ระบบต่ อมไร้ ท่อ
(endocrine system)

ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปี การศึกษา 2563

ระบบต่ อมไร้ ท่อ มีความสํ าคัญในการ
เปลีย9 นแปลงของร่ างกายเกีย9 วกับ
กระบวนการเมตาบอลิซึมต่ าง ๆ ใน
ร่ างกาย เช่ น
ต่ อมไร้ ท่อจะขับสารคัดหลัง4 ซึ4งเป็ นสารเคมีที4
เรียกว่ า ฮอร์ โมน (Hormone) ทีม4 คี วามสํ าคัญต่ อ
การดําเนินชีวติ อย่ างมาก สารเคมีนีจG ะผลิตออกมา
และซึมเข้ าสู่ ระบบกระแสเลือดไปยังส่ วนต่ างๆ ของ
ร่ างกายให้ ทาํ งานเป็ นไปตามปกติ ฮอร์ โมนแต่ ละ
ชนิดมีหน้ าทีเ4 ฉพาะอย่ างและมีอทิ ธิพลต่ ออวัยวะ
ต่ าง ๆ ของร่ างกาย

• การควบคุมปฏิกริ ิยาเคมีภายในเซลล์
• การขนส่ งสารเข้ าออกภายในเซลล์ อันมี
ผลต่ อการเจริญเติบโต การใช้ พลังงาน
• การสื บพันธุ์ ตลอดจนการตอบสนอง
ทางด้ านอารมณ์ อกี ด้ วย

ต่ อมไร้ ท่อ

ต่ อมไร้ ท่อ (Endocrine Gland) หมายถึง ต่ อมทีไ0 ม่ มที ่ อ
ประกอบด้ วยกลุ่มเซลล์ ทสี0 ร้ างและ
หลัง0 สารเคมีทเี0 รียกว่ า
ฮอร์ โมน (hormone) แล้ วส่ งออกนอกตัวเซลล์ โดยผ่ านทางกระแส
เลือดหรื อนําF เหลือง ไปควบคุมหรื อดัดแปลงสมรรถภาพของเซลล์
ของอวัยวะเป้ าหมาย (target organ) ทีอ0 ยู่ไกลออกไปหรื ออยู่
ใกล้ เคียงกัน มีลกั ษณะการทํางานค่ อนข้ างช้ า แต่ ได้ ผลการทํางานที0
นาน
ซึ0งฮอร์ โมนมีความสํ าคัญต่ อร่ างกายและมีอทิ ธิพลต่ อ
พฤติกรรมของคนเราโดยฮอร์ โมนแต่ ล่ะชนิดจะทํางานไปพร้ อม ๆ
กันเพื0อรักษาสมดุลของร่ างกายให้ คงทีอ0 ยู่เสมอ

หน้ าทีข9 องต่ อมไร้ ท่อ

2. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ร่ างกายทําให้ มกี ารเจริญเติบโตของ
เนื@อเยืEอของร่ างกาย การเจริญเติบโต
ตามวัย การแก่ ชรา ฮอร์ โมนทีเE กียE วข้ อง
คือ Growth hormone, Thyroxin
hormone, Insulin

1. การสื บพันธุ์ โดยฮอร์ โมนจากระบบ
สื บพันธุ์ เช่ น แอนโดรเจน
(androgen) เอสโตรเจน (estrogen) โพ
รเจสเทอโรน (progesterone) luteinizing
hormone follicle stimulating
hormone และ โพรแลกติน ฮอร์ โมน
เหล่ านีจ@ ะช่ วยควบคุมการเจริญเติบโต
การเปลียE นแปลงตามวัยของอวัยวะ
สื บพันธุ์ เช่ น การสร้ างอสุ จิ การตั@งครรภ์
การคลอด เป็ นต้ น

4. การรักษาสภาวะภายในร่ างกายให้ คงทีE
เช่ นการควบคุมเกลือแร่ และนํา@ เพืEอรักษา
สภาพแวดล้ อมภายในร่ างกายให้ สมดุล
ได้ แก่ แอลโดสเตอโรน ควบคุม
โซเดียม ADH (Antidiuretic
hormone) ควบคุมปริมาณนํา@ เป็ นต้ น

3. การสร้ างและการใช้ พลังงาน คือ
ควบคุม
กระบวนการ Metabolism ภายในร่ างกาย
ให้ มกี ารใช้ พลังงานของเซลล์ ของอวัยวะ
ต่ าง ๆ เช่ น ควบคุม
กระบวนการ Metabolism ของ
คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน โดยมี
ฮอร์ โมนทีเE กียE วข้ อง คือ อินซู ลนิ เอพิเนฟ
ริน คอติซอล

ความสํ าคัญของระบบต่ อมไร้ ท่อ เป็ นระบบทีส* ําคัญระบบหนึ*งของ

ร่ างกาย ทําหน้ าทีค* วบคุมอวัยวะภายใน ร่ างกายให้ ทาํ งานประสานกัน โดยอาศัยสารเคมีที*
เรียกว่ า ฮอร์ โมน ซึ*งฮอร์ โมนจะถูกขนส่ งไปสู่ อวัยวะทัว* ร่ างกาย แต่ จะออกฤทธิNหรื อมีผล
ต่ ออวัยวะและเซลล์ บางตัวเท่ านัRน

2.6 ต่ อมเพศ
( Gonads )

การจําแนกต่ อม
ไร้ ท่อตาม
ความสํ าคัญต่ อ
ชีวติ

2.5 ต่ อมไทมัส
( Thymus )

1. Essential endocrine
gland เป็ นต่ อมไร้ ท่อที:
จําเป็ นมาก ถ้ าขาดแล้ วทําให้
ตายได้ ได้ แก่ ต่อมดังต่ อไปนีC
1.1 ต่ อมพาราไทรอยด์
(Parathyroid)

2.4 ต่ อมไพเนียล
( Pineal )

1.2 ต่ อมหมวกไตชัCนนอก
(Adrenal cortex)

2.3 ต่ อมหมวกไตชัCนใน
( Adrenal medulla )

1.3 ต่ อมไอส์ เลตของตับอ่ อน
(Islets of Langerhans )

2.2 ต่ อมไทรรอยด์
( Thyroid )

2.1 ต่ อมใต้ สมอง
( Pituitary )

2. Non – Essential
endocrine gland เป็ นต่ อม
ทีไ: ม่ จาํ เป็ นหรื อจําเป็ นน้ อย
มากต่ อร่ างกาย ได้ แก่ ต่อม
ดังต่ อไปนีC

แหล่ งทีม( า : กุสุมาวดี คําเกลีย3 ง และคณะ. สุ ขศึกษา 5. กรุงเทพฯ.
สํ านักพิมพ์ เอมพันธ์ , 2558.

อวัยวะทีเ( กีย( วข้ องกับกระบวนการทํางานระบบต่ อมไร้ ท่อ
1. ต่ อมพาราไทรอยด์ ลักษณะเป็ นก้อนกลมเล็ก ฝังอยู่ด้านหลังของเนืFอเยื0อไทรอยด์ในคนมีทFงั หมด 4 ต่อม ข้างละ 2 ต่อม เป็ นต่อม

ขนาดเล็ก ฮอร์ โมนสํ าคัญทีส0 ร้ างจากต่ อมนีF คือ ผลิตฮอร์ โมนทีส0 ํ าคัญชื0 อ พาราธอร์ โมน ซึ0งทําหน้ าทีเ0 กีย0 วกับการ ควบคุมเมตาบอลิซึมของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่ างกาย การสร้ างกระดูกและควบคุมบทบาท ของวิตามินดีในร่ างกาย โดยวิตามินดีจะรวมกับฮอร์ โมนพาราธอร์ โมนใน
การสลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพื0อรักษาระดับปกติของแคลเซียมในพลาสมา
ถ้ าหากมีฮอร์ โมนนีมF ากเกินไปจะมีผลทําให้ เกิดการสะสมของแคลเซียมทีไ0 ต ทีห0 ลอดเลือด มีการดึงเอาแคลเซียมจากกระดูกและฟันออกมา ทําให้ เกิด
อาการกระดูกเปราะบางและหักง่ าย ทําให้ เป็ นโรคกระดูกพรุน ฟันหักและ ผุง่าย ถ้ าต่ อมพาราไทรอยด์ บกพร่ องไม่ สามารถสร้ างฮอร์ โมนได้ จะมีผลทํา
ให้ สูญเสี ยการดูดกลับทีท0 ่ อหน่ วยไตลดลงทําให้ สูญเสี ยแคลเซียมไปกับนําF ปัสสาวะและเป็ นผลทําให้ ระดับแคลเซียมในเลือดลดตํา0 ลงมาก กล้ ามเนืFอจะ
เกิดอาการเกร็งและชักกระตุก แขนขาสั0 น ปอดทํางานไม่ ได้ อาการอาจหายไปเมื0อฉีดด้ วยพาราทอร์ โมนและให้ วติ ามินดีเข้ าร่ วมด้ วย

2. ต่ อมหมวกไต (Adrenal gland) เป็ นก้อนสีเหลือง ๆ อยูเ่ หนือไตข้างละ 1 ต่อม ต่อมหมวกไตในผูใ้ หญ่ประกอบด้วยต่อมไร้ท่อ 2 ต่อม คือ
2.1 ต่ อมหมวกไตส่ วนนอก เจริญมาจากเซลล์ มเี ซนไคมาส (mMsenchymas) ของชั@นมีโซเดิร์มของตัวอ่ อน ต่ อมหมวกไตส่ วนในเจริญมาจากเซลล์ ต้นกําเนิดเดียวกับเซลล์ ประสาทใน
ทารกต่ อมหมวกไตจะมีขนาดใหญ่ แต่ เนืEองจากขาดสารเร่ งปฏิกริ ิยา จึงไม่ สามารถสร้ างฮอร์ โมนเหล่ านีไ@ ด้ ผลิตได้ แต่ สารทีจE ะเปลียE นไปเป็ นฮอร์ โมนอีสโทรเจนทีรE กแบ่ งฮอร์ โมน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ทีสE ํ าคัญ คือ

2.1.1 Glucocorticoid hormone ทําหน้าทีDควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โดยเปลีDยนไกลโคเจนในตับ และกล้ามเนืOอให้เป็ นกลูโคส ในวงการแพทย์ใช้
เป็ นยาลดการอักเสบและรักษาโรคภูมิแพ้ ถ้ามีฮอร์โมนนีOมากเกินไป จะทําให้อว้ น อ่อนแอ หน้ากลมคล้ายดวงจันทร์ หน้าท้องลาย นํOาตาลในเลือดสู ง
2.1.2 Mineralocorticoid hormone ทําหน้าทีDควบคุมสมดุลของนํOาและเกลือแร่ ฮอร์โมนสําคัญกลุ่มนีO คือ aldosterone ช่วยในการทํางานของไตในการดูด
กลับ Na และ Cl ภายในท่อไต ถ้าขาด aldosterone จะทําให้ร่างกาย สู ญเสี ยนํOาและโซเดียมไปพร้อมกับปัสสาวะ ส่ งผลให้เลือดในร่ างกายลดลง จนอาจทําให้
ผูป้ ่ วยตาย เพราะความ ดันเลือดตํDา
2.1.3 Sex hormone ฮอร์โมนเพศช่วยควบคุมลักษณะทางเพศทีDสมบูรณ์ทO งั ชายและหญิง
2.2 ต่ อมหมวกไตชั,นนอน อะดรีนัลเมดัลลา (Adrenal medulla) เป็ นเนื,อชั,นในของต่ อมหมวกไต อยู่ภายใต้ การควบคุมของ sympathetic ถูกกระตุ้นในขณะตกใจ
เครียด กลัว โกรธ เนื,อเยืGอชั,นนีจ, ะทําหน้ าทีสG ร้ างฮอร์ โมน 2 ชนิด คือ
2.2.1 Adrenalin hormone หรื อ Epinephrine hormone กระตุน้ ให้หวั ใจบีบตัวแรง เส้นเลือดขยายตัว เปลีDยน glycogen ในตับให้เป็ นกลูโคสในเลือด
2.2.2 Noradrenlin hormone หรื อ Norepinephrine hormone กระตุน้ ให้เส้นเลือดมีการบีบตัว ผลอืDนคล้ายๆ adrenalin แต่มีฤทธิYนอ้ ยกว่า

3. ตับอ่ อน ลักษณะเป็ นต่อมขนาด

ใหญ่ ตั,งอยู่ทางด้ านหลังของกระเพาะ
อาหาร ใกล้ กบั ลําไส้ เล็กส่ วนดูโอดินัม
ซึGงเป็ นลําไส้ เล็กส่ วนต้ น ส่ วนทีเG ป็ นต่ อม
ไร้ ท่อ จะผลิตฮอร์ โมนทีสG ํ าคัญ ดังนี,
3.1 อินซู ลนิ เป็ นฮอร์ โมนทีทG าํ ให้ ระดับ
นํา, ตาลในเลือดตําG ลง โดยช่ วยให้ กลูโคส
ผ่ าน เข้ าเซลล์ และเปลียG นส่ วนหนึGงเป็ น
ไกลโคเจนเก็บไว้ ทตีG บั ทําให้ ระดับนํา, ตาล
ในเลือดอยู่ในระดับ ปกติ

3.2 กลูคากอน เป็ นฮอร์ โมนทีทG าํ งานตรงข้ ามกับ
อินซู ลนิ คือ ทําให้ ระดับนํา, ตาลใน เลือดสู งขึน,

4. ต่ อมใต้ สมอง ต่อมใต้

4.1.5 Melatonin เป็ นฮอร์ โมน
กระตุ้นให้ เซลล์ เม็ดสี สร้ างเม็ดสี
เพิม8 มากขึนM

4.1.4 Antidiuretic
Hormone เป็ นฮอร์ โมนช่ วยใน
การดูดนําM กลับของท่ อไต เพื8อ
รักษา ระดับนําM ของร่ างกาย

4.1.3 Gonadotrophic
Hormone เป็ นฮอร์ โมนกระตุ้นการ
สร้ างเซลล์ สืบพันธุ์

สมองเป็ นต่ อมไร้ ท่อทีมG ขี นาดเล็ก
ตั,งอยู่ใต้ สมอง เป็ นต่ อมทีมG ี
ความสํ าคัญมากทีสG ุ ด แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน

4.1 ต่ อมใต้ สมองส่ วนหน้ า ผลิต
ฮอร์ โมนทีส8 ํ าคัญ คือ

4.1.1 Growth Hormone เป็ น
ฮอร์ โมนควบคุมการเจริญเติบโต
ของร่ างกาย โดยเฉพาะ กระดูก
และกล้ ามเนืMอ

4.1.2 Thyroid Stimulating
Hormone เป็ นฮอร์ โมนกระตุ้นต่ อม
ไทรอยด์ ให้ สร้ าง ไทร็อกซิน
เพิม8 ขึนM

5. ต่ อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็ นต่ อมทีม* ขี นาดใหญ่ กว่ าทุกต่ อมไร้ ท่ออื*นๆ
มี 2 ข้ าง อยู่บริเวณลูกกระเดือกข้ างละต่ อมผลิตฮอร์ โมนทีส* ํ าคัญ คือ ไทร็อก
ซิน โดยใช้ ไอโอดีนเป็ นวัตถุดบิ ในการสร้ างฮอร์ โมน ซึ*งฮอร์ โมนไทร็อกซินมี
หน้ าทีส* ํ าคัญ ดังนีR
1. ช่ วยในการเจริญเติบโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท
2. ช่ วยในการเปลีย* นแปลงรู ปร่ างเมื*อเป็ นผู้ใหญ่
3. ช่ วยควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมในร่ างกาย

6. ต่ อมเพศในชายได้แก่ อัณฑะและในหญิงได้แก่รังไข่ซึ0งมีหน้ าทีส0 ําคัญ 2 อย่างคือ สร้ างเซลสื บพันธุ์และสร้ าง
ฮอร์ โมน

6.1 ฮอร์ โมนเพศชาย ทีส0 ํ าคัญคือ เทสทอสเตอโรน (Testosterone) ซึ0งจะทําหน้ าทีห0 ลายอย่ างคือ
6.1.1 ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะสื บพันธุ์
6.1.2 ทําให้ อตั ราการเจริญเติบโตของกระดูกเพิม0 ขึนF
6.1.3 กระตุ้นการสร้ างโปรตีนเพิม0 ขึนF โดยเฉพาะเอ็นไซม์
6.1.4 ควบคุมการหลัง0 ของฮอร์ โมนเพศชาย
ถ้ าตัดอัณฑะออกจะทําให้ เกิดผลดังต่ อไปนีF
1) ในเด็ก
– ทําให้ อวัยวะสื บพันธ์ ไม่ เจริญ
– ไม่ มี Secondary sexual characteristic
– มีไขมันสะสมมากขึนF แขนขายาวผิดปกติ
– เป็ นหมัน
2) ในผู้ใหญ่
– เป็ นหมัน
– ไม่ มคี วามรู้ สึกทางเพศ มีลกั ษณะไปทางเพศหญิง

6.2 ฮอร์ โมนเพศหญิง ทีสG ํ าคัญคือ เอสโตรเจน (Estrogen) และ
โปรเจสเตอโรน (Progesterone)
ฮอร์ โมนเอสโตรเจน จะเกียG วข้ องกับการเจริญเติบโตของ
อวัยวะสื บพันธุ์และลักษณะต่ างๆของความเป็ นเพศหญิง ส่ วน
ฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน จะเกียG วข้ องกับการตั,งครรภ์ คือ ระงับ
ไม่ ให้ ไข่ สุกระหว่ างตั,งครรภ์ ป้องกันไม่ ให้ มปี ระจําเดือนระหว่ าง
ตั,งครรภ์ ควบคุมการเปลียG นแปลงของเยืGอบุมดลูกชั,นในเพืGอ
รองรับการฝังตัวของไข่ ทถีG ูกผสม และกระตุ้นต่ อมนํา, นมให้
เจริญเติบโต

1) ในเด็ก

– อวัยวะ
สื บพันธุ์ไม่
เจริญ

มีลกั ษณะคล้ ายผู้ชาย

– ไม่ มเี ลือด
ประจําเดือน

ถ้ าตัดรังไข่ ออกจะทําให้ เกิดผลดังต่ อไปนี,
2) ในผู้ใหญ่
– ประจําเดือนหยุด
– ไม่ มคี วามรู้ สึกทางเพศ
– มีลกั ษณะคล้ ายชาย
– ไม่ มี Secondary sexual characteristic

7.ต่ อมไพเนียลหรื อต่ อมเหนือสมอง (Pineal gland) เป็ นต่ อมเล็ก ๆ ช่ วยสร้ างฮอร์ โมนเมลาโต
นิน (Malatonin) ทําหน้ าทีย* บั ยัRงการเจริญเติบโตของต่ อมเพศในช่ วงระยะก่ อนหนุ่มสาว แต่
เมื*อเข้ าสู่ ร่ ุนอาจมีผลต่ อการตกไข่ และประจําเดือนในเพศหญิง หากต่ อมไพเนียลผลิตฮอร์ โมน
มากเกินไป จะทําให้ เป็ นหนุ่มสาวช้ ากว่ าปกติ แต่ หากต่ อมนีถR ูกทําลาย เช่ น เกิดเนืRองอกใน
สมอง จะทําให้ เป็ นหนุ่มสาวเร็วกว่ าปกติ เป็ นต้ น
8. ต่ อมไทมัส (Thymus gland) อยู่บริเวณด้ านหน้ าทรวงอก มีขนาดเปลีย* นแปลงไปตามอายุ
เด็กระยะในครรภ์ มารดาต่ อมนีจR ะโตมาก และจะมีขนาดใหญ่ ทสี* ุ ดเมื*ออายุ 6 ปี จากนัRนจะเจริญ
ช้ า ๆ และค่ อย ๆ หายไป เชื* อว่ าต่ อมนีสR ามารถสร้ างภูมติ ้ านทานโรคให้ แก่ ร่างกายได้

9. ฮอร์ โมนจากไอส์ เลตออฟแลงเกอร์ ฮานส์
ตับอ่ อน (Pancreas) ตั,งอยู่ทีGด้านบนซ้ ายของช่ องท้ อง โดย
ว า ง ตั ว จ า ก ส่ ว น โ ค้ ง ข อ ง ลํ า ไ ส้ เ ล็ ก ส่ ว น ดู โ อ ดี นั ม
(Duodenum) ถึงม้ าม (Spleen) และด้ านหลังของกระเพาะ
(Stomach) มี ลัก ษณะค่ อ นข้ า งแบน มี ค วามยาวประมาณ
12 –15 เซนติเมตร ตับอ่ อนทําหน้ าทีทG ,งั เป็ นต่ อมมีท่อคือ
การสร้ างนํ, า ย่ อ ยไปทีG ลํ า ไส้ เล็ ก และเป็ นต่ อ มไร้ ท่ อ สร้ าง
ฮอร์ โมนเซลล์ ทีGทําหน้ าทีGในการผลิตฮอร์ โมนจะรวมกันเป็ น
กลุ่มมีชืGอว่ า ไอเลตส์ ออฟแลงเกอร์ ฮานส์ ( Islets
of
Langerhans ) มีปริมาณ 1 – 3 เปอร์ เซ็นต์ ของเนื,อเยืGอตับ
อ่ อนทั,งหมด
แหล่ งทีมE า : กุสุมาวดี คําเกลีย@ ง และคณะ. สุ ขศึกษา 5. กรุงเทพฯ.
สํ านักพิมพ์เอมพันธ์ , 2558.

ฮอร์ โมนทีส9 ร้ างจากไอส์ เลตออฟแลงเกอร์ ฮานส์
1. ฮอร์ โมนอินซู ลนิ ( Insulin )
- สร้ างจากเบต้ าเซลล์ (Beta cell) ซึ0งเป็ น
เซลล์ ทอี0 ยู่รอบนอกของกลุ่มเซลล์ ไอส์ เลต
ออฟแลงเกอร์ ฮานส์
- อวัยวะเป้ าหมาย ตับ,กล้ ามเนืFอ
- หน้ าทีลG ดระดับนํา, ตาลในเลือด (ระดับนํา, ตาลในเลือดปกติ 80 100 มิลลิกรัม / 100 ลบ.ซม. ) โดยเพิมG การนํากลูโคสเข้ าสู่ เซลล์
กล้ ามเนื,อและเซลล์ ตบั กระตุ้นให้ เซลล์ ตบั และเซลล์ กล้ ามเนื,อ
เปลียG นกลูโคสให้ เป็ นไกลโคเจน( โมเลกุลของคาร์ โบไฮเดรตทีG
สร้ างจากกลูโคส )เก็บสะสมไว้ ภายในเซลล์

- ถ้ าตับอ่ อนสร้ างสร้ างฮอร์ โมนอินซู ลนิ น้ อยทําให้ เกิดโรคเบาหวาน

- อาการของผูป้ ่ วยที0เป็ นเบาหวาน มักจะมีอาการ
ปัสสาวะบ่อยและมาก เนื2องจากนํ6าตาลที2ออกมาทางไตจะดึงเอานํ6าออกมาด้วย จึงทําให้มีปัสสาวะ
มากกว่าปกติ เมื2อถ่ายปั สสาวะมาก ก็ทาํ ให้รู้สึกกระหายนํ6า ต้องคอยดื2มนํ6าบ่อย ๆ
ไม่สามารถนํานํ6าตาลมาเผาผลาญเป็ นพลังงาน จึงหันมาเผาผลาญกล้ามเนื6อและไขมันแทนทําให้ความ
เป็ นกรดในเลือดสู ง กลไกการหายใจผิดปกติ
ร่ างกายผ่ายผอม ไม่มีไขมัน กล้ามเนื6อฝ่ อลีบ อ่อนเปลี6ย เพลียแรง การมีน6 าํ ตาลคัง2 อยูใ่ นอวัยวะต่างๆ
ทําให้อวัยวะต่าง ๆเกิดความผิดปกติ
ภาวะแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคตาต้อหิ น โรคจอประสาทตาเสื2 อม โรคไต โรคหัวใจ โรคความดัน
เลือดสู ง เป็ นต้น ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ทําให้เป็ นโรคความดันโลหิ ต สู ง, อัมพาต
, โรคหัวใจขาดเลือด ถ้าหลอดเลือดที2เท้าตีบแข็ง เลือดไปเลี6ยงเท้า ไม่พออาจทําให้เท้าเย็น เป็ นตะคริ วหรื อ
ปวดขณะเดิน มาก ๆ หรื ออาจทําให้ เป็ นแผลหายยากหรื อเท้าเน่า (ซึ2งอาจเกิดร่ วมกับการติดเชื6อ )เป็ นโรคติด
เชื6อได้ง่ายเนื2องจากภูมิตา้ นทานโรคตํ2า เช่น วัณโรคปอด, กระเพาะปั สสาวะอับเสบ ,กรวยไตอักเสบ
, กลาก , โรคเชื6อรา , ช่องคลอดอักเสบ (ตกขาวและคันในช่องคลอด) , เป็ นฝี หรื อพุพองบ่อย,เท้าเป็ นแผล ซึ2ง
อาจลุกลามจนเท้าเน่า(อาจต้องตัดนิ6วหรื อตัดขา)

2. ฮอร์ โมนกลูคากอน
(Glucagon)
- หน้ าทีG เพิมG ระดับนํา, ตาลใน
เลือด กระตุ้นให้ เซลล์ ตบั และ
เซลล์ กล้ ามเนื,อเปลียG นไกลโค
เจนให้ เป็ นกลูโคสปล่ อยเข้ าสู่
กระแสเลือด เพิมG การสั งเคราะห์
กลูโคสจากกรดอะมิโนและกรด
ไขมัน

- สร้ างจาก แอลฟาเซลล์ (Alpha
cell) ซึ8งเป็ นเซลล์ ทอี8 ยู่ส่วนใน
และเป็ นเซลล์ ส่วนใหญ่ ของกลุ่ม
เซลล์ ไอส์ เลตออฟแลงเกอร์ ฮานส์

- อวัยวะเป้ าหมาย ตับ,กล้ ามเนืMอ

กระบวนการทํางานของระบบต่ อมไร้ ท่อ

การควบคุมการหลัง0 ฮอร์ โมน (Control of Hormone Secretion) จากต่ อมไร้ ท่อส่ วนใหญ่ เป็ นกลไกแบบตอบสนองกลับ (Feedback mechanism) ซึ0งอาจจะ
เป็ นไปในทางบวก (กระตุ้น) เรียกว่ า Positive feedback หรื ออาจจะเป็ นไปในทางลบ (ยับยัFง) เรียกว่ า Negative feedback แบ่ งเป็ น 3 แบบ
1. ฮอร์ โมนควบคุมการหลัง0 ของโทรฟิ กฮอร์ โมน
2. การเปลีย0 นแปลงทางสรีระร่ างกายควบคุมการหลัง0 ฮอร์ โมน
3. สารเคมี ควบคุมการหลัง0 ฮอร์ โมน
ฮอร์ โมนควบคุมการหลัง0 ของโทรฟิ กฮอร์ โมน (Hormonal control of tropic hormone secretion) ลักษณะการหลัง0 tropic hormones มีต่อมไร้ ท่อเป็ นอวัยวะ
เป้ าหมายซึ0งจะสร้ างฮอร์ โมนกลับไปควบคุมการหลัง0 ของ tropic hormones
ในเพศหญิง ฮอร์ โมน FSH, LH เป็ น tropic hormones การหลัง0 ของฮอร์ โมนในกลุ่มนีถF ูกควบคุมโดยฮอร์ โมน estrogen และ progesterone ทีส0 ร้ างมาจากรังไข่
ในเพศชายฮอร์ โมน FSH, LH (ICSH) เป็ น gonadotropic hormones หลัง0 ออกมาจากต่ อมใต้ สมองส่ วนหน้ า การหลัง0 ของฮอร์ โมนกลุ่มนีถF ูกควบคุมโดย
ฮอร์ โมน testosterone ทีส0 ร้ างมาจาก Leydig cells ทีอ0 ยู่ในลูกอัณฑะ การทํางานของ testosterone จะเป็ นแบบ feedback mechanism เพื0อควบคุมการสร้ างอสุ จแิ ละ
สร้ างฮอร์ โมน FSH, LH

การเปลีย* นแปลงทางสรีระของร่ างกายควบคุมการหลัง* ฮอร์ โมน

(The physiological change control of hormone secretion)
การเปลีย= นแปลงทางสรีระของร่ างกาย (ระดับนําD ตาลในเลือดทีส= ู งหรื อตํา= ) จะเป็ นตัวกระตุ้นหรื อยับยัDงต่ อมไร้ ท่อให้ สร้ าง
และหลัง= ฮอร์ โมนออกมา ตัวอย่ างเช่ น กลุ่มเซลล์ ในตับอ่ อนเรียกว่ า beta–cells of islet of Langerhans ซึ=งทําหน้ าทีเ= ป็ นต่ อมไร้ ท่อ ที=
สร้ างและหลัง= ฮอร์ โมน insulin ออกมา
สารเคมีควบคุมการหลัง* ฮอร์ โมน (Chemical substance control of hormone secretion)
การเปลีย= นแปลงการทํางานของสรีระของร่ างกาย (ความดันเลือดตํา= ) ทําให้ เกิดสภาวะทีไ= ปกระตุ้นเนืDอเยื=อทีไ= ม่ ใช่ ต่อมไร้
ท่ อ (Juxtaglomerular cells) ให้ สร้ างและปล่ อยสารเคมี (ennin) ออกมาสู่ กระแสเลือด และ ennin ถูกเปลีย= นไปเป็ น angiotensin ซึ=ง
ไปกระตุ้นให้ ต่อมหมวกไปชัDนนอก (adrenal cortex) หลัง= ฮอร์ โมน aldosterone ออกมาสู่ กระแสเลือด ทําให้ เกิดการดูดซึมกลับ
ของ Na+ และนําD จากหลอดไตตรงบริเวณ distal convoluted tubule เข้ าสู่ เส้ นเลือดฝอยตรงบริเวณนัDน ทําให้ ความดันเลือดสู งซึ=งจะ
ไปยับยัDงการปล่ อย ennin ออกมา

ขอบคุณค่ ะ

