
1 

 

การผสมเทียม (Artificial Insemination) 
               การจะปฏิบติังานผสมเทียมโค จ าเป็นตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักายวภิาคและสรีรวทิยาระบบ
สืบพนัธุ์โคเพศเมีย และเทคนิคการผสมเทียม เพื่อท่ีจะปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

               ระบบสืบพนัธุ์ของโคเพศเมียเป็นระบบท่ีสลบัซบัซอ้น ไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีผลิตไข่ หรือเซลล์
สืบพนัธุ์เพศเมีย สร้างฮอร์โมนหลายชนิดท่ีส าคญัท่ีช่วยใหว้งจรการสืบพนัธุ์เป็นไปตามปกติ และยงัเป็นท่ี
เจริญเติบโตและเป็นแหล่งอาหารของลูกอ่อนขณะตั้งทอ้ง และเม่ือคลอกลูก ระบบสืบพนัธุ์ของโคเพศเมีย 
ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ (integrated endocrine system) 

  

กายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) 

               วชิากายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) เป็นวชิาเก่าแก่สาขาหน่ึงของชีววทิยา  เป็นวชิาท่ีกล่าวถึงรูปร่าง 
และโครงสร้าง (form and structure) ของส่ิงมีชีวติ  วชิากายวภิาคศาสตร์จะมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัวชิา
สรีรวทิยา โดยวชิากายวภิาคศาสตร์จะกล่าวถึงรูปร่าง และโครงสร้างของอวยัวะต่าง ๆ จากนั้นวชิาสรีรวทิยา
จะกล่าวถึงการท างานของโครงสร้างนั้น  ๆ ดงันั้น การท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจถึงวชิาสรีรวทิยา โดยเฉพาะวชิา
สรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุได ้จ  าเป็นตอ้งรู้ถึงวชิากายวภิาค   โดยเฉพาะวชิากายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุก่อนเสมอ  

                ค าวา่ กายวภิาค หรือ Anatomy แยกออกตามรากศพัทไ์ดเ้ป็น Ana = up แปลวา่เพิ่ม และ Tomy 
หรือ Tome = cutting แปลวา่ตดั ดงันั้น   Anatomy จึงแปลไดว้า่ การตดัอีก ซ่ึงหมายถึงการช าแหละ หรือ ตดั
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาถึงรูปร่างหรือโครงสร้างของอวยัวะนัน่เอง 

 

ประโยชน์ของวชิากายวภิาคศาสตร์ 

                1.เพื่อสามารถเรียกช่ืออวยัวะต่าง ๆ ตามศพัทเ์ทคนิคซ่ึงทัว่โลกยอมรับ เพื่อสามารถส่ือความหมาย
ไดเ้ขา้ใจกนั 

                2.เพื่อรู้ต  าแหน่งท่ีตั้งของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
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                3.เพื่อรู้ถึงรูปร่าง ลกัษณะ และองคป์ระกอบของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย 

                4.เป็นพื้นฐานของวชิาสรีรวทิยา (Physiology) 

                5.เป็นพื้นฐานของวชิาอายรุศาสตร์ (Medicine) 

                6.เป็นพื้นฐานของวชิาศลัยศาสตร์ (Surgery) 

                7.เป็นพื้นฐานของวชิาสูติศาสตร์เธนุเวชวทิยาและวทิยาการสืบพนัธุ์ (Obsteric theriology  and 
Gynecology) 

               8.เป็นพื้นฐานของวชิาพยาธิวทิยา (Pathology) 

  

กายวภิาคของระบบสืบพนัธ์ุโคเพศเมยี (Anatomy of the cow reproductive system) 

               ความรู้เก่ียวกบักายวภิาคระบบสืบพนัธุ์ของแม่โค ต าแหน่งท่ีตั้ง รูปร่างลกัษณะ และองคป์ระกอบ 
จะท าใหเ้กิดความคุน้เคยและเขา้ใจ และน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบติัเก่ียวกบัวทิยาการสืบพนัธ์ุต่อไป 
อวยัวะสืบพนัธุ์ของแม่โคท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

               1.รังไข่ (ovary) 

               2.ท่อน าไข่ (oviduct) 

               3.มดลูก (uterus) 

               4.ช่องคลอด (vagina) 

               5.กระพุง้ช่องคลอด (vestibule) 

               6.ปากช่องคลอด (vulva) 
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อวยัวะสืบพนัธ์ุโคเพศเมีย 

  

1.รังไข่ (Ovary) 

               รังไข่ ของโคมี 2 อนั ขา้งซา้ย – ขวา มีรูปร่างค่อนขา้งกลมหรือรี บางคร้ังจะแบน ข้ึนอยูก่บัระยะ
ของวงรอบการเป็นสัด หรือวา่อยูใ่นระยะท่ีมี follicle หรือ corpusluteum (cl)  ขนาดของรังไข่ในโคแต่ละตวั
จะแตกต่างกนัไป ปกติยาวประมาณ 3.2 – 4.2 cm. หนา 1.9-3.2 cm.กวา้ง 1.3- 1.9 cm. แต่ละขา้งหนกั
ประมาณ 10-19 กรัม follicle ท่ีเจริญเตม็ท่ีแลว้มีเส้นผา่ศนูยก์ลาง 8-11.9 mm.และ corpus luteum ท่ีโตตม็ท่ีมี
เส้นผา่ศนูยก์ลางตั้งแต่ 2.5- 3 cm.(Salisbury et al.,1978) 

               รังไข่เป็นอวยัวะสืบพนัธุ์พื้นฐานท่ีส าคญัของเพศเมีย เน่ืองจากท าหนา้ท่ีผลิตเซลลสื์บพนัธ์ุและ
ฮอร์โมนเพศเมีย ในสัตวท่ี์คลอดลูกคร้ังละ 1 ตวั เช่น โค กระบือและมา้ มีการตกไข่คร้ังละ 1 ใบในแต่ละ
รอบการเป็นสัด ส่วนในสัตวท่ี์คลอดลูกคร้ังละหลายตวั เช่น สุกร มีการตกไข่คร้ังละ 10-25 ใบในแต่ละรอบ
การเป็นสัด รังไข่จะแขวนลอยอยูใ่นช่องทอ้ง  ในขณะท่ีสัตวย์งัเป็นตวัอ่อน (embryo) ในมดลูกรังไข่จะมีการ
เจริญเติบโตและมีเซลลอ์ยูภ่ายใน  มีการแบ่งตวัเพิ่มจ านวนของไข่อ่อน (ovum) โดยวธีิการไมโตซีสจนไดไ้ข่
อ่อนจ านวนมากมาย ในระยะต่อมาจะมีการแบ่งตวัแบบไมโอซีสจนได ้oocyte จ านวนหลายลา้นใบ ต่อมา
หลงัจากคลอดออกมา oocyte เหล่าน้ีจะฝ่อและเหลือนอ้ยลงและในช่วงท่ีจะเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์กจ็ะเหลือ
นอ้ยลงไปอีก ท าใหเ้หลือ oocyte ท่ีจะเจริญไปเป็นไข่สุกท่ีรังไข่จ านวนไม่มากนกั แต่กม็ากพอส าหรับการ
ตกไข่ของสัตวใ์นช่วงชีวติ เทียบกบัในระยะแรกท่ีมี oocyte ออกมาเป็นจ านวนลา้นใบ แต่มีการเจริญต่อเพียง
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ไม่ก่ีร้อยใบเท่านั้น oocyte ท่ีเจริญข้ึนท่ีรังไข่จะถูกหุม้ดว้ยเซลลท่ี์เจริญมาจาก germinal epithelium cell 
เรียกวา่ follicular cell ส่วนเซลลอี์กชนิดคือ endocrine cell ไดแ้ก่ theca cell และ interstitial cell ท าหนา้ท่ี
สร้างฮอร์โมน เซลลเ์หล่าน้ีเจริญมาจากชั้นกลางของรังไข่ 

               ในช่วงท่ีสัตวเ์กิด follicular cell จะมาลอ้มรอบ oocyte ไวท้  าใหเ้กิดเป็น primary follicle ซ่ึงจะ
กระจายอยูท่ัว่รังไข่ เม่ือสัตวเ์กิดใหม่ ๆ primary follicle เหล่าน้ีจะเร่ิมจดัตวัโดยมาอยูท่ี่บริเวณผวิของรังไข่
ซ่ึงมีเส้นเลือดมาเล้ียงมาก ท าใหส้ามารถแบ่งรังไข่ออกไดเ้ป็น ๒ ส่วน คือ ชั้นนอก (cortex) และชั้นใน 
(medulla) ชั้นนอกประกอบดว้ย primary follicle ซ่ึงจะเจริญไปเป็น follicle ระยะต่าง ๆ  และเม่ือเกิดการตก
ไข่แลว้จะเจริญเป็น corpus luteum ต่อไป ชั้นนอกสุดของผนงัชั้น cortex คือเยือ่พื้นผวิและถดัลงมาคือชั้น
เน้ือเยือ่เก่ียวพนั tunica albuginia  ถดัชั้นน้ีลงไปจะเป็นเน้ือของรังไข่ ซ่ึงเป็นชั้นท่ีท าหนา้ท่ีส าคญั ๆ เพราะ
มี  follicle และ กลุ่มเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมน ชั้นในของรังไข่ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่เก่ียวพนัชนิด 
fibroelastic เส้นเลือด และเส้นประสาทต่าง ๆ ซ่ึงมาหล่อเล้ียงรังไข่ไดโ้ดยเขา้มาทางขั้วของรังไข่ 

 

โครงสร้างของรังไข่ 
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2.ท่อน าไข่ (oviduct) 

               มีลกัษณะเป็นท่อมี 1 คู่ แขวนลอยอยูใ่นช่องทอ้งโดยยดึอยูก่ลบั mesosalpinx  ปลายท่อมาเปิด
บริเวณใกลก้บัรังไข่ เพื่อรองรับไข่ท่ีตกจากรังไข่ใหเ้ดินทางเขา้ในท่อน าไข่ และอีกดา้นหน่ึงจะต่อกบัปลายปี
กมดลูก ท่อน าไข่มีหนา้ท่ีในการน าไข่และตวัอสุจิดว้ยในเวลาเดียวกนั ซ่ึงการน าไข่และตวัอสุจิเป็นการน าใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม นอกจากนั้นท่อน าไข่ยงัเป็นต าแหน่งท่ีเกิดการปฏิสนธิของไข่และตวัอสุจิ และเป็นท่ีให้
ตวัอ่อนแบ่งตวัในระยะแรกก่อนท่ีจะเดินทางไปยงัมดลูก 

               ท่อน าไข่ประกอบดว้ย ชั้นของเซลล ์3 ชั้น คือ ชั้นนอกหรือ tunica serosa จะมีเน้ือเยือ่เก่ียวพนัอยู่
มาก ชั้นกลางหรือ tunica muscularis ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือเรียบ ชั้นในหรือ tunica mucosa ประกอบดว้ย
เซลลบุ์ผวิชนิดท่ีสร้างสารคดัหลัง่และเซลลช์นิดมีขน (cilia) เซลลส์ร้างสารคดัหลัง่มีหนา้ท่ีสร้างของเหลว
หลัง่เขา้ในท่อเพื่อน าไข่และอสุจิ ส่วนพวกเซลลท่ี์มีขนจะท าหนา้ท่ีโบกพดัใหไ้ข่หรือตวัอสุจิเดินทางไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ  ท่อน าไข่ เป็นท่อเลก็ ๆ ท่ีคดเค้ียว มีเส้นผา่ศนูยก์ลางประมาณ 2 mm. ยาวประมาณ 20- 35 
cm.(Salisbury et al.,1978) ท่อน าไข่แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

               1.infundibulum เป็นส่วนท่ีใกลก้บัรังไข่โดยมีส่วนท่ีเรียกวา่ปากแตร (fimbria) ลกัษณะคลา้ยน้ิว
มืออยูร่อบ ๆ ปากท่อท่ีขยายใหญ่จะห่อหุม้ส่วนหน่ึงของรังไข่ไว ้เม่ือไข่ตก fimbria จะท าหนา้ท่ีปัดใหไ้ข่ท่ี
ตกเขา้ไปในช่องท่อน าไข่ 

               2.ampulla เป็นส่วนโป่งของท่อน าไข่ต่อจาก infundibulum ส่วนของ ampulla จะยาวประมาณ
คร่ึงหน่ึงของท่อน าไข่ทั้งหมด มีขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางประมาณ 3-5 mm. ภายในมีหลืบตามยาวอยู ่20-40 
หลืบ ท าใหภ้ายในท่อมีพื้นท่ีผวิมากข้ึน เซลลเ์ยือ่บุส่วนใหญ่เป็นเซลลท่ี์มีขนและมีบางเซลลผ์ลิตสารคดัหลัง่ 
เซลลข์นจะช่วยในการพดัโบกไข่ใหเ้ดินทางไปท่ีมดลูก 

               3.isthmus เป็นส่วนท่ีคอดท่ีสุดและต่อกบัปีกมดลูก ส่วนต่อของส่วน isthmus กบั ampulla เป็น
ต าแหน่งท่ีเกิดการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ ซ่ึงบริเวณส่วนต่อน้ีจะท าหนา้ท่ีชะลอการเดินทางของไข่ท่ีตกจาก
รังไข่ใหอ้ยูบ่ริเวณน้ีหลายชัว่โมง ท าใหมี้โอกาสในการปฏิสนธิมากข้ึน ท่อส่วน isthmus มีเส้นผา่ศนูยก์ลาง
ประมาณ 0.5 – 1.5 mm. และมีผนงักลา้มเน้ือเรียบหนากวา่ มีหลืบอยูป่ระมาณ 4-8 หลืบ isthmus มีลกัษณะท่ี
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ส าคญัคือมีเซลลห์ลัง่สารคดัหลัง่มากกวา่เซลลข์น เพื่อหลัง่สารคดัหลัง่ช่วยในการเดินทางของไข่และใชข้น
ในการท าใหอ้สุจิหรือไข่เดินทางไดน้อ้ย isthmus ท าหนา้ท่ีน าอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีไดไ้ปยงัต าแหน่งปฏิสนธิ 
ขณะเดียวกนักก็รองอสุจิท่ีตายแลว้ไว ้

 

  

ท่อน าไข่ส่วนต่าง ๆ 

  

3.มดลูก (uterus) 

               สัตวโ์ดยทัว่ไปมีมดลูกยาวตั้งแต่ 35-60 cm. ในสุกร แพะ แกะ มีปีกมดลูกกินเน้ือท่ีร้อยละ 80-90 
ของความยาวมดลูกทั้งหมด ส่วนในมา้กินเน้ือท่ีเพียงคร่ึงหน่ึง  มดลูกท าหนา้ท่ีส าคญัในการใหอ้าหารแก่ตวั
อ่อนและลูกในครรภ ์ก่อนท่ีตวัอ่อนจะฝังตวักบัมดลูก ตวัอ่อนไดรั้บอาหารจาก 1) ไข่แดงในตวัอ่อนเอง 2) 
สารท่ีหลัง่จากชั้นเยือ่เมือกของมดลูก  เม่ือตวัอ่อนฝังตวัแลว้ทั้งอาหารและของเสียจะถูกถ่ายเทระหวา่งแม่
โดยผา่นทางรก มดลูกประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

               1.ปีกมดลูก (horn of uterus) 

               2.ตวัมดลูก (body of  uterus) 
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               3.คอมดลูก (cervix)  

               มดลูก มีลกัษณะเป็นท่อประกอบดว้ยเยือ่บุภายในมดลูก (endometrium) และชั้นนอกท่ีเป็น
กลา้มเน้ือเรียบ (myometrium) ประกอบดว้ยกลา้มเน้ือเรียบบาง ๆ 2 ชั้น วางตวัตามแนวยาวและกลา้มเน้ือ
เรียบชั้นท่ีหนากวา่จะกวางตวัตามแนวขวาง  ฮอร์โมน estrogen มีผลท าใหช้ั้น myometrium แขง็ตวัข้ึน 
(tone) สามารถคล าตรวจพบไดใ้นขณะท่ีโคเป็นสัด ส่วนฮอร์โมน progesteroneจะมีผลท าใหช้ั้นกลา้มเน้ือน้ี
อ่อนตวัลง  ส่วนเยือ่บุชั้นในสุดเรียกวา่ endometrium ชั้นน้ีมีต่อมต่าง ๆ และท่อต่าง ๆ อยูม่าก ต่อมและท่อ
เหล่าน้ีจะตอบสนองต่อฮอร์โมน estrogenและ progesterone โดยฮอร์โมน estrogen ท าใหมี้เส้นเลือดมาหล่อ
เล้ียงชั้น endometrium มากข้ึนท าใหช้ั้นน้ีหนาตวัข้ึนและกระตุน้ใหมี้การเจริญของต่อมต่าง ๆ ในบริเวณน้ี 
ส่วนฮอร์โมน progesterone ท าใหต่้อมต่าง ๆ ท่ีเจริญข้ึนนั้นขดป็นเกลียวแตกก่ิงกา้นสาขามากข้ึน ผลของ
ฮอร์โมนทั้งสองท่ีท างานร่วมกนัท าใหม้ดลูกพร้อมท่ีจะรับการฝังตวัของไข่ท่ีไดรั้บการปฏิสนธิแลว้ หลงัจาก
นั้นตวัอ่อนจะมาฝังตวักบัชั้น endometrium โดยการแนบชิดระหวา่งผนงัเยือ่บุตวัอ่อนกบั endometrium  เกิด
กระบวนการสร้างรกข้ึนเรียกวา่ placentation โดยตวัอ่อนจะไดรั้บอาหารทางรกและสามารถถ่ายเทของเสีย
ผา่นทางรกไดเ้ช่นกนั  
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คอมดลูก มดลูก ปีกมดลูก 

 คอมดลูก (Cervix) 

               เป็นอวยัวะท่ีเช่ือมต่อระหวา่งมดลูกกบัช่องคลอด เปรียบเสมือนประตูเขา้ไปสู่มดลูกเป็นทางผา่น
ของตวัอสุจิเขา้ไปในมดลูกเพื่อผสมกบัไข่ท่ีบริเวณท่อน าไข่ และเป็นทางผา่นของลูกในขณะเกิดการคลอด 
ลกัษณะของคอมดลูกมีโครงสร้างคลา้ยหูรูด ผนงัหนา มีช่องภายในท่อเลก็แคบ ในสุกรช่องภายในคอมดลูก
มีลกัษณะเป็นเกลียวเพื่อรองรับใหพ้อดีกบัปลายอวยัวะเพศพ่อสุกรในขณะผสมพนัธุ์ ในสัตวโ์ดยทัว่ไปมี
ขนาดยาว 5-10 cm.เส้นผา่ศนูยก์ลาง 2-5 cm. 

               ตามปกติคอมดลูกจะปิดสนิทเพื่อป้องกนัการติดเช้ือเขา้ในมดลูก และจะเปิดเม่ืออขณะคลอดและ
ในระยะการเป็นสัด มีการหยอ่นคลายตวัเลก็นอ้ยเพื่อใหอ้สุจิสามารถเคล่ือนผา่นเขา้ไปในตวัมดลูกได ้
ลกัษณะท่อภายในคอมดลูกของโค แพะและแกะ มีลกัษณะเป็นหลืบวงแหวนช่วยในการป้องกนัการติดเช้ือ
จากภายนอก คอมดลูกจะหลัง่เมือกออกมาในขณะเป็นสัด น ้าเมือกจากคอมดลูกมีลกัษณะเฉพาะเป็นรูปใบ
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เฟิร์นเม่ือตรวจดว้ยการ smear เมือกบนกระจกใส ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  เมือกมีความยดืหยุน่ และมีความ
เหนียว จะไม่พบลกัษณะใบเฟิร์นในเมือกท่ีหลัง่ออกมาในช่วงท่ีไม่เป็นสัดหรือในช่วงของการตั้งทอ้งซ่ึง
ในช่วงน้ีมีระดบัฮอร์โมน progesterone สูง 

               เน้ือเยือ่ชั้นนอกของคอมดลูกเป็นชั้น serosa ส่วนชั้นกลางเป็นชั้นเน้ือเยือ่เก่ียวพนัธุ์มีกลา้มเน้ือเรียบ
แทรกอยู ่ท าใหค้อมดลูกมีลกัษณะค่อนขา้งแขง็ไม่มีความยดืหยุน่ ชั้นในสุดเป็นชั้นเยือ่เมือกซ่ึงมีเซลลใ์น
กลุ่มท่ีสร้างสารคดัหลัง่อยูเ่ป็นส่วนใหญ่ เม่ือestrogen ในเลือดสูงข้ึนจะท าใหค้อมดลูกเปิดช่วงของการเป็น
สัด ส่วนในขณะท่ีเกิดการคลอดนั้น estrogen ท างานร่วมกบั relaxin จะท าใหค้อมดลูกเปิดกวา้งมากข้ึนเพื่อ
สะดวกในการคลอด  การท่ีคดมดลูกเปิดจะท าใหโ้อกาสท่ีเช้ือจะผา่นเขา้ไปในมดลูกได ้แต่คอมดลูกกมี็การ
หลัง่เมือกท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือโรคได ้ ท าใหเ้ป็นการป้องกนัการติดเช้ืออีกทางหน่ึง 

               คอมดลูกท าหนา้ท่ีส าคญัคือ การน าตวัอสุจิเขา้ไปยงัมดลูก โดยการหลัง่น ้าเมือกท่ีเหมาะสมใหต้วั
อสุจิสามารถแทรกผา่นเขา้ไปในมดลูกได ้และเป็นแหล่งกกัเกบ็ตวัอสุจิไวต้ามหลืบแลว้ค่อย ๆ ปล่อยตวัอสุจิ
เขา้ไปยงัมดลูก แต่กมี็ตวัอสุจิบางส่วนท่ีติดอยูภ่ายในหลืบ การท่ีคอมดลูกกกัเกบ็ตวัอสุจิไวเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ตวัอสุจิเดินทางไปยงัต าแหน่งท่ีเกิดการปฏิสนธิมากเกินไป และกกัเกบ็ตวัอสุจิท่ีมีลกัษณะไม่สมบูรณ์ไม่ให้
ผา่นเขา้ไปในมดลูกได ้

               ในช่วงท่ีสัตวต์ั้งทอ้งเมือกจากคอมดลูกจะเหนียวขน้เป็นลกัษณะคลา้ยสาคูอุดขวางทางเขา้ไวเ้ป็น
การป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึนหรือป้องกนัเช้ือโรค ถา้หากน าเมือกน้ีออกอาจท าใหเ้กิดการแทง้ได ้

               ส่วนปลายของคอมดลูกจะเปิดเขา้สู่ช่องคลอด ดา้นท่ีติดกบัช่องคลอด เรียกวา่ external os ส่วนดา้น
ท่ีติดกบัตวัมดลูก เรียก internal os  คอมดลูกเป็นส่วนส าคญัส าหรับการผสมเทียม เพราะเป็นจุดท่ีจะตอ้ง
สอดปืนผสมเทียมผา่นเขา้ไป 
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 ลกัษณะภายในคอมดลูก 

4.ช่องคลอด (Vagina) 

               ช่องคลอดเป็นอวยัวะท่ีต่อจากคอมดลูก มีลกัษณะเป็นท่อผนงับางและมีความยดืหยุน่ ช่องคลอดใน
โคและมา้ยาวประมาณ 25-30 cm. ในแพะ แกะและสุกร ยาวประมาณ 10-15 cm. ผนงัช่องคลอด
ประกอบดว้ยชั้น serosa ชั้นกลา้มเน้ือและเยือ่บุผวิ ในชั้นบุผวิประกอบไปดว้ยเยือ่บุผวิท่ีมีต่อมต่าง ๆ 
เลก็นอ้ย ลกัษณะเซลลเ์ป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นเท่าซอ้นกนัหลายชั้น ยกเวน้ในโคซ่ึงมีคิวมสัเซลลป์ะปนอยูบ่า้ง
ในส่วนตน้ ๆ ในบริเวณท่ีต่อมาจากส่วนมดลูกและมกัไม่ซอ้นกนัเป็นชั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมีฮอร์โมน
estrogen มาเล้ียงบริเวณน้ีปริมาณนอ้ย ในชั้นกลา้มเน้ือมีเส้นเลือดมาหล่อเล้ียงจ านวนมาก มีเส้นประสาท
เจริญดีและมีทั้งเยือ่เก่ียวพนัชนิดหนาและหลวม ๆ ปนอยู ่ช่องคลอดเป็นส่วนส าคญัท่ีมีบทบาทมากในขณะท่ี
สัตวก์  าหลงัผสมพนัธุ์ โดยเป็นส่วนท่ีรองรับอวยัวะเพศผู ้และเม่ือมีการหลัง่น ้าเช้ือออกมา ช่องคลอดกเ็ป็น
ส่วนท่ีเกบ็น ้าเช้ือนั้นรวมไวโ้ดยมีตวัอสุจิส่วนหน่ึงเคล่ือนผา่นคอมดลูกเขา้ไป และส่วนท่ีเหลือจะเป็นส่วนท่ี
ช่องคลอดเกบ็ส ารองไว ้นอกจากนั้นช่องคลอดยงัท าหนา้ท่ีเป็นช่องทางส าหรับใหลู้กสัตวค์ลอดผา่นในขณะ
เกิดการคลอดลูก 
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ลกัษณะภายในของช่องคลอดโค 

  

5.กระพุ้งช่องคลอด (Vestibule)   

               ส่วนท่ีเป็นกระพุง้ช่องคลอด (Vestibule) จะเป็นส่วนสั้น ๆ มีความยาวเพียง 2-5 cm. ปลายดา้นใน
ของส่วนท่ีเป็นกระพุง้ จะต่อกบัช่องคลอด (Vagina) บริเวณท่ีเป็นรอยต่อระหวา่งกระพุง้ช่องคลอด 
(Vestibule) และช่องคลอด (Vagina) จะมีรูเปิดของท่อปัสสาวะ ดงันั้น เวลาท่ีสัตวปั์สสาวะออกมา น ้า
ปัสสาวะจะผา่นส่วนท่ีเป็นกระพุง้ช่องคลอด (Vestibule)  และออกจากร่างกายแม่โคทางปากช่องคลอด 
(Vulva) 

               กระพุง้ช่องคลอด (Vestibule)  จะมีต่อมผลิตน ้าเมือกจ านวนมาก ต่อมเหล่าน้ี จะท าหนา้ท่ีผลิตน ้า
เมือก ซ่ึงมีลกัษณะเหนียวใส โดยจะหลัง่ออกมาในขณะท่ีโคแสดงอาการเป็นสัด ส่วนมุมดา้นล่างของกระพุง้
ช่องคลอด จะมีปุ่ม clitoris  เป็นปุ่มท่ีมีเส้นประสาทมาหล่อเล้ียงมากท าใหไ้วต่อการสัมผสั  เม่ือเวลาโคผสม
พนัธ์ุอวยัวะเพศเพศผู ้(penis) จะผา่นปุ่มน้ีท าใหม้ดลูกโคมีการบีบตวัเพื่อดูดน ้าเช้ือเขา้ไป 
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กระพุง้ช่องคลอด 

  

6.ปากช่องคลอด (Vulva) 

               ปากช่องคลอด (Vulva) เป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกตวัโค 
ประกอบดว้ยแคม (labia) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกลีบใหญ่ ๆ 2 กลีบประกบกนั   โดยกลีบทั้งสองจะเช่ือมกนั
ทางดา้นบนและล่าง กลีบใหญ่ดา้นนอกเรียกวา่ labia majora ในโคเพศเมียท่ีโตเตม็ท่ีจะยาวประมาณ 10 
cm. ถา้เปิดขา้งนอกออกจะพบวา่มีกลีบเลก็อีก 2 กลีบอยูด่า้นใน  เรียกวา่ labia  minora  ปากช่องคลอดจะ
เป็นทางผา่นของอวยัวะเพศผูใ้นขณะผสมพนัธุ์และเป็นทางออกของน ้าปัสสาวะ  

               ผวิดา้นในของ labia majora มีต่อม sebaceous gland และต่อม tubular gland จ านวนมากมีไขมนั
แทรกอยู ่มีเน้ือเยือ่ท่ียดืหยุน่ได ้มีกลา้มเน้ือเรียบเป็นชั้นบาง ๆ แทรกอยู ่และมีโครงสร้างของพื้นผวิภายนอก
คลา้ยกบัโครงสร้างของผวิหนงั ส่วน labia minora มีเน้ือเยือ่เก่ียวพนัคลา้ยฟองน ้าและพื้นผวิมีต่อม 
sebaceous gland อยูเ่ป็นจ านวนมาก labia minora เปรียบไดก้บัหนงัหุม้อวยัวะสืบพนัธุ์เพศผู ้ส่วน labia 
majora เทียบไดก้บัหนงัหุม้อณัฑะ 
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สรีรวทิยาของระบบสืบพนัธ์ุโคเพศเมยี (Physiology of the cow reproductive system) 

               สรีรวทิยาของระบบสืบพนัธ์ุ (reproductive physiology) เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยระบบกลไกการท างาน
ของอวยัวะสืบพนัธุ์ต่าง ๆ ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและส าคญั ท่ีตอ้งเรียนรู้และตอ้งท าความเขา้ใจ คือ ระบบต่อม
ไร้ท่อ (endocrine gland) และ ฮอร์โมน (hormone) เน่ืองจากเป็นพื้นฐานของกลไกการท างานของระบบ
สืบพนัธ์ุ 

               ต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) คือ ต่อมท่ีไม่มีท่อ ท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ ไปมีผลกระตุน้ 
หรือยบัย ั้งใหอ้วยัวะภายในร่างกายท าหนา้ท่ี หรือเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีตามชนิดของฮอร์โมนนั้น ๆ ต่อมไร้ท่อ
มีอยูห่ลายต่อมทัว่ร่างกาย เช่น ต่อมใตส้มอง (pituitary gland) ต่อมหมวกไต (adrenal gland) ต่อมธยัรอยด ์
(thyroid gland) เป็นตน้ 

               ฮอร์โมน (hormone) คือ สารท่ีหลัง่ออกมาจากต่อมไร้ท่อ และเดินทางไปยงัอวยัวะเป้าหมายโดย
ทางกระแสเลือดหรือทางน ้าเหลือง กระตุน้ใหอ้วยัวะเป้าหมายท าหนา้ท่ีตามชนิดของฮอร์โมนนั้น ๆ 
ฮอร์โมนของระบบสืบพนัธุ์ท าหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมวงรอบการเป็นสัด การตกไข่ การปฏิสนธิ 
การเตรียมมดลูกเพื่อรองรับการฝังตวั การรักษาสภาพการตั้งทอ้ง การคลอด การเจริญของเตา้นมและการ
หลัง่น ้านม 

  

ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland ) 

               ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองแบ่งไดเ้ป็น 2 พวก คือ ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ (anterior 
pituitary gland) และฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหลงั (posterior pituitary gland )  ฮอร์โมนจากทั้ง 2 ส่วน
เป็นฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสืบพนัธุ์และมีฮอร์โมนท่ีท างานในระบบอ่ืน ๆ ปนอยูด่ว้ย 
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hypothalamus และ pituitary gland 

               ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (Gonadotropin hormone) คือฮอร์โมนท่ีมีฤทธ์ิต่อต่อมเพศ ฮอร์โมน 
gonadotropin ท่ีมีอยูใ่นต่อมใตส้มองส่วนหนา้นั้นมี 2 ชนิด คือ 

               1.Luteinizing hormone (LH) มีฤทธ์ิกระตุน้ท าใหเ้กิดการตกไข่ในเพศเมีย ในเพศผูจ้ะมีฤทธ์ิ
กระตุน้ leydic cell หรือinterstitial cell ท่ีอยูใ่นอณัฑะ ดงันั้นจึงไดช่ื้ออีกอยา่งหน่ึงวา่ Interstitial cell 
stimulating hormone (ICSH) 

               2.Follicle stimulating hormone (FSH) มีฤทธ์ิกระตุน้การเจริญของ follicle ท าให ้follicle 
เจริญเติบโตข้ึนโดยมีการขยายใหญ่ของ follicle มีฮอร์โมน estrogen เกิดข้ึนในช่องวา่งของ follicle ไข่อ่อนท่ี
อยูใ่น follicle จะถูกกระตุน้ใหเ้จริญข้ึนดว้ย และยงัมีส่วนช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการตกไข่ เน่ืองจากท าใหมี้การ
สะสมของ estrogen ในช่องวา่งของ follicle ดนัใหผ้นงัของ follicle โปร่งและบางมากจนแตกออกเกิดการ
ตกไข่ และยงัช่วยในการสร้าง corpus luteum และกระตุน้ใหเ้กิดการหลัง่ฮอร์โมนจาก corpusluteum ดว้ย 

               เม่ือสัตวเ์จริญเติบโตไปถึงขั้นหน่ึง FSH จะกระตุน้ให ้follicle ท่ีรังไข่ค่อย ๆ เจริญข้ึน ซ่ึงมีการ
เจริญ 2 แบบ คือ เจริญแลว้ฝ่อไปและเจริญแลว้มีการตกไข่  FSH จะกระตุน้การเจริญของ follicle ใน
ระยะแรก ๆ และยงัช่วยใหเ้กิดการสะสมของ estrogen ภายใน follicle ท าใหเ้กิดการสร้างตวัรับ (recepter) 
ส าหรับ FSH และ LH ของ granulosa cell ท่ีอยูใ่น follicle ท าให ้FSH และ LH ท่ีหลัง่ออกมามีท่ีจบัใน 
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follicle ดงันั้นจึงท าให ้FSH และ LH ออกฤทธ์ิไดดี้ข้ึน ทั้ง FSH และ LH จะช่วยกระตุน้ follicle ใหห้ลัง่
estrogen ออกมา เม่ือ follicle เจริญข้ึน มีการสะสม estrogen ในช่องวา่งของ follicle มากข้ึนเร่ือย ๆ จนกระ
ทั้งก่อนท่ีจะตกไข่ประมาณ 3 วนั จะเกิดการหลัง่ LH จากต่อมใตส้มองออกมาและมีผลต่อ follicle ใหเ้กิด
การตกไข่ข้ึน หลงัจากตกไข่แลว้ LH จะกระตุน้ granulosa cell ใหเ้จริญเป็น luteal cell ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ 
corpusluteum การท่ี granulosa cell กลายเป็น corpus luteumเกิดจากการท างานร่วมกนัของฮอร์โมนหลาย
ชนิด ดงัน้ี 

               FSH และ Estrogen กระตุน้การเจริญของ granulosea cell ใหมี้มากพอเพื่อเจริญไปเป็น corpus 
luteum ต่อไป  บริเวณน้ีมีความสามารถในการตอบสนองต่อฮอร์โมน LH ไดโ้ดยการสร้างตวัรับ LH และ
ตวัรับ FSH ท่ี granulosa cell ดงันั้นจึงท าใหฮ้อร์โมน FSH และ LH ออกฤทธ์ิไดเ้ตม็ท่ี  และสามารถท่ีจะ
สร้างฮอร์โมน progesterone ต่อไปจากฤทธ์ิของ LH 

               LH นั้นนอกจากมีผลในการกระตุน้ใหเ้กิดการตกไข่แลว้ ยงัช่วยในการกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างส
เตียรอยดฮ์อร์โมนและยงักระตุน้ใหไ้ข่เจริญเติบโตเตม็ท่ี LH จะควบคุมปริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงรังไข่โดย
พบวา่เลือดท่ีไปเล้ียงรังไข่ของแกะท่ี corpus luteum เจริญอยูน่ั้นมีความสัมพนัธ์ควบคู่ไปกบัระดบัของ 
progesterone ในเลือด เม่ือใหซี้ร่ัมท่ีมีสารต่อตา้น LH เขา้ไปในตวัสัตวจ์ะท าใหเ้ลือดท่ีไปเล้ียงรังไข่ลดลง
และระดบัของ progesterone ในเลือดลดลงดว้ย แต่ถา้ใหซี้ร่ัมท่ีมี LH อยูก่จ็ะท าใหเ้ลือดท่ีไปเล้ียงรังไข่มาก
ข้ึนและมีระดบัของ progesterone ในเลือดมากข้ึน ดงันั้นเม่ือ LH ในร่างกายมากกจ็ะท าใหเ้ลือดไปเล้ียงรังไข่
มากข้ึน เป็นการช่วยใหc้orpus luteum เจริญไดดี้ข้ึนและจะสร้าง progesterone ออกมาไดดี้ข้ึนนั้นเอง 

               ในสัตวเ์พศผู ้จะไดรั้บอิทธิพลจาก gonadotropin ซ่ึงจะการกระตุน้ใหเ้กิดการสร้างสเตียรอยด์
ฮอร์โมน การสร้างอสุจิ และการสร้าง androgen binding protein หรือ ABP   ฮอร์โมน LH ท่ีพบในสัตวเ์พศผู ้
มีฤทธ์ิต่อ leydic cell ท่ีอยูใ่นอณัฑะ กระตุน้ใหเ้กิดการหลัง่ testosterone ออกมา ส่วน FSH นั้นยงัไม่ทราบ
แน่ชดัวา่มีผลต่อการสร้างอสุจิหรือไม่ แต่คาดวา่จะเป็นตวัท่ีจ  าเป็นในการเร่ิมสร้างตวัอสุจิในขณะท่ีก าลงัเป็น
หนุ่ม 

               FSH ในสัตวเ์พศผูน้ั้นมีบทบาทท่ีส าคญัคือ จะไปมีผลโดยตรงต่อท่อ semniferous tubule ท่ีผลิต
อสุจิซ่ึง FSH จะกระตุน้sertori cell ใหห้ลัง่ ABP ออกมา ABP น้ีจะเป็นโปรตีนท่ีมีหนา้ท่ีในการจบักบั 
testosterone ดงันั้นจึงพบฮอร์โมนตวัน้ีอยูม่ากในท่อseminiferous tubule นอกจากนั้นยงัคาดกนัวา่ FSH จะมี
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ผลต่อการท าให ้spermatid หลุดออกจาก sertori cell กลายเป็นตวัอสุจิอยูใ่นช่องวา่งภายในของท่อ 
seminiferous tubule 

               โปรแลกติน (prolactin) เป็นฮอร์โมนท่ีมีผลการท างานหลายดา้น ดงันั้นจึงจดัอยูใ่นพวกฮอร์โมนท่ี
เก่ียวกบักระบวนการเผาผลาญมากกวา่ท่ีจดัอยูใ่นพวก gonadotropin หนา้ท่ีส าคญัของ prolactin คือ หนา้ท่ี
เก่ียวกบัการสืบพนัธุ์ ช่วยในการรักษาสภาพของ corpus luteum และช่วยรักษาสภาพการใหน้มเพื่อเล้ียงลูก
อ่อน นอกจากนั้นยงัส่งเสริมการเจริญเติบโต ความสมดุลของเกลือแร่ และมีฤทธ์ิเสริมการท างานของส
เตียรอยดฮ์อร์โมน 

  

ฮอร์โมนอืน่จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (Anterior pituitary gland)  

               นอกจาก FSH ,LH และ Prolactin ท่ีหลัง่จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้แลว้ ฮอร์โมนอีกส่วนหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัอยา่งมากต่อระบบสืบพนัธุ์ คือ Growth hormone (GH) หรือ Somatotropin hormone ( STH) , 
Thyroid stimulating hormone (TSH) และ Adrenocorticotropic hormone ( ACTH) 

               Growth hormone (GH) หรือ Somatotropin hormone ( STH)  เป็นฮอร์โมนท่ีมีผลกระทบต่อ
ระบบสืบพนัธุ์เน่ืองจากท าหนา้ท่ีในการช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต จึงมีผลต่อระบบสืบพนัธุ์โดยตรง GH ท า
ใหมี้การเจริญของเน้ือเยือ่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยในกระบวนการเผาผลาญแป้ง ไขมนั และโปรตีน 
นอกจากนั้นยงัช่วยในการเจริญเติบโตของเตา้นม (mammary gland) ท าใหก้ระบวนการสร้างน ้านมด าเนิน
ไปอยา่งราบร่ืน 

               Thyroid stimulating hormone (TSH)  ท าหนา้ท่ีกระตุน้ใหต่้อมไทรอยดห์ลัง่ฮอร์โมน thyroxin 
และฮอร์โมนtriiodothyronine ออกมา ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดน้ีมีผลในการควบคุมอตัราการเผาผลาญพลงังาน
โดยทัว่ไปของร่างกาย ดงันั้นจึงมีผลกระทบต่อกระบวนการในการสืบพนัธุ์ดว้ย พบวา่ฮอร์โมนจากต่อม
ไทรอยดอ์าจมีความส าคญัต่อระบบสืบพนัธุ์มากโดยเฉพาะในขณะท่ีสัตวเ์พศเมียตั้งทอ้ง และมีการ
เจริญเติบโตของตวัอ่อน ทั้งน้ีพบวา่ในแม่แกะท่ีตั้งทอ้งนั้นเม่ือตดัเอาต่อมไทรอยดอ์อกไปจะท าใหเ้กิดความ
ผดิปกติอยา่งรุนแรงต่อลูกอ่อนในทอ้ง 
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               Adrenocorticotropic hormone ( ACTH)   ท าหนา้ท่ีกระตุน้ต่อมหมวกไตส่วนนอก (adrenal 
cortex) ใหส้ร้างและหลัง่ฮอร์โมน 2 ชนิด คือ glucoocrticord และ  mineralocorticoid  ซ่ึงฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิด
น้ีท าหนา้ท่ีควบคุมการเผาผลาญน ้าตาลกลูโคส และความสมดุลออสโมติก (osmotic balance) และยงัมี
บทบาทส าคญัเก่ียวกบัการคลอดในระยะแรกดว้ย 

  

สเตียรอยด์ฮอร์โมนจากอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

               ฮอร์โมนท่ีสร้างจากอวยัวะสืบพนัธุ์ ท่ีมีไขมนัเป็นส่วนประกอบ เรียกวา่ steroid การสร้างฮอร์โมน
จากอวยัวะสืบพนัธุ์ เร่ิมจากการเปล่ียนแปลงของ acetyl –CoA ไปเป็น cholesterol และเปล่ียนไปเป็น 
pregnenolone แลว้เปล่ียนไปเป็น progesterone ซ่ึง progesterone จะเปล่ียนไปเป็น androgen และ androgen 
บางส่วนเปล่ียนไปเป็น estrogen ได ้

               ในกระบวนการสร้างฮอร์โมนจากอวยัวะเพศ  มีฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้ง คือ LH และ FSH โดย LH 
กระตุน้ส่วน theca cell ในfollicle ใหห้ลัง่ testosterone ออกมา และ testosterone จะเปล่ียนไปเป็น estradiol 
ท่ี granulosa cell โดยมี FSH เป็นตวักระตุน้เช่นเดียวกนักบัในเพศผูซ่ึ้ง LH ไปกระตุน้ใหเ้กิดการ
สร้าง  testosterone ข้ึนท่ี leydic cell และ testosterone น้ีจะเปล่ียนไปเป็น estrogen ท่ี sertori cell ท่ีอยูใ่นท่อ 
seminiferous tubule โดยมี FSH เป็นตวัช่วยกระตุน้เช่นเดียวกนั ปรากฏการณ์น้ีเป็นเหมือนกนัทั้งเพศผูแ้ละ
เพศเมีย ต่างกนัแต่อวยัวะเพศเท่านั้น ซ่ึงความจริงแลว้อวยัวะเหล่าน้ีกมี็ความสัมพนัธ์กนัและมีตน้ก าเนิดมา
คลา้ยกนั 

  

หน้าทีข่องฮอร์โมนจากอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

               Estrogen สร้างข้ึนท่ี theca cell ใน follicle   estrogen จะกระจายเขา้สู่กระแสเลือดไปทัว่ร่างกาย 
ไปมีผลต่ออวยัวะหลายส่วน โดยมีหนา้ท่ีหลกัคือกระตุน้ใหเ้กิดการเป็นสัด และท าใหส้ัตวแ์สดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ ในกระบวนการสืบพนัธุ์ออกมา 
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               Estrogen มีผลต่อท่อน าไข่ โดยกระตุน้ใหมี้การเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่ต่าง ๆ โดยเฉพาะต่อมซ่ึงท า
หนา้ท่ีหลัง่สารอาหารส าหรับเล้ียงไข่ท่ีตกออกมาและเดินทางมายงัท่อน าไข่และยงักระตุน้ใหเ้ซลลข์น (cilia) 
ท าหนา้ท่ีพดัโบกในทิศทางจากปากแตรไปยงัส่วน isthmus การโบกพดัน้ีสวนทางกบัการไหลของน ้าคดัหลัง่
ในท่อน าไข่เน่ืองจากน ้าคดัหลัง่ในท่อน าไข่จะไหลจากบริเวณท่ีท่อน าไข่ต่อกบัปีกมดลูกไปยงัส่วนปากแตร 
และ estrogen ยงัช่วยกระตุน้ใหท่้อน าไข่เกิดการบีบตวัช่วยใหไ้ข่เดินทางไดส้ะดวกข้ึน 

               Estrogen มีผลกระตุน้มดลูกใหมี้การเจริญของเยือ่บุมดลูกและกลา้มเน้ือมดลูก ในชั้นเยือ่บุมดลูกจะ
เกิดการเจริญของเซลลต่์าง ๆ มากข้ึนโดยเฉพาะเซลลท่ี์เป็นส่วนประกอบของต่อมชนิดท่อท่ีเยือ่บุมดลูก ส่วน
กลา้มเน้ือของมดลูกนั้นจะมีการสะสมโปรตีนโดยเฉพาะ actin และ myosin ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการ
หดตวัของกลา้มเน้ือ สารเหล่าน้ีเตรียมไวส้ าหรับการหดตวัของกลา้มเน้ือเรียบท่ีมดลูก ท าใหก้ารหดตวั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือไดรั้บการกระตุน้ estrogen จึงเป็นเสมือนหน่ึงตวัท่ีมีอิทธิพลต่อการเตรียมตวั
ของมดลูกเพื่อรองรับการฝังตวัของตวัอ่อนท่ีไดรั้บการผสมแลว้ หากไม่ไดรั้บการผสมเยือ่บุมดลูกท่ีหนาตวั
ข้ึนกจ็ะหลอกหลุดออกไปภายหลงั 

               Estrogen มีผลต่อคอมดลูกท าใหเ้กิดการหลัง่น ้าเมือกออกจากคอมดลูกในขณะท่ีเกิดการเป็นสัด น ้า
เมือกมีลกัษณะพิเศษคือ เม่ือน ามาท า smear บนกระจกสไลดแ์ลว้ส่องดว้ยกลอ้งจุลทรรศนจ์ะพบเมือกเป็น
ลกัษณะใบเฟิร์น ถา้เป็นของเหลวท่ีหลัง่ออกมาในช่วงอ่ืน ๆ ของวงรอบการเป็นสัดหรือในช่วงท่ีไม่ไดรั้บ
อิทธิพลจาก estrogen ลกัษณะเฉพาะน้ีกจ็ะหายไป ในโค กระบือ อาจพบน ้าเมือกน้ีไดง่้ายกวา่สัตวอ่ื์น
เน่ืองจากมีน ้าเมือกน้ีไหลออกมาในปริมาณมาก ปกติจะออกมาสะสมกนัอยูใ่นช่องคลอด และมีมากข้ึนกจ็ะ
ไหลยอ้ยออกมาจากช่องคลอดเห็นเป็นสายท่ีมีความยดืหยุน่เหนียวตวัอยูท่ี่บริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ส่วนนอก  

               Estrogen มีผลต่อช่องคลอดโดยท าใหเ้กิดการแบ่งเซลลข์องชั้นเยือ่บุผวิท าใหมี้ความหนาตวัมากข้ึน 
และกระตุน้ใหช่้องคลอดสะสมสารพวก glycogen ไวเ้ป็นจ านวนมาก สารเหล่าน้ีต่อมาจะถูกเปล่ียนเป็นกรด
แลกติก ท าใหส้ภาพของช่องคลอดมีฤทธ์ิเป็นกรด และมี ph ระหวา่ง 4-5 ซ่ึงเป็นขอ้ดีในการป้องกนัการติด
เช้ือเขา้ไป ท่ีบริเวณแคมของช่องคลอดเม่ือไดรั้บอิทธิพลจาก estrogen จะท าใหมี้ลกัษณะหยอ่น บวมแดงข้ึน 
อาการเหล่าน้ีเราสามารถใชส้ังเกตในการตรวจการเป็นสัดซ่ึงในสุกรจะสังเกตไดง่้ายกวา่ในสัตวอ่ื์น ๆ 

               นอกจากนั้น estrogen ยงัท าใหเ้อน็เชิงกราน (pelvic ligament) เกิดการหยอ่นตวัโดยเฉพาะในโค
และแกะ ท าใหส้ะดวกในขณะคลอด ส่วนท่ีเตา้นมกถู็กกระตุน้โดย estrogen เช่นโดยจะท าใหมี้การสะสม
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ไขมนับริเวณต่อมน ้านม เร่งการแบ่งเซลลท์ าใหมี้การเจริญมากข้ึนโดยปกติถา้มี estrogen อยา่งเดียวจะ
กระตุน้ใหมี้การเจริญของเซลลใ์นเตา้นมมากข้ึน ซ่ึงไม่สัมพนัธ์กบัเซลลส์ร้างน ้านม ท าใหพ้ื้นท่ีส าหรับเซลล์
สร้างน ้านมในการหลัง่น ้านมนอ้ยลง แต่ถา้มี progesterone ร่วมดว้ยกจ็ะท าใหก้ารเจริญเติบโตดีข้ึน 

               นอกจากอวยัวะดงักล่าวแลว้ estrogen ยงัมีผลต่อการสลายตวัของ corpus luteam คาดวา่อาจ
เน่ืองจาก estrogen มีผลช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการสร้าง prostaglandin จากมดลูก และ prostaglandin น้ีมีผลให ้
corpus luteum สลายตวั กระบวนการน้ีเกิดข้ึนในวงรอบการเป็นสัด ซ่ึงถา้ไข่ไม่ไดรั้บการผสม corpus 
luteum จะสลายตวัไป นอกจาก estrogen จะมีผลต่ออวยัวะท่ีเก่ียวกบัทางการสืบพนัธุ์แลว้ ยงัมีผลกระตุน้การ
เจริญของกระดูก มีการสะสมแคลเซ่ียมท่ีกระดูกท าใหก้ระดูกมีการเจริญเติบโตข้ึน มีผลต่อผวิหนงัโดยท าให้
ผวิหนงัอ่อนนุ่ม มีเส้นเลือดแดงแตกแขนงหล่อเล้ียงบริเวณผวิหนงัมากข้ึน 

               Progesterone ท าหนา้ท่ีควบคู่ไปกบั estrogen ในหลาย ๆ ดา้น ส่วนท่ีส าคญัคือ ท าหนา้ท่ีต่อจาก 
estrogen ในการเตรียมมดลูกเพื่อรอรับการฝังตวัจากไข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้ โดยการท าใหเ้ซลลต่์าง ๆ ในชั้น
เยือ่บุมดลูกหนาตวัข้ึน มีการสะสมอาหารและมีการเจริญของต่อมต่าง ๆ มากข้ึน นอกจากนั้นยงัไปลด
บทบาทของ estrogen ท าใหม้ดลูกมีการบีบตวันอ้ยลงเพื่อใหไ้ข่ท่ีไดรั้บการผสมแลว้เกิดการฝังตวัในมดลูก
ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน เม่ือตวัอ่อนฝังตวัแลว้ progesterone จะท าหนา้ท่ีรักษาสภาพการตั้งทอ้งใหค้งอยูไ่ปจนถึง
การคลอดโดยในช่วงแรกจะได ้progesterone จากรังไข่และช่วงหลงัจะไดจ้ากรกดว้ย นอกจากนั้นยงัมี
อิทธิพลต่อเตา้นมโดยมีการกระตุน้ใหมี้การแตกสาขาของระบบท่อต่าง ๆ ของเตา้นมและมีการเพิ่มจ านวน
เซลลท่ี์ผลิตน ้านมท าใหมี้การสร้างน ้านมไดดี้กวา่ช่วงท่ีไดรั้บ estrogen เพียงอยา่งเดียว 

               เม่ือมีระดบั progesterone ในร่างกายมาก ๆ เช่น ในช่วงท่ีสัตวต์ั้งทอ้งกจ็ะมีผลควบคุม estrogen ท า
ใหส้ัตวไ์ม่มีอาการเป็นสัด ไม่มีการเจริญของ follicle ซ่ึงเป็นการควบคุมวงรอบการเป็นสัดควบคู่ไปกบั 
estrogen นั้นเอง 

               Androgen  เป็นฮอร์โมนท่ีส าคญัในสัตวเ์พศผู ้ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเพศผูโ้ดยเฉพาะ โดยมีการกระตุน้
และรักษาสภาพของลกัษณะทางเพศท่ีเกิดข้ึนในระยะท่ี 2 เช่น การมีขนข้ึน นอกจากนั้นยงัท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การกระตุน้การเจริญของอวยัวะสืบพนัธุ์เพศผูต่้าง ๆ เช่น กระตุน้การเจริญเติบโตของท่อพกัอสุจิ ลึงค ์อณัฑะ 
กระตุน้ใหมี้การสร้างตวัอสุจิรวมไปถึงต่อมส ารองต่าง ๆ ท่ีพบในเพศผู ้นอกจากส่วนต่าง ๆ ดงักล่าวแลว้ยงั
กระตุน้การเปล่ียนแปลงของร่างกาย เช่น กระตุน้ใหมี้การขยายตวัของกล่องเสียง และกระตุน้ใหแ้ถบเสียง 
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(vocal cord) มีการเจริญหนาตวัข้ึน ท าใหเ้สียงใหญ่ข้ึนและทุม้ข้ึน กระตุน้การเจริญเติบโตของกระดูก 
กลา้มเน้ือ และกระตุน้ใหเ้กิดความอยากอาหารข้ึน 

               Androgen เป็นฮอร์โมนส าคญัท่ีท าใหส้ัตวเ์พศผูมี้ลกัษณะและการแสดงออกของเพศผูมี้พฤติกรรม
ทางเพศ มีความสนใจเพศเมีย และมีความตอ้งการในการผสมพนัธ์ุ ท าใหส้ัตวส์ามารถมีพฤติกรรมทางเพศ
และมีลูกหลานเพื่อด ารงเผา่พนัธุ์อยูไ่ด ้

  

ฮอร์โมนจากรก 

               ฮอร์โมนจากรกท่ีส าคญัไดแ้ก่ Pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) , Human chorionic 
gonadotropin (hCG )  และ Placental lactogen 

               Pregnant mare serum gonadotropin (PMSG)  หลัง่ออกมาจาก endometrial cup ในมดลูกของ
มา้  endometrial cup เกิดจากตวัอ่อนท่ีฝังตวัอยูใ่นมดลูก โดยเซลลจ์ากลูกแทรกเขา้ไปในเยือ่บุมดลูกของแม่
มา้ ดงันั้น PMSG จึงสร้างมาจากตวัลูกอ่อนไม่ใช่มาจากแม่มา้โดยตรงท่ีเดียว ดว้ยเหตุน้ีตวัลูกอ่อนจึงมีผลต่อ
ปริมาณการสร้าง PMSG โดยพบวา่ลูกล่อท่ีอยูใ่นทอ้งแม่มา้ สร้างไดใ้นปริมาณต ่ากวา่ลูกมา้ท่ีอยูใ่นทอ้งแม่
มา้ endometrial cup จะสร้างข้ึนในช่วงประมาณสัปดาห์ท่ี 6 ของการตั้งทอ้ง และจะคงอยูจ่นถึงประมาณ
สัปดาห์ท่ี ๑๒ ของการตั้งทอ้ง พร้อม ๆ กบัท่ี endometrial cup เจริญมากข้ึน กจ็ะค่อย ๆ มี PMSG หลัง่
ออกมาไหลเวยีนในกระแสเลือดเพิ่มข้ึนกวา่ปกติ และ follicle ท่ีเจริญเติบโตเกินกวา่ปกติจะเกิดการตกไข่
และเจริญไปเป็น corpus luteumส ารอง 

               PMSG สามารถแยกไดจ้ากปัสสาวะของแม่มา้ทอ้ง และมีฤทธ์ิคลา้ยกบั FSH และ LH ดงันั้นจึงมี
ผูใ้ช ้PMSG ในการกระตุน้ให ้follicle เจริญเติบโตก่อนท่ีจะท าใหเ้กิดการตกไข่พร้อมกนัหลาย ๆ ใบ 
(superovulation) เพื่อใชใ้นการยา้ยฝากตวัอ่อนในสัตวต่์าง ๆ นอกจากนั้นยงัมีผูใ้ช ้PMSG ในการกระตุน้ให้
มีการเจริญของ follicle ในแกะซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีไม่เป็นสัด (anestrus) สามารถท าให ้follicle เจริญเติบโตและมี
การตกไข่เกิดข้ึนได ้

               Human chorionic gonadotropin (hCG )   พบไดใ้นปัสสาวะผูห้ญิงท่ีตั้งทอ้ง ฮอร์โมนน้ีผลิตข้ึน
จาก syncytiotrophoblastic cell ซ่ึงอยูท่ี่รก ในคนสามารถพบ  hCG  ไดห้ลงัจากตกไข่ประมาณ 8 วนั ซ่ึงตรง
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กบัประมาณ 1 วนัหลงัจากการฝังตวัของลูกอ่อน  hCG  เปล่ียน corpus luteum ท่ีอยูใ่นช่วงหลงัจากการตกไข่
ใหค้งอยูต่่อไปในช่วงตั้งทอ้งและโดยเหตุท่ี  hCG น้ีเกิดข้ึนเร็วในคนท่ีตั้งทอ้งดงันั้นจึงใชเ้ป็นตวัตรวจการตั้ง
ทอ้งโดยวธีิทางอิมมูลวทิยา 

               hCG มีฤทธ์ิคลา้ย LH ในการท าใหเ้กิดการตกไข่ ดงันั้นจึงน ามาใชใ้นการรักษาแม่โคท่ีเกิดถุงน ้าใน
รังไข่ (cyst) และใชก้ระตุน้ใหเ้กิดการตกไข่ในสภาพต่าง ๆ กนั นอกจากนั้นยงัใชศึ้กษาเก่ียวกบัตวัจบัของ 
LH เพราะวา่ hCG   จะแยง่กนัจบักบัตวัจบัเดียวกนั 

               ในสุกรสามารถใช ้PMSG ร่วมกบั hCG   ในการท าใหเ้กิดการเจริญของ follicle จนแก่ตวัและเกิด
การตกไข่ข้ึน ในมา้ไม่สามารถใช ้PMSG ในการกระตุน้มา้ท่ีอยูใ่นระยะ anestrus ใหเ้กิดการเป็นสัดและการ
เจริญของ follicle หรือการตกไข่ได ้ส่วนในแกะนั้นสามารถกระตุน้ไดโ้ดย PMSG หรือ hCG   ตวัใดตวัหน่ึง
กไ็ด ้

               Placental lactogen (PL)  พบไดใ้นสัตวห์ลายชนิด เช่น คน หนู แพะ แกะ และโค ผลิตจากรกและ
มีฤทธ์ิคลา้ยกบั GH และ Prolactin กระบวนการท่ีควคุม GH และ Prolactin นั้นน่าจะควบคุม PL ดว้ย คาดวา่ 
PL ท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเผาผลาญพลงังานของแม่ เพื่อเตรียมตวัใหพ้ร้อมส าหรับน าอาหารไปใช้
และเพื่อท าใหลู้กอ่อนในทอ้งไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ เม่ือตรวจระดบัของ PL ใน
ร่างกายพบวา่ในช่วงเวลา 2 ใน 3 แรกของการตั้งทอ้งนั้น มีระดบั PL ต ่า และจะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ในช่วง 1 ใน 3 หลงัของการตั้งทอ้งซ่ึงขณะนั้นเป็นช่วงท่ีตวัอ่อนในทอ้งเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

               PL มีบทบาทต่อการผลิตน ้านมดว้ยเช่นกนั พบวา่ในโคท่ีผลิตน ้านมไดม้ากมีความโนม้เอียงท่ีจะมี
ปริมาณ PL มากกวา่โคท่ีผลิตน ้านมนอ้ยกวา่ และในโคนมปริมาณ PL มากกวา่ในโคเน้ือถึงเกือบ 2 เท่า นั้น
แสดงวา่ PL จะมีบทบาทต่อการผลิตน ้านมไดเ้ช่นกนั 

               Prostaglandin (PG)  เป็นสารท่ีพบในน ้าเช้ือของคน ซ่ึงเป็นสาร vasopressor material ท าหนา้ท่ี
กระตุน้กลา้มเน้ือเรียบ สารน้ีมีลกัษณะพิเศษคือ เป็นสารท่ีไม่รวมอยูท่ี่เน้ือเยือ่แห่งใดแห่งหน่ึงโดยเฉพาะ 
และมีฤทธ์ิโดยตรงต่อบริเวณท่ีผติข้ึนมา จึงไม่ค่อยเหมือนฮอร์โมนชนิดอ่ืน ๆ ท่ีผลิตข้ึนมาและล าเลียง
ออกไปยงัอวยัวะเป้าหมายโดยทางเลือดหรือน ้าเหลือง ดงันั้นในบางคร้ังจึงไม่จดัไวใ้นกลุมฮอร์โมน  
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               Prostaglandin เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิหลายอยา่ง เช่น มีฤทธ์ิต่อความดนั การยอ่ยไขมนั การหลัง่น ้ายอ่ย
ในกระเพาะอาหาร การแขง็ตวัของเลือด และกระบวนการทางสรีรวทิยาต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทางไต
และการหายใจ แมว้า่จะมีฤทธ์ิมากมาย แต่มกัตรวจพบระดบัของ prostaglandin ในเลือดในระดบัต ่า แมว้า่จะ
เป็นในขณะท่ี protaglandin ก าลงัออกฤทธ์ิกต็าม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ถูกเผาผลาญและลดปริมาณลงได้
อยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัไม่ค่อยไดไ้หลเวยีนเขา้กระแสเลือดท าใหต้รวจพบไดต้  ่า 

               Prostaglandin ท่ีส าคญัในกระบวนการสืบพนัธ์ุ คือ PGF2α และ PGE2 ซ่ึงสร้างมาจากกรด 
arachidonic acid     PGE2 เป็นตวัท าใหเ้กิดการหลัง่ LH ทั้งในหลอดทดลองและในสัตวท์ดลอง ส่วน 
PGF2α   ท าใหเ้กิดการหลัง่ LH ในสัตวจ์ริง 

               Prostaglandin มีฤทธ์ิท าให ้corpus luteum สลายตวัและฤทธ์ิเหมือนออกซีโตซิน  PGF2α จะมีฤทธ์ิ
ทั้งสองอยา่งดงักล่าว ส่วน PGE2 มีฤทธ์ิเฉพาะเหมือนออกซิโตซิน กระบวนการท่ี PGF2α   ท าให ้corpus 
luteum ฝ่อสลายไปนั้นยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่คาดวา่ฤทธ์ิท่ีท าใหก้ารหดตวัของเส้นเลือดนั้นคงท าใหเ้กิดการ
ขาดออกซิเจนและท าใหเ้กิดการสลายตวัของ corpus luteum ตามมาส่วน PGE2 นั้นในการทดลองพบวา่จะ
ไปยบัย ั้งฤทธ์ิของ estrogen ในการท าให ้corpus luteum สลายในแกะ 

               ในขณะการคลอด prostaglandin ท าหนา้ท่ีในการกระตุน้การหดตวัของมดลูกช่วยใหเ้กิดการคลอด
ได ้ในแกะท่ีทอ้งพบวา่การเพิ่มของ estrogen,PGF2α  และการบีบตวัของมดลูกเป็นไปพร้อม ๆ กนั ส่วนใน
โคนั้นจะมีปริมาณ estrogen เพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในช่วง 30 วนัสุดทา้ยของการตั้งทอ้ง ส่วน progesterone 
จะลดลงอยา่งรวดเร็ว ในช่วง 2-3 วนัสุดทา้ยของการตั้งทอ้ง หลงัจากนั้นจะมีการหลัง่ PGF2α    ออกมาซ่ึง
จะท าหนา้ท่ีหลกัในการเพิ่มการหดตวัของชั้นกลา้มเน้ือของมดลูกและยงัช่วยใหก้ารเพิ่มการหลัง่ oxytocin 
ออกมาดว้ย oxytocin น้ีจะท าหนา้ท่ีในการช่วยใหเ้กิดการหดตวัของมดลูกในช่วงท่ี 2 ของการคลอดลูก 

  

วงรอบการเป็นสัด 

               ช่วงชีวติของสัตวน์ั้นเม่ือแบ่งตามการสืบพนัธุ์แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะช่วงการเป็นทารกใน
ทอ้งและแรกคลอด  2) ระยะท่ีเขา้สู่การเป็นหนุ่มสาว  3) ระยะท่ีมีความสมบูรณ์พนัธ์ุพร้อมท่ีจะสืบพนัธ์ุให้
ลูกหลานได ้  ในช่วงท่ีเป็นทารกในทอ้งนั้น ตวัอ่อนสามารถสร้างฮอร์โมน gonadotropin คือ FSH และ LH 
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ไดแ้ลว้ ในโคและแกะสามารถสร้างฮอร์โมนเหล่าน้ีได ้หลงัจากท่ีสามารถแยกเพศของตวัอ่อนไดไ้ม่นานนกั 
และในสุกรจะสามารถสร้างฮอร์โมนไดก่้อนคลอด ต่อมาเม่ือใกลค้ลอดฮอร์โมนเหล่าน้ีจะมีระดบัลดลง เช่น 
ในโคระดบัฮอร์โมนจะลดลงก่อนคลอด 2 เดือน   สุกรจะลดลงก่อนคลอด 1 เดือน เม่ือระดบัฮอร์โมนลดลง
แลว้กจ็ะคงสภาพอยูใ่นระดบัต ่าอยูช่่วงระยะหน่ึง ซ่ึงข้ึนกบัระยะท่ีเขา้ในวยัหนุ่มสาว เช่น ในหนูมีระยะเพียง 
2-3 วนั ในแกะและสุกรใชเ้วลา 1 เดือน ในโค 3 เดือน เม่ือเขา้สู่วยัสมบูรณ์พนัธุ์พร้อมท่ีสืบพนัธ์ุได ้ในสัตว์
เพศเมียจะมีฮอร์โมนมาควบคุมระบบสืบพนัธุ์ของร่างกายใหเ้กิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอเป็นช่วง  ท าใหเ้กิด
วงรอบการเป็นสัดข้ึน มีส่ิงซ่ึงแสดงถึงความเป็นสาวโดยเร่ิมมีการแสดงความเปล่ียนแปลงทางเพศออกมาให้
เห็น เช่นการเจริญของอวยัวะเพศทั้งภายนอกและภายใน เร่ิมมีการท างานของอวยัวะเพศเหล่านั้น ในเพศเมีย
ส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นสาวแลว้คือ การเร่ิมมีวงรอบการเป็นสัดซ่ึงแสดงออกใหเ้ห็นโดยการเป็นสัด มีการตก
ไข่ เป็นตน้ วงรอบการเป็นสัดน้ีแตกต่างออกไปตามชนิด พนัธุ์ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ โดยปกติแลว้สัตวท่ี์มี
วงรอบการเป็นสัดปีละคร้ังจะตั้งทอ้งและคลอดในฤดูใบไมผ้ลิ ซ่ึงเป็นฤดูท่ีเหมาะสมส าหรับการรอดชีวติ
ของลูก มีอาหารเพียงพอส าหรับแม่ เพื่อการเล้ียงลูกดีข้ึน มีน ้านมเพียงพอ ในสัตวบ์างชนิดจะมีวงรอบการ
เป็นสัดไดต้ลอดปี และสามารถผสมติดใหลู้กไดใ้นทุก ๆ ช่วงของปี เช่น โค กระบือ เป็นตน้ สัตวเ์ล้ียงส่วน
ใหญ่มีฤดูในการผสมพนัธุ์ตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ 

  

วยัเจริญพนัธ์ุ (Puberty) 

               เม่ือสัตวเ์ขา้สู่วยัเจริยพนัธุ์ สัตวเ์พศเมียจะเร่ิมแสดงอาการเป็นสัดและมีการตกไข่ วยัเจริญพนัธ์ุยงั
ไม่ใช่เวลาท่ีระบบสืบพนัธุ์เจริญเตม็ท่ี ดงันั้นหากผสมสัตวท่ี์เพิ่งเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์กอ็าจเกิดปัญหาตามมา
ได ้ แกะจะเร่ิมเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์เม่ือน ้าหนกัไดป้ระมาณ   40-50 %  ของตวัเม่ือโตเตม็วยัและแนะน าใหเ้ร่ิม
ผสมเม่ือน ้าหนกัตวั 65 % ของน ้าหนกัท่ีโตเตม็วยั ในโคนมเร่ิมเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์เม่ือน ้าหนกัตวัประมาณ 34-
45 % ของน ้าหนกัท่ีโตเตม็วยัและแนะน าใหเ้ร่ิมผสมไดเ้ม่ือน ้าหนกัตวั ประมาณ 55 % ของน ้าหนกัท่ีโตเตม็
วยั 

               วยัเจริญพนัธุ์จะเร่ิมจากการสร้าง FSH และ LH ออกมาในปริมาณท่ีมาก จนสามารถกระตุน้ให ้
follicle เกิดการเจริญเติบโตจนเป็น graafian follicle และมีการตกไข่ สามารถพบการเจริญของ follicle ได้
หลายเดือนก่อนท่ีสัตวจ์ะเขา้สู่วยัเจริญพนัธุ์เม่ือใกลว้ยัเจริญพนัธุ์ สารกระตุน้การหลัง่ gonadotropin จะ
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ออกมาเป็นระลอก ท าใหเ้กิดการหลัง่ gonadotropin ออกมาเร่ือย ๆ และจะกระตุน้ให ้follicle เจริญมากข้ึน 
ในช่วงแรก ๆ นั้น follicle จะเจริญแลว้ฝ่อไปจนกระทั้งกระบวนการเกิดซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าจนถึงระดบัจึงจะเกิด
การตกไข่ 

               ปัจจยัท่ีมีผลต่ออายท่ีุสัตวเ์ร่ิมถึงวยัเจริญพนัธุ์นั้นมีหลายประการ เช่น พนัธุกรรมและ
สภาพแวดลอ้ม พนัธุกรรมนั้นเราสามารถคดัเลือกพนัธุ์ได ้ส่วนสภาพแวดลอ้มเราตอ้งจดัเตรียมใหส้ัตวอ์ยูใ่น
สภาวะท่ีพร้อมจะเขา้สู่วยัเจริยพนัธุ์ เม่ือทุกส่วนประกอบกนัไดดี้กจ็ะท าใหส้ัตวมี์สุขภาพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะ
เขา้สู่วยัเจริยพนัธุ์และมีลูกหลานสืบไป 

  

ระยะของวงรอบการเป็นสัด 

               ระยะเวลาของช่วงต่าง ๆ ของการเป็นสัดต่างกนัตามชนิดของสัตวแ์ละสามารถแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ 
ไดด้งัน้ี 

               Proestrus  เป็นระยะก่อนท่ีจะเกิดการเป็นสัด corpus luteum เกิดการสลายตวัท าใหร้ะดบัของ 
progesterone ต ่าลงเกิดการเร่ิมของวงรอบการเป็นสัด ในระยะน้ีจะมีการเจริญและเกิดความต่ืนตวัของอวยัวะ
สืบพนัธุ์ข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั เร่ิมมีการเจริญของ follicle อยา่งรวดเร็ว มดลูกขยายตวัข้ึนในชั้นเยือ่เมือก 
(mucosa) เร่ิมมีเลือดมาคัง่ (congestion) และมีการบวมน ้า (edema) ส่วนช่องคลอดมีอาการบวมแดงข้ึนท่ีชั้น
เยือ่เมือกมีการหลัง่น ้าคดัหลัง่มากข้ึน 

               Estrus  เป็นระยะแสดงอาการเป็นสัด ในระยะน้ีสัตวจ์ะยอมใหต้วัผูข้ึ้นทบัและผสมพนัธ์ุ ต่อมต่าง 
ๆ ท่ีอยูใ่นส่วนมดลูก คอมดลูก และช่องคลอด จะหลัง่สารคดัหลัง่ออกมาเป็นจ านวนมาก ช่วงน้ีสัตวจ์ะ
พยายามร้องหรือแสดงอาการกระวนกระวาย และแสดงอาการยนืน่ิง (standing heat) ใหต้วัผูข้ึ้นผสม ในส่วน
คอมดลูกจะมีน ้าเมือกเยิม้ และช่องเปิดของคอมดลูกจะเปิดเพื่อใหเ้ป็นทางผา่นของตวัอสุจิหรือลึงคแ์ลว้แต่
ชนิดสัตว ์

               Metestrus  เป็นระยะต่อจากระยะเป็นสัด ในระยะน้ีจะมีการเจริญของ follicle ท่ีตกไข่แลว้อยา่ง
รวดเร็วเกิดเป็น corpus luteum ข้ึน ส่วนท่ีมดลูกจะมีการเจริญของต่อมต่าง ๆ และเส้นเลือดต่าง ๆ ในชั้นเยือ่
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เมือกอยา่งเห็นไดช้ดั เพื่อเตรียมตวัรองรับการฝังตวัของลูกอ่อน ส่วนท่ีช่องคลอดมีน ้าเมือกท่ีเกิดข้ึนลด
นอ้ยลงภายในน ้าเมือกนั้นจะมีเซลลเ์มด็เลือดขาวและเยือ่บุผวิปะปนอยู่ 

               Diestrus  ในระยะน้ีจะมีลกัษณะเด่นคือ มี corpus luteum เจริญดีมีการเจริญของต่อมต่าง ๆ ท่ี
มดลูก กลา้มเน้ือมดลูกหยอ่นตวั ส่วนท่ีคอมดลูกมีการหดตวั 

  

 ระยะเวลาของช่วงต่าง ๆ ของวงรอบการเป็นสัด 

  โค แกะ สุกร มา้ แพะ 

วงรอบ (วนั) 21 17  20  22  21  

Metestrus 3-4  2-3  2-3  2-3  2-3  

Diestrus  10-14 10-12 11-13  10-12  13-15 

Proestrus  3-4 2-3  3-4  2-3  2-3  

Estrus 12-18 ชม.  14-36 ชม. 48-72 ชม. 4-8 วนั 30-40 ชม. 

Ovulation  10-12 ชม.หลงั
เป็นสัด 

ช่วงทา้ยการ
เป็นสัด 

ช่วงกลางการ
เป็นสัด 

1-2 วนัก่อนส้ินสุด
การเป็นสัด 

ช่วงทา้ยการ
เป็นสัด 

  

กลไกของฮอร์โมนทีเ่กีย่วข้องกบัวงรอบการเป็นสัด 

               วงรอบการเป็นสัดท่ีเกิดข้ึนในสัตวทุ์กชนิดจะถูกควบคุมโดยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ระบบประสาท
ส่วนกลาง ฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้และฮอร์โมนจากรังไข่ 
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               เร่ิมจากสมองส่วนไฮโปทาลามสั (hypothalamus) จะสร้างและหลัง่ฮอร์โมน GnRH ออกมาซ่ึงจะ
ไปกระตุน้ใหต่้อมใตส้มองส่วนหนา้ (anterior pituitary gland) สร้างและหลัง่ฮอร์  FSH  และ LH  ไปมีผล
ต่อรังไข่โดยกระตุน้ให ้follicle สุก และมีการผลิตฮอร์โมน estrogen ในระหวา่งวนัท่ี 16-18 ของวงรอบการ
เป็นสัดในโค  และประมาณวนัท่ี 15 ในสุกรและแกะ    ระดบั progesterone ในกระแสเลือดจะลดลงพร้อม ๆ 
กนันั้นระดบั estrogen ในกระแสเลือดกจ็ะสูงข้ึน โดยการท างานผา่นทาง hypothalamus ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้กิด
การแสดงอาการเป็นสัดโดยผา่นทางระบบประสาท   และเกิด LH-surge ในขณะเร่ิมการเป็นสัด   ในโคจะอยู่
ช่วง 25 ชัว่โมงก่อนตกไข่ การเกิด LH-surge จะผลไปกระตุน้ granulosa cell ของ follicle ใหเ้จริญข้ึนและ
ผลิต progesterone ออกมา ในช่วงเวลาเดียวกนัจะมีเอนไซมย์อ่ยคอลลาเจนมีผลต่อผนงัของ follicle ท าให้
เกิดการอ่อนและเปาะบางมากข้ึนง่ายต่อการแตกของ follicle โดยแรงดนัของของเหลวภายในกลไกน้ีท าให้
เกิดการตกไข่ ในโคจะเกิดการตกไข่ประมาณ 10-11 ชัว่โมงหลงัหมดการเป็นสัด   ในแกะประมาณ 24-
30 ชัว่โมงหลงัเร่ิมการเป็นสัด  ในสุกรประมาณ 35-40 ชัว่โมงหลงัจากเร่ิมการเป็นสัดและในมา้ประมาณ 1-2 
วนัก่อนหมดการเป็นสัด               

               เม่ือตกไข่แลว้ รังไข่ส่วนท่ีเคยมี follicle อยูจ่ะเป็นแอ่ง (ovulation depression) จากนั้นเซลลจ์ะ
เปล่ียนเป็น luteum cellแลว้เจริญต่อไปเป็น corpus hemorrhagicum (CH) ซ่ึงเป็นสีเหลืองแดง ต่อมาเซลลน้ี์
จะเจริญมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็น corpus luteum ประมาณวนัท่ี 5 หลงัการตกไข่    corpus luteum จะสร้าง 
progesterone ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีควบคุมการตั้งทอ้ง ถา้ไข่ท่ีตกจากรังไข่ไดรั้บการผสมกบัอสุจิ เรียกวา่เกิด
การปฏิสนธิ (fertilization) ตวัอ่อนกจ็ะฝังตวัท่ีปีกมดลูก เกิดการตั้งทอ้ง (pregnancy) เม่ือตวัอ่อนมีการฝังตวั
ท่ีปีกดมลูก corpus luteum กจ็ะคงอยูต่่อไปเพื่อสร้าง progesterone ตลอดระยะการตั้งทอ้งและ progesterone 
น้ีจะไปยบัย ั้งการสร้างและหลัง่ฮอร์โมน GnRH ท าใหไ้ม่มีวงรอบการเป็นสัดรอบต่อไปเกิดข้ึน 

            แต่ถา้ไข่ท่ีตกลงไปท่ีท่อน าไข่ไม่ไดรั้บการผสมหรือผสมไม่ติด ในประมาณวนัท่ี 16-18 ของวงรอบ
การเป็นสัด เยือ่บุดา้นในของมดลูกจะสร้างฮอร์โมน prostaglandin ไปสลาย corpus luteum ท าใหร้ะดบั
ฮอร์โมน progesterone จะลดลง สมองส่วน hypothalamus กจ็ะสร้างและหลัง่ GnRH ออกมาใหม่และมีผล
ต่อกระบวนการสร้างและการตกไข่ ซ่ึงจะวนเป็นวงรอบเช่นน้ีเร่ือยไป เรียกวา่ วงรอบการเป็นสัด (estrus 
cycle) 



27 

 

 

กลไกฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงรอบการเป็นสัด 

 

ฮอร์โมนท่ีควบคุมวงรอบการเป็นสัดและการตกไข่ 

  

การเป็นสัดหลงัจากการตั้งท้อง 
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               เม่ือสัตวต์ั้งทอ้งจะมีโปรเจสเตอโรนมารักษาการตั้งทอ้ง ใหค้งอยูจ่นครบก าหนดคลอด และโป
รเจนเตอโรนยงัไปยบัย ั้งการเกิดการเป็นสัดและการตกไข่ไวด้ว้ย แต่ในสัตวบ์างชนิด เช่น มา้ เม่ือตั้งทอ้งได้
ประมาณ 2 เดือน กจ็ะเกิดมีการตกไข่ข้ึนอยา่งเรียบ ๆ และกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียมในเวลาต่อมา คอร์ปัสลู
เทียมนั้นกจ็ะสร้างโปรเจสเตอโรนออกมาช่วยรักษาสภาพการตั้งทอ้งอีกดว้ย หลงัจากตั้งทอ้งจนครบก าหนด
คลอด จนกระทั้งผา่นกระบวนการคลอด โปรเจสเตอโรนกจ็ะลดระดบัลงเร่ือย ๆ และมีการเพิ่มระดบัของ
เอสโตเจนและ LH ท าใหเ้กิดการเจริญของกระเปาะไข่มากข้ึนและเกิดการตกไข่ในท่ีสุด 

               ระยะหลงัคลอดจนถึงการเป็นสัดคร้ังแรกนั้นในสัตวต่์างชนิดกนัจะต่างกนั ในสุกรหลงัคลอด
ประมาณ 48 ชม. กเ็กิดการเป็นสัดข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มปริมาณเอสโตรเจนข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่การเป็นสัดใน
คร้ังน้ีไม่มีการตกไข่เกิดข้ึน ในมา้จะเกิดการเป็นสัดหลงัคลอดประมาณ 1-3 สัปดาห์ การเป็นสัดในคร้ังน้ี
สามารถผสมติดได ้ในโค แกะ และแพะจะมีการตกไข่อยา่งเงียบ ๆ เกิดข้ึนประมาณ 2-3 สัปดาห์หลงัจาก
คลอด และต่อมาจะเกิดการเป็นสัด ซ่ึงสามารถผสมติดได ้ระยะเวลาท่ีเกิดการเป็นสัดท่ีสามารถผสมติดไดน้ี้
ข้ึนกบัการใหน้มดว้ย หากเป็นสัตวท่ี์ใหน้มจะเกิดการเป็นสัดไดช้า้กวา่สัตวท่ี์ไม่ใหน้ม พบวา่แกะท่ีทดลอง
ใหผ้สมใหเ้กิดการตั้งทอ้งในฤดูท่ีไม่เป็นสัดและใหเ้กิดในฤดูแห่งการผสมพนัธุ์ แกะท่ีหยา่นมลูกแลว้จะ
กลบัมาเป็นสัดประมาณ ๑ เดือนหลงัหยา่นม แต่แกะท่ีใหน้มจะเป็นสัดชา้กวา่หลายสัปดาห์ การกลบัมาเป็น
สัดหลงัจากคลอดน้ีข้ึนกบัพนัธุ์ของสัตว ์และปัจจยัเฉพาะตวัเช่นกนั 

               แต่ในโคหลงัคลอดแลว้จะมีความสามารถในการผสมติด ในการเป็นสัดคร้ังแรกต ่า โดยเฉพาะใน
โคท่ีก าลงัใหน้ม ความสามารถในการผสมติดจะค่อย ๆ สูงข้ึน และจะสูงถึงระดบัสูงสุดประมาณ 60-90 วนั
หลงัคลอด ส่วนในสุกรนั้นในขณะท่ีแม่สุกรก าลงัใหน้มจะไม่มีความสามารถในการผสมติดเลย และ
ภายหลงัหยา่นมลูกประมาณ 2-3 วนัจึงมีการเป็นสัดและสามารถผสมติดได ้

  

พฤติกรรมการเป็นสัดในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ 

               การเป็นสัดในสัตวป่์านั้นส่วนใหญ่ข้ึนกบัฤดูกาล ในสัตวเ์ล้ียง เช่น โค กระบือ  สุกร จะไม่มีฤดูกาล
ผสมพนัธุ์ ในขณะท่ีมา้ แพะ แกะ จะมีฤดูกาลผสมพนัธุ์ พบวา่ฤดูกาลต่าง ๆ ท่ีมีความยาวของช่วงวนัท่ี
ต่างกนันั้น มีผลต่อความสามารถในการผสมติดและพฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออก 
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               ในช่วงฤดูผสมพนัธุ์นั้น มกัจะเกิดวงรอบการเป็นสัดท่ีมีการตกไข่เงียบ ข้ึนในตอนตน้และตอน
ปลายของฤดูกาล ในlสัตวบ์างชนิดจะมีวงรอบการเป็นสัดเงียบ เกิดข้ึนในช่วงนอกของฤดูผสมพนัธ์ุ 
นอกจากนั้นในช่วงนอกของฤดูผสมพนัธุ์หากมีพ่อแกะเขา้มาในฝงู จะเกิดการกระตุน้ใหแ้ม่แกะเกิดการเป็น
สัดข้ึนอีกในนอกฤดูผสมพนัธุ์ไดเ้ช่นกนั ในกรณีท่ีสัตวเ์กิดการตกไข่โดยไม่แสดงอาการเป็นสัดออกมานั้น
อาจเป็นไปไดว้า่ พฤติกรรมทางเพศและโกนาโดโทรปินถูกควบคุมโดยสเตียรอยดฮ์อร์โมน  

               ในแพะมีฤดูผสมพนัธุ์ เช่น แพะพนัธุ์อลัไพน ์จะมีพฤติกรรมทางเพศเพียงเลก็นอ้ยในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม และจะไม่แสดงพฤติกรรมทางเพศเลยในเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 
ในช่วงเดือนกนัยายนนั้น จะแสดงพฤติกรรมทางเพศออกมาเป็นจ านวนมาก ในแพะมีการตกไข่โดยไม่มีการ
แสดงการเป็นสัดนอ้ยกวา่ในแกะ 

               ในโค กระบือ และสุกรนั้น มีการเป็นสัดและมีวงรอบการเป็นสัดตลอดปีและมีความสามารถใน
การผสมติดไม่ค่อยเปล่ียนแปลงนกั แต่เม่ือไดศึ้กษาความสามารถในการผสมติดในโคในปริมาณมากท่ี
ประเทศฝร่ังเศส พบวา่มีช่วงต ่าประมาณเดือนมิถุนายน และผสมติดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงคาดวา่
ข้ึนกบัปริมาณแสงของช่วงวนัมากกวา่ท่ีจะเป็นอุณหภูมิหรืออาหาร ซ่ึงแปรเปล่ียนไปมาไม่ค่อยแน่นอน
ตลอดทั้งปี ส่วนอตัราการผสมติดและลูกต่อครอกในสุกร ในช่วงฤดูร้อนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ช่วงอ่ืน ๆ ของปี 

  

แหล่งผลิตและหนา้ท่ีของฮอร์โมนระบบสืบพนัธุ์ 

 แหล่งผลิต ฮอร์โมน หนา้ท่ี  

Hypothalamus gland  GnRH 

Sommatostertin 

PIC 

Oxytocin  

-ท าใหเ้กิดการหลัง่ FSH และ LH จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

-ยั้บย ั้งการหลัง่ GH 

-ยั้บย ั้งการหลัง่ Prolactin 

-กระตุน้การบีบตวัของมดลูก การคลอด การล าเลียงอสุจิและไข่ 
การหลัง่น ้านม  
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Anterior Pituitary gland  FSH                              

LH 

  

Prolactin 

GH 

TSH  

-กระตุน้การเจริญของ follicle การสร้างตวัอสุจิ การหลัง่ estrogen 

-กระตุน้การตกไข่ การท าหนา้ท่ีของ CL การหลัง่ 
progesterone,estrogen,androsterone 

-ท าใหห้ลัง่น ้านม กระตุน้ CL การหลัง่ Progesterone อาจยั้บย ั้งการ
หลัง่ estrogen 

-ท าใหเ้กิดการเจริญของเน้ือเยือ่และกระดูก 

-กระตุน้ต่อม Thyriod ใหห้ลัง่ Thyroxin 

Placenta hCG 

PMSG 

-ช่วยเสริมฤทธ์ิ LH 

-ช่วยเสริมฤทธ์ิ LH กระตุน้การสร้าง CL มีฤทธ์ิเหมือน GH  

Ovary Estrogen -กระตุน้ใหแ้สดงพฤติกรรมการเป็นสัด  
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การผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ 

               ในธรรมชาตินั้นแม่โคท่ีพร้อมรับการผสมพนัธุ์จะแสดงอาการเป็นสัด โดยยอมยนืน่ิงใหพ้่อพนัธ์ุ
ข้ึนทบัพ่อพนัธุ์จะหลัง่น ้าเช้ือในช่องคลอด (Vagina) ซ่ึงการหลัง่น ้าเช้ือคร้ังแรกจะมีน ้าเช้ือประมาณ 6 ml. มี
อสุจิประมาณ 7,000 ลา้นตวั พ่อพนัธุ์จะใชเ้วลาในการผสมต่อคร้ังประมาณ 20 วนิาที พ่อพนัธุ์ท่ีมีความ
สมบูรณ์พนัธุ์ดี จะข้ึนผสมแม่โคและปล่อยน ้าเช้ือประมาณ 3-5 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนั 30 -90 นาที ความ
เขม้ขน้ของตวัอสุจิจากน ้าเช้ือท่ีหลัง่ออกมาในการผสมคร้ังหลงั ๆ จะลดลง 

 

การผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ 

  

การเคลือ่นทีข่องอสุจิ แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ 

               1.ลกัษณะเร็ว (rapid phase) ตวัอสุจิจะเดินทางไปถึงท่อน าไข่โดยใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาที 

               2.ลกัษณะชา้ (prolong phase) ตวัอสุจิเดินทางไปถึงท่อน าไข่ใชเ้วลาเป็นชัว่โมงหรือหลาย ๆ ชัว่โมง 
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               ลกัษณะเร็ว (rapid phase) หลงัจากการผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติหรือจากการผสมเทียม อสุจิจะใช้
เวลาเพียง 2-3 นาทีเคล่ือนท่ีไปถึงท่อน า อสุจิกลุ่มน้ีจะไม่ไดผ้สมกบัไข่ จะเคล่ือนท่ีผา่นออกทางปากแตร 
(fimbria) ของท่อน าไข่และตกลงไปในช่องทอ้ง 

               ลกัษณะช้า (prolong phase) อสุจิส่วนใหญ่จะเคล่ือนท่ีลกัษณะชา้ จะใชเ้วลาเคล่ือนท่ีไปถึงท่อน า
ไข่เป็นชัว่โมงหรือหลายชัว่โมง เน่ืองจากอสุจิจะถูกกกัไวต้ามหลืบ (fold) ของคอมดลูก(Cervix) บริเวณ
รอยต่อระหวา่งปีกมดลูกกบัท่อน าไข่ส่วน isthmus (uterotubal-junction) และบริเวณรอยต่อระหวา่งท่อน าไข่
ส่วน isthmus กบั ampulla (ampullary-isthmic  junction) 

               ประมาณชัว่โมงท่ี 2 จะพบอสุจิบางส่วนผา่นมาถึงท่ีตวัมดลูก และพบทีบริเวณรอยต่อระหวา่งปีก
มดลูกกบัท่อน าไข่ส่วน isthmus ประมาณชัว่โมงท่ี 8 หลงัการผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ 

               รอยต่อระหวา่งปีกมดลูกกบัท่อน าไข่ส่วน isthmus จะกกัอสุจิส่วนใหญ่ไวแ้ละปล่อยใหไ้ปไดใ้น
ปริมาณท่ีพอเหมาะ  และอสุจิจะถูกกกัไวท่ี้บริเวณรอยต่อระหวา่งท่อน าไข่ส่วน isthmus กบั ampulla เพื่อลด
ปริมาณอสุจิท่ีจะเคล่ือนท่ีมาถึงท่อน าไข่ส่วน ampulla ปกติจะพบอสุจิในท่อน าไข่ส่วน ampulla บริเวณท่ีจะ
เกิดการปฏิสนธิเพียงไม่ก่ีร้อยตวัเท่านั้น  ประมาณชัว่โมงท่ี 12 จะเร่ิมพบอสุจิท่ีท่อน าไข่ส่วน ampulla และ
จะพบเป็นจ านวนมาก ประมาณชัว่โมงท่ี 22- 24 หลงัการผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ 

การผสมเทยีมโค 

            การผสมเทียม เป็นการปฏิบติังานท่ีคลา้ยการท าหนา้ท่ีของพ่อพนัธุ์ตามธรรมชาติ ต่างกนัเพียง
ปริมาณน ้าเช้ือท่ีใชผ้สมเทียม นอ้ยกวา่ปริมาณน ้าเช้ือจากการผสมพนัธุ์ตามธรรมชาติมาก แต่กเ็พียงพอท่ีจะ
ท าใหผ้สมติด ต าแหน่งท่ีปล่อยน ้าเช้ือกต่็างกนั พ่อพนัธุ์จะปล่อยน ้าเช้ือท่ีช่องคลอด (Vagina) แต่การผสม
เทียมจะปล่อยน ้าเช้ือท่ีต าแหน่งตวัมดลูก (body of uterus) เป็นส่วนใหญ่ 

  

ประโยชน์ของการผสมเทยีม 

            1.สามารถปรับปรุงพนัธุ์สัตวใ์หดี้ข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

            2.ยน่ระยะเวลาในการพิสูจนพ์่อพนัธุ์ 
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            3.สามารถท าใหส้ัตวค์ลอดลูกไดต้ามฤดูกาล 

            4.ลดปัญหาในการเล้ียงดูสัตวพ์่อพนัธุ์ 

            5.ลดปัญหาในการขนส่งสัตวไ์ปผสมพนัธุ์กนั 

            6.สามารถผสมพนัธุ์สัตวต่์างขนาดกนัได ้

            7.ป้องกนัโรคติดต่อท่ีเกิดจากการผสมพนัธุ์กนั 

            8.ป้องกนัโรคระบาดท่ีเกิดจากการเคล่ือนยา้ยสัตวไ์ปผสมพนัธุ์กนั 

  

ข้อเสียของการผสมเทยีม 

               1.ถา้พ่อพนัธุ์ท่ีใชผ้ลิตน ้าเช้ือ มีลกัษณะท่ีไม่ดี ลกัษณะท่ีไม่ดีน้ี จะแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

               2.ถา้ผูท้  าการผสมเทียมขาดความรู้และความช านาญหรือท าการผสมเทียมดว้ยความสกปรก อวยัวะ
สืบพนัธุ์ของแม่โคอาจเกิดติดเช้ือหรือบาดเจบ็ได ้

  

ระยะห่างวงรอบการเป็นสัด 

               ระยะห่างรอบการเป็นสัด (The length of estrus cycle) หมายถึงระยะเวลาของแต่ละรอบของการ
เป็นสัด โคแต่ละตวั จะมีช่วงห่างของรอบการเป็นสัดไม่เท่ากนั โคสาวประมาณ 20.23 ± 2.33 วนั แม่โค
ประมาณ 21.22 ± 3.68 วนั เฉล่ียประมาณ 21 วนั 

               ภายในรอบการเป็นสัดจะเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาต่าง ๆ ทั้งท่ีสังเกตไดจ้ากภายนอกและ
จากการลว้งตรวจทางทวารหนกั เช่น อวยัวะเพศบวมแดง มีเมือกไหลจากช่องคลอด หรือ การเปล่ียนแปลง
ของรังไข่เช่น มี corpus luteum (CL) หรือ follicle บนรังไข่  ซ่ึงข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของระดบัของ
ฮอร์โมน 

  

การสังเกตอาการเป็นสัด (Heat Detection) 
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               การเป็นสัด หมายถึง การท่ีโคเพศเมียยอมรับการผสมพนัธุ์ อาการเป็นสัด แบ่งไดเ้ป็น 2 อยา่ง คือ 

               1.อาการเสริม 

               2.อาการหลกั 

               อาการเป็นสัด จะเร่ิมจากอาการเสริมก่อน เช่น ร้องบ่อย ๆ กระวนกระวาย สนใจโคตวัอ่ืน เลียและ
ดมตวัอ่ืน อวยัวะเพศบวมแดง มีเมือกใสไหลจากช่องคลอด ปริมาณน ้านมลดลง กินอาหารลดลง ไล่ข่ีตวัอ่ืน 
อาการเสริมจะมีความปรวนแปร ไม่แน่นอน บางอาการอาจเกิดใหเ้ห็นได ้แต่บางอาการอาจไม่แสดงใหเ้ห็น 
แต่สุดทา้ยโคจะตอ้งแสดงอาการหลกัออกมา 

               อาการหลกัของการเป็นสัด คือ การยนืน่ิง (standing heat) เม่ือโคตวัอ่ืนข่ี การยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนข่ีจะ
สัมพนัธ์กบัเวลาท่ีเกิดการตกไข่ และจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม 
เพื่อใหอ้ตัราผสมติดสูงท่ีสุด ระยะเวลาตั้งแต่โคเร่ิมยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนข่ี จนถึงส้ินสุดการยนืน่ิง จะนาน
ประมาณ  6-18 ชัว่โมง 

 

โคแสดงอาการเป็นสัดยนืน่ิงเม่ือตวัอ่ืนปีนทบั 

               

               การเป็นสัดเป็นระยะท่ี Follicle เจริญเตม็ท่ี เรียกวา่ Graafian follicle เม่ือลว้งตรวจผา่นทางทวาร
หนกั จะพบวา่รังไข่ขา้งใดขา้งหน่ึงมี  Graafian Follicle ในระยะน้ีระดบัของฮอร์โมน Estrogen จะสูงท าให้
โคแสดงอาการเป็นสัดออกมาใหเ้ห็นโดยเร่ิมจากอาการเสริมก่อนและสุดทา้ยจะเป็นอาการหลกั 
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               โคมกัแสดงอาการเป็นสัดในช่วงเชา้ตรู่และพลบค ่า การสังเกตอาการเป็นสัดจึงควรสังเกตวนัละไม่
นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง ๆละไม่นอ้ยกวา่ 20 นาที  สภาพแวดลอ้มมีผลต่อการแสดงอาการเป็นสัดของโค เช่น โคท่ี
เล้ียงบนคอกพื้นดินจะแสดงอาการเป็นสัดชดักวา่โคท่ีเล้ียงบนคอกพื้นปูน โคท่ีเล้ียงปล่อยฝงูจะแสดงอาการ
เป็นสัดชดักวา่โคท่ีเล้ียงแบบผกูยนืโรง ในฤดูหนาวโคจะแสดงอาการเป็นสัดชดักวา่ฤดูร้อน ช่วงเวลา
กลางคืนโคจะแสดงอาการเป็นสัดชดักวา่ช่วงเวลากลางวนั 

               การสังเกตการเป็นสัด เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการผสมเทียม เน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การผสมเทียมมีเพียงไม่ก่ีชัว่โมง ถา้สังเกตการเป็นสัดผิดพลาด จะท าใหผ้สมผดิเวลา อตัราการผสมติดต ่า 
หรือผสมไม่ติด ท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายในการเล้ียงแม่โคทอ้งวา่งไปอีกหน่ึงรอบการเป็นสัด ( 21วนั) และ
เน่ืองจากช่วงอายขุยัของโคมีจ ากดั หากสังเกตการเป็นสัดพลาดหลาย ๆ รอบ โอกาสท่ีจะผสมติดไดลู้กโคก็
ลดลง บางทีตลอดชัว่อายขุองแม่โคอาจใหลู้กโคลดลง 1-2 ตวัว 

  

การตกไข่ (Ovulation) 

               การตกไข่ คือการท่ี Follicle บนรังไข่แตก ไข่ตกจาก Follicle เขา้สู่ปากแตร (fimbria) ของท่อน า
ไข่  การตกไข่จะเกิดหลงัจากอาการเป็นสัด โดยอิทธิพลของฮอร์โมน LH ท่ีสร้างจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

               Follicle บนรังไข่ซ่ึงมีไข่อ่อน (oocyte) อยูภ่ายใน มีการเจริญและฝ่อไปเป็นกลุ่ม ๆ หรือเป็นคล่ืน 
(Follicular wave) แต่ละคล่ืนใชเ้วลาตั้งแต่เจริญจนถึงฝ่อสลายไปประมาณ 9-10 วนั เม่ือ follicle ของ 
follicular wave เก่าฝ่อสลายไป จะมี follicle ของ follicular wave ใหม่เจริญข้ึนมาแทนท่ี ซ่ึงคล่ืน follicle จะ
มีแทบตลอดอายขุยัของแม่โค รวมถึงแม่โคท่ีตั้งทอ้งดว้ย 

               ในทุก ๆ follicular wave จะมี follicle จ านวนมากเจริญข้ึนมาและฝ่อไป แต่จะมี follicle จ านวน 1-2 
ใบเท่านั้น ท่ีไม่ฝ่อไปในระยะตน้ พร้อมทั้งสามารถเจริญข้ึนเป็น follicle ขนาดใหญ่ ท่ีเรียกวา่ dominant 
follicle (DF) 

Dominant follicle  เป็น follicle ซ่ึงพร้อมจะเกิดการตกไข่ หากไดรั้บการกระตุน้ดว้ยฮอร์โมน LHแต่ถา้หาก
ไม่ไดรั้บการกระตุน้ dominant follicle กจ็ะฝ่อสลายไปเช่นกนั 
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               การตกไข่จะเกิดหลงัจากโคเป็นสัดเร่ิมยนืน่ิงยอมใหต้วัอ่ืนข่ี ประมาณ 30 ชัว่โมง หรือหลงัจากโค
ส้ินสุดการยนืน่ิงประมาณ 10 ชัว่โมง 

  

  

  

 

 

2 follicular wave 3 follicular wave 

 

  

  

เวลาทีเ่หมาะสมในการผสมเทยีม 

               หลงัจากฉีดน ้าเช้ือเขา้สู่ตวัมดลูก (Body of Uterus) แลว้ อสุจิจะใชเ้วลาในการเดินทางไปถึงท่อน า
ไข่ เป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะเร็ว และลกัษณะชา้ อสุจิท่ีเคล่ือนท่ีถึงท่อน าไข่ลกัษณะเร็ว จะตายทั้งหมดและ
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ถูกขบัออกทาง fimbria ของท่อน าไข่และตกลงช่องทอ้ง ส่วนอสุจิท่ีเคล่ือนท่ีถึงท่อน าไข่ลกัษณะชา้ จะเป็น
อสุจิท่ีเขา้ท าการปฏิสนธิ ซ่ึงจะเร่ิมพบอสุจิท่ียงัแขง็แรงพร้อมท่ีจะท าการปฏิสนธิไดใ้นท่อน าไข่ส่วน 
Ampulla ประมาณ 10 ชัว่โมง หลงัผสมเทียมและพบมากท่ีสุดประมาณ 24 ชัว่โมงหลงัผสมเทียม 

 

  

               ขณะท่ีอสุจิ เดินทางผา่นมดลูก ผา่นท่อน าไข่ เพื่อเตรียมตวัจะผสมกบัไข่ ตวัอสุจิจะพฒันาตวัเอง
เกิดปฏิกิริยา  Capacitation  เพื่อเตรียมพร้อมผสมกบัไข่ 

               ไข่ท่ีตกลงสู่ท่อน าไข่ จะมีชีวติอยูไ่ดป้ระมาณ 12-24 ชัว่โมง ถา้ภายในเวลา 12-24 ชัว่โมง ไข่ไม่ได้
รับการผสมกบัอสุจิ ไข่กจ็ะสลายไป หรือไข่ท่ีตกลงมาในท่อน าไข่เป็นเวลานาน จนเป็นไข่แก่เม่ือไดรั้บการ
ผสมกบัอสุจิ ตวัอ่อนมกัจะตายในระยะตน้ ๆ ดงันั้นเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียมควรเป็นเวลาท่ีไข่ตก
และไข่จะพบกบัตวัอสุจิทนัที เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีไข่ยงัแขง็แรงและอสุจิกย็งัแขง็แรง 

               ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม คือ ช่วงหลงัจากโคท่ีเป็นสัดเร่ิมยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนข่ี ในช่วง 6-
20 ชัว่โมง แต่จากการทดลองในประเทศไทย หากผสมในช่วง 12-18 ชัว่โมงหลงัจากโคท่ีเป็นสัดเร่ิมยนืน่ิง 
จะมีอตัราการผสมติดสูงท่ีสุด ส่วนในต่างประเทศจะอยูใ่นช่วง 10-13 ชัว่โมงหลงัจากโคท่ีเป็นสัดเร่ิมยนืน่ิง 

               การผสมเทียมใหต้รงกบัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมจริง ๆ ในทางปฏิบติัท าไดย้าก ดงันั้น ท่ีนิยมปฏิบติั
และไดผ้ลมาก คือ หากพบวา่โคเป็นสัดยนืน่ิงตอนเชา้ ท าการผสมเทียมตอนเยน็ หากแม่โคเป็นสัดยนืน่ิง
ตอนเยน็ ผสมเทียมเชา้วนัรุ่งข้ึน 
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ต าแหน่งทีฉี่ดน า้เช้ือ 

               ในการผสมพนัธุ์ตามธรรมชาติพ่อโคจะปล่อยน ้าเช้ือท่ีส่วนของช่องคลอด (Vagina) หนา้คอมดลูก 
(Cervix) แต่ในการผสมเทียม ปริมาณตวัอสุจิท่ีใชจ้ะนอ้ยกวา่การผสมตามธรรมชาติมาก หากปล่อยน ้าเช้ือท่ี
ต าแหน่งช่องคลอดอาจท าใหผ้สมต ่า   

               ในการผสมเทียมต าแหน่งท่ีปล่อยน ้าเช้ือ คือท่ีตวัมดลูก (body of uterus) และภายในคอมดลูก
(cervix) โดยปล่อยน ้าเช้ือปริมาณ 2 ใน 3 ท่ีตวัมดลูก (Body of Uterus) เลยส่วนของ internal os  ประมาณ 1 
cm. จากนั้นถอยปืนฉีดน ้าเช้ือออกมาใหป้ลายปืนอยูใ่นคอมดลูกและปล่อยน ้าเช้ือท่ีเหลืออีก 1 ใน 3 ของ
หลอดในส่วนของคอมดลูก (Cervix) 

 

 

  

ต าแหน่งฉีดน ้าเช้ือ  ในตวัมดลกู ในคอมดลูก 

  

น า้เช้ือแช่แขง็ทีใ่ช้ในการผสมเทยีมโค 
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               ปัจจุบนัการผสมเทียมโคนิยมผสมดว้ยน ้าเช้ือแช่แขง็ เพราะสะดวกในการขนส่งและเกบ็รักษา 
สามารถน าน ้าเช้ือไปท าการผสมเทียมไดทุ้กแห่ง น ้าเช้ือแช่แขง็ท่ีผลิตโดยกรมปศุสัตว ์หลอดน ้าเช้ือจะเป็น
หลอดขนาดเลก็ (Ministraw) ปริมาตร 0.25 ml. มีตวัอสุจิในหลอดประมาณ 20-30 ลา้นตวั โดยหลงัจาก
ละลายน ้าเช้ือ(Thawing) แลว้จะมีอสุจิท่ียงัมีชีวติไม่นอ้ยกวา่ 40 % หรือประมาณ 8-12 ลา้นตวั ซ่ึงมาก
พอท่ีจะเดินทางไปปฏิสนธิกบัไข่ได ้น ้าเช้ือแช่แขง็จะเกบ็รักษาโดยแช่ในไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา 
ไนโตรเจนเหลวจะมีอุณหภูมิ -196 °C ในบางประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น หลอดน ้าเช้ือจะเป็นหลอดขนาด
กลาง (Medium straw) ปริมาตร 0.5 ml.มีตวัอสุจิในหลอดประมาณ 20-30 ลา้นตวั หลงัจากละลายน ้าเช้ือแลว้
จะมีอสุจิท่ียงัมีชีวติไม่นอ้ยกวา่ 40 % หรือประมาณ 8-12 ลา้นตวั เช่นเดียวกนั 

 

  

การละลายน า้เช้ือ(Thawing) 

               น ้าเช้ือแช่แขง็จะบรรจุอยูใ่นหลอดพลาสติกขนาดเลก็ ซ่ึงมีสีต่าง ๆ กนัแลว้แต่พนัธุ์ของพ่อโค ขา้ง
หลอดน ้าเช้ือจะพิมพ ์รหสัน ้าเช้ือ วนัท่ีผลิต สถานท่ีผลิต ช่ือพ่อพนัธุ์หรือหมายเลขพ่อพนัธุ์ และระดบั
สายเลือดของพ่อพนัธุ์ เป็นตน้ หลอดน ้าเช้ือจะแช่อยูใ่นไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา ดงันั้นก่อนใชง้านจะตอ้ง
ท าการละลาย (Thawing) ก่อนโดยใชป้ากคีบ (Forceps) คีบหลอดน ้าเช้ือท่ีตอ้งการออกจากถงัและแช่ใน
น ้าอุ่นทนัที ช่วงเวลาตั้งแต่คีบหลอดน ้าเช้ือออกจากถงัจนแช่ลงในน ้าอุ่น ไม่ควรเกิน 3 วนิาที น ้าอุ่นท่ีใช้
ละลายน ้าเช้ือ ควรมีอุณหภูมิ 35-37 °C และแช่น ้าเช้ือในน ้าอุ่นเป็นเวลา 30 วนิาที จากนั้นน าหลอดน ้าเช้ือ
ข้ึนมาจากน ้าอุ่นแลว้เช็ดใหแ้หง้พร้อมท่ีจะใชง้าน 
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วสัดุอปุกรณ์ผสมเทยีม 

               ในการผสมเทียมตอ้งมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มากพอสมควร อุปกรณ์แต่ละอยา่งหากบ ารุงรักษา
ไม่ดี หรือใชง้านไม่ถูกวธีิจะท าใหอ้ายกุารใชง้านของอุปกรณ์นั้นสั้นลง หรืออาจก่อใหเ้กิดปัญหาผสมไม่
ติดตามมาได ้ดงันั้นจึงควรท าความเขา้ใจถึงลกัษณะวธีิใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจ 

  

 

1.ถังเกบ็น า้เช้ือและถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 

               ถงัเกบ็น ้าเช้ือใชส้ าหรับเกบ็ส ารองน ้าเช้ือแช่แขง็  ถงับรรจุไนโตรเจนใชส้ าหรับเกบ็ส ารอง
ไนโตรเจนเหลว เพื่อไวเ้ติมถงัน ้าเกบ็น ้าเช้ือ  ถงัเกบ็น ้าเช้ือและถงับรรจุไนโตรเจน จะเป็นถงั 2 ชั้น ระหวา่ง
ชั้นทั้งสอง จะบุดว้ยวสัดุท่ีเป็นฉนวนความร้อนอยา่งดี(Super insulator) และเป็นสูญญากาศ เพื่อป้องกนั
ความร้อนเขา้ไปภายใน ป้องกนัการสูญเสียไนโตรเจนเหลว ถงัน ้าเช้ือและถงัไนโตรเจนมีหลายขนาด ถงัเกบ็
น ้าเช้ือและถงับรรจุไนโตรเจนเหลวจะคลา้ยกนัจะต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย เช่น 

               ปากของถงัเกบ็น ้าเช้ือมกัจะกวา้งกวา่ปากของถงับรรจุไนโตรเจนเหลว   

               ปากของถงัเกบ็น ้าเช้ือจะมีรอยบากเป็นร่องส าหรับแขวนกา้น Canister ถงัน ้าเช้ือบางรุ่นปากถงักไ็ม่
มีรอยบาก กา้น Canister ท่ีใชก้บัถงัรุ่นน้ีจะเป็นพลาสติกแบน 

               แกนของฝาถงัเกบ็น ้าเช้ือและถงัเกบ็ไนโตรเจนเหลวส่วนใหญ่จะท าดว้ยโฟม แกนของฝาถงัเกบ็
น ้าเช้ือจะเป็นร่องไวเ้พื่อบงัคบักา้น Canister ไม่ใหเ้คล่ือนท่ี แต่ของฝาถงัเกบ็ไนโตรเจนเหลวจะไม่เซาะร่อง 
ฝาถงัเกบ็น ้าเช้ือบางรุ่นแกนของฝาถงักไ็ม่ร่องเน่ืองจากใช ้Canister ท่ีเป็นพลาสติกแบน 

               วธีิสังเกตวา่ถงัน ้าเช้ือช ารุดหรือไม่ โดยสังเกตจากปริมาณไนโตรเจนเหลวลดลงเร็วผดิปกติหรือไม่ 
ถา้ลดลงเร็ว หมายถึงถงัเส่ือมคุณภาพ และสังเกตจากหยดน ้าท่ีเกาะขา้งถงั ถา้มีหยดน ้าเกาะขา้งถงัแสดงวา่ถงั
เส่ือมคุณภาพ 
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ถงัน ้าเช้ือรุ่นปากไม่มีรอยบาก แกนฝาถงัน ้าเช้ือชนิดมีร่อง ปากถงัไม่มีรอยบาก แกนฝาถงัมี
ร่อง 

  

2.ถังสนาม 

               ถงัสนามเป็นถงัน ้าเช้ือขนาดเลก็ ใชส้ าหรับใส่น ้าเช้ือไปใชผ้สมเทียมในฟาร์ม ถงัสนามเป็นถงั 2 
ชั้น ภายในระหวา่งผนงัทั้งสอง กรุดว้ยฉนวนป้องกนัความร้อน บริเวณคอถงัจะมีรอยบากส าหรับแขวนกา้น 
Canister และแกนฝาถงัจะท าดว้ยโฟมและมีร่องส าหรับลอ็คกา้น Canister วธีิการสังเกตวา่ถงัสนามช ารุด
หรือไม่ใชว้ธีิเดียวกบัถงัเกบ็น ้าเช้ือ 

  

 

ถงัสนาม 
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3.กระเป๋าใส่ถังสนาม 

               กระเป๋าใส่ถงัสนาม ใชส้ าหรับใส่ถงัสนามและวสัดุผสมเทียมต่าง ๆ กระเป๋ามกัท าดว้ยผา้ การใช้
งานควรระมดัระวงัใหดี้ เพราะอาจขาดได ้นอกจากน้ี ทุก ๆ สัปดาห์ ควรน ากระเป๋าไปซกัท าความสะอาด
และตากแดดใหแ้หง้ 

  

กระเป๋าใส่ถงัสนามและกระบอกบรรจุปินผสมเทียม 

4.ปืนผสมเทยีม 

               ปืนผสมเทยีม ท าดว้ย stainless steel ไม่เป็นสนิม ประกอบดว้ย ตวัปืน กา้นปืน หวัจุกและวง
แหวนลอ็กพลาสติกชีท 

ตวัปืน เป็นทรงกระบอกความยาว 44 cm. ปืนบางรุ่น รูของปลายปืนทั้งสองขา้งมีขนาดไม่เท่ากนั ดา้นท่ีรูเลก็
ใชก้บัหลอดน ้าเช้ือขนาด 0.25 ml. ส่วนดา้นท่ีรูใหญ่ ใชก้บัหลอดน ้าเช้ือขนาด 0.5 ml. 

               ก้านปืน ปลายขา้งหน่ึงจะเลก็ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสอดเขา้กบัหลอดน ้าเช้ือ ปลายขา้งท่ีใหญ่จะต่อกบัแป้น
วงกลมใชเ้ป็นท่ีกดส าหรับปล่อยน ้าเช้ือ กา้นปืนจะยาวกวา่ตวัปืนเลก็นอ้ย ประมาณ 45 cm. 

               หัวจุก รูปทรงกระบอก เป็นส่วนท่ีครอบปลายขา้งหน่ึงของตวัปืนไว ้ใชส้ าหรับถ่างปลายพลาสติก
ชีท   หวัจุกน้ีจะยาวประมาณ 2.5 cm. ปืนบางรุ่นหวัจุกจะติดกบัตวัปืนไม่สามารถแยกจากกนัได้ 
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               วงแหวน  มีขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางประมาณ 1.5 cm.ส่วนรูตรงกลางมีเส้นผา่ศนูยก์ลางประมาณ 0.6 
cm. ใชส้ าหรับลอ็กพลาสติกชีทไวก้บัหวัจุก 

               ปัญหาท่ีพบส่วนเสมอ คือ ปืนสกปรก โดยเฉพาะในรูของตวัปืนท่ีสอดหลอดน ้าเช้ือ ปืนผสมเทียม
หลงัจากใชง้าน ควรถอดลา้ง ท าความสะอาด และใชผ้า้สะอาดเช็ดใหแ้หง้ หากปืนสกปรกมาก ควรตม้ท า
ความสะอาด 

 

 

  

5.กระบอกเกบ็ปืนและพลาสติกชีท 

               ท าจากอลูมิเนียมหรือท าดว้ยท่อพีวซีี ตวักระบอกยาวประมาณ  47-50 cm. เส้นผา่ศนูยก์ลาง 5 cm. 
ปลายดา้นหน่ึงตนั ปลายอีกดา้นหน่ึงเป็นฝาส าหรับเปิด-ปิด ใชส้ าหรับเกบ็พลาสติกชีทหรือปืนผสมเทียม 

               ปัญหาท่ีมกัพบคือ ภายในกระบอกมกัปรก หลงัการปฏิบติังานในแต่ละวนัควรลา้ง ท าความสะอาด 
และคว  า่ตากใหแ้หง้ หากท่อน้ีสกปรกจะท าใหปื้นผสมเทียมหรือพลาสติกชีทสกปรกดว้ย ซ่ึงอาจส่งผลท าให้
ผสมไม่ติดหรืออาจถึงกบัท าใหม้ดลูกของแม่โคเป็นหนองได ้
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กระบอกเกบ็ปืนผสมเทียมและพลาสติกชีท 

  

 

 

6.กรรไกร 

               กรรไกร ใชส้ าหรับตดัปลายหลอดน ้าเช้ือ ท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไปมกัเป็นกรรไกรสแตนเลส ส าหรับ
ศลัยกรรมทัว่ไป  ก่อนใชต้ดัหลอดน ้าเช้ือทุกคร้ังตอ้งใชส้ าลีชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดฆ่าเช้ือโรคท่ีอาจติดอยูท่ี่
กรรไกรเสียก่อนและทุกคร้ังหลงัใชง้านควรใชผ้า้สะอาดเช็ดใหแ้หง้ 

 

กรรไกตดัหลอดน ้าเช้ือ 

  

7.ปากคบี (Forceps) 

               ปากคีบ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชคี้บหลอดน ้าเช้ือออกจากถงั ปากคีบมีหลายแบบทั้งแบบปลายโคง้ ปลาย
ตรง มีหลายขนาดใหเ้ลือกใช ้ปากคีบอยา่งดีจะท าดว้ย stainless steel ไม่เป็นสนิม มีความหนาแขง็แรง
ทนทาน ก่อนใชง้านควรใชส้ าลีชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดฆ่าเช้ือและทุกคร้ังหลงัใชง้านควรใชผ้า้สะอาดเช็ดใหแ้หง้ 
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ปากคีบหลอดน ้าเช้ือ 

8.พลาสติกชีท 

               พลาสติกชีท เป็นส่วนท่ีใชหุ้ม้ปืนผสมเทียมและเป็นส่วนท่ีจะผา่นเขา้ไปในตวัมดลูก ขนาดจะพอดี
กบัขนาดของปืนผสมเทียม ความยาวอาจยาวเท่ากบัตวัปืนผสมเทียมหรือยาวกวา่เลก็นอ้ย ดา้นในของ
พลาสติกชีทจะมีจุกสีเขียวส าหรับใชล๊้อคยดึหลอดน ้าเช้ือ 

               พลาสติกชีททุกอนัจะผา่นกระบวนการฆ่าเช้ือโรคและบรรจุในถุงพลาสติก ถุงละ 50 อนั ดงันั้น
หากจะน าพลาสติกชีทไปใช ้ไม่ควรเปิดปากถุงกวา้งมากนกัจะท าใหพ้ลาสติกชีทท่ีเหลือมีโอกาสสกปรกได้
ง่าย หากพบวา่พลาสติคชีทสกปรกจะตอ้งเปล่ียนพลาสติกชีทอนัใหม่ทนัที 

 

plastic sheath 
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 9.แซนนิตารีชีท (Sanitary sheath) 

               แซนิตารีชีท เป็นถุงพลาสติกแคบยาวใชส้วมทบัพลาสติกชีทอกัชั้นหน่ึง ความยาวจะใกลเ้คียงกบั
ความยาวของปืนฉีดน ้าเช้ือ  แซนนิตารีชีทใชส้ าหรับป้องกนัเช้ือโรคจากปากช่องคลอดและช่องคลอดเขา้
ไปสู่ตวัมดลูก 

 

sanitary sheath 

  

10.กระติกน า้ร้อนหรือกระติกเทอร์โมส 

               กระติกน ้าร้อน ใชบ้รรจุน ้าอุ่นส าหรับละลายน ้าเช้ือแช่แขง็ หลงัใชง้านในแต่ละวนัจะตอ้งลา้งท า
ความสะอาดและคว  า่ตากใหแ้หง้ 

 

 กระติกเทอร์โมส 
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11.เทอร์โมมเิตอร์ 

               เทอร์โมมิเตอร์ ใชส้ าหรับวดัอุณหภูมิน ้าอุ่นเพื่อใชล้ะลายน ้าเช้ือ น ้าอุ่นท่ีใชค้วรมีอุณหภูมิ 35-
37°C  เทอร์โมมิเตอร์ท่ีใชค้วรเป็นชนิดท่ีสามารถวดัอุณหภูมิไดต้ั้งแต่ 0-100 °C 

  

  

12.ถุงมอืล้วง 

               ถุงมือลว้ง ใชส้วมทบัมือและแขนของผูล้ว้งเพื่อป้องกนัอุจาระโคเปรอะเป้ือน เป็นถุงมือพลาสติก 
ชนิดมีน้ิวมือ 5 น้ิว และมีความยาวถึงไหล่เป็นถุงมือท่ีใชค้ร้ังเดียวท้ิง  หลงัจากใชง้านแลว้ควรมว้นพนัมดั
เป็นกอ้นและท้ิงถงัขยะ 

 

 

ถุงมือลว้ง 

13.รองเท้าบู๊ท 

            รองเทา้บู๊ท ใชส าหรับสวมขณะเขา้ฟาร์มเป็นการป้องกนัการเปรอะเป้ือนจากมูลโค และป้องกนัการ
บาดเจบ็หากถูกโคเหยยีบ   ก่อนออกจากฟาร์มแต่ละฟาร์มตอ้งลา้งรองเทา้บู๊ทใหส้ะอาด เพื่อป้องกนัเช้ือโรค
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จากฟาร์มหน่ึงแพร่ไปสู่อีกฟาร์มหน่ึง นอกจากน้ี ทุก ๆ วนัจะตอ้งลา้งรองเทา้และท าการฆ่าเช้ือโรคดว้ยน ้ายา
ฆ่าเช้ือและคว  า่ตากใหแ้หง้ 

 

รองเทา้บู๊ท 

14.ผ้ากนัเป้ือน 

               ผา้กนัเป้ือน ใชป้้องกนัมูลโคกระเดน็มาถูกเส้ือผา้ ผา้กนัเป้ือนมกัท าดว้ยพลาสติก ขอบดา้นบนทั้ง
ซา้ยและขวาท าเป็นห่วง ส าหรับร้อยเชือกคลอ้งคอ ตรงกลางล าตวัท าเป็นห่วงทั้งซา้ยและขวา ส าหรับร้อย
เชือกเพื่อรัดเอว หลงัการผสมเทียมทุกคร้ังจะตอ้งลา้งท าความสะอาดผา้กนัเป้ือน เพื่อป้องกนัเช้ือโรคจาก
ฟาร์มหน่ึงแพร่ไปสู่อีกฟาร์มหน่ึง นอกจากน้ี ทุก ๆ วนัจะตอ้งซกัลา้งผา้กนัเป้ือนและท าการฆ่าเช้ือโรคดว้ย
น ้ายาฆ่าเช้ือและตากใหแ้หง้ 
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 15.แบบบันทกึต่างๆ 

               เม่ือปฏิบติังานเสร็จแลว้แต่ละคร้ัง จะตอ้งจดบนัทึกในแบบฟอร์มท่ี ในการบนัทึก ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้ง
อ่านใหไ้ดจ้ากหลอดน ้าเช้ือคือรหสัพ่อพนัธุ์ 

    

16.วสัดุประกอบอืน่ ๆ 

               อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบในการปฏิบติังาน เช่น สบู่ ขนัน ้า สามารถหาไดใ้นฟาร์มของ
เกษตรกร 

  

เทคนิคการผสมเทยีมโค 

               เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะสมส าหรับการผสมเทียม ก่อนท าการผสมเทียมตอ้งตรวจดูโคใหแ้น่นอนก่อน
วา่มีการเป็นสัดท่ีแทจ้ริง ซ่ึงแม่โคท่ีเป็นสัดจะตอ้งยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนปีนทบั และมีเมือกใสไหลจากช่อง
คลอด  เม่ือพบวา่โคเป็นสัดจริงแลว้ ใหล้ว้งตรวจระบบสืบพนัธุ์ผา่นทางทวารหนัก เพื่อตรวจดูสภาพของคอ
มดลูก(Cervix) ตวัมดลูก(Body of Uterus) ปีกมดลูก(Horn of Uterus) และรังไข่ โดยคอมดลูกควรแขง็ ตวั
มดลูกและปีกมดลูกควรแขง็ตึงมีความหยุน่ตวัสูง รังไข่ขา้งใดขา้งหน่ึงควรพบ Graafian follicle หากผูท้  าการ
ผสมเทียมไม่ช านาญในการลว้งคล ารังไข่กไ็ม่ควรไปคล า เน่ืองจากจะท าใหป้ากแตรของท่อน าไข่ท่ีหุม้รังไข่
หลุดออกจากรังไข่ ส่งผลใหไ้ข่ตกลงไปในช่องทอ้งไม่ตกลงท่อน าไข่ ท าใหผ้สมไม่ติด หรืออาจเกิดปัญหา
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ตั้งทอ้งในช่องทอ้ง เม่ือลว้งตรวจแลว้ลา้งบริเวณอวยัวะเพศภายนอกดว้ยน ้าสะอาดและเช็ดใหแ้หง้ จึงท าการ
ละลายน ้าเช้ือ และเตรียมปืนฉีดน ้าเช้ือพร้อมท่ีจะผสมเทียมต่อไป 

  

ขั้นตอนการผสมเทยีมโค 

               1.สังเกตอาการภายนอก โคท่ีเป็นสัดจะยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนปีนทบั มีเมือกใสไหลจากช่องคลอด อวยัวะ
เพศบวมแดง 

 

 

 

เมือกใสไหลจากช่องคลอด อวยัวะเพศบวมแดง เยือ่เมือกชมพแูดง 

                2.สวมถุงมือผสมเทียม ใชส้ารหล่อหล่ืน เช่นสบู่ ถูถุงมือแลว้ลว้งผา่นทางทวารหนกั ลว้งอุจจาระ
ออกมาจากล าไส้ใหญ่ส่วนปลายใหห้มด ตรวจคล าระบบสืบพนัธุ์ของแม่โควา่ แม่โคเป็นสัดจริงหรือไม่ 
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               3.ลา้งบริเวณอวยัวะเพศภายนอกของแม่โคดว้ยน ้าใหส้ะอาดและเช็ดทั้งดา้นนอกดา้นในใหแ้หง้
ดว้ยกระดาษทิชชู หรือกระดาษฟาง 

 

 

  

               4.ใชส้ าลี ชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดปากคีบ (forceps) ใหส้ะอาดก่อนใชคี้บหลอดน ้าเช้ือท่ีตอ้งการออกจาก
ถงัสนาม แลว้แช่น ้าเช้ือลงในน ้าอุ่นท่ีอุณหภูมิ 35-37 °C ทนัทีนานเป็นเวลา 30 วนิาที และเวลาตั้งแต่คีบ
หลอดน ้าเช้ือจนถึงแช่ลงในน ้าอุ่น ไม่ควรเกินกวา่ 3 วนิาที 
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เช็ดปากคีบน ้าเช้ือ คีบน ้าเช้ือออกจากถงัสนาม ละลายน ้าเช้ือในน ้าอุ่น 

               5.เม่ือละลายน ้าเช้ือในน ้าอุ่นครบ 30 วนิาทีแลว้ใชป้ากคีบคีบหลอดน ้าเช้ือข้ึนมาเช็ดหลอดน ้าเช้ือ
ดว้ยกระดาษทิชชูหรือส าลีใหแ้หง้อยา่ใหเ้หลือน ้าติดขา้งหลอด สะบดัหลอดน ้าเช้ือใหฟ้องอากาศไปอยูด่า้น
ท่ีตีบ และตดัดา้นท่ีตีบโดยตดัระหวา่งฟองอากาศ สอดหลอดน ้าเช้ือดา้นท่ีตดัเขา้ไปในพลาสติกชีท และดนั
ต่อเขา้ไปจนสุด หลอดน ้าเช้ือจะลอ็กกบัจุกสีเขียวในพลาสติกชีท ดึงกา้นปืนออกมาจากตวัปืนประมาณ 1 คืบ
แลว้สวมพลาสติกชีทท่ีมีหลอดน ้าเช้ืออยูภ่ายในครอบปืนฉีดน ้าเช้ือ ดนัตวัปืนไปจนสุดพลาสติคชีท ใชว้ง
แหวนลอ็คพลาสติคชีทใหติ้ดปืน และลอ็คใหแ้น่น 

   

เช็ดหลอดน ้าเช้ือใหแ้หง้ ตดัหลอดน ้าเช้ือดว้ยกรรไก ใส่หลอดน ้าเช้ือในพลาสติกชีท 
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สอดปืนเขา้ในพลาสติกชีท ลอ็กพลาสติกชีทกบัหวัจุกดว้ยวง
แหวน 

ปืนผสมเทียมพร้อมใชง้าน 

  

                 6.ทดสอบน ้าเช้ือโดยกดกา้นปืน ใหน้ ้าเช้ือปร่ิมออกมาท่ีปลายหลอดเลก็นอ้ย เพื่อมัน่ใจวา่หากท า
การผสมเทียม น ้าเช้ือจะไหลออกไปดา้นนอก ไม่ไหลยอ้นกลบัเขา้ในพลาสติกชีท สวมแซนนิตารี ชีทหุม้ปืน
ทั้งหมดอีกชั้นหน่ึง 
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                7.สวมถุงมือ  ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ี เปิดถ่างอวยัวะเพศแม่โคใหก้วา้งท่ีสุดและสอดปืนผา่นเขา้
ไปโดยสอดเฉียงดา้นบน 45 องศา เพื่อป้องกนัปลายปืนเขา้ไปในรูเปิดของกระเพาะปัสสาวะ เม่ือปืนฉีด
น ้าเช้ือผา่นเขา้ไปแลว้ ใหส้อดต่อไปตามแนวระนาบ จากนั้นใชมื้อขา้งท่ีสวมถุงมือลว้งผา่นทวารหนกั ตาม
ปืนฉีดน ้าเช้ือเขา้ไป และจบัท่ีคอมดลูก (Cervix) ถา้ขณะสอดปืนผา่นช่องคลอด(Vagina) ปลายปืนมกัจะไป
ติดรอยยน่บางส่วนของช่องคลอดและสอดปืนต่อไปไม่ได ้ใหใ้ชมื้อท่ีอยูใ่นช่องล าไส้ใหญ่ ดึงคอมดลูกให้
ยดืออกไปดา้นหนา้ของตวัโค จะท าใหร้อยยน่ท่ีอยูใ่นส่วนของช่องคลอดยดืออก ปืนจะสอดผา่นเขา้ไปได ้
จนถึงหนา้คอมดลูก เม่ือปลายปืนถึงหนา้คอมดลูก ใหดึ้งปลายอีกขา้งหน่ึงของแซนนิตารี ชีท จนปลายปืน
ทะลุแซนนิตารี ชีท 

  

 

   

  

               8.สอดปืนเขา้ไปในคอมดลูก วธีิการสอดปืนผา่นคอมดลูกท าไดโ้ดย ใชมื้อขา้งท่ีอยูใ่นล าไส้ใหญ่ 
จบัปลายคอมดลูกไวโ้ดยจบัระหวา่งส่วนต่อของคอมดลูก(Cervix) กบัช่องคลอด (Vagina) ยกข้ึนใหอ้ยูร่ะดบั
เดียวกบัปืนฉีดน ้าเช้ือ จากนั้นใชห้วัแม่มือกดหาส่วนท่ีเป็นรูเปิดของคอมดลูก ซ่ึงจะเป็นช่องทางท่ีจะสอดปืน
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ผา่นเขา้ไปในคอมดลูก เม่ือพบแลว้ใหส้อดปลายปืนฉีดน ้าเช้ือไปจนชนน้ิวหวัแม่มือ จากนั้นหลบหวัแม่มือ
ออก ปลายปืนจะผา่น เขา้ไปในรูของคอมดลูก 

  

 

               9.เม่ือปืนฉีดน ้าเช้ือผา่นเขา้ไปในรูของคอมดลูกแลว้ เน่ืองจากรูของคอมดลูกไม่ตรง มกัจะคดไปมา
และมีหลืบ ปลายปืนมกัจะติดส่วนท่ีเป็นหลืบภายในโพรงของคอมดลูก ใหใ้ชมื้อขา้งท่ีอยูใ่นล าไส้ใหญ่ค่อย 
ๆ ขยบัหรือดดัคอมดลูก ซา้ยขวา บนล่าง และสวมเขา้ในปืน ซ่ึงผูท้  าการผสมเทียมจะรู้สึกไดว้า่ปลายปืนผา่น
เขา้ไปในคอมดลูกทีละเปลาะ ๆ ซ่ึงตอ้งค่อย ๆ สอดผา่นไป จนผา่นทะลุคอมดลูก ขณะก าลงัสอดปืนผา่นคอ
มดลูก ผูส้อดปืนจะตอ้งทราบเสมอวา่ ขณะนั้นปลายปืนอยูท่ี่ต  าแหน่งใด 

               10.ขณะท่ีปลายปืนก าลงัจะผา่นทะลุคอมดลูก ใหส้อดปืนอยา่งชา้ ๆ และระมดัระวงั อยา่ใหป้ลาย
ปืนเลยเขา้ไปถึงตวัมดลูก(Body of Uterus) มากนกั เพราะอาจไปครูดกบัผนงัตวัมดลูก เม่ือปลายปืนฉีด
น ้าเช้ือทะลุคอมดลูกแลว้ ใหส้อดปลายปืนเขา้ไปอีกประมาณ 1 cm. โดยท าการคล าระหวา่งรอยต่อของคอ
มดลูกกบัตวัมดลูกทางดา้นล่าง ถา้พบเพียงปลายปืนฉีดน ้าเช้ือ หมายถึงปลายปืนผา่นทะลุคอมดลูกเขา้ไปใน
ตวัมดลูกเป็นระยะ 1 cm.ถูกตอ้งแลว้ หากคล ารอยต่อระหวา่งคอมดลูกและตวัมดลูกพบกา้นปืนฉีด
น ้าเช้ือ  แสดงวา่ปลายปืนเขา้ลึกเกินไปใหดึ้งปืนฉีดน ้าเช้ือถอยออกมาอยา่งระมดัระวงั 

  



56 

 

 

ปลายปืนผา่นคอมดลูกเขา้ตวัมดลูก 1 cm.  

               11.ท าการบีบกา้นปืนฉีดน ้าเช้ือ ประมาณ 2 ใน 3 ของความยาว เพื่อปล่อยน ้าเช้ือ 2 ใน 3 ของหลอด
ภายในตวัมดลูก ใหป้ล่อยน ้าเช้ือชา้ ๆ ใชเ้วลาปล่อยน ้าเช้ือประมาณ 8 วนิาที จากนั้น ถอยปืนออกมาจนปลาย
ปืนอยูก่ลางคอมดลูก (Cervix) ปล่อยน ้าเช้ือท่ีเหลือกลางคอมดลูก (Cervix) 

  

 

 

ต าแหน่งปล่อยน ้าเช้ือในตวัมดลูก ต าแหน่งปล่อยน ้าเช้ือในคอมดลูก  

                12. ถอดถุงมือแลว้มว้นถุงท้ิงในถงัขยะ ลา้งรองเทา้บู๊ทและผา้กนัเป้ือนใหส้ะอาด บนัทึก
รายละเอียดการผสมเทียมลงในแบบบนัทึกต่าง ๆ 
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เมือ่ต้องผสมซ ้าจะท าอย่างไร 

               แม่โคบางตวัแมข้ณะตั้งทอ้งกย็งัแสดงอาการเป็นสัดได ้และแสดงอาการเป็นสัดไดใ้นทุก ๆ ระยะ
ของการตั้งทอ้งและการตั้งทอ้งช่วงตน้ ๆ อาจพบอาการเป็นสัดตรงรอบ จึงเป็นปัญหาส าหรับการผสมเทียม
วา่เม่ือพบแม่โคท่ีมีประวติัการผสมแลว้และแสดงการเป็นสัดใหเ้ห็น แม่โคตวันั้นอาจจะก าลงัตั้งทอ้งอยู่
หรือไม่ตั้งทอ้งกไ็ด ้

               การท่ีจะทราบวา่แม่โค ผสมติดตั้งทอ้งหรือไม่ วธีิท่ีสะดวกท่ีสุดคือ การลว้งตรวจการตั้งทอ้งโดย
ลว้งผา่นทางทวารหนกั ผูมี้ความช านาญ สามารถตรวจตั้งแต่ 45 วนัหลงัผสม โดยทัว่ไปการลว้งตรวจการตั้ง
ทอ้งจะลว้งตรวจท่ี 60 วนัหลงัผสมเทียม 

               ถา้หากจะผสมเทียมซ ้ า ควรซกัประวติัใหแ้น่นอนวา่แม่โคท่ีเป็นสัดท่ีตอ้งผสมซ ้ านั้น แสดงอาการ
ยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนข่ีใหเ้ห็นหรือไม่ นอกจากน้ี ก่อนท าการผสมเทียมควรลว้งตรวจการตั้งท้องก่อนเสมอ แต่ถา้
อยูใ่นช่วงท่ีไม่สามารถลว้งเพื่อตรวจการตั้งทอ้งได ้เช่น ช่วงเวลาห่างจากผสมคร้ังท่ีผา่นมาเพียงแค่ 21-45 วนั 
และตอ้งผสมซ ้ า กค็วรปล่อยน ้าเช้ือในคอมดลูก อยา่สอดปืนทะลุคอมดลูก นอกจากน้ีน ้าเช้ือท่ีใชค้วรเป็น
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น ้าเช้ือจากพ่อพนัธุ์ตวัเดียวกบัการผสมคร้ังท่ีผา่นมา เพื่อป้องกนัการสับสนในการท าทะเบียนประวติัลูกเกิด
กรณีแม่โคคลอดก่อนก าหนด 

 

 

 

ตารางแสดงชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการผสม  
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