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ระบบต่อมไร้ท่อ มคีวามสําคญัในการ

เปลี9ยนแปลงของร่างกายเกี9ยวกบั

กระบวนการเมตาบอลซึิมต่าง ๆ ใน

ร่างกาย  เช่น 

ต่อมไร้ท่อจะขบัสารคดัหลั4ง ซึ4งเป็นสารเคมทีี4

เรียกว่า ฮอร์โมน (Hormone) ที4มคีวามสําคญัต่อ

การดาํเนินชีวติอย่างมาก   สารเคมนีีGจะผลติออกมา

และซึมเข้าสู่ระบบกระแสเลือดไปยงัส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายให้ทาํงานเป็นไปตามปกต ิฮอร์โมนแต่ละ

ชนิดมหีน้าที4เฉพาะอย่างและมอีทิธิพลต่ออวยัวะ

ต่าง ๆ ของร่างกาย

• การควบคุมปฏกิริิยาเคมภีายในเซลล์ 
• การขนส่งสารเข้าออกภายในเซลล์ อนัมี
ผลต่อการเจริญเตบิโต การใช้พลงังาน 

• การสืบพนัธ์ุ ตลอดจนการตอบสนอง
ทางด้านอารมณ์อกีด้วย



ต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อ (Endocrine Gland) หมายถงึ ต่อมที0ไม่มท่ีอ

ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที0สร้างและ หลั0งสารเคมทีี0เรียกว่า

ฮอร์โมน (hormone) แล้วส่งออกนอกตวัเซลล์โดยผ่านทางกระแส

เลือดหรือนํFาเหลือง ไปควบคุมหรือดดัแปลงสมรรถภาพของเซลล์

ของอวยัวะเป้าหมาย (target organ) ที0อยู่ไกลออกไปหรืออยู่

ใกล้เคยีงกนั มลีกัษณะการทาํงานค่อนข้างช้า แต่ได้ผลการทาํงานที0

นาน ซึ0งฮอร์โมนมคีวามสําคญัต่อร่างกายและมอีทิธิพลต่อ

พฤตกิรรมของคนเราโดยฮอร์โมนแต่ล่ะชนิดจะทาํงานไปพร้อม ๆ

กนัเพื0อรักษาสมดุลของร่างกายให้คงที0อยู่เสมอ



หน้าที9ของต่อมไร้ท่อ

1. การสืบพนัธ์ุ โดยฮอร์โมนจากระบบ

สืบพนัธ์ุ เช่น แอนโดรเจน 

(androgen) เอสโตรเจน (estrogen) โพ

รเจสเทอโรน (progesterone) luteinizing 

hormone follicle stimulating 

hormone และ โพรแลกตนิ ฮอร์โมน

เหล่านี@จะช่วยควบคุมการเจริญเตบิโต 

การเปลีEยนแปลงตามวยัของอวยัวะ

สืบพนัธ์ุ เช่น การสร้างอสุจิ การตั@งครรภ์ 

การคลอด เป็นต้น

2. การเจริญเตบิโตและพฒันาการของ

ร่างกายทาํให้มกีารเจริญเตบิโตของ

เนื@อเยืEอของร่างกาย การเจริญเตบิโต

ตามวยั การแก่ชรา ฮอร์โมนทีEเกีEยวข้อง

คือ Growth hormone, Thyroxin 

hormone, Insulin

3. การสร้างและการใช้พลงังาน คือ 

ควบคุม

กระบวนการMetabolism ภายในร่างกาย

ให้มกีารใช้พลงังานของเซลล์ของอวยัวะ

ต่าง ๆ เช่น ควบคุม

กระบวนการMetabolism ของ

คาร์โบไฮเดรต ไขมนั และโปรตนี โดยมี

ฮอร์โมนทีEเกีEยวข้อง คือ อนิซูลนิ เอพเินฟ

ริน คอตซิอล

4. การรักษาสภาวะภายในร่างกายให้คงทีE 

เช่นการควบคุมเกลือแร่ และนํ@า เพืEอรักษา

สภาพแวดล้อมภายในร่างกายให้สมดุล 

ได้แก่ แอลโดสเตอโรน ควบคุม

โซเดยีม ADH (Antidiuretic 

hormone) ควบคุมปริมาณนํ@า เป็นต้น



ความสําคญัของระบบต่อมไร้ท่อ เป็นระบบที*สําคญัระบบหนึ*งของ
ร่างกาย ทาํหน้าที*ควบคุมอวยัวะภายใน ร่างกายให้ทาํงานประสานกนั โดยอาศัยสารเคมทีี*

เรียกว่า ฮอร์โมน ซึ*งฮอร์โมนจะถูกขนส่งไปสู่ อวยัวะทั*วร่างกาย แต่จะออกฤทธิNหรือมผีล

ต่ออวยัวะและเซลล์บางตวัเท่านัRน



การจาํแนกต่อม

ไร้ท่อตาม

ความสําคญัต่อ

ชีวติ

1. Essential endocrine 

gland เป็นต่อมไร้ท่อที:

จาํเป็นมาก ถ้าขาดแล้วทาํให้

ตายได้ ได้แก่ต่อมดงัต่อไปนีC

1.1 ต่อมพาราไทรอยด์ 

(Parathyroid)

1.2 ต่อมหมวกไตชัCนนอก 

(Adrenal cortex)

1.3 ต่อมไอส์เลตของตบัอ่อน 

(Islets of Langerhans )

2. Non – Essential 

endocrine gland เป็นต่อม

ที:ไม่จาํเป็นหรือจาํเป็นน้อย

มากต่อร่างกาย ได้แก่ต่อม 

ดงัต่อไปนีC
2.1 ต่อมใต้สมอง 

( Pituitary )

2.2 ต่อมไทรรอยด์ 

( Thyroid )

2.3 ต่อมหมวกไตชัCนใน 

( Adrenal medulla )

2.4 ต่อมไพเนียล 

( Pineal )

2.5 ต่อมไทมสั 

( Thymus )

2.6 ต่อมเพศ 

( Gonads )

แหล่งที(มา : กสุุมาวดี คาํเกลี3ยง และคณะ. สุขศึกษา 5. กรุงเทพฯ. 

สํานักพมิพ์เอมพนัธ์, 2558.



อวยัวะที(เกี(ยวข้องกบักระบวนการทาํงานระบบต่อมไร้ท่อ

1. ต่อมพาราไทรอยด์ ลกัษณะเป็นก้อนกลมเลก็ ฝังอยู่ด้านหลงัของเนืFอเยื0อไทรอยด์ในคนมทีัFงหมด 4 ต่อม ข้างละ 2 ต่อม เป็นต่อม

ขนาดเลก็ ฮอร์โมนสําคญัที0สร้างจากต่อมนีF คือ ผลติฮอร์โมนที0สําคญัชื0อ พาราธอร์โมน ซึ0งทาํหน้าที0เกี0ยวกบัการ ควบคุมเมตาบอลซึิมของ

แคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกาย การสร้างกระดูกและควบคุมบทบาท ของวติามนิดใีนร่างกาย โดยวติามนิดจีะรวมกบัฮอร์โมนพาราธอร์โมนใน

การสลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพื0อรักษาระดบัปกตขิองแคลเซียมในพลาสมา

ถ้าหากมฮีอร์โมนนีFมากเกนิไปจะมผีลทาํให้เกดิการสะสมของแคลเซียมที0ไต ที0หลอดเลือด มกีารดงึเอาแคลเซียมจากกระดูกและฟันออกมา ทาํให้เกดิ

อาการกระดูกเปราะบางและหักง่าย ทาํให้เป็นโรคกระดูกพรุน ฟันหักและ ผุง่าย ถ้าต่อมพาราไทรอยด์บกพร่องไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้ จะมผีลทาํ

ให้สูญเสียการดูดกลบัที0ท่อหน่วยไตลดลงทาํให้สูญเสียแคลเซียมไปกบันํFาปัสสาวะและเป็นผลทาํให้ระดบัแคลเซียมในเลือดลดตํ0าลงมาก กล้ามเนืFอจะ

เกดิอาการเกร็งและชักกระตุก แขนขาสั0น ปอดทาํงานไม่ได้ อาการอาจหายไปเมื0อฉีดด้วยพาราทอร์โมนและให้วติามนิดเีข้าร่วมด้วย



2. ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) เป็นกอ้นสีเหลือง ๆ อยูเ่หนือไตขา้งละ 1 ต่อม ต่อมหมวกไตในผูใ้หญ่ประกอบดว้ยต่อมไร้ท่อ 2 ต่อม คือ

2.1 ต่อมหมวกไตส่วนนอก เจริญมาจากเซลล์มเีซนไคมาส (mMsenchymas) ของชั@นมโีซเดร์ิมของตวัอ่อน ต่อมหมวกไตส่วนในเจริญมาจากเซลล์ต้นกาํเนิดเดยีวกบัเซลล์ประสาทใน

ทารกต่อมหมวกไตจะมขีนาดใหญ่ แต่เนืEองจากขาดสารเร่งปฏกิริิยา จงึไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเหล่านี@ได้ ผลติได้แต่สารทีEจะเปลีEยนไปเป็นฮอร์โมนอสีโทรเจนทีEรกแบ่งฮอร์โมน

ออกเป็น 3 กลุ่ม ทีEสําคญั คือ

2.1.1 Glucocorticoid hormone ทาํหนา้ทีDควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต โดยเปลีDยนไกลโคเจนในตบั และกลา้มเนืOอใหเ้ป็นกลูโคส ในวงการแพทยใ์ช้

เป็นยาลดการอกัเสบและรักษาโรคภูมิแพ ้ถา้มีฮอร์โมนนีOมากเกินไป จะทาํใหอ้ว้น อ่อนแอ หนา้กลมคลา้ยดวงจนัทร์ หนา้ทอ้งลาย นํOาตาลในเลือดสูง

2.1.2 Mineralocorticoid hormone ทาํหนา้ทีDควบคุมสมดุลของนํOาและเกลือแร่ฮอร์โมนสาํคญักลุ่มนีO  คือ aldosterone ช่วยในการทาํงานของไตในการดูด

กลบั Na และ Cl ภายในท่อไต ถา้ขาด aldosterone จะทาํใหร่้างกาย สูญเสียนํOาและโซเดียมไปพร้อมกบัปัสสาวะ ส่งผลใหเ้ลือดในร่างกายลดลง จนอาจทาํให้

ผูป่้วยตาย เพราะความ ดนัเลือดตํDา

2.1.3 Sex hormone ฮอร์โมนเพศช่วยควบคุมลกัษณะทางเพศทีDสมบูรณ์ทัOงชายและหญิง

2.2 ต่อมหมวกไตชั,นนอน อะดรีนัลเมดลัลา (Adrenal medulla) เป็นเนื,อชั,นในของต่อมหมวกไต อยู่ภายใต้การควบคุมของ sympathetic ถูกกระตุ้นในขณะตกใจ 

เครียด กลวั โกรธ เนื,อเยืGอชั,นนี,จะทาํหน้าทีGสร้างฮอร์โมน 2 ชนิด คือ

2.2.1 Adrenalin hormone หรือ Epinephrine hormone กระตุน้ใหห้วัใจบีบตวัแรง เสน้เลือดขยายตวั เปลีDยน glycogen ในตบัใหเ้ป็นกลูโคสในเลือด

2.2.2 Noradrenlin hormone หรือ Norepinephrine hormone กระตุน้ใหเ้สน้เลือดมีการบีบตวั ผลอืDนคลา้ยๆ adrenalin แต่มีฤทธิY นอ้ยกวา่



3. ตบัอ่อน ลกัษณะเป็นต่อมขนาด
ใหญ่ ตั,งอยู่ทางด้านหลงัของกระเพาะ

อาหาร ใกล้กบัลาํไส้เลก็ส่วนดูโอดนัิม 

ซึGงเป็นลาํไส้เลก็ส่วนต้น ส่วนทีGเป็นต่อม

ไร้ท่อ จะผลติฮอร์โมนทีGสําคญั ดงันี,

3.1 อนิซูลนิ เป็นฮอร์โมนทีGทาํให้ระดบั

นํ,าตาลในเลือดตํGาลง โดยช่วยให้กลูโคส

ผ่าน เข้าเซลล์และเปลีGยนส่วนหนึGงเป็น

ไกลโคเจนเกบ็ไว้ทีGตบั ทาํให้ระดบันํ,าตาล

ในเลือดอยู่ในระดบั ปกติ

3.2 กลูคากอน เป็นฮอร์โมนทีGทาํงานตรงข้ามกบั

อนิซูลนิ คือ ทาํให้ระดบันํ,าตาลใน เลือดสูงขึ,น



4. ต่อมใต้สมอง ต่อมใต้
สมองเป็นต่อมไร้ท่อทีGมขีนาดเลก็ 

ตั,งอยู่ใต้สมอง เป็นต่อมทีGมี

ความสําคญัมากทีGสุด แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน

4.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ผลติ

ฮอร์โมนที8สําคญั คือ

4.1.1 Growth Hormone เป็น

ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเตบิโต

ของร่างกาย โดยเฉพาะ กระดูก

และกล้ามเนืMอ

4.1.2 Thyroid Stimulating 

Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นต่อม

ไทรอยด์ให้สร้าง ไทร็อกซิน

เพิ8มขึMน

4.1.3 Gonadotrophic 

Hormone เป็นฮอร์โมนกระตุ้นการ

สร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ

4.1.4 Antidiuretic 

Hormone เป็นฮอร์โมนช่วยใน

การดูดนํMากลบัของท่อไต เพื8อ

รักษา ระดบันํMาของร่างกาย

4.1.5 Melatonin เป็นฮอร์โมน

กระตุ้นให้เซลล์เมด็สีสร้างเมด็สี

เพิ8มมากขึMน



5. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland) เป็นต่อมที*มขีนาดใหญ่กว่าทุกต่อมไร้ท่ออื*นๆ 

ม ี2 ข้าง อยู่บริเวณลูกกระเดือกข้างละต่อมผลติฮอร์โมนที*สําคญั คือ ไทร็อก

ซิน โดยใช้ไอโอดนีเป็นวตัถุดบิในการสร้างฮอร์โมน ซึ*งฮอร์โมนไทร็อกซินมี

หน้าที*สําคญั ดงันีR

1. ช่วยในการเจริญเตบิโตของกระดูก สมอง และระบบประสาท

2. ช่วยในการเปลี*ยนแปลงรูปร่างเมื*อเป็นผู้ใหญ่

3. ช่วยควบคุมอตัราเมตาบอลซึิมในร่างกาย



6. ต่อมเพศในชายได้แก่ อณัฑะและในหญงิได้แก่รังไข่ซึ0งมหีน้าที0สําคญั 2 อย่างคือ สร้างเซลสืบพนัธ์ุและสร้าง

ฮอร์โมน

6.1 ฮอร์โมนเพศชาย ที0สําคญัคือ เทสทอสเตอโรน (Testosterone) ซึ0งจะทาํหน้าที0หลายอย่างคือ

6.1.1 ควบคุมการเจริญเตบิโตของอวยัวะสืบพนัธ์ุ

6.1.2 ทาํให้อตัราการเจริญเตบิโตของกระดูกเพิ0มขึFน

6.1.3 กระตุ้นการสร้างโปรตนีเพิ0มขึFนโดยเฉพาะเอน็ไซม์

6.1.4 ควบคุมการหลั0งของฮอร์โมนเพศชาย

ถ้าตดัอณัฑะออกจะทาํให้เกดิผลดงัต่อไปนีF

1) ในเดก็

– ทาํให้อวยัวะสืบพนัธ์ไม่เจริญ

– ไม่ม ีSecondary sexual characteristic

– มไีขมนัสะสมมากขึFน แขนขายาวผดิปกติ

– เป็นหมนั

2) ในผู้ใหญ่

– เป็นหมนั

– ไม่มคีวามรู้สึกทางเพศ มลีกัษณะไปทางเพศหญงิ



6.2 ฮอร์โมนเพศหญงิ ทีGสําคญัคือ เอสโตรเจน (Estrogen) และ 

โปรเจสเตอโรน (Progesterone)

ฮอร์โมนเอสโตรเจน จะเกีGยวข้องกบัการเจริญเตบิโตของ

อวยัวะสืบพนัธ์ุและลกัษณะต่างๆของความเป็นเพศหญงิ ส่วน

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน จะเกีGยวข้องกบัการตั,งครรภ์คือ ระงบั

ไม่ให้ไข่สุกระหว่างตั,งครรภ์ป้องกนัไม่ให้มปีระจาํเดือนระหว่าง

ตั,งครรภ์ควบคุมการเปลีGยนแปลงของเยืGอบุมดลูกชั,นในเพืGอ

รองรับการฝังตวัของไข่ทีGถูกผสม และกระตุ้นต่อมนํ,านมให้

เจริญเตบิโต

ถ้าตดัรังไข่ออกจะทาํให้เกดิผลดงัต่อไปนี,

1) ในเดก็

– อวยัวะ

สืบพนัธ์ุไม่

เจริญ

– ไม่มเีลือด

ประจาํเดือน

2) ในผู้ใหญ่

– ประจาํเดือนหยุด

– ไม่มคีวามรู้สึกทางเพศ

– มลีกัษณะคล้ายชาย

– ไม่มี Secondary sexual characteristic

มลีกัษณะคล้ายผู้ชาย



7.ต่อมไพเนียลหรือต่อมเหนือสมอง (Pineal gland) เป็นต่อมเลก็ ๆ ช่วยสร้างฮอร์โมนเมลาโต

นิน (Malatonin) ทาํหน้าที*ยบัยัRงการเจริญเตบิโตของต่อมเพศในช่วงระยะก่อนหนุ่มสาว แต่

เมื*อเข้าสู่รุ่นอาจมผีลต่อการตกไข่และประจําเดือนในเพศหญงิ หากต่อมไพเนียลผลติฮอร์โมน

มากเกนิไป จะทาํให้เป็นหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ แต่หากต่อมนีRถูกทาํลาย เช่น เกดิเนืRองอกใน

สมอง จะทาํให้เป็นหนุ่มสาวเร็วกว่าปกต ิเป็นต้น

8. ต่อมไทมสั (Thymus gland) อยู่บริเวณด้านหน้าทรวงอก มขีนาดเปลี*ยนแปลงไปตามอายุ 

เดก็ระยะในครรภ์มารดาต่อมนีRจะโตมาก และจะมขีนาดใหญ่ที*สุดเมื*ออายุ 6 ปี จากนัRนจะเจริญ

ช้า ๆ และค่อย ๆ หายไป เชื*อว่าต่อมนีRสามารถสร้างภูมต้ิานทานโรคให้แก่ร่างกายได้



9. ฮอร์โมนจากไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์

ตับอ่อน (Pancreas) ตั,งอยู่ทีGด้านบนซ้ายของช่องท้อง โดย

ว า ง ตั ว จ า ก ส่ วน โ ค้ ง ข อ ง ลํ า ไ ส้ เ ล็ ก ส่ วน ดู โ อ ดี นั ม 

(Duodenum) ถึงม้าม (Spleen) และด้านหลังของกระเพาะ 

(Stomach) มีลักษณะค่อนข้างแบน มีความยาวประมาณ 

12 –15 เซนตเิมตร ตบัอ่อนทาํหน้าทีGทั,งเป็นต่อมมท่ีอคือ

การสร้างนํ,าย่อยไปทีGลําไส้เล็กและเป็นต่อมไร้ท่อสร้าง

ฮอร์โมนเซลล์ทีGทําหน้าทีGในการผลติฮอร์โมนจะรวมกนัเป็น

กลุ่มมีชืGอว่า ไอเลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์ ( Islets of 

Langerhans ) มปีริมาณ 1 – 3 เปอร์เซ็นต์ของเนื,อเยืGอตบั

อ่อนทั,งหมด

แหล่งทีEมา : กสุุมาวดี คาํเกลี@ยง และคณะ. สุขศึกษา 5. กรุงเทพฯ. 

สํานักพมิพ์เอมพนัธ์, 2558.



ฮอร์โมนที9สร้างจากไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์

1. ฮอร์โมนอนิซูลนิ ( Insulin )

- สร้างจากเบต้าเซลล์ (Beta cell) ซึ0งเป็น

เซลล์ที0อยู่รอบนอกของกลุ่มเซลล์ไอส์เลต

ออฟแลงเกอร์ฮานส์

- อวยัวะเป้าหมาย ตบั,กล้ามเนืFอ

- หน้าทีGลดระดบันํ,าตาลในเลือด (ระดบันํ,าตาลในเลือดปกต ิ80 -

100 มลิลกิรัม / 100 ลบ.ซม. ) โดยเพิGมการนํากลูโคสเข้าสู่เซลล์

กล้ามเนื,อและเซลล์ตบั กระตุ้นให้เซลล์ตบัและเซลล์กล้ามเนื,อ

เปลีGยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจน( โมเลกลุของคาร์โบไฮเดรตทีG

สร้างจากกลูโคส )เกบ็สะสมไว้ภายในเซลล์

- ถ้าตบัอ่อนสร้างสร้างฮอร์โมนอนิซูลนิน้อยทาํให้เกดิโรคเบาหวาน



- อาการของผูป่้วยที0เป็นเบาหวาน มกัจะมีอาการ

ปัสสาวะบ่อยและมาก เนื2องจากนํ6าตาลที2ออกมาทางไตจะดึงเอานํ6าออกมาดว้ย จึงทาํใหมี้ปัสสาวะ

มากกวา่ปกติ เมื2อถ่ายปัสสาวะมาก กท็าํใหรู้้สึกกระหายนํ6า ตอ้งคอยดื2มนํ6าบ่อย ๆ 

ไม่สามารถนาํนํ6าตาลมาเผาผลาญเป็นพลงังาน จึงหนัมาเผาผลาญกลา้มเนื6อและไขมนัแทนทาํใหค้วาม

เป็นกรดในเลือดสูง กลไกการหายใจผดิปกติ 

ร่างกายผา่ยผอม ไม่มีไขมนั กลา้มเนื6อฝ่อลีบ อ่อนเปลี6ย เพลียแรง การมีนํ6าตาลคั2งอยูใ่นอวยัวะต่างๆ 

ทาํใหอ้วยัวะต่าง ๆเกิดความผดิปกติ 

ภาวะแทรกซอ้นมากมาย เช่น โรคตาตอ้หิน โรคจอประสาทตาเสื2อม โรคไต โรคหวัใจ โรคความดนั

เลือดสูง เป็นตน้ ผนงัหลอดเลือดแดงแขง็ (Atherosclerosis) ทาํใหเ้ป็นโรคความดนัโลหิต สูง, อมัพาต

, โรคหวัใจขาดเลือด ถา้หลอดเลือดที2เทา้ตีบแขง็ เลือดไปเลี6ยงเทา้ ไม่พออาจทาํใหเ้ทา้เยน็ เป็นตะคริวหรือ 

ปวดขณะเดิน มาก ๆ หรืออาจทาํให ้เป็นแผลหายยากหรือเทา้เน่า (ซึ2 งอาจเกิดร่วมกบัการติดเชื6อ )เป็นโรคติด

เชื6อไดง่้ายเนื2องจากภูมิตา้นทานโรคตํ2า เช่น วณัโรคปอด, กระเพาะปัสสาวะอบัเสบ ,กรวยไตอกัเสบ

, กลาก , โรคเชื6อรา , ช่องคลอดอกัเสบ (ตกขาวและคนัในช่องคลอด) , เป็นฝี หรือพพุองบ่อย,เทา้เป็นแผล ซึ2 ง

อาจลุกลามจนเทา้เน่า(อาจตอ้งตดันิ6วหรือตดัขา)



2. ฮอร์โมนกลูคากอน 

(Glucagon) 

- สร้างจาก แอลฟาเซลล์ (Alpha 

cell) ซึ8งเป็นเซลล์ที8อยู่ส่วนใน

และเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม

เซลล์ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์

- อวยัวะเป้าหมาย ตบั,กล้ามเนืMอ

- หน้าทีG เพิGมระดบันํ,าตาลใน

เลือด กระตุ้นให้เซลล์ตบัและ

เซลล์กล้ามเนื,อเปลีGยนไกลโค

เจนให้เป็นกลูโคสปล่อยเข้าสู่

กระแสเลือด เพิGมการสังเคราะห์

กลูโคสจากกรดอะมโินและกรด

ไขมนั



กระบวนการทาํงานของระบบต่อมไร้ท่อ
การควบคุมการหลั0งฮอร์โมน (Control of Hormone Secretion) จากต่อมไร้ท่อส่วนใหญ่เป็นกลไกแบบตอบสนองกลบั (Feedback mechanism) ซึ0งอาจจะ

เป็นไปในทางบวก (กระตุ้น) เรียกว่า Positive feedback หรืออาจจะเป็นไปในทางลบ (ยบัยัFง) เรียกว่า Negative feedback แบ่งเป็น 3 แบบ

1. ฮอร์โมนควบคุมการหลั0งของโทรฟิกฮอร์โมน

2. การเปลี0ยนแปลงทางสรีระร่างกายควบคุมการหลั0งฮอร์โมน

3. สารเคม ีควบคุมการหลั0งฮอร์โมน

ฮอร์โมนควบคุมการหลั0งของโทรฟิกฮอร์โมน (Hormonal control of tropic hormone secretion) ลกัษณะการหลั0ง tropic hormones มต่ีอมไร้ท่อเป็นอวยัวะ

เป้าหมายซึ0งจะสร้างฮอร์โมนกลบัไปควบคุมการหลั0งของ tropic hormones

ในเพศหญงิ ฮอร์โมน FSH, LH เป็น tropic hormones การหลั0งของฮอร์โมนในกลุ่มนีFถูกควบคุมโดยฮอร์โมน estrogen และ progesterone ที0สร้างมาจากรังไข่

ในเพศชายฮอร์โมน FSH, LH (ICSH) เป็น gonadotropic hormones หลั0งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การหลั0งของฮอร์โมนกลุ่มนีFถูกควบคุมโดย

ฮอร์โมน testosterone ที0สร้างมาจาก Leydig cells ที0อยู่ในลูกอณัฑะ การทาํงานของ testosterone จะเป็นแบบ feedback mechanism เพื0อควบคุมการสร้างอสุจแิละ

สร้างฮอร์โมน FSH, LH



การเปลี*ยนแปลงทางสรีระของร่างกายควบคุมการหลั*งฮอร์โมน 
(The physiological change control of hormone secretion)

การเปลี=ยนแปลงทางสรีระของร่างกาย (ระดบันํDาตาลในเลือดที=สูงหรือตํ=า) จะเป็นตวักระตุ้นหรือยบัยัDงต่อมไร้ท่อให้สร้าง

และหลั=งฮอร์โมนออกมา ตวัอย่างเช่น กลุ่มเซลล์ในตบัอ่อนเรียกว่า beta–cells of islet of Langerhans ซึ=งทาํหน้าที=เป็นต่อมไร้ท่อ ที=

สร้างและหลั=งฮอร์โมน insulin ออกมา

สารเคมคีวบคุมการหลั*งฮอร์โมน (Chemical substance control of hormone secretion)

การเปลี=ยนแปลงการทาํงานของสรีระของร่างกาย (ความดนัเลือดตํ=า) ทาํให้เกดิสภาวะที=ไปกระตุ้นเนืDอเยื=อที=ไม่ใช่ต่อมไร้

ท่อ (Juxtaglomerular cells) ให้สร้างและปล่อยสารเคม ี(ennin) ออกมาสู่กระแสเลือด และ ennin ถูกเปลี=ยนไปเป็น angiotensin ซึ=ง

ไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไปชัDนนอก (adrenal cortex) หลั=งฮอร์โมน aldosterone ออกมาสู่กระแสเลือด ทาํให้เกดิการดูดซึมกลบั

ของ Na+ และนํDาจากหลอดไตตรงบริเวณ distal convoluted tubule เข้าสู่เส้นเลือดฝอยตรงบริเวณนัDน ทาํให้ความดนัเลือดสูงซึ=งจะ

ไปยบัยัDงการปล่อย ennin ออกมา



ขอบคุณค่ะ


