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เส้นประสาทสมอง 12 คู่ 

ประสาทสมองสมอง12 คู่ มดีังนี้ 



เส้นประสาทสมอง 12 คู่ เพจ 2 

เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1     
 เส้นประสาทออลแฟกทอรี
(olfactory nerve)รับความรู้สึกเกี่ยวกับ
กลิ่นจากเยื่อจมูกเข้าสู่ออลแฟกเทอรีบัลบ์
(olfactory bulb)แล้วเขา้สู่ออลแฟเทอ
รีโลบ(olfactory lobe) ของสมองส่วนซี
รีบรัมอีกทีหนึ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 

 เส้นประสาทออคิวโลมอเตอร์
(oculomotor nerve) เป็นเส้นประสาทสั่ง
การจากสมองส่วนกลางไปยังกล้ามเนื้อลูก
ตา 4 มัด ท าให้ลูกตาเคลื่อนไหวกลอกตาไป
มาได้และยังไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ท าให้ลืมตา
ท าให้ม่านตาหรี่หรือขยายและไปยงั
กล้ามเนื้อปรับเลนส์ตาอีกด้วย 

 

รูปที่ 1 

 เส้นประสาทออพติก(optic 
nerve) รับความรูส้ึกเกี่ยวกับการมองเห็น
จากเรตินาของลูกตาเข้าสู่ออพติกโลบ
(optic lobe) แล้วส่งไปยังออกซพิิทัลโลบ
(occipital lobe) ของซีรีบรัมอีกทีหน่ึง 

 

รูปที่ 3 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 2 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 3 

เพจ 7 
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เส้นประสาทสมอง 12 คู่ 



เส้นประสาทสมอง 12 คู่ เพจ 6 

อ้างอิง 
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เพจ 3 

ส่ิงดึงดูดความ
สนใจ 

 เส้นประสาททรอเคลยี
(trochlea nerve) เป็นเส้นประสาทสั่ง
การไปยังกล้ามเนื้อลูกตาท าใหลู้กตามอง
ลงและมองไปทางหางตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปที่  5  

 เส้นประสทแอบดิวเซนส์
(abducens nerve) เป็นเส้นประสาทสั่ง
การออกจากพอนส์ไปยังกล้ามเนื้อลูกตา
ท าให้เกิดการช าเลือง 
 
 

 

 
รูปที่ 4 

 

 เส้นประสาทไตรเจอมินลั
(trigerminal nerve) แบ่งออกเป็น 3 
แขนง ท าหน้าท่ีรับความรูส้ึกจากใบหน้า 
ลิ้นฟัน ปากเหงือก กลับเข้าสู่สมองส่วน
พาเรียทัลโลบ ท าหน้าท่ีสั่งการไปควบคุม
กล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวกับการเคีย้วอาหาร  
 

รูปที่ 6 
 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 4 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6 

เส้นประสาทสมอง 12 คู่ 



เส้นประสาทสมอง 12 คู่ 

เพจ 4 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 7    

 เส้นประสาทเฟเชียล(facial 
nerve) เป็นเส้นประสาทท่ีสั่งการไปยัง
กล้ามเนื้อหน้าท าใหเ้กิดสีหน้าต่างๆกัน 
และยังเป็นเส้นประสาทรับความรูส้ึกรับรส
จากปลายลิ้นเข้าสู่ซีรีบรัมส่วนพา
เรียทัลโลบด้วย 
 

รูปที่  8 
 
  

 เส้นประสาทกลอสโซฟารินเจียล
(glossopharyngeal nerve) เป็น
ประสาทรับความรู้สึกจากช่องคอ เช่น 
ร้อน เย็น และรับรสจากโคนลิ้นเข้าสู่ซี
รีบรัม ส่วนพาเรยีทัลโลบและน ากระแส
ประสาทสั่งการจากสมองไปยังกลา้มเนื้อ
บริเวณคอหอยท่ีเกี่ยวกับการกลืน และ
ต่อมน้ าลายให้หูให้หลั่งน้ าลาย  

 

รูปที่  7 

 เส้นประสาทออดิทอรี(auditoty 
nerve) เส้นประสาทรบัความรู้สึกแยกเป็น 
2 แขนง แขนงหนึ่งจากคอเคลียของหูท า
หน้าท่ีเกี่ยวกับการได้ยินเข้าสู่ซรีีบรัมส่วน
เทมพอรัลโลบอีกแขนงหนึ่งน าความรูส้ึก
เกี่ยวกับการทรงตัวจากเซมเิซอร์ควิลาร์
แคแนล เข้าสูซ่ีรีบรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  9 
 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8    

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 9     

เพจ 5 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 10     

 เส้นประสารทเวกัส (vegus 
nerve) เป็นเส้นประสาทรับความรู้สึกจาก
ล าคอกล่องเสียง ช่องอก ช่องท้อง ส่วนเล้น 
ประสาทสั่งการจะออกจากเมดลัลาออบล
องกาตา ไปยังกล้ามเนื้อล าคอ กลอ่งเสียง 
อวัยวะภายในช่องปาก และช่องท้อง  
 
 

 รูปที่  11 
 

 เส้นประสาทไฮโพกลอสวลั
(hypoglossal nerve) เป็นเส้นประสาทสั่ง
การไปยังกล้ามเนื้อลิ้นท าให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของลิ้น 
 
 
 

รูปที่  10 

 เส้นประสาทแอกเซสซอรี
(accessory nerve) เป็นเส้นประสาทสั่งการ
จากเมดลัลาออบลองกาตาและไขสันหลังไป
ยังกล้ามเนื้อคอ ช่วยในการเอียงคอและยก
ไหล่  

รูปที่ 12 
 
 

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 11     

เส้นประสาทสมองคู่ที่ 12   

เส้นประสาทสมอง 12 คู่ 


