พัฒนาการลูกนอยในครรภ

40 สัปดาหทําความรูจัก ลูกนอยในครรภกันดีกวา
สัปดาห 1
หลังจากปฏิสนธิ อสุจิ และไขจะรวมตัวกันเปนหนึ่งเซลล เรียกวาไซโกต ((Zygote)ไซโกต จะเริ่มแบง
ตัวอยางรวดเร็วขณะที่เดินทางไปยังมดลูก
สัปดาห 2 ชวงหลัง 6-7 วันขึ้นไป กลุมไซโกตจะเติบโตไปเปนกอนกลมกลวง เรียกวา บลาสโตซีสต โดยเมื่อยางเขา
สูวันที่ 10 บลาสโตซีสตจะเริม
่ ฝงตัวที่โพรงมดลูก
สัปดาห 3 บลาสโตซีสตมีการแบงตัวเปนทวีคูณแมจะมีขนาดเทาหัวเข็มหมุด และเซลลภายในบลาสโตซีสต จะ
พัฒนาไปเปนตัวออน (Embryo)
สัปดาห 4 เซลลในตัวออนมีการจัดเรียง 3 ชั้น ชั้นนอกพัฒนาเปนผม ขน ผิวหนัง ตอมเหงื่อ เตานม ฟน หูชั้นใน เลนส
ตา ชั้นกลางพัฒนาเปนระบบประสาท โครงกระดูก กลามเนื้อตางๆ เม็ดเลือดแดง มาม หลอดเลือด ชั้นในพัฒนาเปน
ปอด ตับ ตอมไทรอยด ตับออน ทอไต และกระเพาะปสสาวะ
สัปดาห 5 เริ่มพัฒนาหัวใจ และมีหัวใจสี่หอง เริ่มมีการสรางเพดานปาก ขนาดตัวออนจะเทากับผลองุน หัวใจเริ่มตนกอ
ตัวเปนรูปราง สมองและระบบประสาทสวนกลาง กลามเนื้อ และกระดูกกําลังกอตัว
สัปดาห 6 ตัวออนขนาดเทาเมล็ดถัว่ หัวใจเริม
่ เตนดวยอัตราความเร็ว 180 ครั้งตอนาที เร็วกวาผูใหญถึงสองเทา เริ่ม
สรางเปลือกตา หู มือ เทา เริ่มเห็นเคาโครงรอบศีรษะ สวนโคงของไขสันหลัง
สัปดาห 7 เริ่มแยกใหเห็นวามีสองแขนสองขา พัฒนาระบบประสาทดีขึ้น เริ่มมีการเคลื่อนไหวแขนขา ถาตรวจวัดดวย
เครื่องจะเห็นการเคลื่อนไหวของตัวออน แตแมยังไมรส
ู ึก อวัยวะปอด ตับ และไตเริ่มพัฒนา
สัปดาห 8 ระยะนี้จะเรียกวาเปนทารก ยาวประมาณ 1 นิ้ว สมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีหู ปากขยับเปดปดได และ
ศีรษะยังเปนสัดสวนที่ใหญทส
ี่ ด
ุ
สัปดาห 9 ทารกยาวประมาณ 1 นิ้วครึ่ง เริ่มขยับงอตัวไดบาง ระบบประสาทและกระเพาะอาหารพัฒนาอยางรวดเร็ว
และสมองพัฒนามากขึ้นกวาเดิม
สัปดาหที่ 10 ระบบประสาทเริ่มสมบูรณเพียงพอที่จะทําใหทารกเคลื่อนไหวไดมากขึ้น ถุงน้ําคร่ําและอวัยวะทั้งหมดถูก
สรางเรียบรอยแลว
สัปดาหที่ 11 ทารกเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็ว ตับมีพฒ
ั นาการมากขึ้น มีเมตาบอลิซึมของน้ําดีเกิดขึ้นในรางกาย การ
สรางอวัยวะตางๆบนใบหนาสมบูรณ ศีรษะโตขึ้นไดสด
ั สวนกับขนาดของสมอง
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สัปดาห 12 อวัยวะตางๆ เติบโตสมบูรณ เล็บและผมเริ่มงอก ตุมฟนทั้ง 32 ซี่เริ่มสรางขึ้น ระบบการยอยอาหารเริ่ม
ทํางาน ทารกเริม
่ ทําทาขยับปากดูดไดในสัปดาหตอไป ปลายสัปดาหนี้รกพัฒนาจนสมบูรณทําหนาที่แทนถุงไขแดงใน
การนําอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงทารก และเปนที่แลกเปลีย
่ นของเสียจากเลือดทารกไปยังแม
สัปดาหที่ 13 ทารกเติบโตรวดเร็ว โดยอาศัยรกที่เติบโตขึ้นเปนแหลงอาหารและออกซิเจน รกจะพัฒนาเร็วมาก
เพื่อใหทันกับความตองการอาหารเพื่อการเติบโต และยังสรางฮอรโมนหลายตัวที่จําเปนตอการเติบโต
สัปดาหที่ 14 ทารกรับรูเสียง แสง ตอบรับสัมผัสได แขนขาสมบูรณ เริ่มมีควิ้ เสนผม หูใกลเคียงปกติ คอยังเติบโต ไต
เริ่มทํางาน ดูดกลืนน้ําคร่ํา ถายปสสาวะได ชวงทีผ
่ านมาทารกไดรับอาหาร โดยดูดซึมผานผิวหนัง ลําไสเล็กมีการ
พัฒนามากขึ้น และมีการขนสงสารอาหารโดยใชพลังงานของกรดอะมิโน
สัปดาหที่ 15 กระดูกยังหยุนได แตจะเริ่มพัฒนาเพราะมีแคลเซียมมาสะสมใหเปนกระดูกทีแ
่ ข็งขึ้นอยางรวดเร็ว ทารก
จําเปนตองไดรบ
ั ออกซิเจนผานทางรกเพื่อการเติบโต หัวใจแมจึงตองสูบฉีดเลือดมากขึ้นทํางานหนักมากขึ้น เพื่อรองรับ
ปริมาณเลือดทีเ่ พิ่มขึ้น
สัปดาหที่ 16 ทารกดูดหัวแมมือได มีใบหนาใกลเคียงมนุษยมากขึ้น ขนออนขึ้นปกคลุมทั่วตัว รางกาย จะยังไมมี
ไขมัน แตไขมันในรางกายแมและผิวของแม จะชวยรักษาสิ่งแวดลอมในถุงน้ําคร่ําใหทารกอุนสบายได
สัปดาหที่ 17 ทารกเติบโตรวดเร็วมาก มีลําตัวยาวประมาณ 7 นิ้ว น้ําหนักประมาณ 170 กรัม เริ่มแสดงสีหนาตางๆได
เชน บึ้งตึง หนานิ่วคิ้วขมวด หนังตาและคิ้วเริม
่ พัฒนาขึ้น
สัปดาหที่ 18 ทารกเริ่มหายใจเขาออก ดูดกลืนน้ําคร่าํ ผานปอด หากทําอัลตราซาวนดในชวงนี้ก็จะเห็นการเคลื่อนไหว
ของลูกไดชัดเจน ทั้งการเตะ การกํา หรือยึด ลําไสเล็กมีการพัฒนามากขึ้น รางกายยังมีการขนสงสารอาหารในรูปแบบ
กลูโคส
สัปดาหที่ 19 ฟนของทารกกําลังเติบโตอยูใ นปุมเหงือก เซลลสมองเพิ่มขึน
้ อยางรวดเร็วอยางนาทึ่ง ดวยอัตรา
ความเร็ว 50,000-100,000 เซลลตอนาที ไขสันหลังแข็งแกรงแลวในระยะนี้
สัปดาหที่ 20 การเติบโตเริ่มชาลง แตอวัยวะตางๆพัฒนาใหสมบูรณมากขึน
้ ผิวออนนุม เพราะตอมไขมันเริ่มทํางาน
และสรางไขเคลือบ กระเพาะอาหารพัฒนามาก มีการเคลื่อนไหวและมีการหลั่งน้ํายอยเกิดขึ้นในรางกายแลว ตับออนมี
การพัฒนา
สัปดาหที่ 21 ปุมรับรสเริ่มทํางาน ทารกดูดกลืนน้ําคร่าํ ไดในปริมาณมาก ดิน
้ ไดคลอง ทั้งยืดตัว พลิกตัวเพื่อให
กลามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ตาและเปลือกตาพัฒนาสมบูรณ หูพัฒนาขึ้นจึงเริ่มไดยินเสียงนอกครรภ
สัปดาหที่ 22 ทารกเติบโตเพิ่มขึ้นจนขนาดใหญเทาผลสม อวัยวะหูเสร็จสมบูรณ สามารถเรียนรู โตตอบเสียงที่ไดยิน
ทั้งเสียงเพลง เสียงพูดคุย หรือเสียงอื่นๆ การใหฟงดนตรีนี้จะชวยกระตุนเซลลสมองใหพฒ
ั นารวดเร็ว
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สัปดาหที่ 23 แขนขาเริ่มพัฒนาดีขึ้น สามารถกํามือได มองเห็นรายละเอียดของอวัยวะตางๆไดชัดเจน ทัง้ รูปราง
หนาตา นิ้วมือ แขนขา ถากําเนิดในชวงสัปดาหนี้จะมีโอกาสรอดนอย เพราะปอดยังไมเติบโตเต็มที่
สัปดาหที่ 24 เริ่มเปดเปลือกตา หูพฒ
ั นา ขนตาและคิ้วขึ้น หัวใจเตนดังชัด ถุงลมปอดเริ่มพัฒนาสมบูรณ เพื่อเตรียม
หายใจหลังคลอด ถาออกมาชวงนี้ระบบการหายใจคอนขางมีปญหา แตอวัยวะสวนใหญสรางเสร็จแลว ผิวหนังโปรงใส
มองเห็นเสนเลือดฝอยไดชัดเจน ลําไสเล็กมีการพัฒนามากขึ้น และรางกายมีการดูดซึมกรดไขมัน
สัปดาหที่ 25 ทารกมีชวงตื่นและหลับที่เปนเวลา ถาลูกกําเนิดในชวงนี้อาจมีโอกาสรอดชีวต
ิ บาง จะตองใชเวลาหลาย
สัปดาหทจ
ี่ ะควบคุมดูแลอยางเขมงวด
สัปดาหที่ 26 เริ่มมีไขมันสะสมอยูใตผิวหนัง ซึ่งจะชวยหอหุม
 รางกายใหอบอุน ควบคุมอุณหภูมิของทารก ผิวเริ่ม
เปลี่ยนจากลักษณะโปรงใสมาใกลเคียงคนทัว่ ไป สามารถลืมตาขึ้นแลว และกําลังเรียนรูเรือ
่ งการฝกดูดกลืนตอไป เพื่อ
เตรียมพรอมทีจ
่ ะดูดนมจากอกแมหลังคลอด
สัปดาหที่ 27 ทารกมีนา้ํ หนักเพิ่มขึ้น สวนหนึง่ เพราะทารกเติบโตขึ้นมาก อีกสวนหนึ่งเกิดจากปริมาณของน้ําคร่ําที่
เพิ่มขึ้น รอยเหี่ยวยนของผิวจะถูกปกคลุมดวยไข ซึ่งชวยปองกันการสูญเสียความรอนจากรางกาย และชวยบํารุงเคลือบ
ผิวทารกไมใหเหี่ยว เพราะทารกตองนอนแช หรือลอยตัวอยูใ นน้ําคร่ําตลอด
สัปดาหที่ 28 ทารกมีความสามารถในการดูด การอม บางครัง้ อาจเปดตาและสามารถจองมอง ถาคลอดออกมาชวงนี้
จะมีโอกาสเลีย
้ งรอด แตจะตองไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ลูกอัณฑะของทารกเพศชายเริ่มเขาสูถุงอัณฑะแลว มี
ความสามารถในการไดยินเพิ่มขึ้นมาก ถาแมฟงเสียงดนตรีดงั ๆ อาจพบวาทารกเริ่มมีปฏิกริ ย
ิ าตอบสนองโดยเคลื่อนไหว
แขนขาทันที
สัปดาหที่ 29 ทารกเติบโตเพิ่มขึ้น ถาเกิดตอนนี้จะมีโอกาสรอด ลําตัวยาวประมาณ 13 นิ้วครึ่ง มีไขมันเคลือบลําตัว
มากขึ้น ปอดเริ่มมีเซลลและน้าํ หลอลื่นที่เคลือบรอบถุงลมเพื่อชวยในการขยายตัวของถุงลม
สัปดาหที่ 30 ทารกสามารถเรียนรูท
 ศ
ิ ทางไดแลว เมื่อคุณแมลูบครรภไปทางใด ทารกจะตอบรับและเคลื่อนไหวไป
ตามการสัมผัสของคุณแม รอยเหี่ยวยนตามใบหนาและลําตัวจะหายไป ผมงอกขึ้นแลว เปดปดเปลือกตาได ทารกจึงฝก
การมองเห็นอยูเ สมอ ศีรษะและลําตัวเริ่มไดสด
ั สวนใกลเคียงเด็กที่คลอดครบกําหนด ไขกระดูกทั่วรางเริ่มสรางเม็ดเลือด
แดง
สัปดาหที่ 31 ผิวหนังเปลีย
่ นเปนสีชมพูเรื่อ ซึง่ จากเดิมเปนสีแดง เนื่องจากไขมันที่สะสมอยูใตลําตัวนัน
่ เอง ไขมันนี้จะ
กลายเปนพลังงานและรักษาอุณหภูมิรางกายของทารกแรกเกิด ถุงลมภายในปอดกําลังพัฒนา เพื่อเตรียมพรอมหายใจ
หลังคลอด ทารกจะฝกใชกลามเนื้อชวยหายใจเปนจังหวะ
สัปดาหที่ 32 ไขมันสะสมใตผิวหนังจะหนามาก ผมงอกปกคลุมศีรษะหนาแนนขึ้น แตละนิ้วมีความสมบูรณ แตยังไมมี
เล็บนิ้ว ใบหนาเรียบลื่น มีรอยยนเพียงเล็กนอยเทานั้น เริ่มกะพริบตา เพงมองจุดทีส
่ นใจได ปอดยังคงพัฒนาใหสมบูรณ
เต็มที่ เพื่อการหายใจหลังคลอด ถาคลอดในชวงนี้ก็มักจะมีปญหาเรื่องการหายใจ เพราะยังขาดน้ําหลอลืน
่ ปอด แตก็มี
โอกาสรอดสูง
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สัปดาหที่ 33 สัดสวนของอวัยวะมีความใกลเคียงกับทารกแรกคลอด อวัยวะตางๆ สมบูรณเกือบหมดแลว มีน้ําหนัก
เพิ่มขึ้น ระบบการทํางานในรางกายมีความพรอมสมบูรณ สวนใหญจะเริ่มกลับหัวลงสูชองคลอด ทารกจะเคลื่อนตัว
เหยียดแขน หรือขาเตะผนังหนาทองจนนูน
สัปดาหที่ 34 เล็บมืองอกยาวถึงปลายนิ้ว ผมขึ้นดกเต็มศีรษะ มีไขมันสะสมใตผิวเพิ่มขึ้น ทําใหผิวเตงตึงขึน
้ ไขมันจะ
ชวยใหพลังความอบอุนรางกาย ควบคุมอุณหภูมิทารกชวงหลังคลอด
สัปดาหที่ 35 ทารกเติบโตเต็มที่ อาจเคลื่อนไหวชาลงหรือดิ้นนอยลง เพราะขนาดตัวโตคับครรภ จึงทําใหมีพื้นที่
เคลื่อนไหวนอยลง ถาเกิดชวงนี้ตองถูกควบคุมดูแลเขมงวด แตก็ใชเวลาไมนานเหมือนชวงทีผ
่ านมา
สัปดาหที่ 36 ไขมันที่สะสมอยูใตผิวหนังจะมีมากขึ้น เริ่มมีอุจจาระหรือขี้เทา ตับและ ตอมหมวกไตจะสรางฮอรโมนเรง
ความสมบูรณของปอด เพื่อเตรียมการหายใจครั้งแรกหลังคลอด ศีรษะกลับลงมาสูช
 องเชิงกรานเรียบรอยแลว ซึ่งเปน
ตําแหนงเตรียมพรอมสําหรับการคลอด
สัปดาหที่ 37 ทารกเริ่มฝกหายใจ ดูดกลืน การเคลื่อนไหวและการรับรูของทารกเริ่มทํางานประสานกันไดดี ลูก
เตรียมพรอมทีจ
่ ะออกมาสูโลกภายนอกแลว ขนออนนุมปกคลุมทั่วรางกาย
สัปดาหที่ 38 ทารกใกลคลอดแลว โดยขนาดตัวโตพอดีกับขนาดของมดลูก ทารกจะอยูในทาคลอด สวนหัวจะเปน
สวนนําที่จะเปดชองทางคลอดออกมา น้ําหนักยังคงเพิ่มขึ้น และที่วางในมดลูกเหลือนอยมากลงทุกวัน
สัปดาหที่ 39 มดลูกเริ่มหดตัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการคลอด คุณแมอาจนอนไดลาํ บากขึ้น และ
อารมณสับสนแปรปรวน ทั้งตื่นเตน ดีใจที่จะไดพบหนาลูก ทัง้ กังวลไปสารพัด การทําความเขาใจและมีความรูเรื่องการ
คลอดจะชวยใหเบาใจได และการใชหมอนซอนกันหลายใบบนเตียง จะชวยใหคุณแมนอนไดสบายขึ้น
สัปดาหที่ 40 ทารกถึงกําหนดที่จะออกมาสูโ ลกภายนอกในสัปดาหนี้ สวนใหญเด็กที่ครบกําหนดคลอดจะมีน้ําหนัก
โดยเฉลี่ยประมาณ 3 กก. และมีขนาดความยาว 50 ซม.จากหัวถึงปลายเทา ถาผานสัปดาหนี้ไปแลวยังไมคลอด
อยาไดกังวลใจ เพราะทารกมีอต
ั ราการเติบโตและมีพฒ
ั นาการตางกัน
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