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สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) 
 การถายทอดสัญญาณจากเซลลประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลลหนึ่งของสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม
สวนใหญเปน Chemical transmission โดยใช Neurotransmitter เชน สารสื่อประสาทในกลุม  

• CATECHOLAMINES (สารที่มี Dihydroxyphenyl) เชน DA (Dopamine), NE 
(Norepinephrine) หรือ NA (Noradrenaline), E (Epinephrine) หรือ A (Adrenaline) 

• Seratonin 
• GABA (Gamma-aminobutyric acid) 
• Glycine Glutamate และ Aspartate 
• Peptide Neurotransmitter เชน Substance P, Oxytosin, Vasopressin, Enkephalin 

คุณสมบัตขิองสารสื่อประสาท (ตามธรรมชาต)ิ 
1. ถูกสรางและเก็บไวที่ปลายประสาท Presynaptic membrane 
2. ที่ Presynaptic Element ตองประกอบดวย 
  สารเริ่มตน (Precursor) 
  สารกึ่งกลาง (Intermediate) 
  เอนไซมสําหรับการสังเคราะหสารสื่อประสาท 
  เอนไซมสําหรับกลไกการหลั่ง 
3. เมื่อกระคนเสนประสาทสารสื่อประสาทจะถูกหล่ังออกมาใน Synaptic Cleft 
4. สารที่ถูกหล่ังออกมาจะจับกบั Synaptic Receptor บน Postsynaptic Membrane 
5. มีกลไกในการทําลายหรือกําจัดสารนี ้
6. ผลการตอบสนองที่อวัยวะตาง ๆ (Effector) ของสารนี้เมื่อใหจากภายนอกตองเหมือนกับการ

กระตุนเสนประสาทที่เล้ียงอวัยวะนั้นอยู 
7. การออกฤทธิ์ของสารและผลการกระตุนเสนประสาทคลาย ๆ กัน และถูกเปลี่ยนแปลงแบบ

เดียวกันดวยฤทธิ์ของยาหรือสารอื่น  
ขบวนการถายทอดสัญญาณมี 5 ขั้นตอนคอื 
1. ถูกสังเคราะหใน Presynaptic neurone 
2. เก็บใน Synaptic Vesicle 
3. ปลดปลอยโดยกระบวนการ Exocytosis โดยอาศัย Ca2+ 
4. ทํางานโดยไปจับกับ Receptor บน Postsynaptic Membrane โดยอาจทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

Permeability ของอิออนตาง ๆ หรือไปมีผลตอ Metabolism สราง cAMP หรือ cGMP 
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5. เมื่อส้ินสุดการทํางานจะถูกกาํจัดโดยอาจถูกเอนไซมจาก Postsynaptic Element กําจดั หรืออาจ
ถูกดึงกลับไปไวใน Presynaptic Element หรืออาจแพรกระจายไปสวนอื่น ๆ 

อะเซทิลโคลีน  (Ach : Acetylcholine) 
  เปนสารสื่อประสาทตัวแรกที่พบ ถูกหล่ังจากปลายประสาท Cholinergic Neurone มีสูตร
เคมีเปน   O            CH3 

     H3C – C – O – CH2 – N+ - CH3 

               CH3 

Ach มีสารตั้งตนเปนโคลีน (เปน Quaternary Ammonium) จากตับ เดนิทางผานกระแสเลือดเขาสู
ปลายประสาทแบบ Active ดวยกระบวนการ Na-Dependent 

• การสังเคราะหเกิดใน Presynaptic Neurone 
• การเก็บ Ach สวนใหญจะเกบ็ใน Synaptic Vesicle (จํานวน Ach ที่ถูกเก็บในแตละ Vesicle 

เรียกวา 1 Quantum) 
• การหลั่ง ในระยะพักจะหลั่งนอย ๆ เมื่อมกีารกระตุน Ach จะถูกหล่ังมาก ๆ โดยมี Ca2+ มา

เพิ่มการเคลื่อนที่ของ vesicle และการหลอมเขากับ Membrane ของเซลลประสาท 
• การออกฤทธิ์ Ach ขึ้นกับชนดิของ Receptor 
• การทําลายฤทธิ์ Ach โดยเอนไซม Esterase มีสองขั้นตอน 

1. การจับของ Ach โดยเอนไซม Esterase-Ach complex 
2. Hydrolysis ของ Ester Bond ไดเปน Acetylated Esterase และ Choline, Acetylated 

Enzyme แตไมคงตัวจะถูก Hydrolyse ตอได Free Enzyme และ Acetic Acid, 
Choline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผลิตและการทํางานของอะเซทิลโคลีน 
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บทบาทของ Ach 
2. กระตุน หรือยบัยั้งระบบประสาทสวนกลาง (แลวแต Receptor) 
3. ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับความรูสึกเจ็บปวด รอนหนาว การรับรูรสชาติ 
4. เกี่ยวของกับศนูยคล่ืนไส อาเจียน 
5. สรีระวิทยาของการตื่น การนอน การฝน และอาการซึมเศรา 

โดปามนี (DA : Dopamine) 
ถูกหล่ังจาก Dopaminergic ถาเสียสมดุลระหวาง Ach กับ Dopamine (ต่ําลง) จะทําใหเปน

โรคพารกินสัน โดปามีนจะทําหนาที่ในการควบคุมอารมณ และการเรียบเรียงความนึกคิด และโรค
จิตเภท ทําหนาที่ในการยับยัง้ Prolactin แตเพิ่มการหลั่ง GH 
นอรอิพิเนฟรินและอิพิเนฟริน (NE : Norepinephrine and E : Epinephrine) 
 เปนทั้งฮอรโมนและสารสื่อประสาท ถูกหล่ังจากปลายประสาท Adrenergic Neurone มีผล
ตอการกระตุนกลามเนื้อเรียบและอวยัวะภายใน ยับยั้ง Lypolysis ของ fat cell ยับยั้งการหลั่งอินซูลิน 
มีบทบาทในการทําใหตื่นตวั และอาจเกี่ยวของกับการฝน มีบทบาทตอการทํางานของฮอรโมน และ
ควบคุมอุณหภมูืในรางกาย NE อาจเกี่ยวของกับความผิดปกติทางจิตประสาทเนื่องจากพบวามี
ระดับของ MHPG (ซ่ึงเปน Metabolite ของ NE) ในสมองต่ําในคนที่มีภาวะซึมเศรา (Depression) 
และพบในระดับสูงมากในผูปวยโรคคลุมคลั่ง (Mania) และจิตเภท (Schizophrenia) 
เซราโทนิน (S : Seratonin) 
 ถูกหล่ังจากปลายประสาท Seratoninergic Neurone มีหนาที่เกีย่วของกับการนอนหลับ 
พฤติกรรมทางเพศ ความเจบ็ปวดและการควบคุมอุณหภมูิ ถา Serotonin ต่ําจะทาํใหเกิดภาวะ
ซึมเศรา 
GABA 
 พบในสมองยบัยั้งการทํางานของเซลลประสาทอื่น ควบคุมการเคลื่อนไหว ถา GABA ต่ํา
จะทําใหเกดิอาการชัก 
 
คําถาม 
การทํางานของ NE และ E ซ่ึงมีผลตออินซูลินเกี่ยวของอยางไรกับบทบาทในการตื่นตวั และ
ความสามารถยกของที่หนัก (ซ่ึงในสภาวะปกติไมสามารถยกได) 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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           ระบบประสาทของมนุษย 
ระบบประสาท 

 
ระบบประสาทสวนปลาย     ระบบประสาทสวนกลาง 
(Peripheral Nervous System)    (Central Nervous System) 

 
ระบบประสาทโซมาติก  ระบบประสาทอัตโนวัต ิ  สมอง  ไขสันหลัง 
(Somatic Nervous System) (Autonomic Nervous System) (Brain)  (Spinal Cord) 
 
  ระบบซิมพาเธติก  ระบบพาราซิมพาเธติก 
     (Sympathetic)      (Parasympathetic) 

แผนภูมแิสดงความสัมพันธของระบบประสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบประสาทของมนุษย 
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ระบบประสาทสวนกลาง (CNS : Central Nervous System) 
 ระบบประสาทสวนกลางประกอบดวยสมอง และไขสนัหลัง ซ่ึงเจรญิมาจาก Neural tube 
ตั้งแตเปนตวัออน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ
 
จาก neural tube มีการเปลี่ยนแปลงรูป
สามารถแบงไดเปน 3 สวนจากหนาสุดค
สวนกลาง (Midbrain (Mesencephalon)) 
สมองทั้งสามสวนจะมีการเปลี่ยนแปลงรปู
จัดรูปแบบจนเปนสมองอยางที่พบในตวัเต
 Neural tube หลังจากสมองสวนทายจะพ
ัฒนาการของสมอง 

รางเปนกระเปาะพองตัวออก สวนที่จะพฒันาเปนสมอง
อื สมองสวนหนา (Forebrain (Proencephalon)), สมอง
และสมองสวนทาย (Hindbrain (Rhombencephalon)) ซ่ึง
รางและการพับตัวไปมาทาํใหเกิดเปนรอยหยักพับและ
ม็วัย สมองของคนจะโตเปน 3 เทาของสมองเด็กแรกเกดิ 
ฒันาเปนไขสนัหลัง 
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• สมอง (BRAIN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมองของมนุษย 
 

สมองเปนอวัยวะที่มนี้ําหนกัประมาณ 2 เปอรเซนตของรางกายแ
เปอรเซนตของออกซิเจนที่รางกายรับเขาไป สมองทํางานหนกัและตอเนื่อ
ไดเทา ๆ กับการใชหลอดขนาด 20 วัตต ถาเทียบการทาํงานกับกลามเนื้อท
ในขณะที่สมองรวบรวมสมาธิใชความคิดจะเกดิการเผาผลาญพลังงานไปม
กลามเนื้อออกกําลังกายอยางหักโหม  

สมองเปนเนื้อเยื่อออนนุมที่อยูภายในกะโหลก มีเยื่อหุมสมอง (M
สุดแนบสมองเรียกวา Pia matter ช้ันกลางเรียกวา Arachnoid และชั้นนอ
ระหวางเยื่อหุมสมองชั้นกลางและชั้นในมขีองเหลวที่เรียกวาน้ําเลี้ยงสมอง
Cerebrospinal fluid) ทําหนาที่นําอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงเซลลปร
หลัง ที่เยื่อหุมสมองมีเสนเลือดมาหลอเล้ียง อาการปวดศีรษะเกดิขึน้ที่ห
ภายนอกสมอง ภายในเนื้อสมองไมมีปลายประสาทรับความรูสึกฝงตัวอยู 
ทิ้งจึงไมสรางความเจ็บปวด 
โครงสรางของสมอง 3 สวนหลักคือ 

1. สมองสวนหนา แบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี ้
 Telencephalon 

• Cerebrum เปนสมองสวนทีม่ีขนาดใหญที่สุดในมนษุย แ
เชื่อมโยงกันดวย corpus collosum ซีรีบรัมมีลักษณะยน
ตใชออกซิเจนมากถึง 25 
งเทียบการทานของสมอง
ี่น้ําหนักเทา ๆ กัน พบวา
ากพอ ๆ กับการใช

aninges) 3 ช้ันจากเนื้อใน
กสุดเรียกวา Dura matter 
และไขสนัหลัง (CSF : 
ะสาทในสมองและไขสัน
ลอดเลือดดําที่ทอดตวัอยู
การตดัเนื้อสมองบางสวน

บงเปน 2 ซีก (hemisphere) 
 ๆ สวนที่เปนรองเรียกวา 
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sulcus สวนนูนเรียกวา gyrus เซลลสมองที่พบสวนใหญเปนชนิด pyramidal 
neurone ซ่ึงตัวเซลลจะรวมเปนกลุมอยูดานนอก (cortex) ทําใหมีลักษณะเปน
เนื้อเยื่อสีเทา ดานในเปนที่อยูของแขนงและเซลลค้ําจุน เนื้อเยื่อสวนนี้เห็นเปนสี
ขาว เมื่อมองจากภายนอก lateral sulcus จะแบงสมองสวนนี้ออกเปน 4 สวนคือ 
frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe และ occipital lobe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมองซีรีบรัมคอรเทกซแบงเปน 4 สวน 
 

frontal lobe เปนที่ตั้งของ Motor area ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อรางกายทัว่ไป
และเปนที่ตั้งของ Speech area 
 parietal lobe เปนที่ตั้งของ sensory area รับรูความรอน หนาว เจ็บปวด 
temporal lobe เปนที่ตั้งของเขตการไดยนิ ควบคุมการฟง (Auditory area) 
occipital lobe เปนที่ตั้งของเขตการเห็น (Visual area) ทําหนาที่ในการมอง การรับรู
ทางตา 
  นอกจากนี้ก็ม ี associative area ซ่ึงอยูทั่วไปใน 4 สวนที่กลาวมาชวยทํา
หนาที่ในการควบคุมพฤติกรรมภายในหลาย ๆ อยางเชน ความจํา ความตั้งใจ การใช-
ความเขาใจทางภาษา  
• Olfactory bulb อยูสวนปลายของสมองสวนหนา เปนศนูยกลางการดมกลิ่น เจริญ

ดีในสัตวช้ันต่าํและเจริญนอยที่สุดในพวกไพรเมต 
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 Diencephalon  
• Epithalamus เปนสวนหลังคาของทาลามัส มีตอมไพเนียลทําหนาที่เปน 

photoreceptorในสัตวที่ไมมขีากรรไกร ในสัตวทีม่ีขากรรไกรชั้นต่ําจะควบคมุ
เซลลสีผิว และ photoperiod  ในสัตวมีกระดูกสันหลังชัน้สูงจะควบคมุ biological 
rhythm 

• Thalamus เปนศูนยกลางของการรับกระแสประสาทตาง ๆ เพื่อสงตอไปยังซีรีบรัม
คอรเทกซ และรับสัญญาณจากซีรีบรัมคอรเทกซไปยังอวยัวะเปาหมาย 

• Hypothalamus  ควบคุมความรูสึกเกี่ยวกับอุณหภูมิ อารมณ ความตองการ เมตาบอ
ลิซึม นอกจากนี้ยังมเีซลลที่สรางฮอรโมนไปควบคุมการหล่ังฮอรโมนของตอมใต
สมองสวนหนา 

2.  สมองสวนกลาง (Mesencephalon) 
ทําหนาที่เกี่ยวกับการกลอกตาติดตามวัตถุที่เคล่ือนที่ ควบคุมรีเฟล็กซของการมองเห็น 

การไดยนิ ทาํหนาที่เปนศนูยกลางการมองเห็นในสัตวมีกรัดูกสันหลังชั้นต่ํา แตในสัตว
ช้ันสูงจะมีขนาดลดลงทําหนาที่ควบคุม reflex ของรูมานตา การกระพริบตา 

3. สมองสวนทายแบงเปนสวนตาง ๆ ดังนี ้
• Metencephalon 

• Cerebellum มีขนาดใหญรองจากซีรีบรัมแบงเปน 2 ซีกและมีลักษณะยน ทําหนาที่
ปรับแตงสัญญาณที่สงจากสมองสวนบนไปยังกลามเนื้อลายแบบนอกอํานาจจิตใจ 
จึงมีความสําคญัในการควบคุมการทรงตัว การเคลื่อนไหวของรางกายใหเปนไป
อยางราบรื่น 

• Pons ทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางซีรีบรัมซายขวา และเปนสะพานเชื่อมสูสมอง
สวนหนา นําคาํส่ังควบคุมเกีย่วกับการเคลือ่นไหวของใบหนา 

• Myelencephalon 
• Medulla Oblongata เปนทางผานขึ้นลงของกระแสประสาทเปนสวนที่ควบคุมการ

ทํางานของระบบประสาทอัตโนวัติ ควบคมุการหายใจ การเตนของหวัใจ ควบคุม 
reflex 

• ไขสันหลัง  (SPINAL CORD) 
มีลักษณะเปนลํายาวทอดอยูในชองกระดูกสันหลังตลอดความยาวของลําตัว ไขสันหลังทํา

หนาที่สงกระแสประสาทรับสัมผัสไปยังสมอง และรับกระแสประสาทตอบสนองจากสมองไปยัง
อวัยวะตาง ๆ และควบคุมปฏิกิริยารีเฟล็กซ ซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลันไมตองรอใหสมอง
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ส่ังการ ลักษณะของไขสันหลังจะคลายกับสมองตางกนัที่ตัวเซลลประสาทจะรวมกันอยูตรงกลาง
ของไขสันหลังเห็นเปนเนื้อเยื่อสีเทารูปรางคลายผีเสื้อ ลอมรอบดวยเนื้อเยื่อสีขาวซ่ึงเปนแขนงของ
ตัวเซลลเหลานั้น 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางไขสันหลัง 
สมองและไขสันหลังบรรจุอยูภายในกะโหลกและกระดูกสันหลังตามลําดับ โดยที่

โครงสรางทั้งสองจะมีเยื่อหุม (Meninges) 3 ช้ันคือ 
1. Dura mater เปนเยื่อหุมชั้นนอกสุดอยูตดิกับกะโหลกหรือกระดูกสันหลังมีลักษณะเปน

เนื้ออเยื่อเกี่ยวพันหนาเหนยีว บางแหงมีโพรงเลือดดําแทรกอยู 
2. Arachnoid mater เปนเยื่อหุมชั้นกลางเปนชัน้บาง ๆ ไมมีเสนเลือด 
3. Pia mater เปนเยื่อบาง ๆ ออนนุม ยืดหยุน มีเสนเลือดเล็ก ๆ จํานวนมากเปนชั้นทีอ่ยู

แนบชิดกับสมองหรือไขสันหลัง 
ระหวางชัน้ pia mater และ arachnoid มีของเหลวที่เรียกวา CSF (Cerebrospinal fluid) บรรจุอยู
ของเหลวนี้มีคณุสบัติคลายพลาสมาแตมีความเขมขนของอิออนบางอยางแตกตางกัน ทําหนาที่ใน
การนําอาหารไปเลี้ยงสมองและไขสันหลัง รวมทั้งนําของเสียออกจากสมองละไขสันหลังดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เยื่อหุมสมองและไ
ขสันหลัง 
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พัฒนาการของสมอง 
 สัตวมีกระดูกสันหลังแตละชนิดมีลักษณะรูปรางและขนาดของสมองแตละสวนแตกตาง
กัน ความซับซอนของสมองเกี่ยวของกับวิวัฒนาการ สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย และพฤติกรรมของ
ส่ิงมีชีวิต นอกจากจํานวนเซลลประสาทที่มากขึ้น การเรียงตัวอยางมีระเบียบ การรวมกลุมเปน
โครงสรางตาง ๆ ซับซอนมากขึ้นตามลําดับววิัฒนาการ สัตวมีกระดูกสันหลังจะมีระบบประสาท
พัฒนามาจากทอกลวงทางดานหลัง ซ่ึงตางจากสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่มีทอตันทางดานทอง 
สมองสวนหนาของสัตวมีกระดูกสันหลังมกีารเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทั้งเรื่องของขนาดและรอย
หยัก สมองสวนทายกเ็ชนเดยีวกัน แตสมองสวนกลางกลบัมีสัดสวนที่เล็กลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิวัฒนาการของสมอง 

 
ระบบประสาทรอบนอก (PNS : Peripheral Nervous System) 
 ประกอบดวยเสนประสาทสมอง เสนประสาทไขสันหลัง ปมประสาทนอกสมองและไข
สันหลัง รวมถึงปลายประสาทรับความรูสึกจากอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5  

• เสนประสาทสมอง (cranial nerve)ในสัตวพวก anamniote อยางปลาหรือกบมีเสนประสาท
สมอง 10 คู แตพวก amniote อยางสัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา นก หรือสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานมจะมี 
12 คูเสนประสาทสมองมนุษย 12 คูเปนเสนประสาทรับความรูสึก (sensory nerve) 3 คูคือคู
ที่ 1 จากจมูก, 2 จากตา และ 8 จากหู เปนเสนประสาทนําคําสั่ง (motor nerve) 5 คูคือคูที่ 3, 
4, 6 ไปควบคุมกลามเนื้อตา, 11 ไปคอหอยและ 12 ไปลิ้น เสนประสาทที่เหลือเปน
เสนประสาทผสม (mixed nerve) คูที่ 5, 7, 9 และ 10 ซ่ึงเสนประสาทคูที่ 10 เปน
เสนประสาทที่ยาวที่สุด 
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• เสนประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) เสนประสาทไขสันหลังยื่นออกมาตามปลองของ
กระดกูสันหลังในคนมีทั้งหมด 31 คูเปนเสนประสาทบริเวณคอ 8 คู สวนอก 12 คู เอว 5 คู 
กระเบนเหน็บ 5 คูและกนกบ 1 คู เสนประสาทไขสันหลังทั้งหมดเปนเสนประสาทผสม
เนื่องจากมีทั้งเสนประสาทที่รับความรูสึกจากสวนตาง ๆ ของรางกายทอดเขามาทางปม
ประสาทรากบนกอนเขาไขสนัหลังบริเวณปกบน (dorsal horn) และเสนประสาทนําคําสั่ง
ออกจากไขสนัหลังทางปกลาง (ventral horn)  กอนที่จะรวมกับเสนประสาทขาเขา 

 

กา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสนประสาทสมองมนุษย 12 คูและเส

 
รทํางานของระบบประสาทรอบนอกสามารถแบงไดเป

1. ระบบประสาทแบบโซมาติก (Somatic Nerv
กลามเนื้อลายซึ่งสวนมากอยูภายใตอํานาจจิตใจย
ใชมักเปนอะเซทิลโคลีนไปกระตุนอวัยวะใหมีก

2. ระบบประสาทอัตโนวัติ (Autonomic Nervous
เรียบ กลามเนือ้หัวใจ ตอมตาง ๆ เปนการทํางา
ยับยั้งอวัยวะ สารสื่อประสาทที่ใชมีทั้งอะเซท
แบงยอยไดเปน 2 ระบบคือระบบซิมพาเธติก 
พาเธติก (Parasympathetic system) 
นประสาทไขสันหลัง 31 คู 

น 2 สวนคือ 
ous System) ซ่ึงควบคุมการทํางานของ
กเวนการเกิดรีเฟล็กซ สารสื่อประสาทที่
ารตอบสนองอยางรวดเร็ว   
 System) ควบคุมการทํางานของกลามเนือ้
นนอกอํานาจจิตใจที่อาจจะไปกระตุนหรือ
ิลโคลีนและนอรอิพิเนฟรินระบบนี้สามารถ
(Sympathetic system) และระบบพาราซิม
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ระบบซิมพาเธติกมีจุดตั้งตนอยูบริเวณไขสนัหลังสวนอกและเอว มีตําแหนงของ sympathetic 
ganglion อยูใกลกระดกูสันหลัง ไซแนปสของ presynaptic neurone กับ postsynaptic neurone จะ
ใชอะเซทิลโคลีนสวนไซแนปสกับอวัยวะใชนอรอิพิเนฟริน ระบบนี้ทํางานในภาวะฉุกเฉิน 
อันตราย ตกใจ กระตุนอวยัวะพรอมกันหลาย ๆ แหง ยบัยั้งกิจกรรมที่ไมจําเปนชัว่คราว 

 ระบบพาราซิมพาเธติกมีจุดตัง้ตนอยูบริเวณสมองสวนทายและไขสันหลังสวนกระเบน
เหน็บ-กนกบ มีตําแหนงของ parasympathetic ganglion อยูใกลอวยัวะ ไซแนปสของ presynaptic 
neurone กับ postsynaptic neurone จะใชอะเซทิลโคลีนเชนเดยีวกับที่ใชในไซแนปสกับอวยัวะ 
ระบบนี้ทํางานควบคุมอวยัวะตาง ๆ ในยามปกติ สรางและสะสมพลงังานไวใช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบประสาทอัตโนวัต ิ
ระบบรีเฟล็กซ (REFLEX) 
 เปนการตอบสนองของกลามเนื้ออยาง

รวดเร็วแบบนอกอํานาจจิตใจ ทําไดตั้งแต
กําเนิดโดยมีรูปแบบจําเพาะตอส่ิงเราจึงคาดเดา
การตอบสนองไดเชน Knee jerk หรือ Angle 
jerk ซ่ึง Somatic reflex เหลานี้มีศูนยการ
ควบคุมอยูที่ไขสันหลัง รีเฟล็กซของอวัยวะ
ภายใน (visceral reflex)บางอยางขึ้นกับสมอง
เชนการเตนของหัวใจ 
      
  Knee Jerk Reflex 


