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วัตถุประสงค์

 อธิบายกระบวนการสบืพันธุ์และการ
ปฏิสนธิได้

 อธิบายการเจรญิเตบิโตและพัฒนาของ
ทารกในครรภใ์นแต่ละระยะได้

 อธิบายปัจจยัที่มผีลตอ่พฒันาการของ
ทารกในครรภไ์ด้



mitosis









Fertilizationการปฏิสนธิ
Sperm
- Capacitation
- Acrosomal

reaction

Ovum
- Corona radiata
- Zona pellucida ---- zona reaction
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การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

1)  ระยะก่อนตวัออ่น (Pre-embryonic stage)
Fertilization – 1 wk = implantation

2)  ระยะตัวอ่อน (Embryonic period)
2 wk (14th) – 8 wk

3)  ระยะทารก (Fetal period)
9 wk – birth



ระยะตัวอ่อน (Embryonic period)

Embryo  สัปดาหท์ี ่3

ตัวอ่อนจะมีการพฒันาเน้ือเยื่อ 3 ชั้น คือ 

• เน้ือเยื่อชัน้นอก (Ectoderm) 

• เน้ือเยื่อชัน้กลาง (Mesoderm)

• เน้ือเยื่อชัน้ใน (Endoderm)



3 Layer : Ectoderm Mesoderm Endoderm



สมอง ไขสันหลัง  ระบบประสาท ผิวหนัง ผม 
เล็บ ต่อมเหงื่อ เยื่อบุในช่องปากและโพรง
จมูก และชั้นเคลือบฟัน

เน้ือเย่ือช้ันนอก (Ectoderm)



เน้ือเยื่อชั้นกลาง (Mesoderm) 

•ระบบกระดูก กล้ามเน้ือ เอ็น 

•ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ 

•ระบบหัวใจหลอดเลือดและน ้ าเหลือง



เน้ือเย่ือช้ันใน (Endoderm)

•ทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน 
• ระบบทางเดนิหายใจ ปอด
•ต่อมไรท้่อ





สัปดาห์ท่ี 4 

มีการสร้างอวัยวะต่างๆ ได้แก่

•หัวใจ ต่ิงแขน  ขา

•ท่อประสาท กล้ามเน้ือ  กระดูกสันหลัง 

• เร่ิมมี ตา หู จมูก 

•วันที่ 22 หัวใจเร่ิมบีบตัว



สร้างอวัยวะต่างๆ 
ตัวอ่อนจะยาวประมาณ 7-8 mm.

สัปดาห์ที่ 5-7



รูปร่างเหมือนคน ใบหนา้เริ่มชัดเจนข้ึน 
อวัยวะต่างๆ  สร้างครบแล้ว

สัปดาห์ที่ 8



ระยะทารก (Fetal period)

•Fetus 

•อวัยวะต่างๆ เจริญเติบโต
พัฒนาต่อ



สัปดาห์ท่ี 9-12 (เดือนที่ 3)

•มี นน.  45 กรัม, ยาว 7 ซม. 

•เร่ิมเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อการ
กระตุ้น 
•ปลาย wk12 ใช้ doptone ฟัง FHS ได้ (120-160 

bpm)



สัปดาห์ท่ี 13-16 (เดือนท่ี 4)

• เริ่มมีขนอ่อน, เห็น ossification

• 16 wk แยกเพศได้ชัดเจน, เริ่มกลืนน ้ าคร ่าได้

• น ้ าหนัก 200 กรัม 

• ความยาวศรีษะถงึกน้ 12-15 cm.



สัปดาห์ท่ี  17-20 (เดือนท่ี 5)

•มีการเคลื่อนไหวมากข้ึน Quickening

•ผิวหนังเริ่มมีไขปกคลุม เริ่มเห็นคิ้ว ผม เล็บ 

•20 wk. ฟังเสียงหัวใจด้วย หูฟัง ได้ยิน



สัปดาห์ที่ 21-24 (เดือน 6) 

• หนัก 780 กรัม

• ผิวหนังมีความโปร่งใส  สีชมพูเรื่อๆ และเกิดรอยย่น 
• มองเห็นขนค้ิว และขนตา 

สัปดาห์ที่ 24 ปอดเริ่มสร้าง Surfactant (สารลดแรงตึงผิว)



สัปดาห์ที่ 25-28 (เดือนที่ 7) 

 ยาว 25 cm. หนัก 1,110 กรัม

 ผิวหนังมีสีแดงมีไข 

 ตาจะมีปฏิกิริยาไวต่อแสง 



สัปดาห์ที่ 29-32 (เดือนที่ 8) 

• มีไขมันสะสมใต้ผิวหนัง  
• 32 wk ทารกกลับศีรษะลงด้านล่าง
• ปอดยังเจริญไม่เต็มท่ี
• คลอด >>โอกาสรอดชีวิต 70%



สัปดาห์ท่ี 33-36 (เดือนท่ี 9)

•มีไขมันสะสมใตผิ้วหนงัมากข้ึน 
•ขนอ่อนเริ่มหายไป รอยย่นจะหายไป 
• เล็บจะงอกจนถึงปลายน้ิว 
•น ้ าหนัก 2,600 g,
•ยาว 32 ซม.



Wk 38 การเจริญเติบโตและพัฒนาครบสมบูรณ ์ปอด
สมบูรณ์เต็มที่ 

• กระโหลกศีรษะมีเส้นรอบวงใหญ่กว่าส่วนอื่น

•♂ อัณฑะจะลงมาอยู่ในถุงอัณฑะ

• ยาว 48-52 ซม. 

• นน. 3,000-3,600 กรัม

สัปดาห์ที่ 37-40 (เดือนที่ 10)



กราฟแสดงน ้ าหนักของทารกในครรภ์ 



การด้ินของทารกในครรภ์ : สุขภาพของทารก

• G 1 = 18-20 wk

• G 2 = 16-18 wk

• มารดารับประทานอาหารเสรจ็ใหม ่ๆ 
ดิ้นมากในช่วงเวลา 21.00-01.00 น. 

• ช่วงตื่นและช่วงหลับ 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 

• ปริมาณน ้ าคร ่าทีอ่ยูภ่ายในมดลูกกม็ผีลท าให้การรบัรูถ้ึงการเคลื่อนไหว

• ลูกไม่ดิ้น...สญัญาณอันตราย (อายุครรภ ์32 wks ควรแนะน า 

Fetal movement count (FMC)





รก เยื่อหุ้มรก และสายสะดือ

รก พัฒนามาจาก trophoblast Chorionic villi





การไหลเวียนเลือดของรก



สีเทา เรียบ เป็นมัน ปกคลุมด้วย amnion

รกด้านลูก (fetal surface)



•สีแดงสด  

•ประกอบด้วยcotyledon 15- 20 อัน

รกด้านแม่ (maternal surface)



หนา้ท่ีของรก

• น าออกซิเจนและอาหารไปยงัทารกในครรภ์ 

• แลกเปลี่ยนของเสยีระหวา่งมารดาและทารก

• เป็นต่อมไร้ท่อ ผลิตฮอร์โมนต่างๆ เช่น 
HCG HCS relaxin estrogen progesterone

• ด้านภูมิคุ้มกัน



สายสะดือ (umbilical cord)



Placenta& Membrane 





ระบบการไหลเวียนเลือดของทารกในครรภ์

Foramen ovale

Ductus arteriosus

Ductus venosus





Foramen ovale

ปิดทันทีหลังคลอด   1ปี

Ductus arteriosus

ปิด 10-96 ชั่วโมง  2-3 สัปดาห์

Ductus venosus

ฝอ่ไป 3-4 วันหลงัคลอด  ligamentum venosum



เยื่อหุ้มทารก (Fetal membrane)

1. แอมเนียน (Amnion)
• ลักษณะเป็นแผน่บางใสเหนียว 

• มีหนา้ที่สรา้งและเก็บน ้ าคร ่า

2.โคเรียน (Chorion)
• เยื่อหุ้มชัน้นอก ติดกับผนังมดลกู 
เป็นผืนเดยีวกับรก
• ขุ่น ผิวขรุขระกว่าแอมเนียน 



Membrane



•Transudate ของแม ่ที่ซึมผา่นเยื่อหุ้มเด็ก

•Secretion ที่หลั่งออกมาจาก amnion

•ปัสสาวะของทารก

•สารน ้ าจาก tracheo-bronchial tree ของทารก

น ้ าคร ่า  (Amniotic fluid)



ส่วนประกอบของน ้ าคร ่า

คล้าย plasma ของแม่ แต่มี โปรตีน
ต ่ากว่า  กรดยูริด ยูเรีย ครีเอตินิน 
โปตัสเซียม คลอไรด์ เซลล์ทารกที่
หลุดลอก ขนอ่อน เส้นผม ไข



ใสสเีหลอืงฟาง กลิ่นเฉพาะไมเ่หมน็
• เมื่อใกลค้รรภค์รบก าหนดจะมสีขีุน่ขาว
ความถ่วงจ าเพาะ 1.007 - 1.025
pH มีความเป็นด่าง 7.00 - 7.25

ลักษณะของน ้ าคร ่า



สัปดาหท์ี่ 6   =   8  cc.
สัปดาหท์ี่ 12  =   50-80 cc.
สัปดาหท์ี่ 16  =   200 cc.
สัปดาหท์ี่ 20  =   400 cc.
สัปดาหท์ี่ 36 - 38  =   1000 cc.
สัปดาหท์ี่ 40  =  800 cc.
สัปดาหท์ี่ 41 - 42 ลดลง 550 cc.

ปริมาณของน ้ าคร ่า



• ช่วยให้ทารกเคลื่อนไหวอยา่งสะดวก ท าให้กล้ามเน้ือและ
กระดูกมกีารเจรญิและพฒันา

• ปอ้งกันทารกถูกเบียด กดทับ

• ปอ้งกันไม่ให้ทารกกระทบกระเทอืนจากภายนอก

• ควบคุมอุณหภมูภิายใน

• ในระยะคลอดถงุน ้ าเป็นลิ่มขยายหนทางคลอด และช่วย
ควบคุมระดับความกดดันภายในมดลูกให้คงที่

หนา้ที่ของน ้ าคร ่า



สัปดาหท์ี ่11 ล าไสเ้ลก็บบีตวั ดูดซมึกลโูคสได้

สัปดาหท์ี ่16 กลืนน ้ าคร ่าได ้

เมื่อครรภ์ครบก าหนด กลืนน ้ าคร ่า 450 มล.

ขี้เทา meconium   สารทีก่ลนืเขา้ไปแลว้ไมย่อ่ย(น ้ าคร ่า)

ภาวะขาดออกซเิจน --- ถ่ายขีเ้ทา (meconium)

ความผิดปกติ  หลอดอาหารตบี กลืนไม่ได ้-- น ้ าคร ่ามาก

ระบบทางเดินอาหาร



3 เดือน เริ่มถา่ยปัสสาวะได้  แต่ไตยังท างานได้ไมเ่ตม็ที่

30 สัปดาห์ ปัสสาวะ 10 มล./ชม.

ครรภ์รภ์ครบก าหนด ขับได้ 650 มล./วัน

ความผิดปกติ  ไตไม่ท างาน ไม่ถ่ายปัสสาวะ 

- น ้ าคร ่านอ้ย

ระบบทางเดินปัสสาวะ



การกระตุ้นพัฒนาการ

•ประสาทรบัความรู้สกึ : การเคลื่อนไหว นั่งโยกบนเก้าอี้

: การลูบสมัผสั (5 เดือน)

•ประสาทการไดย้ิน : การพูดคุย  (6 เดือน)
การใช้เสยีงดนตรี เพลงบรรเลง

•ประสาทการมองเหน็ : ใช้ไฟฉายสอ่งหนา้ท้อง (7 เดือน)

•ประสาทการรบัรส : การดูดกลืนน ้ าคร ่า



ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

สภาพแวดลอ้มภายในครรภ์ + ภายนอกครรภ์

•อาหาร
•การใช้ยา : สุรา บุหรี่ ยาเสพตดิ ยารักษาโรค
•สุขภาพร่างกาย: โรคพันธุกรรม โรคประจ าตวั โรค
ติดเชื้อ 
•สุขภาพจติ : ความเครียด
•อายุของมารดา 





หญิงตั้งครรภ์ : อายุมาก(Ederly gravidarum)



ขาด Folic acid



สาร/ภาวะ ต่างๆ ที่ทารกในครรภ ์ได้รับ หรือสมัผสั 

ส่งผลท าใหเ้กดิภาวะผิดปกต ิหรือความพิการแต่
ก าเนิดหรอืในภายหลงั (teratogenesis)

•ทารกเสยีชีวิตในครรภ ์(DFIU)

•ภาวะเจรญิเตบิโตช้าในครรภ์ (IUGR) (บุหรี่)

•เกิดภาวะเน้ือรา้ยของอวัยวะตา่ง ๆในภายหลงั

•ความผิดปกติแตก่ าเนิดของอวัยวะตา่งๆ

Teratogen : สารอันตรายที่มผีลต่อทารก



Conclusion

• Fertilization จะเกิดได้ประมาณช่วงก่ึงกลางของรอบเดือน 
เวลาที่เหมาะสมหลังจากมี Ovulation 

• Zona pellucida คือ glycoprotein รอบๆ oocyte

• การฝังตัวอ่อน (implantation) ฝังในระยะ Blastocyst 
(ประมาณวันที่7-9)

• เน่ือเย่ือของตัวอ่อนมีทั้งหมด 3 ชั้น  : Ectoderm Mesoderm

& Endoderm

• Surfactant เริ่มสร้าง 24 wks จนเต็มที่เมื่อ 35 wks

อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอ่อนส่วนใหญ่อยู่ในระยะ embryonic 

(3-8 Weeks)



Conclusion

• ระบบการไหลเวียนเลือดได้จากรก placenta

• เย่ือหุ้ม placenta มี 2 ชั้น Amnion & Chorion 

• Umbilical cord มีเส้นเลือด 3 เส้น Artery 2 เส้น 
Vein 1 เส้น

• เลือดที่ O2 ต ่าไหลทาง Umbilical artery เลือดที่ 
O2 สูง ไหลทาง Umbilical vein 

• Teratogen : สารอันตรายที่มีผลต่อทารก ในขณะ
ตั้งครรภ์ต้องระวัดระวังในการใช้ยา ทุกๆไตรมาส

• ต.ย.ยารักษาสิวท าให้ทารกพิการ ยา Tetracycline 
ท าให้ฟันเลือง



Thank u for your attention


