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เซลล์ที่ผลติเคมีส่ือสาร

Endocrine cell Paracrine cell Nerve cell



ต่อมไร้ท่อทีส่ าคญั



สมบัติทางเคมขีองฮอร์โมน

1.เป็นโปรตีน  โพลเีปปไทด์ หรือ ไกลโคโปรตนี
-LH   FSH   GH  PRL

2. เป็นเอมนี  ได้แก่ catecholamine (E หรือ NE)
3. เป็นสารสเตอรอยด์ ได้แก่ estrogen progesterone 
และ androgen



กลไกการควบคุมแบบย้อนกลบั (Feedback control)
1. การควบคุมแบบย้อนกลบัเชิงลบ (negative feedback)

A B
B-

2.การควบคุมแบบย้อนกลบัเชิงบวก
(positive feedback) A B

B+

การควบคุมการสร้างและหลัง่ฮอร์โมน



การล าเลยีงฮอร์โมน



-เอนไซม์ในเลอืด-ACTH
-ตับ-insulin  steroids hormone
-เซลล์เป้าหมาย-catecholamine
-ไต-parathormone

ขับออกทางน า้ปัสสาวะ

การสลายและก าจัดฮอร์โมน



กลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน

การออกฤทธ์ิของ
โปรตนีฮอร์โมน





การออกฤทธ์ิของสเตอรอยด์ฮอร์โมน





ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียล

หลัง่ฮอร์โมน melatonin
-แสงสว่างยบัยั้งการหลัง่  ความมืดกระตุ้นการหลัง่
-ท าให้สัตว์สีซีดจาง
-ยบัยั้ง gonadotrophin

-ช่วยบรรเทาอาการ jet –lag
-ฟ้ืนฟูความจ า



ฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโพทาลามสั



การเจริญพัฒนาของต่อมใต้สมอง



   ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
-ถูกควบคุมด้วยไฮโปทาลามัส

   ต่อมใต้สมองส่วนหลัง
-เก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัส





ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง
(Hypophysis หรือ Pituitary gland)

ต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนหน้า
(Adenohypophysis หรือ Anterior pituitary gland)

1.Growth hormone
-species specific
-ส่งเสริมการเจริญเตบิโต -เพิม่เมทาบอลซึิม
-เซลล์จบักรดอะมิโนได้ดขีึน้
-เพิม่น า้ตาลในเลอืด



ความผดิปกติ
-มี GH สูงในเดก็

-gigantism
-ขาดในเดก็

-dwarfism



ผมเป็น Gigantism ครับ

ผมปกติครับ

เตีย้อย่างผมนี ้ต้องเป็น 
dwarfism ชัวส์…..



มี GH สูงในผู้ใหญ่
-Acromegaly



2.โปรแลคตนิ (prolactin ;PRL)
-กระตุ้นการเจริญของและ

พฒันาการของเต้านมจนสามารถ
ผลติน า้นมได้

ความผดิปกติ
PRL มากเกนิไป 

ในหญงิ -ท าให้ไม่มีรอบประจ าเดอืน
-เป็นโรคน า้นมไหล (galactorrhea)
ในชาย -ท าให้เสียสมรรถภาพทางเพศ
(loss of libido)       

- เป็นโรคน า้นมไหล (galactorrhea)



ทารกหยุดดูดนม ยบัยั้ง
 ออกซิโตซิน

ทารกดูดนม

(-)

(+)
ออกซิ
โตซิน

กล้ามเนือ้รอบ
ถุงน า้นบีบตัว

โปรแลคติน - ออกซิโตซิน



3.Gonadotrophin
-Follicle stimulating hormone (FSH)

-กระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ
-กระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคลิและการสร้าง

ฮอร์โมน อีสโตรเจนและโพรเจสเตอโรน
-กระตุ้น Sertoli cell สร้างโปรตีนจับกับ testos

terone
-Luteinizing hormone (LH หรือ ICSH)

-กระตุ้นการท างานของรังไข่และอัณฑะ
-กระตุ้นการตกไข่
-กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย-Leydig cell







4.Thyroid stimulating hormone ;TSH

กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้าง
ไทรอยด์ฮอร์โมน



5.Adrenocorticotropic  hormone ;ACTH

กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วน
นอกให้สร้างและหลัง่ 
glucocorticoids(cortisol) 
และ androgens



6.Endorphin
:จับกับรีเซพเตอร์ของสารฝ่ิน ในสมอง  

มีฤทธ์ิระงับความเจบ็ปวด 
     :เป็นฮอร์โมนแห่งความสุข
     :ท าให้ระบบประสาทได้พักการท างาน

ตัวกระตุ้นการหล่ัง
      :การออกก าลังกาย
      :สาร capsaisin



7.Melanocyte stimulating  hormone;MSH

กระตุ้นการกระจายตวั
ของเม็ดสีในเซลล์สร้างสี
(melanophores)

-แสงน้อย กระตุ้น
-ท าให้สัตว์ปรับสีตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อม





ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลงั
1. Vasopressin หรือ 
Anti-diuretic hormone :ADH

-เพิม่การดูดกลบัน า้
-เพิม่การบบีตวัของ

หลอดเลอืด
2. Oxytocin 

-ท าให้เกดิการหลัง่น า้นม
-ท าให้กล้ามเนือ้มดลูก

บีบตวั  เร่งการคลอด
-ยาท าแท้ง (abortifacient drug)



ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์

1.เพิม่เมทาบอลซึิมทัว่ไปของร่างกาย
2.เพิม่การใช้ออกซิเจน
3.อุณหภูมร่ิางกาย

Thyroxin



ถ้าขาด
ในเดก็ท าให้-เกดิโรค cretinism

-การเจริญพฒันาสมองไม่ดี
 -เตีย้แคระ
 -คอพอก (goiter)
 -Myxenema 

การขาดไทรอยด์ฮอร์โมน

ถ้ามากเกิน-Graves' disease





ฮอร์โมนทีค่วบคุมระดบัแคลเซียม

1. Parathormone จาก parathyroid gland
-เพิม่ระดบั Ca2+ ในเลอืด

2. Vitamin D
-เพิม่การดูดซึม Ca2+ ในทางเดนิ

อาหาร
3. Calcitonin

-ลดระดบั Ca2+ ในเลอืด





การขาด Ca2+ -ในเด็กขาด Vit D ท าให้เกดิโรค Rickets
-ในผู้ใหญ่เป็น Osteomalacia
-เส้นประสาทไวต่อการกระตุ้น ท าให้เกดิ
มอืจีบ (carpopedal spasm)



การม ีCa2+ เกนิ -PTH สูง-ท าให้กระดูกพรุน-Osteoporosis
-เกดิน่ิวในไต



ฮอร์โมนจากตับอ่อน

1.อนิซูลนิ -ลดระดบัน า้ตาล  น าน า้ตาลเข้าสู่เซลล์
-กระตุ้นตับเปลีย่นน า้ตาลเป็นไกลโคเจน

ถ้าขาด-เป็นโรคเบาหวาน
ถ้ามากเกนิ -น า้ตาลในเลอืดต า่
2. กลูคากอน -เพิม่ระดบัน า้ตาลในเลอืด

  -กระตุ้นตบัเปลีย่นไกลโคเจนเป็นน า้ตาล







ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต

ฮอร์โมนจากต่อหมวกไตส่วนนอก
1.Aldosterne -เพิม่การดูดกลบั Na+ ทีไ่ต
2. Cortisol -เพิม่เมทาบอลซึิมสารอาหาร
ถ้ามากเกนิ -ท าให้มไีขมนัสะสมทีต้่นคอด้านหลงั

Buffalo hump



-ท าให้เกดิโรค Cushing’  syndrome

moonface



3. ฮอร์โมนเพศชายจากต่อมหมวกไต-มีน้อย ไม่ active
ถ้ามากเกนิในเดก็ -ท าให้เข้าสู่วยัเจริญพนัธ์ุเร็วกว่าปกติ
ในหญงิท าให้มีขนมาก 

         (hirsutism) และลกัษณะเพศชาย (Virilism)



ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนใน

Epinephrine และ Norepinephrine-เพิม่แรงดนัเลอืด
                -สร้างความร้อน
              -กระตุ้นท าให้ระบบประสาทตืน่ตวั





ฮอร์โมนจากต่อมไทมสั

ไทโมพอยอติินและไทโมซิน-กระตุ้นเซลล์น า้เหลอืงให้ไวต่อเช้ือโรค
-GH กระตุ้นต่อมเจริญด ี
-sex steroid hormone ยบัยั้ง



ฮอร์โมนในทางเดนิอาหาร

1. แกสตริน -จากกรเพาะอาหาร
    -กระตุ้นการหลัง่น า้ย่อย  และ HCL

2. ซีครีติน   -จากล าไส้เลก็ส่วนต้น
    -กระตุ้นการหลัง่สารไบคาร์บอเนตจากตบัอ่อน

3. โคลซีีสโตไคนิน -จากล าไส้เลก็ส่วนต้น
 -กระตุ้นตบัอ่อนหลัง่น า้ย่อย



ฮอร์โมนในระบบสืบพนัธ์ุ

  ฮอร์โมนเพศหญงิ
-อสีโตรเจน-กระตุ้นการเจริญและการท าหน้าทีร่ะบบสืบพนัธ์ุ

      -การท าหน้าที่ของลกัษณะทางเพศล าดบัที ่2
      -กระตุ้นการเจริญแบ่งเซลล์ของเยือ่บุมดลูก

-โพรเจสเตอโรน
      -กระตุ้นเยือ่บุมดลูกให้สะสมอาหารส าหรับตวัอ่อน
      -ท าให้เมอืกทีป่ากมดลูกเหนียวข้น
      -ลดการบีบตวัของมดลูก

  อสีโตรเจนและโปรเจสเตอโรนร่วมกนัยบัยั้ง LH และ FSH





 ฮอร์โมนเพศชาย
Androgens 

-Testosterone จาก Leydig cells ของอณัฑะ
-ส่งเสริมการเจริญลกัษณะทางเพศล าดบัที ่2
-กระตุ้นการสร้างโปรตนี




