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ระบบสืบพันธุเพศหญิง 



ระบบสืบพันธุเพศหญิง (Female Reproductive System) 

 ระบบสืบพันธุเพศหญิงเปนระบบท่ีทำหนาท่ีคลายกับระบบสืบพันธุเพศชาย ซ่ึง

นอกจาก สรางเซลลสืบพันธุคือเซลลไข และสราง hormone เพศหญิงแลว ยังทำ

หนาท่ีดูแลฟูมพักให เซลลไขท่ีผสมติดใหพัฒนากลายเปนตัวออนจนคลอดออกมา 





อวัยวะสืบพันธุภายนอก 

  เนินหัวเหนา (mon pubis) เปนผิวหนังนูนอยูบริเวณเหนือกระดูกหัวเหนา  

(pubic symphysis) เม*อเขาสูวัยสาวจะมีขนงอกข้ึนท่ีบริเวณน้ี 

 แคมใหญ (labia majora) เปนผิวหนังท่ีตอมาจากทางดานลางของเนินหัวเหนา มี

ลักษณะนูนแยกเปน 2 กลีบลงไปบรรจบกันทางดานหลังท่ีบริเวณผีเย็บ 

 แคมเล็ก (labia minora) เปนชั้นผิวหนังท่ียกตัวข้ึนเปนกลีบเล็กๆ สีแดง 2 กลีบ

ทางดานในของแคมใหญ 



 clitoris มีลักษณะเปนตุมเล็กๆ เปนอวัยวะท่ีเทียบไดกับ glans penis ใน 

เพศชาย และมีโครงสรางเปน erectile tissue เชนกัน มีหลอดเลือดและปลาย

ประสาทรับความรูสึกมาเล้ียงเปนจำนวนมาก ดังน้ันหากเกิดการฉีกขาดท่ีบริเวณน้ี 

ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดในขณะคลอด จะทำใหเจ็บ เสียเลือดมาก และเย็บติดไดยาก 



 vestibule เปนบริเวณท่ีอยูระหวางแคมเล็กท้ังสองขาง ต้ังแต clitoris ลงไป

จนถึง fourchette บริเวณน้ีมีรูเปดของทอตางๆ ดังน้ี 

 - รูเปดของทอปสสาวะ (urethral orifice) จะอยูถัดจาก clitoris ราว 1 ซม. 

  - รูเปดของชองคลอด (vaginal orifice) อยูถัดไปอีก มีเย*อพรหมจารียปดอยู 

     - รูเปดของ Bartholin's gland และ paraurethral gland อยางละ 1 คู 



 Bartholin's gland (greater vestibular gland) เปนตอมเล็กๆ ขนาดเทา

เมล็ดถ่ัวเขียวพบอยู 2 ขางของรูเปดของชองคลอด ตอมน้ีเปรียบเทียบไดกับตอม

คาวเปอรในเพศชาย จะใหทอออกมาเปดท่ีบริเวณระหวางเย*อพรหมจารียกับแคมเล็ก 

ทำหนาท่ีสรางเมือกหลอล*น และมีฤทธ์ิเปนดางเพ*อลดความเปนกรดในชองคลอด 



 ฝเย็บ (perineum) เปนบริเวณรูปส่ีเหล่ียม (diamond-shape) โดยลากเสน

ตรงเช*อมตอระหวาง ischial tuberosity ท้ัง 2 ขางจะแบงฝเย็บออกเปนบริเวณ

รูปสามเหล่ียม 2 รูปคือดานหนาเรียก urogenital triangle เปนท่ีต้ังของอวัยวะ

เพศภายนอกท้ังหมด และดานหลังเรียกวา anal triangle จะพบรูเปดของทวาร

หนักอยู บริเวณท่ีอยูระหวางชองคลอดกับทวารหนัก 





อวัยวะสืบพันธุภายใน 

ชองคลอด (vagina) 

 ชองคลอด ต้ังอยูระหวางทวารหนักและทอปสสาวะ ผนังภายในชองคลอดมีลักษณะเปน

รอยยนตามขวาง เรียกวา rugae ทำใหผนังชองคลอดสามารถยืดขยายตัวได บุดวยเย*อบุผิว

ชนิด stratified squamous epithelium ซ่ึงจะมีเซลลชั้นลางเจริญข้ึนมาแทนท่ีเซลลชั้นบนสุด 

ซ่ึงมีการลอกหลุดออกไปบาง ในขณะท่ีมี estrogen สูงจะกระตุนใหเซลลเย*อบุผิวสรางสาร 

glycogen ออกมา เพ*อใหแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในชองคลอดคือ Doderlein bacilli ทำการ

สลายใหกลายเปน lactic acid ทำใหภายในชองคลอดมีสภาพเปนกรด 



รังไข (ovary) 

 รังไข มีอยู 2 ขาง มีลักษณะเปนรูปไขแบน มีขนาด 3 x 1.5 x 1 เซ็นติเมตร 

หนักประมาณ 3 กรัม วางตัวอยูภายในอุงเชิงกรานทางดานหลังของ broad 

ligament โดยมีเย*อบุชองทองยึดระหวางรังไขไวกับ broad ligament เรียกวา 

mesovarium ขอบดานในของ mesovarium จะหนาตัวข้ึนเปนพิเศษเรียก ligament 

of ovary ทำหนาท่ีเช*อมระหวางรังไขกับมดลูก ภายใน mesovarium เปนทางผาน

ของหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงรังไข 



 ทอนำไข (uterine tube, fallopian tube หรือ oviduct) ทอนำไข เปนทอท่ี

วางทอดตัวโคงไปทางดานหลัง อยูตรงขอบดานบนของ broad ligament ซ่ึงเปน

เย*อบุชองทอง 2 ชั้นคลุมอยู ทอนำไขยาวประมาณ 4 น้ิว ปลายดานหน่ึงจะเปดออก 

สูชองทอง (peritonial cavity) สวนปลายอีก ขางหน่ึงเปดเขาสูโพรงมดลูก ทอนำไข 

ทำหนาท่ีเก็บเซลลไขท่ีหลุดออกจากรังไข เปนบริเวณท่ีผสมกันของเซลลไขกับ sperm 

และนำเซลลไขทีผสมติดแลวเดินทางเขาสูโพรงมดลูก 



มดลูก (uterus) 

 มดลูก เปนอวัยวะท่ีมีรูปรางคลายลูกแพรหรือลูกชมพู มีผนังเปนกลามเน้ือเรียบ

หนา ต้ังอยูดานหลังของกระเพาะปสสาวะและดานหนาของทวารหนัก ในระยะท่ีไมต้ัง

ครรภมดลูกจะมีความยาวประมาณ 3 น้ิว กวาง 2 น้ิว หนา 1 น้ิว น้ำหนักประมาณ  

50 - 60 กรัม เม*อต้ังครรภขนาดของมดลูกจะขยายใหญหลายเทาและจะกลับสูสภาพเดิม

หลังคลอด เม*อถึงวัยหมดประจำเดือนมดลูกก็จะเห่ียวเล็กลงตามอิทธิพลของฮอรโมน 



หนาท่ีของมดลูก  

•  เปนแหลงสำรองอาหาร รอรับการฝงตัวของตัวออ 
•  เปนท่ีเจริญเติบโตของทารกจนครบกำหนดคลอด 
•  เปนอวัยวะท่ีดันใหทารกคลอดออกมาได 





วงจรการเจริญของไข (ovarian cycle) 

 เม*อครั้งยังคงเปนตัวออนอยูในครรภมารดาน้ัน ภายในชั้น cortex ของ

รังไขจะมี ovarian follicle หลายลานใบ เม*อเขาสูวัยเจริญพันธุมี ovarian 

follicle เพียง 400,000 ใบ สวนใหญจะฝอไป (atresia) มีเพียง 400 - 500 

ใบเทาน้ันท่ีเติบโตสมบูรณครบวงจร จนพรอมท่ีจะผสมพันธุได ovarian 

follicle ท่ีพบในรังไขมีหลายระยะดังน้ี 



 primodial follicle พบไดต้ังแตยังเปนตัวออนอยูในครรภมารดา ประกอบดวย 

เซลลไข (primary oocyte) และเซลลบริวาร (follicular cell) แบนๆเพียงชั้นเดียว 

growing follicle เปน follicle ท่ีไดรับการกระตุนจาก follicle stimulating 

hormone (FSH) จากตอมใตสมอง ทำให primary oocyte มีขนาดใหญข้ึน และมี

การแบงตัวเพิ่มจำนวนซอนกัน 



 Graafian (mature) follicle เปน follicle ท่ีเจริญเต็มท่ี ระยะน้ี primary 

oocyte จะแบงตัวกลายเปน secondary oocyte ตอมา Graafian follicle จะเคล*อน

ไปท่ีบริเวณผิวของรังไข พรอมท่ีจะหลุดออกจากรังไขเม*อไดรับการกระตุนจากฮอรโมน 

LH เรียกกระบวนการตกไขน้ีวา ovulation เซลลไขท่ีหลุดออกมาจากรังไขเรียกวา 

ovum ประกอบดวย secondary oocyte  ไปรอรับการผสมอยูในปกมดลูก หากเซลล

ไขน้ีไมไดรับการปฏิสนธิภายใน 24 ชั่วโมงก็จะสลายไป  



 corpus luteum หลังจากผนังของ follicle แตกทำให secondary oocyte 

หลุดออกจากรังไขไปแลว เห็นเปนสีเหลือง ภายในรังไขจะเหลือแต follicle เปลาๆ  

จะทำหนาท่ีสราง progesterone และ estrogen ออกมา ซ่ึง progesterone จะมี

ปริมาณท่ีมากกวาเปน แตถาเซลลไขไมไดรับการผสมและฝงตัวภายใน 14 วันหลังจาก

การตกไข corpus luteum ก็จะสลายตัวไป มีเซลลเน้ือเย*อเก่ียวพันเจริญเขาไปแทนท่ี

กลายเปน corpus albican  








