูส้กึ

ของระบบประสาท เช่น การมองเห็น การได้ยิน 

การได้กลิ่น เป็นต้น

  ๒. หลีกเ ล่ียงการ รับประทาน

อาหารประเภทที่มีไขมันสูงๆ หรืออาหารทอด 

ตลอดจนอาหารจานด่วน (Fast Food) ต่างๆ 

เนื่องจากอุดมไปด้วยคอเลสเตอรอล (Choles-

terol) ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) จึงอาจก่อ

ให้เกดิการอดุตันของไขมันในหลอดเลือด ส่งผล

ให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง และอาจท�าให้

ผักและผลไม้ท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระ	 นอกจากจะช่วย
ป้องกันโรคมะเร็งแล้ว	 ยังช่วยกระตุ้นการทำางานของสมอง
ให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงระบบประสาทต่างๆ ได้อย่างเพียงพออาจท�าให้เกิดอาการอัมพาตได้

  ๓. หลกีเลีย่งเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ต่างๆ เนือ่งจากจะท�าให้ความสามารถในการท�างาน

ของระบบประสาทลดลง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และในกรณีผู้ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

แอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดแรงขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น อาจเกิดภาวะหลอดเลือดฝอย

ในสมองแตกได้ 

  ๔. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผัก ผลไม้และธัญพืชที่มี

วิตามินและเกลือแร่ที่จ�าเป็นต่อการท�างานของสารสื่อประสาทเพื่อจะท�าให้ระบบประสาทท�างาน

ได้อย่างเต็มที่

  ๕. ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ การเคลือ่นไหวกล้ามเนือ้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็น

ผลมาจากการสั่งงานจากสมอง ในขณะที่กล้ามเนื้อท�างาน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางประสาทและ

เคมย้ีอนไป “กด”	ศนูย์สัง่การในสมองมากขึน้ตามล�าดับ ในทีส่ดุเมือ่ออกก�าลงักายเหนือ่ยถงึขดีหนึง่ 

(ซึ่งขึ้นอยู่กับความเคยชินต่อการออกก�าลังกาย) ศูนย์สั่งการในสมอง ก็จะถูกกดจนท�าให้ต้องหยุด

ท�างาน หากออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ศูนย์สั่งการจะปรับตัวโดยมีความอดทนต่อการกดมากขึ้น 

ท�าให้สามารถท�างานได้นานออกไปกว่าปกติ นอกจากนี้ยังพบได้ว่าการออกก�าลังกายยังเป็นการ

กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติด้วย หากออกก�าลังกายบ่อยๆ ก็จะมีการกระตุ้นบ่อยๆ เป็นการเร่ง

ให้ระบบประสาทอัตโนมัติปรับตัวให้ท�างานได้ว่องไวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘



  ๖. ถนอมและบ�ารงุรกัษาอวยัวะต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เช่น ควรใช้สายตาในทีท่ีม่แีสงสว่าง

เพียงพอ หลีกเลี่ยงการใช้สายตากับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ การแคะหูโดยใช้ที่แคะหู

  ๙. ควรรบีไปพบแพทย์เพือ่ท�าการรกัษาทนัท ีหากมกีารบาดเจบ็หรอืได้รับการกระทบ-

กระเทอืนต่ออวยัวะทีม่คีวามเกีย่วข้องสัมพันธ์กับระบบประสาท

๒. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
 ระบบต่อมไร้ท่อ มีความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกี่ยวกับกระบวนการ

เมแทบอลซิมึ (Metabolism) ต่างๆ ในร่างกาย การควบคมุปฏกิริิยาเคมภีายในเซลล์ การล�าเลยีงสาร

เข้า - ออก เซลล์ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต การใช้พลังงาน การสืบพันธุ์ ตลอดจนการตอบสนอง

ทางด้านอารมณ์

 ต่อมไร้ท่อจะขับสารคัดหลั่ง ซึ่งเป็นสารเคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน (Hormone) ออกมา และซึม

เข้าสู่ระบบกระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เพื่อให้อวัยวะเปาหมายต่างๆ ภายในร่างกาย

สามารถท�างานได้ตามปกต ิซึง่ในระบบต่อมไร้ท่อนีม้โีครงสร้างทีท่�าหน้าทีเ่ฉพาะอย่างแตกต่างกนั

ดังนี้

การสวมหมวกนริภยัขณะขบัขีร่ถจกัรยานยนต	จะช่วยป้องกนั
การบาดเจบ็ของศีรษะและสมองได้หากได้รับอบุตัเิหตุ

ที่เป็นโลหะ การเจาะลิ้นใส่หมุดตามแฟชั่น 

การแคะจมกู เป็นต้น  เพราะสิง่เหล่านีอ้าจท�าให้

เกิดอันตรายหรือเกิดโรคติดเชื้อต่างๆ ได้

  ๗. พักผ่อนอย่างเพียงพอ และ

ควรหากิจกรรมนันทนาการที่ เหมาะสมกับ

ตนเองเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากกิจวัตร

ประจ�าวัน เช่น การท�างานอดิเรก การเล่นกีฬา 

การฝกสมาธิ การอ่านหนังสือ การท่องเที่ยว

พักผ่อนในแหล่งธรรมชาติ เป็นต้น

  ๘. ควรระมัดระวังและปองกัน

การบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง เช่น 

หลกีเลีย่งกฬีาผาดโผน รนุแรง ถ้ามคีวามจ�าเป็น

จะต้องมีอุปกรณ์ปองกัน เช่น สนับเข่า ศอก 

หมวก และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่

รถจักรยานยนต์ ซึ่งนักเรียนควรที่จะยึดหลัก

ของการปลอดภัยไว้ก่อนเป็นส�าคัญ

๙



๒.๑ โครงสรางและหนาที่ของระบบตอมไรทอ

  ในระบบต่อมไร้ท่อนี้มีโครงสร้างที่ท�าหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกันไป ซึ่งจะน�าเสนอ

ในส่วนที่ส�าคัญ ดังนี้

	 ๑)	 ต่อมใตสมองหรือต่อมพทิอูทิาร	ี(Pituitary	Gland)  เป็นต่อมไร้ท่อขนาดเลก็

และมีความส�าคัญมากที่สุด แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

	 ๑.๑)	 ต่อมใตสมองส่วนหนา	 (Anterior	 Pituitary) ท�าหน้าท่ีในการผลิต

ฮอร์โมนต่างๆ ดังนี้

	 (๑)	โกรทฮอรโมน	 (Growth	 Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการ

เจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นปกติ ซึ่งหากมีการผลิตฮอร์โมนนี้มากเกินไป จะท�าให้ร่างกาย

สูงใหญ่ผิดปกติ และอาจท�าให้หัวใจโต เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ในผู้ใหญ่ แต่ถ้าหากมีการ

ผลิตฮอร์โมนนี้น้อยเกินไป จะท�าให้ร่างกายเตี้ย แคระแกร็น การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ 

หยุดชะงักลงได้

	 (๒)	ทรอฟกฮอร	โมน		(Trophic	Hormone)	 เป็นฮอร์โมนทีค่วบคมุปฏกิิรยิา

ของต่อมอ่ืนๆ ซึง่จะหลัง่ออกมากต่็อเม่ือได้รบัการกระตุน้จากฮอร์โมนทีผ่ลติจากไฮโพทาลามสั โดย

ในจ�านวนนั้นจะมีฮอร์โมนบางชนิดท�าหน้าที่ไปกระตุ้นการท�างานของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต 

และบางชนิดจะไปกระตุ้นการท�างานของต่อมเพศให้เป็นปกติ

แผนภาพแสดงที่ตั้งของตอมไรทอภายในรางกาย

ตอมใตสมอง

ตอมไพเนียล

ตอมพาราไทรอยด

ตับออน

อัณฑะ
รังไข

ตอมไทรอยด

ตอมไทมัส

ตอมหมวกไต

๑๐
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