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 ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต แล ะ
พัฒนาการดานตางๆ ทั้งทาง
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม ความคิด เชาวนปญญา 
และพัฒนาการทางเพศ ถือเปน
กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเปน
ไปอยางตอเนื่อง ซึ่งแตละบุคคล
จะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยู 
กับปจจัยตางๆ การตดิตามดูแล
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ในแตละชวงวัยนั้น จะเปนการ
ชวยสงเสริมใหการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเป นไปอย าง
เหมาะสม

ระบบประสาท
ที่ีมีผลตอวัยรุน

ระบบตอมไรทอ
ที่มีผลตอวัยรุน

ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุน

เกณฑมาตรฐานการเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตที่สมวัย

แนวทางการวิเคราะห  
การเจริญเติบโตของวัยรุน

การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของมนุษย

ระบบประสาทและ
ระบบตอมไรทอที่มี

ผลตอวัยรุน

การเจริญเติบโต
ของวัยรุน

แผนผังความคิดหนวยการเรียนรูที่ 1ตัวชี้วัดชั้นป

มาตรฐาน พ 1.1 (ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4)
1. อธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบตอมไรทอที่

มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน

2. อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอให

ทํางานตามปกติ

3. วิเคราะหภาวะการเจริญเติบโตทางรางกายของตนเองกับ

เกณฑมาตรฐาน

4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเจริญเติบโตสมวัย

คุณภาพผูเรียน

• เขาใจและเห็นความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ 

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน

• ปฏิบัติตนใหมีพัฒนาการตามเกณฑมาตรฐาน

การเจริญเติบโต
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àÃ×èÍ§·Õè

  วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีควำมส�ำคัญในช่วงชีวิตมนุษย์ เนื่องจำกเป็นช่วงระหว่ำงกำร

เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ ช่วงวัยนี้จึงเป็นช่วงของกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยๆ ด้ำน อันเป็นผล

เนื่องมำจำกกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ซ่ึงระบบประสำทและระบบ

ต่อมไร้ท่อนั้น เป็นปจจัยภำยในร่ำงกำยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรของ

วัยรุ่นอย่ำงมำก 

KEY QUESTIONKEY QUESTION
สาระการเรียนรูแกนกลาง
• อธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบตอมไรทอ

ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน
• อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอ

ใหทํางานตามปกติ

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบตอมไรทอ 

ที่มีผลตอสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุน
ได

2. บอกวิธีดูแลรักษาระบบประสาทและระบบตอมไรทอให
ทํางานตามปกติได

1. ระบบประสาทมีความสําคัญตอ 

การทํางานของรางกายอยางไร

2. ระบบตอมไรทอมีผลตอพัฒนาการ

ของวัยรุนอยางไร
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	 ระบบประสำทส่วนกลำงประกอบด้วย
อะไรบ้ำง

ลับสมอง

ระบบประสาทและระบบ
ตอมไรทอมีผลตอสุขภาพ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
ของวัยรุนนะครับ

1.	ระบบประสาทที่มีผลตอวัยรุน

1.1	ความสําคัญของระบบประสาท
ระบบประสาท	ท�ำหน้ำทีค่วบคมุกำรท�ำงำนของส่วนต่ำงๆ 

ทุกระบบในร่ำงกำยให้ประสำนและสัมพันธ์กัน เพื่อให้ร่ำงกำย

สำมำรถปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

  ระบบประสำทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสำท

ส่วนกลำง และระบบประสำทส่วนปลำย

1)	ระบบประสาทสวนกลาง ประกอบด้วยสมองและ

ไขสันหลัง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงประสำนกำรท�ำงำนของอวัยวะต่ำงๆ 

ของร่ำงกำย

1.1)	สมอง	 (ฺBrain) เป็นอวัยวะที่สลับซับซ้อนมำก 

ประกอบด้วยกลุ่มของเนื้อเยื่อที่มีควำมอ่อนนุ่ม บรรจุอยู ่ใน

กะโหลกศีรษะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

(1)		สมองส่วนหน้า	(Forebrain) ประกอบด้วย 4 

ส่วน ท�ำหน้ำที่ ดังนี้

1.	เซรีบรัม	 (Cerebrum) ท�ำหน้ำที่ควบคุม

กิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรพูด กำรมองเห็น กำรได้ยิน กำรเรียนรู้ 

สติปญญำ ควำมคิด ควำมจ�ำ เป็นต้น

2.	ออลแฟกทอรีบัลบ์	 (Olfactory	bulb) ท�ำ

หน้ำที่เกี่ยวกับกำรดมกลิ่น 

	สมองเปนอวัยวะท่ีส�าคัญในระบบ
ประสาท	ซึง่ท�าหน้าทีค่วบคมุการท�างาน
ของร่างกาย

สมองส่วนท้าย
สมองส่วนกลาง

สมองส่วนหน้า
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	 พฤตกิรรมซ�ำ้ๆ	ท่ีท�ำในแต่ละวนั	อำจท�ำให้ 
สมองฝ่อได้	 เพรำะเกิดขึ้นจำกจิตใต้ส�ำนึก	
ไม่ได้ใช้พลังสมองมำกนัก	 วิธีกำรบริหำร
สมองท�ำได้โดยกำรท�ำสิง่ทีไ่ม่เคยท�ำมำก่อน	
เช่น	 กำรเปลี่ยนเส้นทำงกลับบ้ำน	 เปลี่ยน
อำหำรเช้ำ	 เปลี่ยนเสียงนำฬิกำ	 เปลี่ยน
รำยกำรวิทยุหรือรำยกำรโทรทัศน	์เป็นต้น

มุมสุขภาพ      3.	ทาลามสั	(Thalamus) ท�ำหน้ำทีเ่ป็นศนูย์รวม 

ของกระแสประสำท แล้วถ่ำยทอดสัญญำณส่งไปยังสมองส่วน

ต่ำงๆ ทีี่เกี่ยวข้องกับกระแสประสำทนั้นๆ 

      4.	ไฮโพทาลามัส	(Hypothalamus)	ท�ำหน้ำที่

สร้ำงฮอร์โมนประสำทบำงชนิด ซ่ึงมีส่วนควบคุมกระบวนกำร

และพฤติกรรมบำงอย่ำงของร่ำงกำย เช่น ควบคุมอุณหภูม ิ

ของร่ำงกำย ควำมดันโลหิต ควำมหิว ควำมอิ่ม กำรนอนหลับ 

กำรเต้นของหัวใจ ควำมสมดุลของน�้ำในร่ำงกำย อำรมณ์ควำม

รู้สึกต่ำงๆ ทั้งดีใจ เสียใจ และควำมรู้สึกทำงเพศ

     (2)	สมองส่วนกลาง	(Midbrain) ท�ำหน้ำทีเ่กีย่วข้อง 

กับกำรมองเห็น กำรกลอกลูกตำ รวมทั้งควบคุมกำรปิดและเปิด

ของมำ่นตำในเวลำที่แสงสว่ำงมำกหรือน้อย

     (3)	สมองส่วนท้าย	(Hindbrain) ประกอบด้วย 3 

ส่วน ดังนี้

      1.	เซรเีบลลมั	(Cerebellum) ท�ำหน้ำทีค่วบคมุ 

กำรประสำนงำนส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยและระบบกล้ำมเนือ้ เพือ่

ให้ท�ำงำนอยำ่งสมดุล

   	 		 2.	พอนส์	(Pons) ท�ำหน้ำที่ควบคุมกำรท�ำงำน 

บำงอยำ่ง เช่น กำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อบริเวณใบหน้ำเกี่ยวกับ 

กำรหลับตำ กำรยิ้ม กำรยักค้ิว รวมถึงกำรเคี้ยวและกำรหล่ัง

น�้ำลำยด้วย 

      3.	เมดัลลาออบลองกาตา	(Medulla	oblon-

gata) ท�ำหน้ำทีเ่ป็นทำงผ่ำนของกระแสประสำทระหว่ำงสมองกบั

ไขสนัหลงัท่ีควบคมุกำรท�ำงำนของอวยัวะภำยใน เช่น กำรหำยใจ  

กำรหมนุเวียนโลหติ กำรล�ำเลยีงอำหำรของล�ำไส้ กำรไอ กำรจำม  

เป็นต้น

	 	 1.2)	ไขสันหลัง	(Spinal	cord) มีหน้ำที่ส�ำคัญเท่ำๆ กับ

สมอง เป็นส่วนที่ต่อออกจำกสมองผ่ำนมำตำมกระดูกสันหลัง 

ตลอดควำมยำวของไขสันหลังจะมีเส้นประสำทแยกออก และ 

แผ่ขยำยออกไปครอบคลุมเกือบทุกส่วนของร่ำงกำย เพ่ือรับ

ข้อมูลจำกอวัยวะต่ำงๆ ไปสู่สมอง และในขณะเดียวกันก็จะน�ำ

ค�ำสั�งจำกสมองไปยังอวัยวะเหล่ำน้ันด้วย นอกจำกน้้ ยังสำมำรถ

ควบคุมปฏิิกิริยำตอบสนอง ท่ีเรียกว่ำ ปฏิิกิริยารีเฟล็กซ์ อีกด้วย 

	ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วย	
สมองและไขสันหลัง	ซึ่งมีกะโหลกศีรษะ
และล�ากระดกูสนัหลงัทีย่ดืหยุน่ได้ห่อหุม้
ป้องกันอันตรายไว้
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	 ระบบประสำทซิมพำเทติกและระบบ
ประสำทพำรำซมิพำเทตกิท�ำหน้ำทีเ่หมอืน
หรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร

ลับสมอง

	 2)	ระบบประสาทสวนปลาย ท�ำหน้ำท่ีเช่ือมต่อส่วนต่ำงๆ 

ของร่ำงกำยให้ท�ำงำนร่วมกันได้ ประกอบด้วย   

2.1)	เสนประสาทสมองและเสนประสาทไขสันหลัง

(1)		เส้นประสาทสมอง บำงคู่จะท�ำหน้ำที่รับควำม

รู้สึก บำงคู่ท�ำหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว บำงคู่จะท�ำหน้ำที่

รวมคือ ทั้งรับควำมรู้สึกและเกี่ยวกับกำรเคลื่อนไหว

(2)		เส้นประสาทไขสันหลัง เป็นเส้นประสำทที่

แผ่ออกจำกไขสันหลัง ท�ำหน้ำที่รับควำมรู้สึกและควบคุมกำร

เคลื่อนไหว  

2.2)	ระบบประสาทอัตโนมัติิ	 เป็นระบบประสำทที่

ท�ำหน้ำท่ีควบคุมกำรไหลเวียนของโลหิต กำรย่อยอำหำร 

กำรหำยใจ อวยัวะสบืพนัธุ ์และกำรก�ำจดัของเสยีออกจำกร่ำงกำย 

นอกจำกนี้ยังควบคุมกำรท�ำงำนของต่อมต่ำงๆ ด้วย

    ระบบประสำทอัตโนมัติ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

	 	 (1)		ระบบประสาทซิมพาเทตกิ	เป็นระบบประสำทที่

มกีำรท�ำงำนแบบเกิดขึน้ทนัททีนัใด หรือขณะตืน่เต้น ภำวะฉกุเฉนิ 

หรือระยะเจ็บปวย 

  (2)		ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก  ท�ำหน้ำที่

ควบคมุกำรท�ำงำนของอวยัวะภำยใน เส้นเลอืด ต่อมต่ำงๆ ให้อยู่

ในสภำพที่พร้อมจะท�ำงำนได้เป็นปกติ เช่น ท�ำให้หัวใจเต้นช้ำลง 

เส้นเลือดคลำยตัว เป็นต้น 

    ระบบประสำทสองส่วนนีจ้ะท�ำงำนตรงข้ำมกนัเสมอ 

โดยระบบประสำทซิมพำเทติกจะท�ำหน้ำท่ีกระตุ้นอวัยวะให้ 

ท�ำงำนมำกขึ้น ในขณะท่ีระบบประสำทพำรำซิมพำเทติกนั้น

ท�ำหน้ำที่ยับยั้งให้อวัยวะท�ำงำนช้ำลง ทั้งนี้เพื่อรักษำควำมสมดุล

ของร่ำงกำยให้ท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงปกติ 

    ตัวอย่ำงเช่น ขณะที่เรำโกรธหรือเกิดควำมกลัว 

ระบบประสำทซมิพำเทตกิจะท�ำให้หวัใจเต้นเรว็ หำยใจถี ่ม่ำนตำ

ขยำยออก ผวิซดี เพือ่เตรียม “สูห้รอืหน”ี จำกสถำนกำรณ์เหล่ำนัน้ 

และเมื่อเรำผ่ำนพ้นสถำนกำรณ์นั้นๆ มำได้แล้ว ระบบประสำท

พำรำซิมพำเทติกจะเข้ำมำช่วยท�ำให้ร่ำงกำยกลับคืนสู่ภำวะปกติ 

เช่น ชีพจรและควำมดันเลือดลดลง เป็นต้น 

	ในร่างกายคนเรามีเส้นประสาทแผ่
กระจายอยู่ทั่วและเชื่อมต่อทุกอวัยวะ	
เพือ่ให้ทุกส่วนสามารถท�างานร่วมกนัได้
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เราควรดูแลรักษา
ระบบประสาทใหทํางาน
ไดอยางปกตินะครับ

1.2	การดูแลรักษาระบบประสาทใหทํางานตามปกติ

  กำรดูแลรักษำกำรท�ำงำนของระบบประสำท สำมำรถ

ท�ำได้ ดังนี้

  1. หมั่นส�ำรวจและดูแลสุขภำพตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ 

โดยกำรตรวจสมรรถภำพท่ีเกี่ยวข้องกับอวัยวะที่รับควำมรู้สึก

ของระบบประสำท เช่น กำรตรวจสำยตำ กำรทดสอบกำรได้ยิน 

เป็นต้น

  2. ออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อช่วยท�ำให้ร่ำงกำย

แข็งแรง โดยเลือกกิจกรรมให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของ

ตนเองและไม่ก่อให้เกิดอันตรำย

  3. ควรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย 

เช่น ผัก ผลไม้ ซึ่งมีีวิตำมินสูง      

  4. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรประเภทมีไขมันสูงๆ 

หรอือำหำรประเภททอด ตลอดจนอำหำรท่ีไม่มคีณุค่ำทำงอำหำร

ต่ำงๆ

  5. หลกีเลีย่งเครือ่งดืม่ประเภทน�ำ้อดัลม และแอลกอฮอล์ 

ซึ่งอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดอันตรำยต่ออวัยวะต่ำงๆ ได้

  6. ถนอมและบ�ำรุงรักษำอวัยวะต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

• หลกีเลีย่งกำรใช้สำยตำในท่ีซ่ึงมีแสงสว่ำงไม่เพยีงพอ 

   • ไม่ควรใช้สำยตำจ้องมองคอมพวิเตอร์เป็นเวลำนำน 

เพรำะจะท�ำให้ตำล้ำและปวดตำ 

   • ระมดัระวงักำรแคะห ูกำรเจำะลิน้ ใส่หมดุตำมแฟชัน่ 

กำรแคะจมูก ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอันตรำยหรือเกิดกำรติดเชื้อได้

  7. พยำยำมพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ ตลอดจนท�ำกิจกรรม

เพื่อคลำยควำมเครียด เช่น ออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำ ฝกสมำธิ 

ท�ำงำนอดิเรก เป็นต้น

   8. หำกรู้สึกถึงควำมผิดปกติของอวัยวะท่ีเกี่ยวกับระบบ

ประสำท ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อด�ำเนินกำรรักษำได้ทันท่วงที

การใช ้คอมพิวเตอร ์เป น เวลานาน	
จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนที่ควบคุม
เก่ียวกับการมองเห็น	 ท�าให้เกิดอาการ
ปวดตาได้
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	 ถ้ำร่ำงกำยขำดธำตไุอโอดนี	ต่อมไทรอยด์
จะขยำยตัวใหญ่ขึ้นกลำยเป็นโรคคอพอก	
ดังนั้น	 จึงควรรับประทำนอำหำรที่มีสำร
ไอโอดีน	เช่น	เกลือ	อำหำรทะเล	เป็นต้น

มุมสุขภาพ2.	ระบบตอมไรทอทีี่มีผลตอวัยรุน

2.1	ความสําคัญของระบบตอมไรทอ
ระบบตอมไรทอ มีควำมส�ำคัญในกำรเปล่ียนแปลง

ของร่ำงกำยเก่ียวกับกระบวนกำรเมแทบอลิซึม ต่ำงๆ ในร่ำงกำย 

กำรควบคุมปฏิิกิริยำเคมีภำยในเซลล์ กำรขนส่งสำรเข้ำออก

ภำยในเซลล์ อันมีผลต่อกำรเจริญเติบโต กำรใช้พลังงำน 

กำรสืบพันธ์ุ ตลอดจนกำรตอบสนองทำงด้ำนอำรมณ์อีกด้วย

   ตอมไรทอ ท�ำหน้ำท่ีผลิตฮอร์โมน	(hormone)	 ซึ�งเป็น

สำรเคมีท่ีมีควำมส�ำคัญต่อกำรรักษำสมดุลภำยในร่ำงกำย โดย

ฮอร์โมนจะถูกขับออกจำกต่อมต่ำงๆ เข้ำสู่กระแสโลหิตท่ีส่งไป

เล้ียงส่วนต่ำงๆ และเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ของร่ำงกำยให้ท�ำงำน 

  โครงสร้ำงและกำรท�ำงำนของต่อมไร้ท่อ 

	ภาพแสดงอวัยวะภายในของระบบ
ต่อมไร้ท่อ

ต่อมใต้สมอง

ต่อมพาราไทรอยด์ต่อมไทรอยด์

ต่อมหมวกไต

อณัฑะ

รังไข่

ตบัอ่อน
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	 1)	ตอมใตสมองหรือตอมพิทูอิทารี	(Pituitary	grand) เป็น

ต่อมทีม่ขีนำดเลก็ท่ีสุด และมีควำมส�ำคัญมำกท่ีสุด เพรำะฮอร์โมน

ท่ีต่อมใต้สมองผลิตขึ้นมำนั้นจะท�ำหน้ำที่ควบคุมกำรท�ำงำนของ

ต่อมไร้ท่ออื่นๆ เกือบทั้งหมด 

  ต่อมใต้สมอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1.1)	ตอมใตสมองสวนหนา จะผลิตฮอร์โมนต่ำงๆ คือ 

    (1)		ทรอฟกฮอรโมน	(Trophic	hormone) เป็น

ฮอร์โมนท่ีควบคุมปฏิิกิริยำของต่อมอื่นๆ โดยฮอร์โมนนี้จะ

หลั่งออกมำก็ต่อเม่ือได้รับกำรกระตุ้นจำกฮอร์โมนที่ผลิตจำก

ไฮโพทำลำมัส ในจ�ำนวนนั้นจะมีฮอร์โมนบำงชนิดไปกระตุ้น

กำรท�ำงำนของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต และบำงชนิดยังไป

กระตุ้นกำรท�ำงำนของต่อมเพศอีกด้วย

    (2)		โกรทฮอรโมน	(Growth	hormone)	เป็นฮอร์โมน

ควบคุมกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย

     (3)		ฮอรโมนโพรแลกติน	 (Prolactin) ท�ำหน้ำที่

กระตุ้นกำรเจริญเติบโตของเต้ำนม และควบคุมกำรผลิตน�้ำนม

หลังกำรคลอดบุตร

1.2)	ตอมใตสมองสวนหลัง เป็นต่อมที่ท�ำงำนตรงข้ำม

กับต่อมส่วนหน้ำ คือ จะไม่ผลิตฮอร์โมนออกมำเอง แต่จะเก็บ

ฮอร์โมนที่ไฮโพทำลำมัสผลิตขึ้น ได้แก่

(1)		ออกซิโทซิน	(Oxytocin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่

มคีวำมส�ำคญัมำกภำยหลงักำรคลอดบตุร เพรำะฮอร์โมนนีจ้ะช่วย

ให้มีกำรหลั่งน�้ำนมในขณะที่เด็กดูดนม

	 	 	 	 (2)		วาโซเพรสซิน	(Vasopressin)	 หรือแอนติได-

ยเูรตกิ	(Antidiuretic	hormone	:	ADH) เป็นฮอร์โมนทีม่ผีลต่อกำร

ท�ำงำนของไต กำรควบคุมน�ำ้ในร่ำงกำย ระบบขบัถ่ำยปสสำวะ และ

ช่วยเพิ่มควำมดันโลหิต

2)	 ตอมไทรอยด	 (Thyroid	gland) เป็นต่อมขนำดใหญ่ 

อยู่ทำงด้ำนหน้ำของล�ำคอ ใต้กล่องเสียงหรือลูกกระเดือกลงมำ

เลก็น้อย ท�ำหน้ำทีผ่ลิตฮอร์โมนไทรอกซนิ	(Thyroxin) ซึง่ควบคุม 	ที่ตั้งของต่อมไทรอยด์

การเจริญเติบโตของร่างกายเปนผล
มาจากโกรทฮอร์โมน	ซึง่ท�าหน้าทีค่วบคมุ
การเจริญเติบโตโดยตรง
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กระบวนกำรเผำผลำญในร่ำงกำย กำรเจริญเติบโตของอวยัวะต่ำงๆ 

และแคลซโิทนนิ	(Calcitonin) ท�ำหน้ำทีค่วบคุมปรมิำณแคลเซยีม

ในโลหติ หำกร่ำงกำยผลติไทรอยด์ฮอร์โมนมำกเกนิไป จะท�ำให้เกดิ

โรคคอพอก หำกผลติน้อยเกนิไป จะท�ำให้กระบวนกำรเผำผลำญ

ในร่ำงกำยผิดปกติ และท�ำให้ร่ำงกำยแคระแกร็น

3)	ตอมพาราไทรอยด	 (Parathyroid	gland) เป็นต่อม

เล็กๆ 4 ต่อม อยู่ด้ำนหลังของต่อมไทรอยด์ ท�ำหน้ำที่ผลิตพำรำ-

ทอร์โมน ท่ีช่วยควบคมุระดบัของแคลเซยีม โดยกำรเพิม่ปรมิำณ

ของแคลเซยีมในโลหติ ท�ำให้แคลเซยีมจำกกระดกูสำมำรถซมึเข้ำ

สู่กระแสโลหิต และยังช่วยเพิ่มปริมำณของแคลเซียมที่ดูดซึมมำ

จำกอำหำรอีกด้วย

4)	ตอมหมวกไต	(Adrenal	gland) เป็นต่อมทีต่ดิอยูด้่ำนบน

ของไต แบ่งเป็นชั้นนอกและช้ันใน โดยแต่ละส่วนผลิตฮอร์โมน

ที่ต่ำงกัน

  4.1)	ตอมหมวกไตชั้นนอก ท�ำหน้ำท่ีสร้ำงฮอร์โมน

กลูโคคอร์ติคอยด์	(Glucocorticoid) ช่วยควบคุมเมแทบอลิซึม

และกำรเผำผลำญในร่ำงกำย ได้แก่ กำรกระตุ้นให้มกีำรผลติกลูโคส

จำกสำรอื่นในร่ำงกำย กำรลดปริมำณกลูโคสโดยเก็บสะสมไว้ใน

ตับ และลดปริมำณกลูโคสที่เซลล์น�ำไปใช้ นอกจำกนี้ ยังช่วยลด

ปริมำณของโปรตีนและไขมันในร่ำงกำยอีกด้วย

  ส่วนฮอร์โมนมเินอราโลคอร์ตคิอยด์	(Mineralocorticoid)

จะช่วยควบคมุสมดุลของน�ำ้และเกลอืแร่ในร่ำงกำย เช่น โซเดยีม 

โพแทสเซียม เป็นต้น

4.2)	ตอมหมวกไตชั้นใน ท�ำหน้ำที่สร ้ำงฮอร์ โมน

อะดรีนาลีน	(Adrenalin)	 หรือเอพิเนฟริน	(Epinephrin) และ

นอร์อะดรนีาลนิ	(Noradrenalin) ท่ีมคีวำมส�ำคญัต่อกำรหมนุเวยีน

ของโลหิตและระบบประสำท โดยต่อมหมวกไตจะผลิตฮอร์โมน

นี้ออกมำเมื่อได้รับกำรกระตุ้นจำกประสำท เพื่อให้ร่ำงกำย

เตรียมพร้อมในเวลำฉุกเฉิน

	ต่อมไทรอยด์ด้านหน้าและด้านหลัง

	ต่อมหมวกไตมีลักษณะคล้ายหมวก	
ซึ่งติดอยู่ด้านบนของไตทั้งสองข้าง

ด้านหน้า

ไทรอยด์

กล่องเสยีง

พาราไทรอยด์หลอดคอ

ด้านหลงั
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	 นักเรียนมีวิธีกำรดูแลรักษำระบบ
ต่อมไร้ท่อให้ท�ำงำนปกติได้อย่ำงไร

ลับสมอง5)	ตอมไพเนียล	(Pineal	gland) เป็นต่อมขนำดเล็กที่สร้ำง

ฮอร์โมนเมลาโทนนิ	(Melatonin) ท�ำหน้ำทียั่บยัง้กำรเจรญิเติบโต

ของต่อมเพศในช่วงระยะก่อนหนุม่สำว แต่เม่ือเข้ำสู่วัยรุน่อำจมีผล

ต่อกำรตกไข่แและประจ�ำเดือนในเพศหญิง หำกต่อมไพเนียล

ผลติฮอร์โมนมำกเกนิไป จะท�ำให้เป็นหนุ่มเป็นสำวช้ำกว่ำปกติ แต่

หำกต่อมน้ีถกูท�ำลำย เช่น เกดิเนือ้งอกในสมอง จะท�ำให้เป็นหนุม่

เป็นสำวเร็วกว่ำปกติ

6)	ตอมไทมัส	(Thymus	gland) อยู่บริเวณด้ำนหน้ำทรวงอก 

มีขนำดเปล่ียนแปลงไปตำมอำยุ ระยะท่ีเด็กเจริญเติบโตในครรภ์

มำรดำต่อมน้้จะโตมำก และจะมีขนำดใหญ่ท่ีสุดเม่ืออำยุ 6 ป 

จำกน้ันจะเจริญช้ำๆ และค่อยๆ หำยไป เช่ือว่ำต่อมน้้สำมำรถ

สร้ำงภูมิต้ำนทำนโรค ให้แก่ร่ำงกำยได้

7)	ตับออน เป็นต่อมขนำดใหญ่ท่ีเป็นได้ทั้งต่อมมีท่อและ

ต่อมไร้ท่อ ท�ำหน้ำที่ ดังนี้

7.1)	ตอมมีทอ ท�ำหน้ำที่ผลิตน�้ำย่อย เพื่อใช้ในกำรย่อย

อำหำร 

  7.2)	ตอมไรทอ สร้ำงฮอร์โมนของตับอ่อนบรเิวณเนือ้เยือ่

ที่เรียกว่ำ ไอส์เลตส์ออฟแลงเกอร์ฮานส์	(Islets	of	Langerhans)	

ท�ำหน้ำที่ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน	(Insulin) และฮอร์โมนกลูคากอน	

(Glucagon) ซึ่งท�ำหน้ำที่ร่วมกันในกำรควบคุมระดับของกลูโคส

ในโลหิต

	ตับอ่อนจะสร้างฮอร์โมนท่ีควบคุม
ระดับกลูโคสในโลหิต

ตบัอ่อน
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