
วนัน้ีนกัเรยีนบอกรกัแม ่ 

แลว้หรอืยงั?? 





 

อวยัวะเพศหญิง 

- รงัไข ่

- ท่อนําไขห่รอืปีกมดลกู 

- มดลกู 

- ช่องคลอด 

การตกไข ่

การมีประจําเดือน 
การปฏิสนธิ 

การตัง้ครรภ ์

การคลอด 
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ท่อนําไข่  

(Oviduct หรือ fallopian tube) 

รังไข่ (Ovary) 
ช่องคลอด 

(Vagina) 

มดลูก (Uterus) 

ปากมดลูก(Cervix) 

ผนังมดลูก 

ประกอบดว้ย 



1. รังไข่ (Ovary) 

 
 

คล้ายมะม่วงหิมพานต์ ยาว 2-3 cm. 

มี 2 อันอยู่บริเวณปีกมดลูก  
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หน้าท่ีของรังไข่ 

สร้างฮอร์โมนเพศหญงิ 2 

ผลติไข่ (Ovum) 1 



สลบัข้างกนัทําหน้าท่ีผลติไข่เดือนละใบ และ

ออกจากรังไข่ทุกรอบเดือน เรียกว่า การตกไข่  

ปกติจะมกีารผลติไข่ประมาณ  400 ใบ  
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1.   ฮอร์โมนเอสโทรเจน (Estrogen) 

 ทาํหน้าทีค่วบคุมเกีย่วกบัมดลูก ช่องคลอด ต่อม

นํา้นม และควบคุมการเกดิลกัษณะต่างๆ ของเพศ

หญงิ 

2. ฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) 

 ทาํหน้าทีค่วบคุมเกีย่วกบัการเจริญของมดลูก การ

เปลีย่นแปลงเยือ่บุมดลูก 

 2. สร้างฮอร์โมนเพศหญงิ 



2. ท่อนําไข่ (Oviduct) ท่อนําไข่ (Oviduct) หรือปีก

มดลูก (Fallopian Tube ) 

ปากแตร (Funnel) 

เป็นทางเดนิของไข่มายงัมดลูก และเป็นบริเวณทีไ่ข่ผสมกบั

ตัวอสุจิ ซ่ึงภายในมขีนคอยพดัโบกตลอดเวลา 



3. มดลูก (Uterus) 

 
 

-เป็นทีฝั่งตวัของไข่ทีถู่กผสมแล้ว 

-เป็นแหล่งทีท่าํให้เกดิการมี

ประจาํเดอืน 

-เป็นทางผ่านของอสุจเิข้าไป

ปฏิสนธิกบัไข่ 
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ลกัษณะสําคญัของมดลูก 

กว้างประมาณ 4 เซนตเิมตร ยาว 6-8 เซนตเิมตร 

หนา 2 เซนตเิมตร 

2 

ส่วนล่างของมดลูกตดิต่อกบัช่องคลอด 3 

มดลูกอยู่ข้างหลงักระเพาะปัสสาวะ 1 
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ลกัษณะของมดลูก (Uterus) 



4. ช่องคลอด (Vagina) 

 

 

-เป็นทางผ่านของ

ตัวอสุจิเข้าสู่มดลูก 

-เป็นทางออกของ

ทารกเมือ่ครบ

กาํหนดคลอด  

-เป็นช่องให้

ประจําเดอืน

ออกมา 



โครงสร้าง 

ระบบสืบพนัธ์ุเพศหญิง 

รังไข่ 

(Ovary) 

ท่อนําไข่ 

(Oviduct ) 

มดลูก 

(Uterus) 

1. สร้างไข่ 

2. สร้าง 

ฮอร์โมน 

1.ทางผ่านของไข่ 

ที่ออกจากรังไข่ 

2. เกดิปฏิสนธิ 

บริเวณส่วนปลาย 

แบ่งเป็น 

หน้าท่ี 

ช่องคลอด

(Vagina) 

1.เป็นที่ฝังตัว 

2.ทําให้เกดิ 

ประจําเดือน 

3.เป็นทางผ่านอสุจิ 

1.ทางออกของ 

ประจําเดือน 

2.ช่องให้ทารกคลอด 

 

หน้าท่ี หน้าท่ี หน้าท่ี 



การตกไข่ 

(Ovulation) 

การมปีระจําเดือน 

(Menstruation) 

คอื การทีไ่ข่สุกและ

ออกจากรังไข่เข้าสู่

ท่อนําไข่ 

การเปลีย่นแปลงของรัง

ไข่ การเปลีย่นแปลงเยือ่บุ

ผนังมดลูก 



ไข่อ่อนแต่ละใบจะม ีฟอลลเิคลิ (Follicle) หรือถุงหุ้ม

ไข่ไว้ รังไข่จะผลติไข่สลบัข้างกนัและผลติเดอืนละคร้ัง 



ไขเ่จริญอยูภ่ายใน

ถงุ follicle 

เซลลไ์ขห่ลดุจากถงุ

เรียกวา่ การตกไข ่

เซลลข์องถงุก็จะเจริญ

เป็น corpus luteum 

ไขจ่ะเดินทางไปตามท่อนําไข ่ถา้มีอสจิุจะเกิด

การปฏิสนธิข้ึนได ้ถา้ไมมี่ไขจ่ะฝ่อไป ผนงั

มดลกูท่ีถกูสรา้งข้ึนก็จะสลายไป เรยีกว่า 

ประจําเดือน 

การตกไขแ่ละการมีประจําเดือน 



เม่ือมีการตกไข่ถงุจะแตกไข่หลดุจากถงุน้ี เซลลข์องถงุก็จะเจริญ

ไปเป็น corpus luteum ซ่ึงแปลว่า กอ้นสีเหลือง ถา้ไข่ไม่ไดร้บัการ

ผสม corpus luteum ก็จะฝ่อภายใน 2-3 สปัดาห ์ 



FSH 

กระต ุน้เซลล ์follicle  

ใหเ้จรญิเติบโต 

***ทําใหไ้ขส่กุ*** 

LH 

ฮอรโ์มนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

L  H  

ทาํใหไ้ขท่ี่สกุตก

ออกจากรงัไข ่

**สร้างจากตอ่มใต้สมอง 



เอสโตรเจน 

ควบคมุลกัษณะ

ต่างๆ ของผ ูห้ญิง 

ทําใหม้ดลกูและ

ช่องคลอดขยายข้ึน 

โพรเจสเทอโรน 

ฮอรโ์มนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

Progesterone 

ควบคมุการ

เจริญของเย่ือบุ

โพรงมดลกู 

สร้างจากเซลล์ follicle 

Estrogen 

สร้างจาก corpus luteum 



 

1 

ไฮโพธาลามสั ต่อมใต้สมอง 

2 

กระตุ้น

เซลล์ follicle 

รังไข ่

3 

4 

กระตุ้นการตกไข่ 

5 

6 

โพรเจสเทอโรนพฒันาเย่ือบผุนงัมดลกู 

7 

ระดบัเอสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนลดลง 

 การเกิดประจําเดือน 

มดลกู 



 

สรุปการตกไข่และการมี

ประจาํเดือน 



การมปีระจําเดือน (Menstruation) 

คอื การท่ีเส้นเลอืดในผนังมดลูกช้ันในเกดิการแตก

ออก เน่ืองจากเซลล์ไข่ไม่ได้รับการผสมกบัเซลล์

อสุจิ ผนังมดลูกจะสลายตัว  



การตกไข่ 

จะเกดิวนัท่ี 14 ของรอบเดือน ถ้าไข่ถูกปฏิสนธิตัว

อ่อนจะไปฝังตัวท่ีมดลูกภายใน 7 วนั (วนัท่ี21ของ

รอบเดือน) 

หลงัการตกไข่ หากไม่ได้ปฏิสนธิ อกี 14 วนั จะมี

ประจําเดือน 



14 วนั 14 วนั 

การมปีระจําเดือน (Menstruation) 

ถ้าเดก็หญงิชบามปีระจําเดอืนวนัแรกตรงกบัวนัที ่2 

มนีาคม ช่วงระยะการตกไข่และรอบประจําเดอืนคร้ัง

ต่อไปจะตรงกบัวนัทีท่่าไร 



Sun 
อาทติย์ 

Mon 
องัคาร 

Tue 
องัคาร 

Wed 
พุธ 

Thu 
พฤหัส 

Fri 
ศุกร์ 

Sat 
เสาร์ 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

การตกไข่ตรงวนัที ่15 มนีาคม  และรอบเดอืน

ตรงกบัวนัที ่29 มนีาคม  

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 



การมเีพศสัมพนัธ์ได้โดยไม่ต้ังครรภ์ ควรหลกีเลีย่ง

ช่วงท่ีไข่ตก  

ช่วงท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะไม่ต้ังครรภ์ คอื ช่องก่อน

และหลงัการมปีระจําเดือนวนัแรก 7 วนั 

 ถ้าเดก็หญงิมาลมีปีระจําเดอืนวนัแรกตรงกบัวนัที ่

10 มนีาคม เดก็หญงิมาลมีเีพศสัมพนัธ์วนัไหนจึง

ไม่มโีอกาสการตั้งครรภ์  



Sun 
อาทติย์ 

Mon 
องัคาร 

Tue 
องัคาร 

Wed 
พุธ 

Thu 
พฤหัส 

Fri 
ศุกร์ 

Sat 
เสาร์ 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 

7 

2 

3 4 5 6 7 



เมโนพอส 

(Menopause) 

คอื ช่วงการหมดประจําเดอืนของเพศ

หญงิประมาณอายุ 49-50 ปี 





เกมส์แฟนพนัธ์ุแท้ 

วธีิการเล่นเกมส์ 

ครูจะให้คาํหรือประโยค 5 คาํ แล้วให้

นักเรียนตอบคาํถามว่าเป็นอะไร โดยใคร

ตอบได้ก่อนจะได้รับคะแนนเพิม่ 



ข้อที ่1 

พบในเพศหญิง 

ม ี2 ข้าง 

ภายในกลวง 

มขีนส้ันๆ พดั

โบกไข่ 

บริเวณท่ีอสุจิเข้า

ผสมกบัไข่ 
ท่อนําไข่ 

(Oviduct) 



ข้อที ่2 

ภายในเป็นโพรง 

เป็นแหล่งทําให้มี

ประจําเดือน 

 

อยู่บริเวณอุ้ง

กระดูกเชิงกราน 

 เป็นท่ีฝังตัวของ

ไข่ 

เป็นท่ีเจริญเติบโต

ของทารกในครรภ์ 
มดลูก(Uterus) 



ข้อที ่3 

เกีย่วกบัเพศ

หญิง 

ควบคุมการเกดิลกัษณะ

ต่างๆของเพศหญิง 

 

สะโพกผาย 

 
หน้าอกและอวยัวะ

เพศขยายใหญ่ขึน้ 

ควบคุมเกีย่วกบั

มดลูก ช่องคลอด  
เอสโทรเจน

(Estrogen) 



ข้อที ่4 
 

คร้ังละ 1 ใบ 

  

ไข่สุก 

 

 

ช่วงกึง่กลางของรอบ

เดือน 

 
ออกจากรังไข่ 

เข้าสู่ท่อนําไข่ 
การตกไข่

(Ovulation) 



ข้อที ่5 
 

รังไข่ 

  

เกีย่วกบัการ

เจริญของมดลูก 

 

 

เปลีย่นแปลงเพือ่เตรียม

รับไข่ท่ีผสมแล้ว 

 เปลีย่นแปลงเยือ่บุผนัง

มดลูก 

ทํางานร่วมกบั 

เอสโทรเจน 
โพรเจสเทอโรน

(Progesterone) 



ข้อที ่6 

นํา้หนัก 2-3 กรัม 
 

อยู่บริเวณปีก

มดลูก 

 

 

ขนาดเท่าหัวแม่

มอื 

 สร้างฮอร์โมน

เพศหญิง 

สร้างไข่ รังไข่(Ovary) 



ข้อที ่7 
 

เกดิขึน้ตาม

ธรรมชาติ 

  

28 วนั 

 

 

เกดิการเปลีย่นแปลง

ภายในมดลูก 

 
12-50 ปี 

400 ใบ 
การมปีระจําเดือน

(Ovulation) 



ข้อที ่8 
 

ไฮโพธาลามสั 

 
มบีทบาทมากก่อน

การตกไข่ 

 

ต่อมใต้สมอง 

  

follicle 

 
ทําให้ไข่เจริญเติบโต

และสุก FSH 



การปฏิสนธิ (Fertilization) 

การปฏิสนธิ เริ่มจาก 

นิวเคลียสของตัวอสจิุ

รวมเข้ากับนิวเคลียส

ของไข่  ภายในเวลา 

10-12 ชม. 







การตั้งครรภ์ 
Egg+Sperm 

                  fertilization 

Zygote 

          cleavage 

Embryo 

                  เริ่มมีอวยัวะ 

Fetus 

   30-37 ชม. ไข่ทีไดร้บัการผสม 

เรียกว่าไซโกต 

จะเริ่มแบ่งเซลล ์

    6-7วัน กล ุ่มเซลลฝั์งตัวบริเวณ

ผนงัมดลกู เรียกว่า เอมบริโอ 

    8 สปัดาห ์เอ็มบริโอเริ่มมีอวยัวะ

เพศภายนอก เรียกว่า ฟีตสั 



การปฏิสนธิ การตัง้ครรภ ์และการคลอด 

การตัง้ครรภ ์ 

การตั้งครรภ์ คือ ช่วงระยะเวลาเริ่ม

หลังจากการปฏิสนธิมนษุยใ์ช้เวลาใน

การตัง้ครรภ ์36 สปัดาห ์หรือ 9 เดือน  

ทารกจะอาศยัอย ูใ่น  ถงุน้ําครํา่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4


การตัง้ครรภ ์ 

12 weeks 24 weeks 36 weeks 

เอมบรโิอ ฟีตสั 



ไข่  + อสุจิ ไซโกต เอม็บริโอ 

ทารก ตวัเตม็วยั 

(ตกไข่วนัที ่14 ของรอบเดอืน) ฝังตวัทีม่ดลูก วนัที ่21 ของรอบเดอืน 

ฟีตสั 



ปัจจัยทีจ่ําเป็นสําหรับการมชีีวติอยู่รอดของทารกในครรภ์ 

1. รก (placenta) 

2. สายสะดือ  

(Umbilical cord) 

3. ถุงนํา้คร่ํา (Amnion) 

4. อาหารและอากาศ  

เป็นบริเวณติดต่อระหว่างแม่กบัลูกเพือ่

รับอาหารและแลกเปลีย่นแก๊สและขบัถ่าย

ของเสีย 

เป็นส่วนทีเ่ช่ือมต่อ

ระหว่างทารกกบัรก 

เยือ่ๆบาง หุ้มรอบเอม็บริโอ ภายในบรรจุ

ของเหลวเรียกว่า นํ้าคร่ํา ทําหน้าที่

ป้องกนัการกระทบกระเทอืนแก่ทารก 

ต้องการผ่านทางรกและ

สายสะดอื 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



การท้องนอกมดลูก 

การตั้งครรภ์ทีไ่ม่ได้เกดิ

ในมดลูก อาจเกดิที ่

-ท่อนําไข่ 

- คอมดลูก 

-ช้องท้อง 



การตั้งครรภ์นอกมดลูกมกัเกดิจากมารดามกีารตดิเช้ือใน

ระบบสืบพนัธ์ุทาํให้ท่อนําไข่ตบีตนั และเอม็บริโอไม่

สามารถเดนิทางไปฝังตวัทีโ่พรงมดลูก 

การท้องนอกมดลูกอวยัวะจะไม่สามารถยดืขยายได้

เหมอืนมดลูก ทาํให้อวยัวะแตกออก ทาํให้เสียเลอืดมาก 

และเสียชีวติได้ 



การคลอด 

วนักาํหนดคลอด ให้นับถอยหลงัไป 

4 เดอืน แล้วบวกเพิม่อกี 7 วนั 

ต่อมใต้สมองจะหลัง่ฮอร์โมนออกซิโทซิน ไปกระตุ้นให้

กล้ามเนือ้มดลูกบบีตวัร่วมกบัการหดตวัของกล้ามเนือ้

หน้าท้องทาํให้ปากมดลูกเปิดและดนัให้ทารกออกมาทาง

ช่องคลอด 



วนัแรกของการมปีระจําเดือนคร้ังสุดท้ายตรงกบั

วนัท่ี 9 สิงหาคม วนัท่ีครบกาํหนดคลอดน่าจะ

ตรงกบัวนัท่ีเท่าไหร่  

16 เมษายน  





 



    วันเกดิลกูน้ันเหมือนวันเจ็บแม่...  เจ็บเจียนแย่กว่าแม่จะเห็นหน้า..  

กว่าจะคลอดลกูน้อยแม่คอยมา..          ตลอดเวลาเก้าเดือนที่แม่ทน... 

    จนวันที่แม่คลอดใจแทบขาด      เหมือนฟ้าฟาดลงทัณฑ์แม่หลายหน.  

พอได้ยนิเสียงร้องของลกูตน         ความเจ็บปวดทุกข์ทนกห็ายไป ... 



 
ภายหลงัการคลอดต่อมใต้สมองจะหลัง่ฮอร์โมนเพือ่

กระตุ้นการผลตินํา้นม นํา้นมเหลอืงเป็นนํา้นมชุดแรก

ทีม่ารดาผลติขึน้ มปีระโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูง 



นํา้นมมารดา 

• นํา้นมแม่มสีารอาหารครบถ้วนและเพยีงพอต่อความ
ต้องการของทารก 

• นํา้นมแม่มภูีมต้ิานทานโรคตดิเช้ือ และมสีารทีช่่วยฆ่า
เช้ือโรคแบคทเีรียได้ด้วย 

• นํา้นมแม่สะอาด สะดวก และปลอดภยั 

• นํา้นมแม่มผีลต่อสภาพจิตใจ เกดิความรักความผูกพนั
ระหว่างแม่กบัลูก 

 



ความผดิปกตขิองการตั้งครรภ์ 

ท้องนอกมดลูกคอื การทีไ่ข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วไปฝังตวั

อยู่ทีบ่ริเวณอืน่ไม่ใช่มดลูก เล่น ช่องท้อง ปีกมดลูก  

ส่วนมากจะมกีารแท้งหลุดออกหรือแตกออกของท่อนําไข่ 



ฝาแฝด 

ม ี2 ประเภท คอื 

1. ฝาแฝดร่วมไข่ หรือฝาแฝดแท้ 

2. ฝาแฝดต่างไข่ หรือแฝดเทยีม 

 



• การแท้ง 

คอื การท่ีทารกคลอดก่อนอายุ 28 สัปดาห์ หรือมี

นํา้หนักน้อยกว่า 1000 กรัม 

• การคลอดกาํหนด 

คอื การท่ีทารกคลอดในช่วงอายุ 28-37 สัปดาห์ 
 



ความพกิารแต่กาํเนิด 

มสีาเหตุมาจาก  

1. การติดเช้ือ 

- เช้ือไวรัสทีท่าํให้เกดิโรคหัดเยอรมนั 

- เช้ือไวรัสทีท่าํให้เกดิโรคเอดส์ 

- เช้ือแบคทเีรีย 

2. ยาหรือสารเคมบีางชนิด 

3. ความผดิปกติของหน่วยพนัธุกรรมหรือยนี 



3. ความผดิปกตขิองหน่วยพนัธุกรรมหรือยนี 

• หลกีเลีย่งการแต่งงานระหว่างเครือญาติ 

• หลกีเลีย่งการอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอาจทําให้

ได้รับสารเคม ี

• หากพบความผดิปกติเพยีงเลก็น้อยควรรีบไป

ตรวจรักษาแต่เน่ินๆ 

• ผู้ท่ีมคีรรภ์ควรฝากครรภ์กบัแพทย์ 
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