
ฮอรโ์มนจากตอ่มไรท้่อ



ระบบตอ่มไรท้่อ

เรื่องที่ 1 ระบบตอ่มไรท้อ่

ระบบตอ่มไรท้อ่ (Endocrine System) หมายถึง ระบบท่ีท าหน้าท่ีสรา้งและ

ปลดปล่อยสารประกอบอินทรียเ์คมี เรียกวา่ hormone เขา้ไปในเสน้เลือด หรือเสน้

น ้าเหลืองโดยตรง ไหลผ่านทุกส่วนของร่างกาย แต่จะมีผลเฉพาะต่ออวยัวะเป้าหมาย 

(target organ) เพราะท่ีเซลลข์องอวยัวะเป้าหมายจะมีส่วนความรูสึ้กเฉพาะ (receptor) 

ส าหรบัฮอรโ์มนแต่ละชนิด 



 ชนิดของฮอรโ์มนที่สรา้งจากตอ่มไรท้อ่

1. ฮอรโ์มนสเทอรอยด์ (steroid hormone) สรา้งจากต่อมไรท่้อท่ีเจริญมา

จาก mesoderm เช่น testosterone, estrogen, glucocorticoids 

2.  ฮอรโ์มนที่เป็นโปรตีน (protein hormone) เป็นฮอรโ์มนท่ีมาจากพวก

กรดอะมิโน หรือ polypeptide หรือโปรตีนสรา้งมาจากต่อมไรท่้อท่ีเจริญมาจาก 

ectoderm หรือ endoderm เช่น adrenalin, noradrenalin, insulin, glucagon, follicle 

stimulating hormone 

3. ฮอรโ์มนชนิดอ่ืน ๆ เช่น prostaglandins, thyroxine, calcitonin



เรื่องที่ 2 ต าแหน่งและหนา้ที่ของตอ่มไรท้อ่



 ตอ่มใตส้มอง (Pituitary Gland)

anterior pituitary ผลิตฮอรโ์มน 7 ชนิด 

ไดแ้ก่

ACTH (Adenocorticotropic hormone) 

- ควบคุมกลูโคส โปรตีน การเมทาบอลิซึมไขมนั -

ยบัยัง้การตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนั 

- ช่วยรกัษาความดนัโลหิต

MSH (Melanocyte stimulating hormone)

– กระตุน้เซลล ์Melanocyte ใหเ้กิดการสรา้งเม็ดสี

GH (Growth hormone) 

- ควบคุมการเจริญเติบโต ลดการสะสมไขมนั 

- รกัษาระดบัน ้าตาลกลูโคส



PRL (Prolactin hormone) 

- กระตุน้ต่อมน ้านมใหส้รา้งน ้านมในผูห้ญิงท่ีตั้งครรภ์

FSH (Follicle stimulating hormone) 

- ควบคุมการสรา้งฮอรโ์มนเพศหญิงและการสรา้งอสุจิ

ในเพศชาย

LH (Luteinizing hormone) 

- กระตุน้ใหส้รา้งฮอรโ์มน testosterone 

- กระตุน้การตกไข่ 

- ท าให้ corpus luteum สรา้งฮอรโ์มน progesterone 

- ท าหน้าท่ีร่วมกบัฮอรโ์มน estrogen ช่วยใหร้งัไข่และ

มดลูกพรอ้มรบัการฝังตวัของเอ็มบริโอ

TSH (Thyroid stimulating hormone) 

- กระตุน้และควบคุมการท างานของต่อมไทรอยด์

- กระตุน้การสลายไขมนัจากเน้ือเยือ่ไขมนั 



posterior pituitary เป็นท่ีเก็บและหลัง่

ฮอรโ์มน 2 ชนิด ซ่ึงสรา้งจากเซลลป์ระสาทส่วน 

hypothalamus คือ

 Antidiuretic hormone (ADH) หรือ 

Vasopressin

- ท าหน้าท่ีช่วยรกัษาสมดุลน ้า โดยกระตุน้การดูด

น ้ากลบัสู่กระแสเลือดบริเวณ collecting duct ของ

หน่วยไต 

Oxytocin

- กระตุน้ใหม้ดลูกหดตวัเป็นระยะ ช่วยใหเ้กิด

กระบวนการคลอด



 ตอ่มไพเนียล (Pineal Gland)

- ในสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สรา้งฮอรโ์มน

Melatonin ในเวลากลางคืน ท าหน้าท่ียบัยั้งการ

เจริญเติบโตของอวยัวะสืบพนัธุไ์ม่ใหเ้ติบโตเร็ว

เกินไป และสรา้งฮอรโ์มน serotonin ในเวลา

กลางวนั

- ในสตัวม์ีกระดูกสนัหลงัชั้นต า่ ท าหน้าท่ีรบั

แสงคลา้ยกบักลุ่มเซลลร์บัแสงในชั้นเรตินาของ

นัยน์ตาคน 

- ในสตัวเ์ลือดเยน็บางชนิด เช่น กบ 

ฮอรโ์มน Melatonin เปล่ียนสีผิวใหจ้างลง



 ตอ่มไทรอยด ์(Thyroid gland)

- ผลิต thyroid hormone (Triiodothyronine, T3 

+Thyroxine, T4)

- ช่วยกระตุน้ใหอ้วยัวะต่างๆ ทัว่ร่างกายท างาน 

โดยเฉพาะหวัใจและสมอง 

-ควบคุมระบบการเผาผลาญของเซลลต่์างๆ ระดบั

ไขมนัในเลือด ระบบยอ่ยอาหาร อุณหภูมิร่างกาย 

และการท างานของกลา้มเน้ือ

- การหลัง่ไทรอยดฮ์อรโ์มนของต่อมไทรอยดจ์ะอยู่

ภายใตก้ารควบคุมของฮอรโ์มนท่ีช่ือวา่ TSH 

(Thyroid-stimulating hormone)





ภาวะผิดปกตท่ีิเกิดข้ึนกบั Thyroid gland

Hypothyroidsm ภาวะท่ี thyroid hormone ผลิต

ออกมาไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย เน่ืองจาก

ร่างกายไดร้บัไอโอดีนในปริมาณท่ีน้อยเกินไป 

- อตัราเมทาบอลิซึมลดต า่ลง การหายใจชา้ลง ระบบการ

ไหลเวยีนเลือด และระบบยอ่ยอาหารท างานผิดปกติ 

Hyperthyroidism ภาวะท่ีผลิต thyroid hormone มาก

เกินไป เน่ืองจากความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย 

ไปกระตุน้ใหต่้อมไทรอยดท์ างานมากเกินไป 

- กระบวนการเมทาบอลิซึมสูงมาก อตัราการหายใจและการ

ไหลเวยีนเลือดสูงกวา่ท่ีจ าเป็น 



 ตอ่มพาราไทรอยด ์(Parathyroid gland)

- สรา้ง Parathyroid hormone: PTH หรือ Para hormone 

- ช่วยควบคุมสมดุลของเเคลเซียมในเลือดใหค้งท่ี 

- สรา้ง Parathyroid hormone น้อย ท าใหก้ารดูด

แคลเซียมกลบัท่ีท่อของหน่วยไตลดลง       กลา้มเน้ือ

เกร็งและชกักระตุก ปอดไมท่ างาน

-สรา้ง Parathyroid hormone มากเกินไป กระตุน้

ใหส้ลายแคลเซียมและฟอสฟอรสัออกจากกระดูกและฟัน

ท าใหเ้ลือดมีแคลเซียมสูงกวา่ปกติ เกิดอาการกระดูกบาง 

ฟันหกัและผุง่าย



 ตอ่มหมวกไต (Adrenal gland)
Adrenal cortex แบ่งไดเ้ป็น 3 ชั้น คือ

 Zona glomerulosa สรา้งฮอรโ์มนกลุ่ม 

mineralocorticoids เช่น aldosterone ซ่ึงออกฤทธ์ิ

ควบคุมสมดุลของเกลือแร่และน ้าในร่างกาย 

Zona fasciculata สรา้งฮอรโ์มนกลุ่ม

glucocorticoids เช่น cortisol ซ่ึงออกฤทธ์ิควบคุม

เมทาบอลิซึมของสารต่างๆ ในร่างกาย 

Zona reticularis สรา้งฮอรโ์มนกลุ่ม sex 

hormones ไดแ้ก่ androgen, estrogen, 

progesterone



 ตอ่มไทมสั (Thymus gland)

- ในขณะท่ีอายุน้อย Thymus gland จะเจริญเติบโตดี เพราะเป็น

ส่วนท่ีสรา้งเซลลน์ ้าเหลือง หรือเม็ดเลือดขาว หรือสรา้งภูมิคุม้กนั

โรค 

- ในสตัวท่ี์อายุมาก Thymus gland จะมีขนาดเล็กลง และถูกแทนท่ี

ดว้ยไขมนั และเน้ือเยือ่เกี่ยวพนั 

- สรา้งฮอรโ์มน Thymosin ท่ีกระตุน้การแบ่งเซลลเ์ม็ดเลือดขาว

ประเภท lymphocyte หรือ T cell  ท่ียงัอ่อนใหเ้จริญเต็มท่ีแลว้ส่งไป

อยูบ่ริเวณมา้มและต่อมน ้าเหลืองทัว่ร่างกาย เพื่อท าหน้าท่ีสรา้ง

ภูมิคุม้กนัโรค



 ตบัอ่อน (Pancreas)
- Islets of Langerhans ของเน้ือเยือ่ตบัอ่อนท า

หน้าท่ีผลิตฮอรโ์มน ไดแ้ก่

Insulin ท าหน้าท่ีลดระดบัน ้าตาลในเลือด 

โดยเพิ่มการน ากลูโคสเขา้สู่เซลลก์ลา้มเน้ือและ

เซลลต์บั กระตุน้ใหเ้ซลลต์บัและเซลลก์ลา้มเน้ือ

เปล่ียนกลูโคสใหเ้ป็นไกลโคเจน เก็บสะสมไว ้

ภายในเซลล์

Glucagon ท าหน้าท่ีกระตุน้ใหเ้ซลลต์บัและ

เซลลก์ลา้มเน้ือเปล่ียนไกลโคเจนใหเ้ป็นกลูโคส

ปล่อยเขา้สู่กระแสเลือด และเพิ่มการสงัเคราะห์

กลูโคสจากกรดอะมิโนและกรดไขมนั ท าใหเ้พิ่ม

ระดบัน ้าตาลในกระแสเลือด



 ตอ่มเพศ (Gonad gland)

Ovary ท าหน้าท่ีผลิตฮอรโ์มน

 Estrogen ท าหน้าท่ีช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของเยือ่บุมดลูก ท าให้

รอบระยะการเป็นสดั (estrus cycle) เป็นปกติ และกระตุน้การ

เจริญเติบโตของต่อมน ้านม

Progesterone ท าหน้าท่ีกระตุน้เยือ่บุมดลูกใหเ้จริญเต็มท่ีเพื่อเตรียม

ตวัส าหรบัการฝังตวัของตวัอ่อน ท าใหท่้อน ้านมและถุงน ้านมเจริญอยา่ง

สมบูรณ์

Testis ท าหน้าท่ีผลิตฮอรโ์มน Testosterone เพื่อควบคุม

ลกัษณะต่าง ๆ ของเพศชาย เช่น มีเสียงแตกหา้ว 

ลูกกระเดือกแหลม



 ตอ่มในกระเพาะอาหารและล าไส ้(Gastrointestinal tract gland) 

ผลิตฮอรโ์มน

Gastrin กระตุน้ใหม้ีการหลัง่น ้ายอ่ย เช่น Pepsin, Rennin และ Gastric lipase 

Secretin กระตุน้ใหม้ีการหลัง่น ้ายอ่ยจากตบั เช่น Trypsin, Polypeptidase, Dipeptidase 

Pancreaozymin กระตุน้ใหม้ีการหลัง่น ้ายอ่ยจากตบัอ่อน เช่น Dipeptidase Amylopsin และ Lipase 

Cholecystokinin กระตุน้ใหม้ีการหลัง่น ้าดีออกมาจากถุงน ้าดี เช่น Cholecystokinase

Enterocrinin ท าใหม้ีการหลัง่ succus entericus จากล าไสเ้ล็ก เช่น Polypeptidase, 

Dipeptidase, Maltase และ Lactase 

Villikinin กระตุน้ให ้villi ท าหน้าท่ีในการดูดซึมสารอาหารต่างๆ

Enterogastrone ยบัยัง้การหลัง่ของสารคดัหลัง่ต่างๆ และการเคล่ือนไหวของกระเพาะอาหาร


