บทที่ 4
ฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชนิดของฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงได้
2. บอกการเดินทางของฮอร์โมนได้
3. บอกการเก็บฮอร์โมนตัวอย่างในการวัดระดับฮอร์โมนได้
4. บอกแหล่งผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงได้
5. อธิบายหน้าที่ของฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงได้
การศึกษาถึงการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม เริ่มตั้งแต่การเป็นหนุ่มเป็นสาว การเป็นสัด
และลักษณะการเป็นสัด ความต้องการทางเพศ การผลิตฮอร์โมนเพศ การผลิตอสุจิ การผลิตไข่ การ
ตกไข่ การปฏิสนธิ การตั้งท้อง การคลอด การเจริญของเต้านม และการสร้างและหลั่งน้้านม ถูก
ควบคุมโดยระบบฮอร์โมนและระบบประสาท ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้จะท้าหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
โดยระบบประสาทจะท้าหน้าที่รับรู้ถึงสภาวะต่าง ๆ ส่งผ่านไปยังสมอง มีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ optic nerve เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นภาพสัตว์ตัวอื่นโดยรับรู้เป็นพิเศษในสัตว์ชนิด
เดียวกัน olfactory nerve เกี่ยวข้องกับการรับรู้กลิ่น โดยเฉพาะกลิ่นกระสัน (sex odours) auditory
nerve เกี่ยวข้องกับการรับรู้เสียง และ sensory nerve เกี่ยวข้องกับการรับรู้สภาวะที่สัมผัสได้รอบ
ข้าง เมื่อประสาทได้รับข้อมูลส่งไปยังเป้าหมายโดยตรงหรือกระตุ้นผ่านระบบฮอร์โมน จะส่งในรูป
สารสื่อ (chemical messengers) ควบคุมโดยผลผลิตที่เกิดขึ้นป้อนกลับ (feed back loops) และการ
กระตุ้น (impulses) จากระบบประสาทและอวัยวะอื่น ๆ
ฮอร์โมน (hormone) คือสารประกอบอินทรีย์เคมี ที่ผลิตโดยต่อมไร้ท่อหรือเนื้อเยื่อในร่างกาย
เพื่ อให้เดิ นทางไปยั ง อวัย วะเป้ า หมาย (target organ) โดยทางกระแสเลื อดหรือทางน้้าเหลือ ง
ฮอร์โมนมีลักษณะพิเศษคือไม่มีผลต่ออวัยวะอื่น แต่จะมีผลเฉพาะเจาะจงต่ออวัยวะเป้าหมายเท่านั้น
ระบบการควบคุมของฮอร์โมนและระบบประสาท ต่อขบวนการสืบพันธุ์ ดังแสดงในรูปที่ 4.1
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รูปที่ 4.1 ระบบการควบคุมของฮอร์โมนในขบวนการสืบพันธุ์สัตว์
ที่มา: เทวินทร์ (2542)
1. ชนิดของฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ตามความส้าคัญของบทบาทหน้าที่ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
1.1 ฮอร์โมนที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ โดยตรง (primary hormone) ได้แก่ฮอร์โมนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ขบวนการผลิ ต อสุ จิ การตกไข่ การปฏิ ส นธิ การตั้ ง ท้อ ง การให้ น ม ความเป็ นแม่
ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น สามารถแบ่งฮอร์โมนกลุ่ม นี้ตามโครงสร้างทางเคมีได้ 3 กลุ่ม
ย่อย ดังนี้
1.1.1 เปปไทด์และโปรตีน (peptide and proteins) มีน้าหนักโมเลกุล 300-70,000 ดาลตัน
เป็นกลุ่มที่ถูกย่อยสลายได้โดยเอนไซม์ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้โดยทางปากได้ ปกติให้โดยการฉีด
ได้แก่ ฮอร์โมน ฟอลลิเคิลสทิมิวเลทิ่ง (follicle stimulating hormone, FSH) ฮอร์โมนลูทิไนซ์ซิ่ง
(luteinizing hormone, LH) ฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิคโกนาโดโทรปิน (human chorionic
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gonadotropin, HCG) ฮอร์โมนอ๊อกซี่โตซิน (oxytocin, OTC) ฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin, PRL)
ฮอร์โมนรีแล็คซิน (relaxin) และฮอร์โมนวาโซเปรสซิน (vasopressin) หรือฮอร์โมนแอนติไดยูรีติค
(anti-diuretic hormone, ADH)
1.1.2 สเตียรอยด์ (steriod) มีน้าหนักโมเลกุล 300-400 ดาลตัน ถ้าหากเป็นฮอร์โมนตาม
ธรรมชาติไม่ควรให้สัตว์ทางปาก แต่หากเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ มาจากพืชสามารถให้ได้โดยทาง
ปาก ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (testosterone) และฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรน (progesterone)
1.1.3 กรดไขมัน (fatty acid) มีน้าหนักโมเลกุล 300 ดาลตัน เป็นฮอร์โมนที่ให้สัตว์โดยการ
ฉีด ได้แก่ พรอสตาแกลนดิน (prostaglandin) เป็นต้น
การแบ่งกลุ่มของฮอร์โมนตามโครงสร้างทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ ที่แบ่งกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมี
Biochemical structure
Hormones
peptide and proteins
Glycoproteins
follicle stimulating hormone (FSH)
human chorionic gonadotropin (HCG)
luteinizing hormone (LH)
thyroid stimulating hormone (TSH)
polypeptides
adrenocorticotropic hormone (ACTH)
glucagon
growth hormone
insulin
insulin-like growth
oxytocin (OCT)
prolactin (PRL)
relaxin
somatomedins
somatostatin
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
Biochemical structure
peptide and proteins (ต่อ)
Steroids

Fatty acid
ที่มา: Harfez (1993)

Hormones
vasopressin
Aldosterone
cortisol
estradiol
testosterone
progesterone
Prostaglandin

1.2 ฮอร์โมนเมตาบอลิค (metabolic hormone) เกี่ ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์โดยอ้อม เช่น
เกี่ ย วข้ องกั บ การอยู่ สุ ข สบาย การเจริ ญเติ บ โต การสร้า งและหลั่ ง ในระดั บ ที่ ป กติ ข อง primary
hormone ที่สร้างจากต่อมใต้สมอง ไทรอยด์ พาราไทรอยด์ ต่อมหมวกไตชั้นนอก มดลูก และตับ
อ่อน
2. การเดินทางของฮอร์โมน
การเดินทางของฮอร์โมนจากเซลล์ที่ผลิต ไปสู่เซลล์เป้าหมาย สามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
2.1 epicrine เดินทางผ่าน gap-junction ของเซลล์ข้างเคียงโดยไม่ผ่าน extracellular fluid
2.2 neurocrine เกี่ยวข้องกับระบบประสาทในการสร้างและกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน โดยเก็บ
ไว้ที่ axons จากนั้นปลดปล่อยสู่กระแสเลือด
2.3 paracrine เซลล์ที่ผลิตกับเซลล์เป้าหมายอยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งผ่าน intestinal fluid เช่น prosta
glandins ผลิตจากมดลูก มีผลต่อเซลล์ที่รังไข่
2.4 endocrine ส่งผ่านไปตามกระแสเลือด เป็นการเดินทางของฮอร์โมนส่วนใหญ่
2.5 exocrine ปลดปล่อยออกสู่ภายนอกร่างกาย มีผลต่อสัตว์ตัวอื่น พบในแมลงต่าง ๆ
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3. การเก็บฮอร์โมนตัวอย่างในการวัดระดับฮอร์โมน
การศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับฮอร์โมน (hormone assays) มีการใช้เทคนิคหลายแบบในการเก็บ
ฮอร์โมนตัวอย่าง ได้แก่
3.1 ablation gland เป็นการตัดต่อมที่สร้างฮอร์โมนที่ต้องการทราบอิทธิพลออกไป
3.2 replacement therapy เป็นการทดแทนฮอร์โมนให้แก่สัตว์ที่ถูกตัดต่อมที่สร้างฮอร์โมน
ออกไป
3.3 isolation of hormone เป็นการแยกฮอร์โมนออกมา อาจโดยการสกัด เพื่อน้ามาวัดระดับ
3.4 regulation of endocrine gland เป็นการศึกษาการสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนจากต่อม
ที่สร้างฮอร์โมนภายใต้สภาวะทั่วไป โดยใช้วิธี assay techniques ได้แก่
3.4.1 bioassays เป็นวิธีการที่ใช้ได้กับฮอร์โมนทุกชนิด โดยทดลองให้ฮอร์โมนแก่สัตว์ แล้ว
ดูการตอบสนองทางชีววิทยาของสัตว์
3.4.2 radioimmunoassay (RIA) เป็นวิธีที่นิย มใช้มาก สามารถวัดระดับฮอร์โมนจาก
ตัวอย่างต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและวัดระดับได้แม้จะมีปริมาณต่้า ใช้การติดสลากฮอร์โมนด้วยสาร
กัมมันตรังสี ให้มีการแย่งจับกับ antibody (AB) กับฮอร์โมนที่ต้องการศึกษา
4. แหล่งผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
ฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ถูกผลิตมาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ไฮโปธาลามัส (hypothalamus) ต่อม
ใต้สมอง (pituitary gland หรือ hypophysis) อัณฑะและรังไข่ (gonads) มดลูกและรก (uterus and
placenta)
4.1 ไฮโปธาลามัส ตั้งอยู่บริเวณสมองส่วนล่างซึ่งอยู่เหนือต่อมใต้สมอง ดังแสดงในรูปที่ 4.2 มี
หน้าทีโ่ ดยตรงในการควบคุมการสังเคราะห์หรือการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
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รูปที่ 4.2 ต้าแหน่งที่ตั้งของไฮโปธาลามัสและต่อมใต้สมอง
ที่มา: เทวินทร์ (2542)
4.1.1 หน้าที่ โดยทั่วไป ดังนี้
1) ควบคุมขบวนการที่ส้าคัญต่าง ๆ เช่น ความอยากอาหาร อัตราการเต้ นของหัวใจ
อุณหภูมิในร่างกาย พฤติกรรมทางเพศ โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทส่วนกลางและ
ระบบฮอร์โมน
2) ผลิต neuro endocrine ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางการสืบพันธุ์ คือ gonadotropin
releasing hormone (GnRH) ประกอบด้วย กรดอะมิโน 10 ตัว และมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 7 นาที
4.1.2 การควบคุมของไฮโปธาลามัส เซลล์บางชนิดของไฮโปธาลามัส จะยื่นรากแทรกไปยัง
สมองส่วนอื่นและของเซลล์อื่นในไฮโปธาลามัสเอง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการผ่านของระบบประสาท
และเส้นเลือดไปยังต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลัง เซลล์ของไฮโปธาลามัส มีอยู่
2 ชนิด ที่ท้าหน้าที่ endocrine neurons ได้แก่ magnocellular neurons และ parvicellular neurons
โดยมีตัวเซลล์อยู่บริเวณ supraoptic และ paraventricullar nuclei ซึ่ง axon ของเซลล์ดังกล่าว จะทอด
ผ่านจาก ไฮโปธาลามัสไปยัง median eminence เข้าสู่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง magnocellular neurons
จะผลิตฮอร์โมนอ๊อกซี่โตซิน และวาโซเปรสซิน โดยผลิตที่ตัวเซลล์ในรูปของเม็ดเล็ก ๆ (granules)
จากนั้นส่งไปตาม axon ไปยังต่อมใต้สมองส่วนหลัง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไฮโปธาลามัสกับต่อม
ใต้สมอง ดังแสดงในรูปที่ 4.3
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รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างไฮโปธาลามัสกับต่อมใต้สมอง
ที่มา: Bearden and Fuquay (1997)
4.1.3 ฮอร์โมนจากไฮโปธาลามัสที่ควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้า paraventricellullar neurons
จะผลิตฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์กระตุ้นหรือกดการท้างานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า โดยฮอร์โมนนี้จะ
ถูกปลดปล่อยที่ median eminence ตามกระแสเลือดสู่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า เรียกเส้นเลือดนี้ว่า
hypo thalamo-hypophyseal portal vessels ฮอร์โมนที่ผลิตจากไฮโปธาลามัสที่เกี่ยวข้องกับการ
สืบพันธุ์มีดังนี้
1) ฮอร์โมนฟอลลิเคิลสทิมิวลาทิ่งรีลิสซิ่ง (follicle stimulating releasing hormone,
FSH-RH) มีหน้าที่ไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน FSH ออกมา
2) ฮอร์โมนลูทิไนซ์ซิ่งรีลิสซิ่ง (luteinizing releasing hormone, LH-RH) มีหน้าที่ไป
กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งฮอร์โมน LH
ฮอร์โมนฟอลลิเคิลสทิมิวลาทิ่งรีลิสซิ่งและฮอร์โมนลูทิไนซ์ซิ่งรีลิสซิ่ง เรียกชื่อรวม
ว่า ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินรีลิสซิ่ง (gonadotropin releasing hormone, GnRH) มีกรดอะมิโน 10 ตัว
เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์โดยตรง
3) ฮอร์โมนโปรแลคติน-อินไฮบิทิง (prolactin-inhibiting hormone, PIH) มีหน้าที่ยับยั้ง
การหลั่งของฮอร์โมนโปรแลคติน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าในกรณีที่หลั่งออกมามากเกินไป
นอกจากนี้ไฮโปธามัสยังผลิตฮอร์โมนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์โดยตรง
ได้แก่ thyrotropin-releasing hormone (TRH), somatostatin หรือ growth hormone-inhibiting
hormone (GH-IH) และ corticotrophin-releasing hormone (CRH)
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4.2 ต่อมใต้สมอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลัง
ดังนี้
4.2.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary gland หรือ adenohypophysis) ต่อมนี้ไม่มี
ระบบประสาทจากไฮโปธาลามัสมาหล่อเลี้ยงโดยตรง ดังนั้นไฮโปธาลามัสจึงเชื่อมกับ ต่อมใต้สมอง
สมองส่ วนหน้า โดยเส้น เลือด และยั งพบเส้นเลือดที่ไ หลกลับจากต่อมใต้ส มองส่วนหน้าไปยั ง
ไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมองส่วนหน้าผลิตฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์โดยตรงได้ 3 ชนิด ดังนี้
1) ฮอร์โมนฟอลลิเคิลสทิมิวลาทิ่ง (follicle stimulating hormone, FSH) ฮอร์โมนนี้ มี
หน้ า ที่ ไ ปกระตุ้ น กระเปาะไข่ ใ ห้ มี ก ารเจริ ญ พั ฒ นา ซึ่ ง กระเปาะไข่ ที่ มี ก ารเจริ ญ พั ฒ นาจนสุ ก
(graafian follicle) ซึ่งจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศเมีย ฮอร์โมนจะผ่านเข้าไปใน
กระแสโลหิต ท้าให้สัตว์เพศเมียแสดงอาการเป็นสัด ส่วนในเพศผู้ฮอร์โมนกระตุ้นขบวนการสร้าง
อสุจิ (spermatogenesis)
2) ฮอร์โมนลูทิไนซ์ซิ่ง (luteinizing hormone, LH) เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นกระเปาะไข่
สุกให้เกิดการตกไข่ และกระตุ้นให้รอยแผลที่ไข่ตกเจริญพัฒนาเป็นคอร์ปัสลูเทียม ซึ่งเจริญขึ้นมา
จากเซลล์กรานูโลซา (granulosa cell) ส่วนในสัตว์เพศผู้ฮอร์โมนนี้ เรียกว่า ฮอร์โมนอินเทอร์
สทิเทียลเซลล์สทิมิวลาทิ่ง (interstitial cell stimulating hormone, ICSH) เพราะเป็นฮอร์โมนไป
กระตุ้นให้เลย์ดิกเซลล์เจริญเติบโตและผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน
ฮอร์โมน FSH และ LH มีการควบคุมการท้างานที่มีบทบาทสนับสนุนกันมากใน
ระบบสืบพันธุ์จึงเรียกรวมกันว่าฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (gonadotropin) ดังนั้นจากการที่ต่อมใต้
สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนที่จ้าเป็นในระบบสืบพันธุ์ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย บางทีเรียกต่อม
นี้ว่าต่อมมาสเตอร์ (master gland)
3) โปรแลคตินหรือลูทิโอโทรปิคฮอร์โมน (prolactin, PRL หรือ luteotropic hormone,
LTH) เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้คอร์ปัสลูเทียมท้างาน ซึ่งเสริมการท้างานของ LH ให้สร้างฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรน และยังเป็นฮอร์โมนหลักในการเจริญพัฒนาของเต้านมในการสร้างน้้านมเลี้ยงลูก
การควบคุมการหลั่ง gonadotropin ฮอร์โมนส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยระบบของผลที่
เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเอง ในรูปสารเคมีหรือฮอร์โมนจากอวัยวะเป้าหมายกลับมาควบคุม
ส่วนที่ผลิตฮอร์โมนนั้น (feed back control) การควบคุมระบบการท้างานของไฮโปธาลามัส ต่อมใต้
สมอง อัณฑะและรังไข่ มี 3 ระดับ คือ
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(1) long-loop feed back เป็นการควบคุมโดยฮอร์โมนจากอัณฑะหรือรังไข่ต่อต่อม
ใต้สมองส่วนหน้าและประสาทส่วนกลาง
(2) short-loop feed back เป็นการควบคุมของฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อ
ตัวมันเองและอาจควบคุมไฮโปธาลามัสด้วย
(3) ultra-short loop feed back เป็นผลที่เกิดจากการควบคุมการหลั่งของฮอร์โมน
จากไฮโปธาลามัสต่อเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนเอง
ส่วนใหญ่การควบคุมที่พบมักเป็นผลด้านลบ (negative feed back) ซึ่งขัดขวางการ
หลั่งฮอร์โมน มีผลให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดลดต่้าลงในเวลาต่อมา
การหลั่งของ LH และ FSH ในระดับปกติจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนพวก steroid
จากอัณฑะและรังไข่ ดังนั้นเมื่อตัดอัณฑะหรือรังไข่ออก พบว่า gonadotropin จะเพิ่มระดับสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามการควบคุมที่เป็นด้านบวก (positive feed back) จะพบเมื่อมีการกระตุ้นให้มีการตกไข่
โดยเอสโตรเจน จะท้าให้ LH หลั่งในปริมาณมาก (LH-surge) ความเกี่ยวข้องระหว่างไฮโปธาลามัส
ต่อมใต้สมอง อัณฑะและรังไข่ ดังแสดงในรูปที่ 4.4
โปรแลคตินจัดเป็น gonadotropin ชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีอิทธิพลท้าให้ corpus luteum
คงสภาพปกติ (luteotropin) ในสัตว์เลี้ยง LH จะท้าหน้าที่หลักในการเป็น luteotropin ส่วนโปรแล
คตินมีผลเล็กน้อย แต่จะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ในการกระตุ้นพฤติกรรมความเป็นแม่
(maternal behavior) อย่างไรก็ตาม โปรแลคตินไม่มีผลต่อการสืบพันธุ์ในโคและแกะ แต่มีผลสูงใน
สุกร โดยสุกรที่เลี้ยงลูกมักจะไม่แสดงอาการเป็นสัดและตกไข่
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รูปที่ 4.4 กลไกการควบคุมการท้างานระหว่างไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง อัณฑะและรังไข่
ที่มา: Bearden and Fuquay (1997)
4.2.2 ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (posterior pituitary gland หรือ neurohypo physis) ต่อมนี้
เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลาง โดยมีปลายประสาทที่มีตัวเซลล์อยู่บริเวณไฮโปธาลามัส
ทอดตัวมาสู่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง และเก็บรักษาฮอร์โมนที่ผลิตจากไฮโปธาลามัส ต่อมใต้สมอง
ส่วนหลังจะหลั่งฮอร์โมนออกมา 2 ชนิด คือ
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1) อ๊อกซี่โตซิน เป็นฮอร์โมนที่มีผลท้าให้กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) บีบหดตัว
เช่น กล้ามเนื้อมดลูกเกี่ยวกับการคลอด การผสมพันธุ์ เร่งการบีบตัวของท่อน้าไข่ การเคลื่อนย้ายอสุจิ
และไข่ ตลอดจนการบีบหดตัวของกล้ามเนื้อรอบต่อมผลิตน้้านม (alveoli) และท่อนมของสัตว์ให้
นม นอกจากนีอ้ ๊อกซี่โตซินยังสร้างจาก คอร์ปัสลูเทียม โดยเฉพาะในโค แพะและแกะ
อ๊อกซี่โตซิน ยัง เกี่ย วข้ องกั บการตกไข่และการเพิ่มขึ้นของตัวรับ (receptor) ของ
เอสโตรเจนในมดลูก ท้ า ให้ม ดลูก สร้าง พรอสตาแกลนดิน เอฟทูอัล ฟา มีผลให้คอร์ปัส ลูเทีย ม
สลายตัวในวงรอบการเป็นสัด
2) วาโซเปรสซิน (vasopressin) หรือแอนติไดยูรีติกฮอร์โมน (anti-diuretic hormone,
ADH) เป็นฮอร์โมนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการสืบพันธุ์โดยตรง โดยเกี่ยวข้องกับการดูด ซึมกลับ
ของน้้าที่ไต แต่คาดว่ามีผลท้าให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของเส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูกหลัง
คลอด เป็นการป้องกันไม่ให้เลือด ออกมา และท้าให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหลังจากคลอด
4.3 รังไข่และอัณฑะ
4.3.1 ฮอร์โมนจากรังไข่ แบ่งออกเป็นกลุ่มฮอร์โมนได้ดังนี้
1) ฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์
(1) เอสโตรเจน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นโดยเซลล์ของกระเปาะไข่สุก พบว่ากระเปาะ
ไข่สุกของแม่ โคที่เป็นสัด จะมีเอสโตรเจนอยู่ถึง 4.6 หน่วย เอสโตรเจนจะท้าให้เกิดอาการทาง
ประสาทในสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไป ท้าให้แสดงอาการเป็นสัด และท้าให้เยื่อบุภายในมดลูกเจริญหนาตัว
ขึ้น เพื่อเตรียมรับไข่ที่ผสมแล้ว (fertilized egg) มาฝังตัว
นอกจากนี้เอสโตรเจนท้าหน้าที่กระตุ้นอวัยวะสืบพันธุ์ โดยท้าให้เยื่อบุช่องคลอด
หนาตัวขึ้น ท้าให้เส้นเลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์ขยายตัวโตมากขึ้นมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น มดลูก
จะมีความรู้สึกไวขึ้นท้าให้กล้ามเนื้อหดตัว มดลูกมีลักษณะแข็งตัว คอมดลูกจะหย่อนตัวอ่อนลง ท้า
ให้ คอมดลูกเปิดและขับน้้าเมือกใส ๆ ออกมามากในโค แต่ในสัตว์อื่น ๆ มีน้อย อวัยวะเพศจะหย่อน
ตัวและบวมเต่ง มีสีแดงเรื่อ ๆ โดยเฉพาะในสุกรและสุนัข จะเห็นชัดมาก เพราะเป็นผลการกระตุ้น
ของเอสโตรเจนต่ออวัยวะสืบพันธุ์ ให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้
(2) โปรเจสเตอโรน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตขึ้นจากคอร์ปัสลูเทียม ซึ่งเป็นส่วนที่เจริญมา
จากกระเปาะไข่สุกหลังจากการตกไข่แล้ว คอร์ปัสลูเทียมจะสร้างฮอร์โมนนี้โดยการกระตุ้นของ
โปรแลคติน ที่หลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า โปรเจสเตอโรนจะท้าหน้าที่ต่อจากเอสโตรเจนใน
การเตรียมเยื่อบุมดลูกเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อน ซึ้งจะจัดหาอาหารเลี้ยงลูกอ่อนตลอดช่วงการ
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ตั้งท้อง โดยจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นส้าหรับการเจริญของลูกอ่อน และจะระงับการเคลื่อนไหว
ของมดลูก โดยท้าให้การผลิต FSH จากต่อมใต้สมองลดลงมา ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์เป็น
สัด และไม่มีการตกไข่ ท้าให้เต้านมขยายใหญ่ขึ้น และจะมีฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งถูกผลิตออกมา
จากรก (placenta) คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เช่นเดียวกันส้าหรับการควบคุมมดลูกในระยะหลัง
ของการตั้งท้อง
2) ฮอร์โมนกลุ่มเปปไทด์
(1) อ๊อกซี่โตซิน มีอยู่ในคอร์ปัสลูเทียมของมนุษย์ โค กระบือ และแกะ โดยเฉพาะ
แกะมีความเข้มข้นสูง ส่วนในมนุษย์คาดว่าท้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการท้างานของรังไข่
(2) รีแล็คซินเป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากคอร์ปัสลูเทียมในระยะหลังของการตั้งท้อง
บทบาทของรีแล็คซินท้าให้ผังผืดบริเวณกระดูกเชิงกรานอ่อนตัว ท้าให้ลูกสัตว์ที่คลอดออกมาผ่าน
ช่องเชิงกรานได้สะดวก
3) ฮอร์โมนกลุ่มไขมัน
ที่ส้าคัญคือพรอสตาแกลนดิน ซึ่งผลิตได้จากเซลล์หลายแห่งของเซลล์กรานูโลซา
ของกระเปาะไข่ สุก โดยเฉพาะพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัล ฟา ซึ่งเกี่ ย วข้อ งกั บการแตกปริของ
กระเปาะไข่สุกในช่วงการตกไข่ นอกจากนี้ฤทธิ์ของพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟามีหน้าที่เกี่ ยวกับ
การสลายตัวของคอร์ปัสลูเทียมโดยพบในกลุ่มของมนุษย์ แต่ในขณะที่สัตว์พวกโค ม้า แพะ แกะ
และสุกร พรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟาที่สลายคอร์ปัสลูเทียมมาจากมดลูก
4.3.2 ฮอร์โมนจากอัณฑะ
ฮอร์โมนที่ผลิตจากอัณฑะ จัดเป็นฮอร์โมนกลุ่มสเตอรอยด์ ที่ส้าคัญ คือ ฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน ควบคุมโดย LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า เทสโทสเตอโรนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเป็นเพศผู้ ท้าให้อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้ท้างานเป็นปกติและท้าให้เกิดความรู้สึกทางเพศ ซึ่ง มี
บทบาทในระบบสืบพันธุ์ ดังนี้
1) กระตุ้นการเจริญพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ ตลอดจนการคัดหลั่งของเหลวของต่อม
ส้ารอง ระบบท่อ และลึงค์
2) กระตุ้นขบวนการผลิตอสุจิ
3) ยืดอายุอสุจิในท่อพักอสุจิ
4) คงสภาวะลักษณะความเป็นเพศผู้
นอกจากนี้อัณฑะยังผลิตสารอินฮิบิน (inhibin) ซึ่งควบคุมการหลั่ง FSH
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4.4 มดลูก ผลิตฮอร์โมนที่ส้าคัญคือพรอสตาแกลนดิน ท้าหน้าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบ ฮอร์โมน
ที่ส้าคัญในขบวนการสืบพันธุ์คือพรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา (PGF2) และพรอสตาแกลนดินอีทู
(PGE2) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ท้าให้เกิดการหลั่ง LH นอกจากนี้พรอสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟายังสามารถ
ท้าให้เกิดการสลายตัวของคอร์ปัสลูเทียม และท้าหน้าที่เหมือนอ๊อกซี่โตซินคือกระตุ้นให้เกิดการหด
ตัวของมดลูก ช่วยให้เกิดการคลอดได้ ส่วนพรอสตาแกลนดินอีทูท้าหน้าที่ตรงข้ามกั บพรอสตา
แกลนดินเอฟทูอัลฟา ช่วยให้สัตว์มีการตั้งท้องให้เป็นไปตามปกติ ปัจจุบันนี้พรอสตาแกลนดินเอฟ
ทูอัลฟามีการสังเคราะห์ขึ้นมาใช้มาก เพื่อควบคุมวงรอบการเป็นสัด และกระตุ้นให้เกิดการคลอด
4.5 รก ฮอร์โมนที่ผลิตจากรกที่ส้าคัญ ดังนี้
4.5.1 แพรกแนนแมร์ซีรั่มโกนาโดโทรปิน (pregnant mare serum gonadotropin, PMSG)
พบในซี รั่ม ของม้ า ที่ ตั้ง ท้ อง ในการหลั่งตามธรรมชาติฮ อร์ โมนนี้มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ้น การพั ฒ นาของ
กระเปาะไข่ ซึ่งมีบทบาทคล้ายกับ FSH ปัจจุบันสามารถสังเคราะห์ได้เพื่อใช้กระตุ้นให้มีการตกไข่
หลายฟอง (super ovulation)
4.5.2 ฮิวแมนคอริโอนิคโกนาโดโทรปิน (human chorionic gonadotropin, HCG) พบใน
กระแสเลือดและปัสสาวะ ซึ่งตรวจพบได้ในสัตว์ตั้งแต่วันที่ 8 หลังจากการผสมติด หรือหลังจากตัว
อ่อนฝังตัว 1 วัน โดยเฉพาะในปัสสาวะของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ฮอร์โมนนี้มีฤทธิ์คล้ายกับ LH ปัจจุบัน
สามารถสังเคราะห์ได้ เพื่อใช้ประโยชน์ในแง่แก้ไขปัญหาถุงน้้าที่รังไข่ (cystic ovary) ในโค
4.5.3 พลาเซนตัลแลคโตเจน (placental lactogen, PL) พบในรกและพบในซีรั่มของสัตว์ที่
ท้องแก่ด้วย เช่น หนู แพะ แกะ และโคซึ่งรวมถึงคนด้วย มีฤทธิ์หลัก คล้ายกับโปรแล คติน และ
ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone, GH) มีความส้าคัญในขบวนการควบคุมอาหารจากแม่สู่
ลูกและการเจริญเติบโตของลูก พบว่ามีระดับสูงในโคนมมากกว่าโคเนื้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต
น้้านมด้วย
นอกจากนี้ในสัตว์เลี้ย งลูกด้วยนม ยังพบว่ามีต่อมไพเนีย ล (pineal gland) จัดเป็น neuro
endocrine gland โดยต่อมนี้จะผลิตฮอร์โมนที่ส้าคัญคือ melatonin ท้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ขบวนการสืบพันธุ์ มีความส้าคัญต่อการถึงวัยหนุ่มสาวและการมีฤดูกาลสืบพันธุ์ของสัตว์ เนื่องจาก
melatonin เกี่ยวข้องกับกลางวัน-กลางคืน โดยควบคุมการตอบสนองต่อช่วงแสง ในช่วงกลางคืนพบ
melatonin สูงกว่ากลางวัน ดังนั้นในสัตว์ทุกชนิด ทั้งพวกที่หากินในเวลากลางคืน (nocturnal) หรือ
ออกหากิ น ในเวลากลางวั น (diurnal) การท้ า งานของต่ อ มไพเนี ย ลอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
neuroendocrine-gonadol activity บริเวณสมองมีบทบาทควบคุมต่อมนี้ คือ suprachiasmatic ซึ่งอยู่
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บริเวณส่วนหน้า โดยตาจะรับรู้แสง ส่งความรับรู้ผ่าน optic nerve (retino-hypothalamic tract)
บริเวณนี้เป็นจุดควบคุมการหลับและตื่น อุณหภูมิ และการเต้นของหัวใจ
สรุป
การเรีย นรู้ ถึง ระบบฮอร์โมนที่ควบคุมในระบบสืบพั น ธุ์ ใ นสั ตว์เลี้ ย งท้า ให้ทราบกลไกของ
ฮอร์โมนจากต่อมต่า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้ องกั บระบบสืบพั นธุ์ซึ่งที่ท้างานสัมพันธ์กันในการควบคุมให้
กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เพศผู้และเพศเมียให้เป็นไปตามปกติได้แก่ ขบวนการสร้าง
เซลสืบพันธุ์ การสร้างฮอร์โมนเพศ ความต้องการทางเพศ ในขณะที่สัตว์เพศเมียฮอร์โมนจะควบคุม
เกี่ยวกับการเป็นสัด การตั้งท้อง การคลอด การเจริญพัฒนาของเต้านม และการผลิตน้้านมเลี้ยงลูก
นอกจากนี้ยังท้าให้ทราบถึงความผิ ดปกติของฮอร์โมนที่มีผลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบสืบพันธุ์
ด้วย
คาถามท้ายบทที่ 4
คาสั่ง ให้ตอบค้าถามทุกข้อให้สมบูรณ์
1. ให้บอกชนิดของฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
2. ให้บอกการเดินทางของฮอร์โมน
3. ให้บอกการเก็บฮอร์โมนตัวอย่างในการวัดระดับฮอร์โมน
4. ให้อธิบายหน้าที่ของฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
5. ให้บอกแหล่งผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยง
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