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รายวชิา  การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์     3(2-2-5) 

Animal Reproduction and Artificial Insemination 

 

ค าอธิบายรายวชิา 

 

กายวภิาคและสรีรวทิยา ระบบสืบพนัธ์ุสัตว ์ต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน ประโยชน์และความส าคญัของการผสม
เทียมสัตว ์การรีดน ้าเช้ือ การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ การเจือจาง และการเก็บรักษาน ้ าเช้ือ เทคนิคการผสมเทียม 
การปฏิสนธิ  การตั้งท้อง การตรวจการตั้งท้อง ขบวนการคลอด การแก้ไขการคลอดยาก การประเมิน
ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุ โรคและปัญหาระบบสืบพนัธ์ุสัตว ์

Anatomy and physiology of animal reproduction, hormone and endocrine glands, the important and 

benefice of artificial insemination, semen collection, semen evaluation, semen dilution, semen storages, 

artificial insemination techniques, pregnancy, pregnancy examination, parturition, dystocia, reproduction 

performance evaluation, reproductive abnormality and diseases in animal. 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงชนิดและหนา้ท่ีของฮอร์โมนในการสืบพนัธ์ุของสัตว ์

2. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงกายวภิาคและสรีระวทิยาการสืบพนัธ์ุของสัตว ์
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4. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะการเจือจางและเก็บรักษาน ้าเช้ือ 

5. เพี่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะการฉีดน ้าเช้ือในการผสมเทียม 

6. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบถึงกระบวนการตั้งทอ้งและเทคนิคการตรวจการตั้งทอ้ง 

7. เพี่อใหน้กัศึกษาทราบถึงกระบวนการคลอด การแกไ้ขการคลอดยากในสัตว ์

8. เพี่อใหน้กัศึกษาทราบถึงโรคและความผดิปกติและแนวทางการป้องกนัโรคทางระบบสืบพนัธ์ุสัตว ์



แผนการสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียนการ
สอน 

- ความหมายของการผสมเทียม 

- ประวติัความเป็นมา 

- ประโยชน์และความส าคญั 
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- ปฏิบติัการท่ี 2 การพฤติกรรมการเป็นสัดและการสังเกต 2 สาธิตและปฏิบติัการ 

- เทคนิคการรีดน ้าเช้ือสัตว ์

- การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ 
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- ปฏิบติัการท่ี 4 การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ 4 สาธิตและปฏิบติัการ 
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4. ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาและปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยการแบ่งกลุ่มตามเน้ือหารายวชิา 

5. ศึกษาวดีีทศัน์ประกอบการบรรยาย 

 

ส่ือการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวชิาการสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

2. เคร่ืองฉายภาพ 

 3. PowerPoint presentation  

 4. อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีดน ้าเช้ือและผสมเทียม 

 5. วดีีทศัน์ 
 6. โคนม สุกร แพะ และ ไก่ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่1 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 1 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อทราบถึงชนิดและหนา้ท่ีของฮอร์โมนในการสืบพนัธ์ุของสัตว ์

2. เพื่อทราบถึงกลไกการออฤทธ์ิของฮอร์โมน 

3. เพื่อทราบถึงอวยัวะสร้างฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสืบพนัธ์ุสัตว ์

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. ฮอร์โมนการสืบพนัธ์ุในสัตว ์

2. การจดักลุ่มฮอร์โมน  
3. กลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน  
4. การควบคุมการท างานภายในเซลล ์ 
5. อวยัวะสร้างฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสืบพนัธ์ุสัตว ์

6. บทบาทและหนา้ท่ีของฮอร์โมนระบบสืบพนัธ์ุสัตว ์

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 1 

2. บรรยาย 

3. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

4. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

5. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. การเขา้เรียน และการน าเสนอ 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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ฮอร์โมนการสืบพนัธ์ุในสัตว์ 

 

การควบคุมการท างานของระบบสืบพนัธ์ุในสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม จะถูกควบคุมโดยสมอง
ส่วนกลาง (central nervous system; CNS) ท่ีควบคุมผ่านสองระบบในร่างกายคือ ทางระบบสมอง
ส่วนกลาง และทางระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system) สมองส่วนไฮโปธาลามสั (hypothalamus)     
จะเป็นส่วนส าคญัในการควบคุมการท างาน ของระบบสืบพนัธ์ุทั้งสองระบบ โดยควบคุมผา่นระบบเส้น
เลือด และเส้นประสาทเรียกวา่ “ไฮโปธาลาโม-ไฮโปไฟเซียล พอร์ทอล ซีสเต็ม (hypothalamo-hypophy- 

seal portal system)” ท าให้การท างานของระบบสืบพนัธ์ุ (gonad) มีการท างานและหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กนั 
อย่างไรก็ตามมีพฤติกรรมหรือการท างานทางการสืบพนัธ์ุในสัตวห์ลายอย่างท่ีไม่สามารถอธิบายได ้ 
โดยบทบาทการควบคุมร่วมกนัของสมองและฮอร์โมน (neuroendocrine control)  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการ
พบสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งและพบว่ามีส่วนควบคุมการท างานของระบบสืบพนัธ์ุอีกหลายชนิด เช่น สาร
โปรตีนท่ีเรียกว่าโกรทแฟคเตอร์ (growth factors) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการเจริญ 
เติบโตและการพฒันาของอวยัวะ เน้ือเยื่อเซลล์ต่างๆ พบว่ามีบทบาทในขบวนการท างานของระบบ
สืบพนัธ์ุในสัตวค์อ่นขา้งมาก นอกจากนั้นการท างานของระบบสืบพนัธ์ุยงัมีการควบคุมโดย ระบบท่ีอยู่
ภายในระบบสืบพนัธ์ุท่ีเรียกวา่ ระบบออโตคราย (autocrine system) และระบบพาราคราย (paracrine 

system)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮอร์โมนเป็นสารเคมีทีส่ร้างและหลั่งจากต่อมทีส่ร้าง ผ่านเข้าระบบ

หมุนเวียนไปสู่อวัยวะเป้าหมาย ท าหน้าทีก่ระตุ้น  ยบัยัง้ และควบคุม

การท างานของอวัยวะและเน้ือเยือ่เป้าหมาย 
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การจัดกลุ่มฮอร์โมน  
 

 ฮอร์โมนหลกัท่ีควบคุมกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ เช่น การสร้างอสุจิ การตกไข่ 
พฤติกรรมการสืบพนัธ์ุ การปฏิสนธิ การฝังตวัของตวัอ่อน การตั้งทอ้ง การคลอด การให้น ้ านม และ
พฤติกรรมการเป็นแม่ ซ่ึงขบวนการต่างๆ เหล่าน้ีจะมีฮอร์โมนเสริมคือ กลุ่มเมตาบอลิกฮอร์โมน 
(metabolic hormone) ท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานของระบบสืบพนัธ์ุ ฮอร์โมนหลกัทางการสืบพนัธ์ุ
สามารถจดักลุ่มไดด้งัน้ี 

 

1. การจัดกลุ่มตามแหล่งก าเนิดหรืออวยัวะทีส่ร้าง  
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี 

1.1 ฮอร์โมนท่ีสร้างจากสมองส่วนไฮโปธาลามสั  
1.2 ฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมพิทูอิตารี (pituitary) ส่วนหนา้และส่วนหลงั 

1.3 ฮอร์โมนท่ีสร้างจากอวยัวะสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ  
1.4 ฮอร์โมนท่ีสร้างจากมดลูกและเยือ่หุม้ตวัลูก  
 

2. การจัดกลุ่มฮอร์โมนตามลักษณะของโครงสร้าง (biochemical structure) หรือตามบทบาท
หน้าที ่(mode of action) ของฮอร์โมน  

โดยแบ่งตามโครงสร้างไดด้งัน้ี 

2.1 กลุ่มโปรตีน (proteins) ฮอร์โมนในกลุ่มน้ีเป็น โพลีเปปไทด์ฮอร์โมน (polypep- 

tides hormones) มีน ้าหนกัโมเลกุล 300 – 70,000 ดาลตนั เช่น ฮอร์โมนเอฟเอสเอช (FSH) แอลเอช (LH) 
และออกซิโตซิน (oxytocin) 

2.2 กรดไขมนั (fatty acid) มีสารตั้งตน้เป็น อราคิโดนิคเอซิด (arachidonic acid) มี
น ้าหนกัโมเลกุลประมาณ 400 ดาลตนั เช่น โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา (ภาพท่ี 1.1)  

2.3 กลุ่มสเตียรอยด์ (steroids) ฮอร์โมนกลุ่มน้ีมีสารตั้งตน้คือ โคลเรสเตอรอล (cho- 

lesterol) มีน ้ าหนกัโมเลกุล 300 – 400 ดาลตนั เช่น เอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน และเทสโทสเตอโรน 
(ภาพท่ี 1.2) 
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ภาพที ่1.1 ลกัษณะโครงสร้างโมเลกุลของฮอร์โมนในกลุ่มกรดไขมนั (ท่ีมา: Hafez and Hafez, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.2 ลกัษณะโครงสร้างโมเลกุลของฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยด์  (ท่ีมา: Reece, 2013) 

 

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน 

ฮอร์โมนเอสโตรเจน 
 

ฮอร์โมนคอร์ตซิอล 
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2.4 กลุ่มเอมีน (amines) เป็นสารประกอบท่ีมาจาก ไทโรซีน (tyrosine) หรือ ทริป
โตเฟน (trytophan) เช่น เมลาโตนิน (melatonin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมน  
 

 การท างานของฮอร์โมนจะตอ้งอาศยัตวัรับ (receptor) ท่ีเซลลเ์ป้าหมาย กลไกการออกฤทธ์ิของ
ฮอร์โมน (mechanism of hormone action) แตกต่างกนัตามสมบติัทางเคมีของฮอร์โมน แบ่งออกเป็น 2 
แบบดงัน้ี 

1. กลไกการออกฤทธ์ิของสเตียรอยด์ฮอร์โมน (mechanism of steroid hormone action)  

1.1 การล าเลียงฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ รวมทั้ง sex hormones ในกระแสเลือดจะตอ้ง
อาศยัการจบัตวักบัพลาสมาโปรตีน (plasma protein) เพื่อส่งไปยงัเซลลเ์ป้าหมาย 

1.2 การแพร่ผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ของสเตียรอยด์ฮอร์โมน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีมีโมเลกุลขนาด
เล็กและมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นไขมนั สามารถแพร่เขา้สู่เซลลไ์ดโ้ดยตรง 

1.3 การจบัตวักบัตวัรับ (steroid receptor) ฮอร์โมนจะจบักบัโปรตีนตวัรับท่ีอยู่ในไซโต 
พลาสซึม หรือจบักบัโปรตีนตวัรับท่ีอยูใ่นนิวเคลียส 

1.4 การสังเคราะห์โปรตีนและ mRNA ฮอร์โมนไปออกฤทธ์ิโดยตรงต่อยีนบนโครโมโซม 
ท าให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนชนิดใหม่ข้ึน เช่น การหลัง่น ้ าเมือกจากคอมดลูก
ระหว่างการเป็นสัด การหลัง่ยูเทอรีนมิลค์ (uterine milk) ซ่ึงเป็นของเหลวลกัษณะ

ฮอร์โมนแบ่งตามโครงสร้างทางเคมี 
 Glycoprotein 

 Fatty acid 

 Steroids 

 Amines 

 

Administrator
Highlight
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คลา้ยนมจากต่อมในมดลูก การหลัง่เซมินอลพลาสมา (seminal plasma) จากต่อมแอ็ค
เซสซอรี (accessory glands) ในเพศผู ้(ภาพท่ี 1.3)  

 

2. กลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนกลุ่มที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (mechanism of non-steroid hormone 

action) 

2.1 การแพร่ผา่นเยือ่หุม้เซลล ์กลุ่มท่ีไม่ใช่สเตอรอยด ์เป็นฮอร์โมนท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่  
ไม่สามารถแพร่เขา้สู่เซลลไ์ดโ้ดยการตรง ดงันั้นฮอร์โมนกลุ่มน้ีจึงออกฤทธ์ิท่ีเยือ่หุม้เซลล ์

2.2 การจบัตวักบัตวัรับ (steroid receptor) ฮอร์โมนจะจบักบัโปรตีนตวัรับท่ีมีความจ าเพาะ
ท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ฮอร์โมน และไปกระตุน้เอนไซม์ adenylate cyclase ท่ีเยื่อหุ้มเซลล์ 
เอนไซม์ท่ีถูกกระตุน้แลว้ไปเปล่ียน ATP ให้เป็น cAMP (cyclic adenosine mono 

phosphate) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นสารท่ีถูกสร้างข้ึนในเซลล์จากการกระตุน้ตวัรับ (second 

messenger) ไปกระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยาชีวเคมีข้ึนในเซลล ์

2.3 การสังเคราะห์โปรตีนและ mRNA ฮอร์โมนไปออกฤทธ์ิโดยตรงต่อยีนบนโครโมโซม 
ท าให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนชนิดใหม่ข้ึน เช่น การหลัง่ฮอร์โมน โกนาโดโทรปิน 
(FSH และ LH) ไปจบัตวัท่ีผนงัของกระเปาะไข่แลว้กระตุน้ให้สร้างฮอร์โมนเอสโตร
เจน (ภาพท่ี 1.3)  

 

การควบคุมการท างานภายในเซลล์ (Intercellular communication) 

 

ต่อมสร้างฮอร์โมนมีความส าคญัต่อการควบคุมการท างานของระบบสืบพนัธ์ุ โดยผ่านทาง
ระบบสมองส่วนไฮโปธาลามสั และนอกจากนั้นสารเคมีโกรทแฟกเตอร์ ก็มีบทบาทในการควบคุมการ
ท างานของระบบสืบพนัธ์ุเช่นกนั การควบคุมการท างานระหว่างเซลล์ต่างๆ ท าไดโ้ดยผา่นส่ือคือสาร- 
เคมี ชนิดต่างๆ เช่น สารเอมีน กรดอะมิโน สเตียรอยด์ และโปลีเปปไทด์ การควบคุมการท างานของ
เซลลเ์ป็น 4 กลุ่มคือ 
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ภาพที ่1.3 ขั้นตอนกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนในกลุ่มสเตอรอยด์และกลุ่มไม่ใช่สเตอรอยด์   
(ท่ีมา: Hafez and Hafez, 2000) 

 

1. การส่ือสารโดยเซลล์ประสาท (Neural communication) สารส่ือประสาท (neuro- 

transmitters) หลัง่จากปลายเซลล์ประสาท (nerve cells) บริเวณช่องแคบระหวา่งเซลล์ประสาท เป็นการ
ส่งค าสั่งผ่านไปยงัเซลล์ประสาทถัดไป ระบบประสาทควบคุมการหลั่งฮอร์โมน (neuroendocrine 

reflex) ไดโ้ดยผา่นเซลล์ประสาท เช่น การกระตุน้การหลัง่น ้ านมโดยออกซิโตซิน การหลัง่น ้ าเช้ืออสุจิ
ในเพศผูโ้ดยกระตุน้จากการหลัง่ฮอร์โมนแอลเอช 

2. การส่ือสารโดยฮอร์โมน (Endocrine communication) ฮอร์โมนสร้างจากต่อมฮอร์โมนแลว้
ผา่นไปสู่กระแสเลือด ไปควบคุมการท างานอวยัวะเป้าหมาย เป็นลกัษณะเฉพาะของฮอร์โมนส่วนใหญ่ 
โดยการท างานของฮอร์โมนมีกระตุน้ (stimulatory or positive feedback) และแบบยบัย ั้ง (inhibitory or 

negative feedback)  

3. การส่ือสารโดยระบบพาราคาย (Paracrine communication) สร้างโดยเซลล์แลว้ซึมแพร่
ผ่านของเหลวนอกเซลล์ไปควบคุมการท างานของเซลล์ท่ีอยู่ขา้งเคียง ใช้ระยะเดินทางไม่มาก เช่น 
ฮอร์โมนโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟาและโกรทแฟกเตอร์ต่างๆ  

Administrator
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ไม่ใญ่

Administrator
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เป็น
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4. การส่ือสารโดยระบบออโตคาย (Autocrine communication) เป็นเซลล์สร้างสารเคมีส่ือสาร 
โดยไปจบักบัตวัรับท่ีอยูใ่นเซลลเ์ดียวกนั ท าให้เกิดการท างานควบคุมภายในเซลล์เอง เช่นสารแอกติวิน 
หรือ อินฮีบิน 

อวยัวะสร้างฮอร์โมนทีเ่กีย่วข้องกบัระบบสืบพนัธ์ุสัตว์ 

 

1. สมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) 

        สมองส่วนไฮโปธาลามสัเป็นส่วนท่ีเล็กมากในสมอง มีบทบาทในการควบคุมการท างาน
ระบบสืบพนัธ์ุผา่นทางระบบประสาท (neural control system) ประกอบไปดว้ยเซลล์ประสาทท่ีเรียกวา่ 
ไฮโปธาลามิค นิวคลีโอไทด์ (hypothalamic nuclei) มีหนา้ท่ีผลิตโกนาโดโทรปินรีลีสซิงฮอร์โมน หรือจี
เอ็นอาร์เอส (gonadotropin releasing hormone; GnRH) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนโปรตีน ประกอบดว้ยโปรตีน 
อะมิโนเอซิด (amino acid) 10 ตวัต่อกนัเป็นสาย มีน ้ าหนกัโมเลกุล 1,183 ดาลตนั สังเคราะห์และเก็บไว้
ท่ีสมองส่วนไฮโปธาลามมสับริเวณ medial basal เป็นฮอร์โมนท่ีส าคญัมีส่วนในการควบคุมต่อมพิทูอิ
ตารี (pituitary gland) โดยการหลัง่ฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอชผา่นทางเส้นเลือด  hypo- physeal portal vessels  

นอกจากน้ีสมองส่วนไฮโปธาลามสัยงัหลัง่ ฮอร์โมนไทโรโทรปินรีลิสซิง (thyrotrophin  releasing 

hormone, TRH) ซ่ึงเป็นสารโปรตีนท่ีกระตุน้การหลัง่ไทรอยด์ สติมูเลติงฮอร์โมน (thyroid stimulating 

hormone, TSH)  และฮอร์โมนโปรแลกติน (prolactin) จากสมองส่วนพิทูอิตารีส่วนหนา้ (ภาพท่ี 1.4) 

 

2. ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) 

ต่อมใตส้มองแบ่งตามลกัษณะทางกายภาพเป็นส่วนหนา้ (anterior lobe) ส่วนกลาง (inter- 

mediate lobe) และส่วนหลงั (posterior lobe) สมองใตส้มองส่วนหนา้ (anterior pituitary gland) (ภาพท่ี 
1.5) มีเซลลล์กัษณะต่างกนั 5 แบบท าหนา้ท่ีสร้างและหลัง่ฮอร์โมน 6 ชนิด  (ตารางท่ี 1.1) ดงัน้ี 

2.1 กลุ่ม gonadotropines หลัง่ฮอร์โมนทางการสืบพนัธ์ุคือฮอร์โมนเอฟเอสเอช (follicle 

stimulating hormone; FSH) และฮอร์โมนแอลเอช (luteinzing hormone; LH)  

2.2  กลุ่ม somatotropes หลัง่โกรทฮอร์โมน 

2.3  กลุ่ม corticotropes หลัง่ฮอร์โมน adenocorticotropic hormone (ACTH) 

2.4  กลุ่ม mammotropes หลัง่ฮอร์โมนโปรแลกติน 

2.5 กลุ่ม thyrotropes หลัง่ฮอร์โมน thyroid stimulating hormone (TSH)     
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ภาพที ่1.4 โครงสร้างและลกัษณะของสมองส่วนไฮโปธาลามสั และต่อมใตส้มอง  
(ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก William, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.5 ลกัษณะโครงสร้างของต่อมพิทูอิทารี (ท่ีมา: Bowen, 1998) 
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3. อวยัวะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุ (Gonads) 

ทั้งสัตวเ์พศผูแ้ละเพศเมียอวยัวะสร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ (gonads) มีบทบาทสองหนา้ท่ีคือ  
3.1 สร้างเซลลสื์บพนัธ์ุ (germ cells; gametogenesis)  

3.2 หลัง่ฮอร์โมนทางการสืบพนัธ์ุ (gonadal hormone)  

 

อณัฑะเซลล์แทรก (interstitial cells) ท่ีอยูร่อบท่อสร้างอสุจิ (seminiferous tubules) ท่ีเรียกวา่
เซลล์เลดิก (Leydig cells) เป็นเซลล์สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในสัตวเ์พศผู ้ในขณะท่ีในเพศเมีย
เซลล์ทีกา้ชั้นใน (theca interna) ของฟอลลิเคิลท่ีโตเต็มท่ี (Graafian follicle) เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมน
เอสโตรเจน หลังจากฟอลลิเคิลน้ีแตกและมีการตกไข่ เซลล์ แกรนนูโลซาและเซลล์ทีก้าท่ีอยู่รอบ
ผนังฟอลลิเคิล จะถูกทดแทนด้วยเซลล์ลูเทียลแล้วเจริญเป็นคอร์ปัสลูเทียมท่ีสร้างและหลัง่ฮอร์โมน    
โปรเจสเตอโรน 

 

4. มดลูกและรก (Uterus and Placenta) 

 มดลูกและรก เป็นอวยัวะท่ีสามารถสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมวงจรการสืบพนัธ์ุและการตั้งทั้ง
ทอ้ง ฮอร์โมนท่ีส าคญัในส่วนมดลูกคือ โปรสตาแกรนดิน เอฟทูแอลฟา (prostaglandin F2α; PGF2α) 

ฮอร์โมนท่ีสร้างจากรกท่ีส าคญัไดแ้ก่ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนฮิวแมนโค 
ลิโอนิคโกนาโดโทรปิน หรือเอสซีจี (human chorionic gonadotropin; hCG) แลคโตเจน (Placenta 

lactogens) โปรตีนบี (Protein B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อวยัวะสร้างฮอร์โมนทางการสืบพนัธ์ุสัตว์ 

 Hypothalamus  

 Pituitary 

 Gonads 

 Uterus and Placenta 
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ตารางที ่1.1  ฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมใตส้มองและหนา้ท่ี 

ต่อมใต้สมอง ฮอร์โมน โครงสร้าง หน้าที่หลกั 

ส่วนหนา้ FSH ไกลโค
โปรตีน 

 กระตุน้การเจริญของฟอลลิเคิล ในเพศเมีย 

 การสร้างอสุจิในเพศผู ้
ส่วนหนา้ LH ไกลโค

โปรตีน 

 กระตุน้การตกไข่ 
 การสร้างเซลลลู์เทียลในฟอลลิเคิลเจริญเป็นคอร์

ปัสลูเทียมในเพศเมีย  
 กระตุน้การสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเพศผู ้

ส่วนหนา้ Prolactin โปรตีน  กระตุน้การสร้างน ้านม 

 กระตุน้พฤติกรรมการเป็นแม่ 
ส่วนหลงั Oxytocin โปรตีน  กระตุน้การบีบตวัของมดลูกท่ีตั้งทอ้งในระยะคลอด 

 กระตุน้การหลัง่น ้านม 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Hafez (2000) 

 

บทบาทและหน้าทีฮ่อร์โมนระบบสืบพนัธ์ุสัตว์ 

 

1. ฟอลลเิคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน หรือ เอฟเอสเอช (Follicle Stimulating Hormone; FSH) 

      ฮอร์โมนเอฟเอสเอช เป็นฮอร์โมนท่ีเป็นตวัเร่ิมตน้ของการกระตุน้ให้รังไข่มีการท างานใน
เพศเมีย โดยเป็นตวักระตุน้ให้ฟอลลิเคิลเจริญ (follicular growth) และเจริญถึงโตเต็มท่ี (graafian 

follicle) ในระยะการเป็นสัดฮอร์โมนเอฟเอสเอชมีระดบัสูงมาก  ในขณะท่ีในระยะวงรอบการเป็นสัด
ระดบัฮอร์โมนเอฟเอสเอช มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ฮอร์โมนเอฟเอสเอชนิยมน ามาใชเ้พื่อกระตุน้
ใหมี้การพฒันาของฟอลลิเคิล ในการกระบวนการยา้ยฝากตวัอ่อนและการเหน่ียวน าการเป็นสัด 

 ในเพศผูฮ้อร์โมนเอฟเอสเอชจะกระตุน้ขบวนการสร้างตวัอสุจิ (spermatogenesis) โดยท างานท่ี
เซลลสื์บพนัธ์ุ (germinal cells) ในท่อเซมินิเฟอรัสทิวบูล (seminiferous tubules) ของอณัฑะ และช่วยให้
อสุจิเจริญไปถึงระยะท่ีสอง (secondary spermatocyte stage)  
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2. ลูทไินซิงฮอร์โมน หรือแอลเอช (Luteinzing Hormone; LH) 

ฮอร์โมนแอลเอช เป็นฮอร์โมนท่ีกระตุน้ให้มีการเจริญเต็มท่ีของฟอลลิเคิลในส่วนช่อง
ภายในท่ีมีของเหลว (antral follicle) และท าให้เกิดการตกไข่ นอกจากนั้นฮอร์โมนแอลเอชยงัมีหนา้ท่ี
กระตุน้การเจริญของเซลล์ลูเทียล และช่วยให้มีการคงอยูข่องคอร์ปัสลูเทียม ในวงรอบการเป็นสัด โดย
ระดบัของฮอร์โมนแอลเอชมีระดบัต ่ามากในระยะน้ี แต่จะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมากและรวดเร็วในระยะเป็น
สัด พบร่วมกบัการพบฮอร์โมนเอฟเอสเอชในระดบัสูง ในคร้ังแรกและเป็นการพบก่อนมีการตกไข่ 
ระดบัของฮอร์โมนแอลเอชจะสูงนาน 7-8 ชัว่โมง (LH surge)  และการตกไข่เกิดข้ึน 24-32 ชัว่โมง 
หลงัจากการมีการเพิ่มสูงอยา่งมากของแอลเอช (LH surge) ระดบัท่ีต ่าของฮอร์โมนแอลเอชสามารถพบ
ไดใ้นระยะลูเทียลเฟส (luteal phase) ของวงรอบการเป็นสัด โดยมีความถ่ีและระดบัไม่สูง (ความถ่ี 0.25 

คร้ัง/ชม.) เม่ือเทียบกบัช่วงเป็นสัดใกลไ้ข่ตก (ความถ่ี 1 คร้ัง/ชม.) อยา่งไรก็ตามพบวา่ระดบัและความถ่ี
ของฮอร์โมนแอลเอช ตลอดระยะลูเทียลเฟสน้ีเพียงพอท่ีจะช่วยท าใหค้อร์ปัสลูเทียมท างานได ้ 

ในเพศผูฮ้อร์โมนแอลเอช จะกระตุน้เซลล์รอบท่ออสุจิท่ีเรียกวา่ เลดิกเซลล์ (leydig cells) เพื่อ
สร้างฮอร์โมนแอนโดรเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follicle stimulating hormone; FSH 

 Follicular growth 

 Spermatogenesis 

Luteinzing hormone; LH  

 Ovulation (female) 

 Luteinization (female) 

 Androgen hormone (male) 
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3. ฮอร์โมนโปรแลกติน (Prolactin) 

   โปรแลกตินเป็นโปรตีนฮอร์โมนโครงสร้างคล้ายโกรทฮอร์โมน สารท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งเรียก        
พีไอเอฟ (prolactin inhibiting factor; PIF) ซ่ึงเป็นตวัควบคุมการหลัง่โปรแลกติน พีไอเอฟอาจเป็น 
catecholamine หรือ dopamine ซ่ึงเป็นเอมีนท่ีสร้างจาก L-tyrosine ฮอร์โมนโปรแลคตินเป็นตวักระตุน้
การสร้างน ้านมและรักษาการใหน้มตลอดระยะการให้นม (lactation) อยา่งไรก็ตามผลต่อระบบสืบพนัธ์ุ
โดยตรงไม่ชดัเจน อาจเกิดข้ึนโดยเป็นจากฤดูกาล การคลอดและการใหน้ ้านม 

 

4. ออกซิโตซิน (Oxytocin) 

   ฮอร์โมนออกซิโตซิน ถูกสังเคราะห์ในส่วน supraoptic nucleus ในสมองส่วนไฮโปธาลามสั 
และถูกขนส่งผา่น hypothalamic hypophyseal nerve axons มาเก็บไวท่ี้ปลายประสาทใกลเ้ส้นเลือดฝอย
ใน neurohypophysis จนกระทัง่เม่ือถูกกระตุน้ ก็จะหลัง่สู่กระแสเลือดไปยงัอวยัวะเป้าหมาย นอกจากน้ี
พบว่าฮอร์โมนออกโตซิน ยงัถูกสร้างจากคอร์ปัสลูเทียมดว้ย ออกซิโตซินมีบทบาทในขบวนการสืบ 
พนัธ์ุ โดยการกระตุน้การบีบตวัของมดลูกซ่ึงจะช่วยให้ตวัอสุจิเคล่ือนท่ีไปถึงท่อน าไข่ในระยะเป็นสัด
ของวงรอบการเป็นสัด ฮอร์โมนออกซิโตซินยงักระตุน้การบีบตวัของมดลูก ท าให้คอมดลูกตึงและ
ขยายตวั ช่วยใหข้บัลูกออกจากช่องคลอด ซ่ึงกระบวนการน้ีลูกในมดลูกเป็นตวักระตุน้ให้มีการหลัง่ออก
ซิโตซิน เรียกกลไกน้ีวา่ Ferguson’s reflex ในระยะสุดทา้ยของการตั้งทอ้ง นอกจากนั้นออกซิโตซินยงัมี
บทบาทต่อการท างานของคอร์ปัสลูเทียม โดยท างานท่ีเยื่อบุมดลูก (endometrium) กระตุน้ให้มีการหลัง่
โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ท าใหมี้การสลายคอร์ปัสลูเทียม  

ฮอร์โมนออกซิโตซินท่ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปคือเป็นตวักระตุน้การหลัง่น ้ านมในแม่โคในระยะ
การให้นม โดยมีส่ิงกระตุน้จากการเห็น การสัมผสัของลูกดูดนม เสียงเคร่ืองรีดนม เหล่าน้ีกระตุน้ให้
ฮอร์โมนออกซิโตซินหลัง่เข้าสู่กระแสเลือด เม่ือไปถึงเต้านมจะท าจบักบัตวัรับในกล้ามเน้ือ (myo- 

epithelial cells; smooth muscle cells) ท่ีอยูร่อบกระเปาะสร้างนมในเตา้นม ท าให้กลา้มเน้ือรอบๆ ท่อ
น ้านมบีบตวัและขบัน ้านมออกมา  
 

5. ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogens)  

เอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนหลกัตวัหน่ึงในการควบคุมการท างานทางระบบสืบพนัธ์ุ มี 2 

ชนิดท่ีส าคญัคือ เอสโตรเจนชนิด  oestradiol –17    และชนิดอ่ืนๆ เช่น oestriol  และ oestrone เป็น
ฮอร์โมนท่ีเปล่ียนมาจาก oestradiol ฮอร์โมนเอสโตรเจนสร้างจากเซลล์ชั้นทีกา้ชั้นใน (theca interna)  
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และเซลลช์ั้นแกรนนูโลซาของฟอลลิเคิล   กระบวนการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเร่ิมจาก ฮอร์โมนเทส
โทสเตอโรน (testosterone) ถูกสร้างจากโคเลสเตอรอล (cholesterol)  ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ของฮอร์โมน 
สเตียรอยด์อยู่ในชั้นทีกา้ชั้นในของฟอลลิเคิล ท่ีควบคุมโดยฮอร์โมนแอลเอชและเอฟเอสเอช ฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรนจะเปล่ียนไปเป็น  oestradiol 17-  ในเซลล์ชั้นแกรนนูโลซาโดยเอนไซมอ์ะโรมาเตส 
(aromatase)  ฮอร์โมน  oestradiol  จะหลัง่เขา้ไปในช่องวา่งในฟอลลิเคิล (antral follicle)  และดูดซึมเขา้
สู่เส้นเลือดด าของรังไข ่(ภาพท่ี 1.6) 

ความเขม้ขน้ของระดบัฮอร์โมน oestradiol –17  ในกระแสเลือดจะต ่าตลอดวงรอบการเป็น
สัด และจะเพิ่มระดบัสูงในระยะ 4 วนัก่อนการเป็นสัด โดยมีระดบัสูงสุดก่อนวนัยืนน่ิงเป็นสัด ซ่ึงพบ
ร่วมกับระดับฮอร์โมนแอลเอชท่ีสูงข้ึนก่อนการตกไข่ ปริมาณฮอร์โมนเอสตราไดออลท่ีเพิ่มข้ึนมี
ความสัมพนัธ์กบัขนาดของฟอลลิเคิลขนาดใหญ่ (dominant follicle) มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการ
เป็นสัดในโค ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีเพิ่มข้ึนมากในระยะฟอลลิคิวลาเฟส (follicular phase) จะไป
กระตุน้การหลัง่ของฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชจากสมองส่วนไฮโปธาลามสั  และเพิ่มการตอบสนองของ
ต่อม ใตส้มองส่วนหนา้ต่อฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีนอ้ย และระดบัฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนท่ีสูงในระยะลูเทียลเฟส จะมีผลต่อการยบัย ั้งการหลั่งของฮอร์โมนแอลเอช การ
สังเคราะห์ฮอร์โมนเอสตราไดออล 17 เบตา้  
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ภาพที ่1.6 กระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน (ท่ีมา: Hafez and Hafez, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ของฮอร์โมนเอสโตรเจน  
 มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ในการแสดงพฤติกรรมการเป็นสัดในเพศเมีย  
 มีผลต่อมดลูกในการเพิ่มการตอบสนองความถ่ีและความแรง ในการการบีบตวัของมดลูก 

 ท่ีเป็นผลจากฮอร์โมนออกซิโตซินและโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา 

 มีผลต่อการพฒันาสรีระร่างกายของการเป็นโคเพศเมีย 

 กระตุน้การเจริญของต่อมสร้างน ้านมในเตา้นม 

 มีผลกระตุน้และยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมนแอลเอชและเอฟเอสเอช ผา่นสมองส่วนไฮโป- 

ธาลามสั โดยการยบัย ั้งผา่นส่วน tonic center ในไฮโปธาลามสั การกระตุน้ผา่นส่วน 

preovulatory center  ในไฮโปธาลามสั 

 มีผลกระตุน้การเจริญเติบโตและเพิ่มน ้าหนกัตวั (protein anabolic effect) โดยกระตุน้ 

 สมองส่วนพิทูอิตารีใหเ้พิ่มการหลัง่โกรทฮอร์โมน 
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6. ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone )  

ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสร้างและหลัง่จากลูเทียลเซลล์ของคอร์ปัสลูเทียม นอกจากน้ี
ยงัสร้างไดจ้ากเยื่อหุ้มตวัลูกและต่อมหมวกไต ระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเร่ิมสูงข้ึนในกระแส
เลือดในวนัท่ี 4 ของวงรอบการเป็นสัดและสูงสุดในวนัท่ี 8 และคงระดบัสูงจนถึงวนัท่ี 17 ของวงรอบ
การเป็นสัดและความเข้มขน้จะลดลงสู่ระดบัต ่าก่อนการตกไข่ และจะเร่ิมสูงข้ึนในวงรอบการเป็นสัด
รอบต่อไป เม่ือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าสู่กระแสเลือดจะจับกับโปรตีนโกลบูลิน (globulin) 

ฮอร์โมนแอลเอชเป็นฮอร์โมนเร่ิมตน้ท่ีกระตุน้การหลัง่โปรเจสเตอโรนจากเซลล์ลูเทียล ระดบัฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนท่ีสูงในระยะลูเทียลเฟส จะยบัย ั้งการหลั่งของฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชและแอลเอช      
คอร์ปัสลูเทียม ประกอบดว้ยเซลลข์นาดใหญ่ซ่ึงเจริญมาจากชั้นแกรนนูโลซา และเซลล์ขนาดเล็กท่ีเจริญ
มาจากชั้นทีกา้ชั้นใน ซ่ึงเป็นจ านวนร้อยละ 90 ของเซลลท์ั้งหมด เซลลท์ั้งสองชนิดสร้างโปรเจสเตอโรน 
แต่เซลล์ขนาดเล็กจะไวต่อการกระตุน้จากฮอร์โมนแอลเอช ในขณะท่ีเซลล์ขนาดใหญ่ตอบสนองต่อ   
โปรสตาแกรนดินอี (prostaglandin E) ซ่ึงเช่ือกนัวา่เซลล์ขนาดใหญ่เป็นแหล่งของฮอร์โมนออกซิโตซิน 
(luteal oxytocin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  ฮอร์โมนแอนโดรเจน หรือเทสโตสเตอโรน (Androgens or Testosterone) 

ฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนเป็นฮอร์โมนแอนโดรเจน ท่ีสร้างมาจากเซลล์อินเตอร์ สตีเชียล 
ของเซลลเ์ลดิก ซ่ึงอยูติ่ดกบัเซมินิเฟอรัสทิวบูลในอณัฑะเพศผู ้จะถูกกระตุน้ดว้ยฮอร์โมนแอลเอช ท าให้

หน้าที่ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

 เตรียมผนงัมดลูกเพื่อพร้อมต่อการฝังตวัของตวัอ่อน เพิ่มการหลัง่สารอาหารจากต่อมใน
มดลูก และหา้มการบีบตวัของกลา้มเน้ือมดลูกในขณะตั้งทอ้ง 

  ท างานร่วมกบัฮอร์โมนเอสโตรเจนในการแสดงพฤติกรรมการเป็นสัด  
 พฒันาการสร้างต่อมสร้างน ้ านม ในเตา้นม ยบัย ั้งการเป็นสัดและยบัย ั้งการเพิ่มของระดบั

ฮอร์โมนแอลเอชท่ีสูงเพื่อการตกไข่ 
 ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใช้ในการควบคุมวงรอบการเป็นสัด และการตั้งทอ้ง โดยยบัย ั้ง

การหลัง่ฮอร์โมนแอลเอชจากต่อมใตส้มอง ซ่ึงมีทั้งรูปแบบการสอดช่องคลอดและแบบฝัง
ใตห้นงัไวใ้นระยะหน่ึง เม่ือน าฮอร์โมนออกโคจะแสดงการเป็นสัดและตกไข่ในเวลาต่อมา 
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เกิดการหลัง่ฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน ส่วนฮอร์โมนเอฟเอสเอชจะกระตุน้ให้เซลล์เซอโตไล เพื่อสร้าง
โปรตีน ชนิดเอพีบี (APB; androgen binding protein) ท าหนา้ท่ีควบคุมปริมาณของฮอร์โมนเทสโตส- 
เตอโรน ส่วนฮอร์โมนแอนโดรเจนเองมีบทบาทในการกระตุน้ให้เซลล์เซอโตไลตอบสนองต่อฮอร์โมน
เอฟเอสเอชมากข้ึนดว้ย นอกจากน้ียงัถูกควบคุมปริมาณการสร้างโดยต่อมหมวกไตดว้ย  

 

8. ฮอร์โมนรีแลซิน (Relaxin) 

ฮอร์โมนรีแลซินเป็นโปรตีนฮอร์โมน ท่ีมี   และ  subunit น ้ าหนกัโมเลกุล 5,700 

ดาลตนั โครงสร้างคล้าย อินฮีบินและอินซูลิน แต่มีการท างานท่ีแตกต่าง รีแลซินสร้างจากคอร์ปัสลู-

เทียมในระยะตั้งทอ้ง มีหนา้ท่ีหลกัช่วยการขยายคอมดลูกและช่องคลอดก่อนการคลอด และห้ามการบีบ
ตวัของมดลูก เพิ่มการเจริญของต่อมสร้างน ้านมในเตา้นม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. อนิฮิบิน (Inhibin)   

อวยัวะสืบพนัธ์ุเป็นแหล่งสร้างอินฮิบินท่ีควบคุมการท างานของฮอร์โมนทางการ
สืบพนัธ์ุ โดยมีการท างานแบบระบบพาราคราย พบวา่เป็นตวัยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอช ในเพศ
ผูผ้ลิตโดยเซลลเ์ซอโตไลในท่อสร้างอสุจิ และในเพศเมียผลิตโดยเซลลแ์กรนนูโลซา ฮอร์โมนน้ีเป็นสาร
ท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์แต่เป็นโปรตีน ในโคมีน ้ าหนกัโมเลกุลประมาณ 56,000 ประกอบดว้ยสองซับยูนิต 

หน้าที่ของฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน 

 ควบคุมการสร้างตวัอสุจิ ช่วยให้เกิดตวัอสุจิท่ีสมบูรณ์ และช่วยให้ตวัอสุจิท่ีอยูใ่นท่ออิพิดิ
ไดมิสมีอายนุานข้ึน  

 ท าใหพ้อ่โคมีการเจริญเติบโตมีลกัษณะเพศผู ้มีการพฒันาระบบสืบพนัธ์ุ อณัฑะและต่อม
สร้างน ้าเล้ียงอสุจิ  

 ควบคุมการแสดงออกทางเพศ การมีพฤติกรรมทางเพศ การผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติ และ
การมีความก าหนดั 

 ฮอร์โมนแอนโดรเจนชนิดสังเคราะห์เช่น testosterone propionate และชนิด andro -

stenedione สามารถกระตุน้ใหแ้ม่โค (teaser) มีพฤติกรรมเหมือนโคตวัผู ้ช่วยในการตรวจ
การเป็นสัดในฝงู 
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คือ  และ  แรกเร่ิมมีการแยกไดจ้ากของเหลวในเพศผู ้เช่นในน ้ าเช้ือหรือของเหลวในเรเตเทสทิส 
และสกดัไดจ้ากของเหลวในฟอลลิเคิลในรังไข่ ในเพศผูอิ้นฮิบินจะหลัง่ผ่านระบบน ้ าเหลือง ส่วนเพศ
เมียจะหลัง่ผา่นหลอดเลือดด า ในเพศเมียมีหนา้ท่ีหลกั 2 อย่างคือกดการหลัง่ของฮอร์โมนเอฟเอสเอช 
และยบัย ั้งเอฟเอสเอชในการจบักบัเซลล์แกรนนูโลซาในฟอลลิเคิล ซ่ึงกล่าววา่อินฮิบินน้ีหลัง่จากฟอล-   
ลิเคิลขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่โดมิแนนทฟ์อลลิเคิล (dominant follicle)  ในขณะก่อนการตกไข่ เพื่อห้ามการ
พฒันาของฟอลลิเคิลใบอ่ืนๆ  ในเพศผูพ้บวา่มีส่วนในการควบคุมการท างานของเซลล์เลดิก อยา่งไรก็
ตามบทบาทของอินฮิบินยงัไม่สามารถอธิบายไดช้ดัเจนในโค 

 

10. แอคติวนิ (Activins) 

แอคติวินเป็นสารโปรตีน พบไดใ้นของเหลวในฟอลลิเคิลในรังไข่ และในเรเตเทสทิส
ในอณัฑะ พบว่าช่วยกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอชมากกว่าการยบัย ัง่ จึงไดช่ื้อว่า FSH-releasing 

protein มีบทบาทหลกัคือ ควบคุมการท างานของเซลล์ฟอลลิเคิลโดยมีผลโดยตรงเซลล์แกรนนูโลซาใน
การเพิ่มการท างานของเอนโซมอ์ะโรมาเตส มีผลให้ยบัย ั้งการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ท าให้ฟอล-

ลิเคิล เจริญสมบูรณ์ ป้องกนัการสร้างเซลล์ลูเทียลของแอนทรัลฟอลลิเคิล เพิ่มการผลิตฮอร์โมนเอฟเอส
เอช และกระตุน้ใหมี้การสร้างอินฮิบิน   
 

11. ฟอลลสิเตติน (Follistatin) 

เป็นโปรตีนอีกชนิดหน่ึงท่ีแยกไดใ้นของเหลวในฟอลลิเคิล สารน้ีนอกจากจะห้ามการ
หลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอชเหมือนอินฮิบินแลว้ ยงัจบักนัแอคติวินแล้วท าให้แอคติวินท างานไม่ได้ดว้ย   
จึงถูกเรียกวา่ FSH-suppressing protein คือยบัย ั้งการท างานของเอฟเอสเอช แต่ไม่ยบัย ั้งการท างานของ
แอลเอช สารน้ีผลิตจากเซลล์แกรนนูโลซาภายใตก้ารควบคุมของฮอร์โมนเอฟเอสเอช ลกัษณะการ
ท างานของแอคติวินและฟอลลิสเตตินจึงเป็นแบบออโตคราย พบวา่ฟอลลิสเตตินช่วยให้แกรนนูโลซา 
กลายเป็นเซลล์ลูเทียล ช่วยให้มีการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมากข้ึน และมีการเส่ือมสลายของ  
ฟอลลิเคิล 

 

12. ฮอร์โมนโปรสตาแกลนดิน (Prostaglandins) 

สัตวเ์พศผู ้ระยะแรกสารโปรสตาแกลนดินพบในต่อมสร้างน ้ าเล้ียงอสุจิ โดยพบหลัง่
จากต่อมลูกหมาก (prostate gland) และต่อมาพบว่าเน้ือเยื่อในร่างกายแทบทุกส่วนสามารถหลัง่สาร    
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โปรสตาแกลนดินได ้โดยทัว่ไปในโคเพศเมียมีสารท่ีหลัง่จากมดลูก  (endometrial secretion) ท่ีจะท าให้
คอร์ปัสลูเทียมฝ่อลง ซ่ึงเป็นท่ีทราบมานานกวา่ 40 ปีแลว้วา่ สารนั้นคือโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ซ่ึง
หลัง่จากผนงัมดลูกชั้นเยื่อบุ (endometrium) เขา้สู่เส้นเลือดด าของมดลูก ท่ีอยูใ่กลก้บัเส้นเลือดแดงของ
รังไข่และดูดซึมผา่นไปยงัคอร์ปัสลูเทียม 

โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา เปล่ียนมาจาก prostanoic acid มีโครงสร้างเป็น 20 - carbon 

unsaturated hydroxy fatty acid มีวง cyclopentane ท่ีต  าแหน่ง C8 และ C12 โปรสตาแกลนดินเอฟ
ทูอลัฟาสังเคราะห์ในชั้นเยื่อบุมดลูก (endometrium) โดยมี arachidonic acid (poly- unsaturated fatty 

acid or essential fatty acid) เป็นสารตั้งตน้ของโปรสตาแกลนดิน โดยสารโปรสตาแกลนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ ส่วนใหญ่เป็นชนิดโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา และชนิดโปรสตาแกลนดิน 
อีทู  ฮอร์โมนโปรสตาแกลนดินส่วนใหญ่จะมีการท างาน ณ บริเวณท่ีสร้าง จึงต่างจากลกัษณะทัว่ไปของ
ฮอร์โมนท่ีมีต่อมสร้าง และเดินทางผ่านระบบหมุนเวียนไปท างานท่ีอวยัวะเป้าหมายท่ีห่างจากท่ี
สังเคราะห์ โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟาโดยธรรมชาติจะท าหน้าท่ีสลายคอร์ปัสลูเทียมในระยะปลาย
วงรอบการเป็นสัด จากการวดัระดบัของเมตาบอไลทข์องโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟาในกระแสเลือด  

(13,14-dihydro,15-keto PGF2; PGFM) พบวา่เร่ิมตรวจพบไดห้ลงัจากวนัท่ี 15 ของวงรอบการเป็นสัด
โดยมีลกัษณะเป็น pulse หลัง่ติดต่อกนั 7-8 วนั หรือจนระดบัของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลงต ่า    
โดยกระบวนการเร่ิมหลัง่โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ยงัไม่เป็นท่ีเขา้ใจชดัเจน อยา่งไรก็ตามพบวา่จะ
เร่ิมการหลัง่ของโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ไดเ้ม่ือมีระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
สูงมาก่อน และยงัพบว่าออกซิโตซินมีบทบาทต่อการท างานของคอร์ปัสลูเทียม โดยไปท างานท่ีเยื่อบุ
มดลูกจะกระตุน้ใหมี้การหลัง่โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ท าให้มีการสลายคอร์ปัสลูเทียม นอกจากน้ี
การท่ีเอสโตรเจนเพิ่มสูงข้ึนจะกระตุน้ให้มดลูกสร้างและหลัง่โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ในโคท่ีตั้ง
ทอ้งตวัอ่อนจะส่งสัญญาณยบัย ั้งการหลัง่โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟาจากมดลูกท าให้คอร์ปัสลูเทียมคง
อยู่ ฮอร์โมนโปรสตาแกลนดินอาจจดัว่าเป็นฮอร์โมนได ้เม่ือไปมีผลต่อการบีบตวักลา้มเน้ือเรียบของ
ระบบสืบพนัธ์ุและระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal tracts) นอกจากน้ีมีผลต่อการแข็งตวัของลึงค ์
การหลัง่น ้าเช้ืออสุจิ การเดินทางของอสุจิไปยงัท่อน าไข่  

ฮอร์โมนโปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา (PGF2α) นิยมน ามาใชใ้นการควบคุมวงรอบการเป็นสัด 
และใชเ้หน่ียวน าการคลอดอยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากใช้ง่าย ให้ผลค่อนขา้งดีและมีผลกระทบต่อระบบ
สืบพนัธ์ุนอ้ย ท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในปัจจุบนั ไดแ้ก่ dinoprot tromethamin (Lutalyse

®
) ซ่ึงเป็นสาร PGF2α 

ท่ีไดม้าจากธรรมชาติ และสารสังเคราะห์ เช่น cloprostenol (Estrumate
®
 หรือ Juramate

®
) เป็นตน้ 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงใหค้วามความหมายของฮอร์โมน 

2. อธิบายกลไกการออกฤทธ์ิของฮอร์โมนทั้งกลุ่มสเตอรอยด ์และกลุ่มไม่ใช่สเตอรอยด์ 
3. จงยกตวัอยา่งฮอร์โมนท่ีสร้างจากอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศเมีย 

4. จงยกตวัอยา่งฮอร์โมนท่ีสร้างจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

5. จงบอกช่ือเตม็ของฮอร์โมน GnRH แหล่งท่ีสร้าง และหนา้ท่ี 

6. จงบอกหนา้ท่ีของฮอร์โมนต่อไปน้ี โปรเจสเตอโรน เอสโตรเจน ลูติไนซิงคฮ์อร์โมน ฮอร์โมน
โปรสตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา และออกซิโตซิน 
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บทที่ 2 

กายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุสัตว์                                                 
Anatomy of Animal Reproduction               
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่2 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 2 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อทราบถึงกายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุของโค สุกร มา้ และแพะเพศเมีย 

2. เพื่อทราบถึงกายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุของโค สุกร มา้ และแพะเพศผู ้
รายละเอยีดเนือ้หา 

1. กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย 

2. กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผู ้   
กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 2 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 1 กายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผูแ้ละเพศเมีย 

4. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

5. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมิน 

1. ปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมและการน าเสนอ 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุสัตว์เพศเมีย    

 

 

ระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย เป็นโครงสร้างท่ีมีความซบัซ้อน มีหนา้ท่ีในการผลิตไข่ หรือเซลล์
สืบพนัธ์ุ การปฏิสนธิ นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีในการพฒันาตวัอ่อนในขณะตั้งทอ้ง และมีความส าคญัใน
การคลอดลูก ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและหน้าท่ีของระบบสืบพนัธ์ุ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการผสมพนัธ์ุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การผสมเทียมในสัตวต่์อไป 

อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศเมีย แยกตามลกัษณะทางกายวภิาค ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี 
ปากช่องคลอด ช่องคลอด มดลูก ท่อน าไข่ และรังไข่ (ภาพท่ี 2.1, 2.2)   

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 อวยัวะและโครงสร้างระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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ภาพที ่2.2 อวยัวะและโครงสร้างระบบสืบพนัธ์ุมา้และโคเพศเมีย (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 

 

ระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย ปรากฏอยูบ่นช่องเชิงกรานของสัตว ์ในสัตวแ์ต่ละชนิดอวยัวะระบบ
สืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย มีความแตกต่างกนัของต าแหน่งและขนาด ดงัภาพท่ี 2.3  

 

 

 

ภาพที ่2.3 ต าแหน่งสืบพนัธ์ุโค สุกร มา้ และสุนขัเพศเมีย (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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ปากช่องคลอด (Vulva) 

 

ปากช่องคลอดเป็นอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกตวัสัตวป์ระกอบดว้ยแคม 
มีลกัษณะ เป็นกลีบใหญ่ 2 กลีบประกบกนั โดยกลีบทั้งสองจะเช่ือมกนัทางดา้นบนและล่าง เรียกวา่แคม
ใหญ่ (labia majora) โคท่ีโตเต็มวยักลีบน้ีจะยาวประมาณ 10 เซนติเมตร แต่ละกลีบจะประกอบดว้ย
กล้ามเน้ือซ่ึงสามารถยืดหยุ่นได ้ ในช่วงเวลาท่ีโคแสดงอาการเป็นสัด กลีบจะบวมแดงจนเห็นได้ชัด    
ถา้ถ่างกลีบใหญ่ท่ีประกบกนัออก จะพบวา่มีกลีบเล็ก 2 กลีบอยูด่า้นใน เรียกวา่แคมเล็ก (labia minora) 

ปากช่องคลอดเป็นทาง ผา่นของอวยัวะเพศผูใ้น ขณะผสมพนัธ์ุและเป็นทางออกของน ้ าปัสสาวะ ถดัเขา้
ไปจากปากช่องคลอด จะเป็นกระพุง้ช่องคลอด (vestibule) ส่วนท่ีเป็นกระพุง้ช่องคลอดมีแผน่บาง ๆ บิด
อยูเ่รียกวา่ เยื่อพรหมจารี (hymen) กระพุง้ช่องคลอดยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ปลายดา้นในจะต่อ
กบัช่องคลอด (vagina) ตรงรอยต่อระหวา่งกระพุง้ช่องคลอด และช่องคลอดจะมีรูเปิดของท่อปัสสาวะ
มาเปิด ดงันั้นเวลาท่ีสัตวปั์สสาวะ น ้ าปัสสาวะจะผา่นส่วนท่ีเป็นกระพุง้ช่องคลอด และออกจากร่างกาย
ทางปากช่องคลอด กระพุง้ช่องคลอดจะมีต่อมผลิตน ้ าเมือกจ านวนมาก ต่อมเหล่าน้ีจะท าหนา้ท่ีผลิตน ้ า
เมือก ซ่ึงมีลกัษณะเหนียวใส โดยจะหลัง่ออกมาในขณะท่ีโคแสดงอาการเป็นสัด (ภาพท่ี 2.4) 

มุมดา้นล่างของกระพุง้ช่องคลอดมีปุ่มเรียกวา่ ปุ่มกระสัน (clitoris) เป็นส่วนท่ีมีเส้นประสาท 
มาหล่อเล้ียงมากท าให้ไวต่อการสัมผสั เม่ือเวลาสัตวผ์สมพนัธ์ุอวยัวะเพศของเพศผูจ้ะผ่านปุ่มกระสัน  
ท าใหม้ดลูกตวัเมียมีการบีบตวัเพื่อดูดน ้าเช้ือเขา้ไปในมดลูก  
 

ช่องคลอด (Vagina) 

 

ช่องคลอดวางอยู่บนช่องเชิงกราน พบต าแหน่งอยู่ระหว่างปากช่องคลอดและคอมดลูก (ภาพท่ี 
2.5) มีลกัษณะเป็นท่อยาวประมาณ 10-35 เซนติเมตร ข้ึนกบัสัตวแ์ต่ละชนิด (ตารางท่ี 2.1) ผนงับางมี
ลกัษณะเป็นเหลืบ (fold) และยดืหยุน่ไดดี้ (ภาพท่ี 2.4) ช่องคลอดจะบุดว้ยเยือ่บุท่ีมีต่อมสร้างน ้ า เมือกใส
เป็นจ านวนมากเพื่อลา้งช่องคลอดและขบัส่ิงแปลกปลอมท่ีผ่านเขา้ไปให้หลุดออกมา โดยเมือกจะขบั
ออกมามากในขณะท่ีสัตวแ์สดงอาการเป็นสัด เช่นเดียวกบัต่อมในกระพุง้ช่องคลอดช่องคลอดมีหนา้ท่ี
รองรับอวยัวะเพศของเพศผูข้ณะท่ีผสมพนัธ์ุ และเป็นทางออกของลูกแรกขณะคลอดและหลงัคลอด  
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ภาพที ่2.4 ลกัษณะปากช่องคลอดโค และสุกร (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

 

ภาพที ่2.5 ลกัษณะปากช่องคลอดและช่องคลอดโค มา้ และสุนขั (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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มดลูก (Uterus) 

 

มดลูกเป็นต าแหน่งของการตั้งทอ้งในสัตว ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ คอมดลูก (cervix) 

ตวัมดลูก (body of uterus) และปีกมดลูก (horn of uterus) ชนิดของมดลูกแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.  Uterus bicornis ซ่ึงพบในสัตวส่์วนใหญ่ มีปีกมดลูกมี 2 ขา้ง ซา้ย-ขวา ตวัมดลูก และคอมดลูกมี 
เพียงขา้งเดียว 

2.  Uterus duplex พบในกระต่าย โดยท่ีมีปีกมดลูก ตวัมดลูก และคอมดลูก 2 ขา้ง ซา้ย-ขวา 

3.  Uterus simplex พบในคนและลิง จะประกอบไปดว้ยมดลูกและคอมดลูกเท่านั้น 

 

ระบบไหลเวยีนเลือดท่ีส าคญัของมดลูกจะมีเส้นเลือด uterine artery และ vein และ ovarian artery 

และ vein นอกจากนั้นในส่วนของปากช่องคลอดยงัมีเส้นเลือด vaginal artery และ vein ดงัภาพท่ี 2.6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 ระบบไหลเวยีนเลือดของมดลูก (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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1. คอมดลูก (Cervix) 

 ต าแหน่งของคอมดลูกปกติแล้วจะพาดอยู่กระดูกเชิงกราน คอมดลูกมีลักษณะเป็นท่อ
ประกอบ ดว้ยกลา้มเน้ือแขง็แรง และมีความยืดหยุน่สูง อยูร่ะหวา่งตวัมดลูกกบัช่องคลอด ในโคมีขนาด
ยาวประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางส่วนท่ีติดกบัตวัมดลูก ประมาณ 1.5 – 7 เซนติเมตร มี
ลกัษณะเป็นเง่ียงซอ้นกนั 4-5 เง่ียง ในขณะท่ีคอมดลูกสุกรมีลกัษณะเป็นเกลียวสวา่น มีขนาดยาว 12– 20 

เซนติเมตร (ภาพท่ี 2.7; ตารางท่ี 2.1) คอมดลูกจะมีรูเล็กผา่นตลอดความยาว รูเปิดเล็กๆ น้ีถูกลอ้มดว้ย
ส่วนของเน้ือเยือ่เป็นกลา้มเน้ือหนาซ่ึงพบัไปพบัมา ถา้อยูท่ี่ปลายดา้นนอกส่วนท่ีติดกบัช่องคลอดเรียกวา่ 
external os  และส่วน ท่ีอยูป่ลายดา้นในติดกบัตวัมดลูกเรียกวา่ internal os ทั้ง external และ internal os 

เป็นช่องส าหรับการสอดปืนผสมเทียมผ่านเขา้ไปเพื่อผสมเทียม คอมดลูกจะมีต่อมซ่ึงสร้างน ้ าเมือก 
เช่นเดียวกบัช่องคลอดซ่ึงจะขบัออกมาในขณะท่ีโคแสดงอาการเป็นสัด แต่ในขณะท่ีโคตั้งทอ้งน ้ าเมือก
ท่ีคอมดลูกจะจบักนัเป็นกอ้นแขง็เรียกวา่ mucus plug อุดแน่นเพื่อป้องกนัไม่ให้ส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปท า
อนัตรายต่อลูกอ่อนในมดลูกได ้ในช่วงการคลอดลูก ช่องภายในคอมดลูกจะขยายตวัเพื่อขบัตวัอ่อน 

 

 

 

ภาพที ่2.7 ลกัษณะคอมดลูกสุกร(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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2. ตัวมดลูก (Body of uterus) 

 ตวัมดลูกอยูต่่อจากคอมดลูกยาว ประมาณ 1-20 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1-

5 เซนติเมตร โดยพบวา่มีขนาดความยาวของคอมดลูกสูงสุดถึง 20 เซนติเมตร ผนงับางเล็กและสั้นกวา่
ปีกมดลูกมาก  

  

3. ปีกมดลูก (Uterine horn) 

 ปีกมดลูกอยูถ่ดัจากตวัมดลูกมี  2 ขา้ง ซา้ยและขวา แต่ละขา้งยาวประมาณ 10-65 เซนติเมตร 
ข้ึนอยูก่บัชนิดของสัตว ์(ตารางท่ี 2.1, ภาพท่ี 2.8-2.9) ปกมดลูกของสุกรจะมีความยาวท่ีสุดเน่ืองจากการ
ตั้งทอ้งคร้ังละหลายตวั (ภาพท่ี 2.7) บริเวณส่วนท่ีจะแยกเป็นปีกมดลูกจะมีเอ็นซ่ึงเรียกวา่ intercornual 

ligament ยึดอยู่ ลกัษณะของปีกมดลูกจะมว้นขดเขา้คลา้ยเขาของแกะ ผนงัของตวัมดลูกและปีกมดลูก 
จะเป็นกลา้มเน้ือเรียบ (smooth muscle) ดา้นในของตวัมดลูกและปีกมดลูกมีลกัษณะเป็นโพรงบุดว้ยชั้น
ของเน้ือเยื่อท่ีเรียกวา่ endometrium หรือเรียกวา่เยื่อบุดา้นในมดลูก จะมีลกัษณะเปราะบางและฉีกขาด
ง่าย  ในสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองผนงัปีกมดลูกดา้นในจะมีตุ่มกลมๆ เรียกวา่เม็ดกระดุม (caruncles) มีขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.5 น้ิว เรียงตวัเป็นแถว 4 แถวจ านวนขา้งละประมาณ 50 เม็ด ตุ่มเหล่าน้ี เป็นท่ี
ส าหรับถุงรกหุ้มตวัลูกมาเกาะเป็นจุด ๆ ในขณะท่ีแม่โคตั้งทอ้งตุ่มเหล่าน้ีจะขยายใหญ่ข้ึน สารอาหาร
จากเลือดของแม่จะถ่ายเทมายงัตวัลูกอ่อนโดยผา่นทางตุ่มเมด็กระตุมไปยงัตวัลูกอ่อน และของเสียซ่ึงขบั
ออกมาจากตวัลูกอ่อนไปสู่เลือดของแม่ ก็ผา่นทางตุ่มเน้ือเช่นกนั เยื่อบุมดลูกจะมีต่อมต่างๆ ท่ีสร้างน ้ า
เมือกขณะท่ีโคมีอาการเป็นสัด และยงัสร้างฮอร์โมนโปรสตาแกรนดินเอฟทูแอลฟ่า (PGF2) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีสลายกอ้นเน้ือเหลือง (corpus luteum, CL) บนรังไข่อีกดว้ย 
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ภาพที ่2.8 อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสุกรเพศเมีย (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

ภาพที ่2.9 อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุมา้เพศเมีย (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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ท่อน าไข่ (Oviduct) 

 

ท่อน าไข่เป็นท่อเล็ก ๆ ยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิ- 
เมตร ท่อน าไข่มี 2 ขา้ง ต่อจากปีกมดลูกแต่ละขา้ง ลกัษณะของท่อน าไข่ค่อนขา้งคดเค้ียว เยื่อบุท่อน าไข่
ค่อนขา้งซับซ้อน เปราะบาง ฉีกขาดง่าย เยื่อบุท่อน าไข่ประกอบดว้ยต่อมซ่ึงหลัง่ของเหลวท่ีไม่เหนียว
ขน้ รอยต่อระหวา่งปีกมดลูกและท่อน าไข่ จะมีลกัษณะคลา้ย ล้ินเปิด-ปิดได ้ซ่ึงจะยอมใหข้องเหลว หรือ
อสุจิ หรือไข่ผ่านไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมคือเวลาท่ีเป็นสัดเท่านั้น ส่วนเวลาอ่ืน ๆ ของเหลวใดๆ จะ
ผา่นไดย้าก  

ท่อน าไข่แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีเล็กท่ีสุดต่อจากปีกมดลูกเรียกว่า isthmus ส่วนต่อมาเป็น
กระเปาะใหญ่ข้ึน เรียกว่า ampulla และปลายสุดของท่อน าไข่ ลกัษณะคลา้ยปากแตร เป็นท่ีรองรับไข่ 
ซ่ึงตกลงมาจากรังไข่ เรียกวา่ infundibulum หรือกรวยรับไข่ (ภาพท่ี 2.10) ท่อน าไข่เป็นต าแหน่ง ของ
การปฏิสนธิระหวา่งอสุจิและไข่ ซ่ึงเกิดข้ึนท่ีรอยต่อระหวา่ง ampulla และ isthmus เรียกวา่ ampullary-

isthmic junction หลงัจากนั้นจ าล าเลียงไปยงัปีกมดลูกเพื่อฝังตวั และสร้างรกต่อไป  
 

 

 

 

 

Uterus 

 ฝังตวัของตวัอ่อน 

 สร้างรกขณะตั้งทอ้ง 

 สร้างฮอร์โมน PGF2 

 บีบตวั 

o ช่วยการเคล่ือนท่ีอสุจิ 

o ขบัลูกขณะคลอด 
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ภาพที ่2.10 ลกัษณะท่อน าไข่ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 

 

 

ตารางที ่2.1 การเปรียบเทียบลกัษณะอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย 

อวยัวะ มา้ สุกร โค แกะ 

ความยาวท่อน าไข่ (เซนติเมตร) 20-30 15-30 25 15-19 

ชนิดของมดลูก Bipartite Bicornuate Bipartite Bipartite 

ความยาวปีกมดลูก (เซนติเมตร) 15-25 40-65 35-40 10-12 

ความยาวตวัมดลูก (เซนติเมตร) 15-20 5 2-4 1-2 

ลกัษณะช่องคอมดลูก เหลือบ บิดเป็นเกลียว 4-5 เง่ียง เง่ียงบางๆ 

ความยาวช่องคลอด (เซนติเมตร) 20-35 10-15 25-30 10-14 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece (2013) 
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รังไข่ (Ovary) 

 

 โดยทัว่ไปรังไข่สัตว ์จะมีรูปร่างกลมรี แต่มีความแตกต่างกนัของขนาดและโครงสร้างภายใน
ข้ึนอยูก่บัระยะวงรอบการเป็นสัด รังไข่โคมีรูปร่างค่อนขา้งกลมรี มีอยู่ 2 ขา้ง ซ้ายขวา ขนาดของรังไข่
ในโคแต่ละตวัจะแตกต่างกนัออกไป ส่วนใหญ่แลว้รังไข่มีขนาดกวา้ง × ยาว × หนา ประมาณ 2 × 3 × 1 
เซนติเมตร รังไข่สุกรมีรูปร่างคลา้ยพวงองุ่น ประกอบไปดว้ยถุงหุ้มไข่ (follicle) และคอร์ปัสลูเทียมหรือ
กอ้นเน้ือเหลืองหลายใบ รังไข่มา้มีขนาดใหญ่ รูปร่างคลา้ยเมด็ถัว่เขียว (ภาพท่ี 2.11-2.13) 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11 ลกัษณะรังไข่ของสุกร โค และมา้ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 

 

รังไข่มีหนา้ท่ีสร้างไข่ (ova) และฮอร์โมน ภายในรังไข่ประกอบดว้ยไข่อ่อนเป็นร้อยๆ ฟองท่ี
ก าลงัเจริญ ไข่อ่อนแต่ละฟองท่ีก าลงัเจริญน้ี จะถูกลอ้มรอบดว้ยกลุ่มเซลล์กลุ่มหน่ึง ในวงรอบการเป็น
สัดกลุ่มเซลล์ดงักล่าวจะเจริญและแบ่งตวัมากข้ึนเร่ือยๆ เกิดเป็นถุงหุ้มไข่ (follicle) เม่ือถุงหุ้มไข่เจริญ
มากข้ึนจะสร้างของเหลวชนิดหน่ึงซ่ึงจะอยูภ่ายในถุงหุ้มไข่น้ี ของเหลวท่ีถูกสร้างข้ึนมาจะดนัเซลล์ของ
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ถุงหุ้มไข่ ให้ไปอยู่ตามขอบ ท าให้ตรงกลางจะเกิดเป็นช่องว่าง ของเหลวท่ีถูกสร้างข้ึนจะสะสมอยู่ใน
ช่องวา่งน้ี เม่ือถุงหุม้ไข่เจริญมากข้ึนเร่ือย จะมีการสร้างของเหลวภายในเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ตามการเจริญ
ของถุงหุม้ไข่ของเหลวภายในจะดนัใหผ้วิของถุงหุม้ไข่นูนข้ึนมา จนสามารถมองเห็นดว้ยเปล่าวา่เป็นตุ่ม
ใส หรือสัมผสัไดโ้ดยการลว้งคล าผา่นทางทวารหนกัโดยจะรู้สึกไดว้่าเป็นถุงน ้ า การเจริญระยะน้ีค่อน 
ขา้งช้ากว่าในตอนแรก แต่จะเจริญข้ึนอย่างรวดเร็วในตอนท่ีโคเป็นสัด ของเหลวท่ีถุงหุ้มไข่สร้างน้ี 
ประกอบดว้ยฮอร์โมนท่ีเรียกวา่ “เอสโตรเจน” ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีท าควบคุมพฤติกรรมการแสดงอาการ
เป็นสัดของสัตว ์

ถุงหุ้มไข่จะค่อยๆ โตข้ึนเร่ือยๆ ตามวงรอบการเป็นสัด และโตมากท่ีสุดในระยะแสดงอาการ
เป็นสัด ในโคถุงหุม้ไข่ปกติขณะท่ีแสดงการเป็นสัดมีขนาดประมาณ 1.0-2.5 เซนติเมตร ต่อมาถุงหุ้มไข่
จะแตก ท าใหข้องเหลวและไข่ภายในหลุดลงมาสู่ท่อน าไข่ เรียกเหตุการณ์ตอนน้ีวา่ “กระบวนการตกไข่ 
(ovulation)” การตกไข่ปกติแลว้จะพบในโคหลงัส้ินสุดการเป็นสัดประมาณ 12 ชัว่โมง ไข่ท่ีตกลงมา
นั้น ถา้เป็นไข่ท่ีสมบูรณ์ และไดรั้บการผสมพนัธ์ุกบัอสุจิ ก็จะเจริญเป็นตวัอ่อน และพฒันาเป็นลูกอ่อนท่ี
ปีกมดลูกในเวลาต่อมา แต่ถา้ไข่ไม่ไดรั้บการผสม ไข่นั้นก็จะสลายไปภายในเวลาประมาณ 24 ชัว่โมง  

หลงัการตกไข่ ถุงหุ้มไข่บนรังไข่จะเกิดการเปล่ียนแปลงและท าหนา้ท่ีใหม่ โดยเซลล์บริเวณท่ี
เกิดการตกไข่จะมีการแบ่งตวัต่อไป ภายในเวลา 1 วนัหลงัไข่ตก โดยเซลล์จะเจริญข้ึนใหม่จนเต็มช่อง 
วา่งท่ีเกิดการตกไข่และโผล่นูนข้ึนมาบนเน้ือรังไข่ ลกัษณะเป็นกอ้นสีเหลือง หลงัจากนั้นกอ้นสีเหลืองน้ี 
มีความแขง็ข้ึนจนสามารถลว้งคล าผา่นทางทวารหนกัได ้ซ่ึงเรียกวา่ “คอร์ปัสลูเทยีม หรือ ซีแอล (corpus 

luteum, CL)” ท าหนา้ท่ีสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีส าคญัมากในการตั้งทอ้ง ถา้ไข่
ท่ีตกมานั้นไดรั้บการผสมและโคตั้งทอ้ง คอร์ปัสลูเทียมก็จะคงอยูต่่อไป พร้อมทั้งสร้างฮอร์โมนโปรเจน
เตอโรนตลอดการตั้งทอ้ง แต่ถา้ไข่นั้นไม่ไดรั้บการปฏิสนธิกบัตวัอสุจิ หรือไดรั้บการผสมแต่ตวัอ่อนฝัง
ตวัท่ีมดลูกไม่ได ้ประมาณวนัท่ี 15 ของรอบการเป็นสัดซีแอลก็จะถูกท าใหส้ลายไป โดยฮอร์โมนโปรส-

ตาแกลนดินเอฟทูอลัฟา ซ่ึงสร้างจากเยือ่บุดา้นในของมดลูก เม่ือคอร์ปัสลูเทียมสลาย กระเปาะไข่ใหม่ก็
จะถูกสร้างข้ึน และเจริญข้ึน ท าใหเ้กิดวงรอบการเป็นสัดรอบต่อไป 
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ภาพที ่2.12 ลกัษณะของรังไข่ ท่อน าไข่ กระเปาะไข่ และกอ้นเน้ือเหลืองโค  
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก สุณีรัตน์, 2553) 

 

 

 

 

ภาพที ่2.13 ลกัษณะของท่อน าไข่ รังไข่ และกระเปาะไข่สุกร (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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กายวภิาคและสรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุสัตว์เพศผู้    

 

อวยัวะสืบพนัธ์ุของสัตวเ์พศผูมี้หน้าท่ีในการผลิตอสุจิและล าเลียงอสุจิส่งไปยงัอวยัวะระบบ
สืบพนัธ์ุเพศเมียในช่วงการผสมพนัธ์ุ นอกจากนั้นยงัผลิตฮอร์โมนเพศผูใ้นการควบคุมความเป็นเพศผูใ้น
สัตวด์ว้ย อวยัวะสืบพนัธ์ุของสัตวเ์พศผูโ้ดยทัว่ไปมีลกัษณะเหมือนกนั โดยหลกัการแลว้อาจกล่าวไดว้า่
ไม่มีความแตกต่างกนัแต่อยา่งใด ความแตกต่างท่ีมีมกัพบจะเป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ขนาด
ของลูกอณัฑะ (testis) และถุงหุม้ลูกอณัฑะ (scrotum) และหนงัหุม้ลึงค ์(penile sheath) เป็นตน้ 

อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผู ้แยกตามลกัษณะทางกายวภิาค ประกอบไปดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี 
ลูกอณัฑะ ท่อล าเลียงอสุจิ ลึงค ์และต่อมผลิตน ้ากาม เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.14 

 

   

 

 

ภาพที ่2.14 อวยัวะและโครงสร้างระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผู ้(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 

 

 

ระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผู ้ปรากฏอยูบ่นช่องเชิงกรานของสัตว ์ในสัตวแ์ต่ละชนิดอวยัวะระบบ
สืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผู ้มีความแตกต่างกนัของต าแหน่งและขนาด ดงัภาพท่ี 2.15  
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ภาพที่ 2.15 ต าแหน่งอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผูข้องสุกร มา้ แกะ และโค T=ลูกอณัฑะ, U=

กระเพาะปัสสาวะ, dd=ท่อล าเลียงอสุจิ, a=ท่อล าเลียงอสุจิส่วน ampulla, v=ต่อมผลิตน ้ ากาม vesicular, 

p=ต่อมผลิตน ้ ากาม prostrate, b=ต่อมผลิตน ้ ากาม bulbourethal และ st=ส่วนตวัลึงค์ sigmoid flexure 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 

 

ลูกอณัฑะ (Testis) 

 

ลูกอณัฑะมีอยู่ 1 คู่ อยู่ภายในถุงหุ้มลูกอณัฑะ (scrotum) มีลกัษณะเป็นรูปกลมรี ติดอยูแ่นว
ก่ึงกลางดา้นทา้ยของล าตวั รูปร่างและต าแหน่งท่ีลูกอณัฑะนั้นแตกต่างไปตามชนิดของสัตว ์ลูกอณัฑะ
สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองเช่น โค กระบือ แพะ และแกะ มีลกัษณะเป็นรูปไข่ มีแกนยาวตั้งฉากกบัพื้นราบ มีขนาดท่ี
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แตกต่างกนัตามชนิดของสัตว ์ซ่ึงคลา้ยกบัลูกอณัฑะในมา้ แต่มีแกนยาวขนานกบัพื้นราบ ส่วนลูกอณัฑะ
สุกรจะมีแกนยาวท ามุมแหลมกบัพื้นราบ และมีต าแหน่งท่ีติดกบัล าตวั ใตท้วารหนกั 

ลูกอณัฑะท าหนา้ท่ีผลิตอสุจิ (sperm) และฮอร์โมนเพศผู ้ (testosterone หรือ androgen) ภายใน
ลูกอณัฑะมีท่อขดฝอย เรียกวา่ “เซมินิเฟอรัสทูบู (seminiferous tubules)” ภายในท่อน้ีบุดว้ยเจิมเซลล์
หรือเจิมมินอลอีพิทิเลียม (germ cells หรือ germinal epithelium) ซ่ึงต่อมาจะพฒันาเป็นตวัอสุจิ (ภาพท่ี 
2.16 และ 2.17) ภายนอกท่อน้ีมีเซลล์ช่ือ “เลดิกเซลล์ (leydig cells)” หรืออินเตอร์สติเซียลเซลล์ 
(interstitial cells) ท าหน้า ท่ีผลิตฮอร์โมนเพศผูคื้อ “เทสโตสเตอโรน (testosterone)” ฮอร์โมนน้ีถูก
ส่งออกไปตามกระแสเลือดกระจายไปทัว่ร่างกาย เพื่อควบคุมการแสดงความเป็นเพศผู ้ 

 

 

 

 

ภาพที ่2.16 โครงสร้างของลูกอณัฑะและท่อขดฝอย seminiferous tubules  

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Hafez, 2003) 
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ภาพที ่2.17 โครงสร้างและเซลลอ์สุจิในระยะต่างๆ ภายในท่อขดฝอย seminiferous tubules และ leydig 

cells  (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Hafez, 2003) 
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ถุงหุ้มอณัฑะ (scrotum)  

 

 เป็นถุงหุ้มท่ีลูกอณัฑะทั้งสองขา้ง มีหนา้ท่ีห่อหุ้มและควบคุมอุณหภูมิของอณัฑะให้เหมาะสม
ตลอดเวลา ซ่ึงต ่ากวา่อุณหภูมิของ ร่างกาย 2-3 องศาเซลเซียส ถุงอณัฑะประกอบดว้ย ชั้นผวิหนงัและชั้น
กลา้มเน้ือท่ีมี 2 ชั้น คือ ทูนิกา ดาร์โตส (tumica dartos) และทูนิกา วาไจนาลิส (tumica vaginalis) ชั้น
แรกติดกบัผวิหนงั การถ่ายเทอุณหภูมิโดยการระเหยน ้ าและควบคุมโดยการยืดหรือหดของชั้นแรก และ
การปรับตวัทางดา้นการหมุนเวยีนของเลือดท่ีไปหล่อเล้ียง  

 

ท่อเอพดิิไดมิส (epididymis)  

 

เป็นท่อเก็บและพกัอสุจิของลูกอณัฑะ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนหวั (head) ส่วนตวั 

(body) และส่วนหาง (tail) ส่วนหวัจะรับอสุจิและของเหลว (adluminal fluid) จากท่อขดฝอย ตวัอสุจิจะ
อยูภ่ายในท่อเก็บอสุจิจนกวา่จะเจริญเป็นตวัเต็มวยั และถูกฉีดเขา้อวยัวะเพศเมีย อายุอสุจิท่ีอยูใ่นท่อน้ี
นานประมาณ 45 วนั ถา้ไม่มีการผสมพนัธ์ุหรือใชเ้ช้ืออสุจิ เช้ืออสุจิจะสลายตวัและถูกดูดซบัหายไป 

(ภาพท่ี 2.18) 

 

ภาพที่ 2.18 ลกัษณะการเช่ือมต่อกนัของท่อขดฝอย seminiferous tubules ผา่น rete testis และ ท่อเก็บ
อสุจิ (epididymis) ทิศทางการล าเลียงอสุจิแสดงตามลูกศร (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Hafez, 2003) 
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ท่อน าอสุจิ (vas deferens หรือ ductous deferens)  

 

 

เป็นท่อท่ีต่อเช่ือมจากท่อเอพิดิไดมิส ส่วนทา้ยไปยงัท่อทางเดินปัสสาวะ (urethal) ท าหนา้ท่ีเป็น 

ทางเดินของน ้ าอสุจิ (semen) ไปยงับริเวณท่อปัสสาวะในขณะฉีดน ้ าเช้ือออกจากร่างกาย (ejaculation) 

ตอนบนของท่อน าน ้าอสุจิติดกบัเส้นเลือด เส้นประสาท และระบบท่อน ้ าเหลืองท่ีมาเล้ียงลูกอณัฑะ โดย
โครงสร้างน้ีรวมกนัเป็นเส้นขนาดใหญ่เรียกวา่ “สเปอร์มาติคคอร์ท (spermatic cord)” โดยเส้นน้ีจะผา่น
เขา้ไปในช่องอินไกวนอล (inguinal canal) เขา้ไปในช่องทอ้งบริเวณอุง้เชิงกรานผ่านบริเวณขาหนีบ   
ท่อน าอสุจิส่วนทา้ยจะขยายใหญ่เรียกวา่ “แอมพูล่า (ampulla)” แต่จะไม่พบในสุกร 

 

ต่อมน า้กาม (Accessory glands)  

 

ต่อมน ้ ากาม เกาะอยูข่า้งท่อปัสสาวะ มีหนา้ท่ีสร้างน ้ ากาม เพื่อหล่อเล้ียงและเป็นสารหล่อล่ืน
ในขณะการล าเลียงอสุจิ น ้ากามจะถูกปล่อยออกมาขณะผสมพนัธ์ุ ต่อมน ้ ากามมีอยู ่3 ต่อม (ภาพท่ี 2.19)

คือ 

 ต่อมเซมินอล เวสซิคอล (seminal vesicle)  

 ต่อมลูกหมากหรือพรอสเตต (prostate gland)  

 ต่อมคาวเปอร์หรือ บลัโบยรีูทรัล (cowper’s gland หรือ bulbourethral gland)   

 

สัตวเ์ล้ียงบางชนิดมีต่อมเหล่าน้ีเพียงบางต่อมเท่านั้น เช่น สุนขัมีเพียง prostate gland เท่านั้น 

แมวมีทั้ง prostate gland และ bulbourethral gland พ่อพนัธ์ุสุกรพบต่อม bulbourethral gland ขนาดใหญ่
ส่วนในสุนขั และไก่ไม่มี seminal vesicle และ bulbourethral gland ส่วนต่อมลูกหมาก (prostate gland) 

เป็นต่อมท่ีมีต่อมเดียว และอยูล่อ้มรอบ pelvic urethra  

 

1. ต่อมเซมินอล เวสซิคอล (seminal vesicle)  

มี 2 ต่อมอยูใ่นอุง้เชิงกรานติดกบัส่วนหลงัของกระเพาะปัสสาวะ ขนาดยาว 15 กวา้ง 7 

เซนติเมตร ท าหนา้ท่ี ผลิตน ้ าหล่อล่ืนใส (fluid) ประกอบดว้ย ฟอสเฟต ไบคาร์บอเนต เพื่อปรับ pH ของ
น ้าเช้ือ ส่งเขา้ไปยงัท่อน าน ้าอสุจิ เพื่อใหก้ารเดินทางของอสุจิสะดวกข้ึนและใหพ้ลงังานแก่อสุจิ  

 



43 
 

 

2. ต่อมลูกหมากหรือพรอสเตต (prostate gland)  

ต่อมน้ีอยูติ่ดกบั บริเวณคอของกระเพาะปัสสาวะลอ้มรอบท่อปัสสาวะตอนตน้ ท าหนา้ท่ี
ผลิตน ้าหล่อเล้ียง อสุจิ น ้ าหล่อเล้ียงอสุจิ ประกอบดว้ยอาหารโปรตีนและเกลือแร่ เช่น โซเดียมคลอไรด์ 
แมกนีเซียม เป็นตน้ มีลกัษณะขน้ สภาพค่อนขา้งเป็นด่าง  

 

3. ต่อมคาวเปอร์หรือ บัลโบยูรีทรัล (cowper’s gland หรือ bulbourethral gland)   

มี 2 ต่อมอยูติ่ดสองขา้งของท่อปัสสาวะ มีท่อเล็กๆ จ านวนมากและปลายท่อเปิดสู่ท่อ 

ทางเดินปัสสาวะ ท าหนา้ท่ีผลิตน ้ าส่งเขา้สู่ท่อปัสสาวะ น ้ าท่ีผลิตในท่อน้ีจะมีสมบติัเป็นด่าง เพื่อท าให้
น ้าอสุจิเป็นกลาง หรือผลิตออกมาเพื่อลา้งท าความสะอาดท่อปัสสาวะก่อนน ้ าอสุจิจะไหลผา่น ต่อมน้ีจะ
มีขนาดใหญ่ในสุกร น ้ ากามส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นวุน้คลา้ยเม็ดสาคู ส าหรับอุดคอมดลูกของตวัเมีย เพื่อ 

ป้องกนัไม่ใหน้ ้ากามท่ีตวัผูป้ล่อยเขา้ไปในมดลูกไหลกลบัออกมาภายนอกอีก 

 

 

 

ภาพที ่2.19 ลกัษณะต่อมน ้ากามมุมมองดา้นขา้งและดา้นบน (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 

มุมมองดา้นขา้ง 

มุมมองดา้นบน 

มุมมองดา้นขา้ง 
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อวยัวะเพศผู้หรือลึงค์ (penis)  

 

ลึงคมี์หนา้ท่ีปล่อยน ้ าอสุจิเขา้สู่อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมียและน าปัสสาวะออกนอกร่างกาย ลึงค์
ประกอบไปดว้ยส่วนรากท่ีติดกบัส่วนโคง้ดา้นทา้ยของ pelvic ischial ส่วนตวั (body of penis) และส่วน
ปลาย (glans penis) ในพ่อโค แกะ และสุกร ส่วนตวัของลึงค์มีส่วนโคง้เรียกวา่ “ซิกมอยด์ เฟลกเซอร์ 
(sigmoid flexure)” สามารถยืดและหดไดโ้ดยการควบคุมของกลา้มเน้ือท่ีเรียกว่า “รีแทรกเตอร์ พนิีส 
(retractor penis muscle)” แต่ไม่พบในมา้ และสุนขั ส่วนปลายซ่ึงมีส่วนท่ีรับความรู้สึกในขณะท่ีผสม
พนัธ์ุ เรียกวา่ glans penis เน้ือเยื่อยืดหดได ้ส่วนปลายของลึงคใ์นสัตวแ์ต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั ใน
สุกรส่วน glans penis มีลกัษณะเป็นเกลียวคลา้ยสว่าน เพราะคอมดลูกของสุกรตวัเมียมีช่องบิดเป็น
เกลียวปิด ร่องอยา่งมิดชิด เม่ือยืดตวัเต็มท่ียาวประมาณ 50 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1-1.5 

เซนติเมตร (ภาพท่ี 2.20)  
 ส่วนปลายลึงคมี์หนงัหุม้ (prepuce) ปกคลุมอยู ่เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อลึงค ์หนงัหุม้ลึงคสุ์กรมี
ลกัษณะเป็นถุงตนั ท าใหเ้กิดการสะสมของปัสสาวะและเศษเยือ่บุผวิเกิดการสะสมและแพร่เช้ือโรคได ้

 

 

 

 

ภาพที ่2.20 ลกัษณะลึงคข์องพอ่โค สุกร แกะ และมา้ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Hafez, 2003) 
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เส้นเลอืดและเส้นประสาท 

 

 เส้นเลือดท่ีส าคญัท่ีมาเล้ียงลูกอณัฑะ คือ testicular artery และ vein โดยผา่นทาง spermatic 

cord โดยมีลกัษณะท่ีเส้นเลือดด าขนาดใหญ่ท่ีออกจากอณัฑะถูกลอ้มลอบดว้ยเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก
ท่ีมาเล้ียงอณัฑะเรียกว่า pampiniform plexus ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการควบคุมอุณภูมิของลูกอณัฑะ 
เส้นประสาทท่ีมาเล้ียงอณัฑะออกจากสาขาของเส้นประสาทไขสันหลงั (spinal nerve) ดงัภาพท่ีโดย
เส้นประสาท pudendal nerve มีหนา้ท่ีส าคญัในการควบคุมการแขง็ตวัของลึงคแ์ละการหลัง่น ้าเช้ือ  
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ปฏบิัติการที ่1 

 

เร่ือง กายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุโค และสุกร รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................. 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. ทราบถึงลกัษณะกายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุของสัตวเ์พศเมีย 

2. ทราบถึงลกัษณะกายวภิาคระบบสืบพนัธ์ุของสัตวเ์พศผู ้
  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุโค และสุกรเพศเมีย 

2. อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุโค และสุกรเพศผู ้
3. ถุงมือตรวจโรค 

4. กรรไกร 

5. ใบมีดผา่ตดั 

6. ปากคีบ 

7. ไมบ้รรทดั 

 

วธีิการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อหมุนเวยีนฝึกปฏิบติั ใหค้รบทั้ง 4 กลุ่ม โดยกลุ่มศึกษา
แบ่งตามชนิดอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุ ดงัน้ี 

1.1 กลุ่มอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุโคเพศเมีย 

1.2 กลุ่มอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสุกรเพศเมีย 

1.3 กลุ่มอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุโคเพศผู ้
1.4 กลุ่มอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสุกรเพศผู ้

2. ศึกษาลกัษณะของอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศเมียทั้งโคและสุกร ตามล าดบัจากดา้นนอกไปยงั
ดา้นใน 

2.1 ปากช่องคลอด (vulva) 

2.2 ช่องคลอด (vagina) 
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2.3 คอมดลูก (cervix) 

2.4 มดลูก (uterus) 

2.5 ท่อน าไข่ (oviduct) 

2.6 รังไข่ (ovary) 

3. ศึกษาลกัษณะอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศผูท้ ั้งโคและสุกร ตามล าดบัจากดา้นนอกไปยงัดา้นใน 

3.1 ลูกอณัฑะ (testes) 

3.2 ท่อล าเลียงอสุจิ (vas difference) 

3.3 ท่ออิพิดิไดมิส (epididymis) 

3.4 ถุงหุม้ลูกอณัฑะ (scrotum) 

3.5 ลึงค ์(pennis) 

3.6 ต่อมผลิตน ้าเล้ียงอสุจิ (accessory sex glands) 

3.6.1 prostate gland 

3.6.2 vesicular gland 

3.6.3 bulbourethral gland 

4. ใหน้กัศึกษาท าการวาดภาพและระบุช่ืออวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศเมียและเพศผูข้องทั้งโคและ
สุกร 

5. ใหน้กัศึกษาท าการเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของลกัษณะอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุระหวา่งโคและ
สุกร สรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงยกตวัอยา่งอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศเมีย 5 ชนิด 

2. จงยกตวัอยา่งอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุเพศผู ้5 ชนิด 

3. จงบอกหนา้ท่ีของรังไข่ 
4. จงบอกหนา้ท่ีของลูกอณัฑะ 

5. จงอธิบายความแตกต่างของคอมดลูกโคและสุกร 

6. จงอธิบายความแตกต่างของ gands penis โคและสุกร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่3 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 3 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าไป
ปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อศึกษาสรีระวทิยาการสืบพนัธ์ุของของโค สุกร มา้ และแพะเพศเมีย 

2. เพื่อศึกษาสรีระวทิยาการสืบพนัธ์ุของโค สุกร มา้ และแพะเพศผู ้
รายละเอยีดเนือ้หา 

1. สรีระวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศเมีย 

2. การเจริญของกระเปาะไข่ 
3. กระบวนการตกไข่ 
4. การเกิดกอ้นเน้ือเหลือง 

5. วงจรการเป็นสัด 

6. สรีระวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตวเ์พศผู ้
7. กระบวนการสร้างอสุจิ    

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 3 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 2 การพฤติกรรมการเป็นสัดและการสังเกต 

4. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

5. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมและการน าเสนอ 

2. แบบทบทวนทา้ยบท 
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สรีรวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตว์เพศเมีย 

 

 รังไข่เป็นโครงสร้างท่ีมีความส าคญัดา้นสรีรวิทยาในสัตว์เพศเมีย โดยรังไข่เป็นแหล่งในการ
ผลิตไข่ (ova) โดยท่ีขบวนการสร้างไข่เรียกว่า “โอโอเจนีซีส (Oogenesis)” นอกจากนั้นรังไข่ยงัเป็น
แหล่งในการสร้างฮอร์โมนทางระบบสืบพนัธ์ุท่ีส าคญั ดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1 การเป็นสัด (estrus) คือ
ช่วงระยะเวลาท่ีสัดมีพฤติกรรมทางเพศและการยอมรับการผสมพนัธ์ุจากเพศผู ้วงรอบการเป็นสัด 
(estrus cycle) คือช่วงเวลาท่ีสัตวแ์สดงอาการเป็นสัดในแต่ละรอบ ซ่ึงวงจรการเป็นสัดแบ่งออกไดคื้อ 
สัตวท่ี์มีวงรอบการเป็นสัดเพียงคร้ังเดียวในหน่ึงปี (monoestrus) มกัพบในสัตวป่์าตระกูลสุนขั สัตวท่ี์มี
วงรอบการเป็นสัดหลายๆ คร้ังในหน่ึงปี (polyestrus) ซ่ึงพบในปศุสัตวเ์ช่น โค มา้ สุกร เป็นตน้ และ
สัตวท่ี์มีวงรอบการเป็นสัดหลายๆ คร้ังในหน่ึงปี (seasonally polyestrus) เช่น แกะ และแพะ ในบางพื้นท่ี 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัฤดูกาลและช่วงระยะเวลาของแสงในแต่ละวนั  

 

การเจริญของกระเปาะไข่ (Follicle growth) 

 

 เซลล์เร่ิมตน้ของกระบวนการสร้างไข่เรียกกวา่ oogenesis ซ่ึงเร่ิมตน้จากเซลล์ oogomuin ท่ีอยู่
ในรังไข่ เม่ือเซลล์มีการแบ่งตวั (meiosis) จะพฒันาไปเป็นเซลล์ primary oocyte ซ่ึงถูกห่อหุ้มด้วย 
granulosa cell เพียงชั้นเดียวเรียกว่า กระเปาะไข่ระยะแรก (primary follicle) ในรังไข่สัตวโ์ดยทัว่ไป 
primary follicle ท่ีรอการเจริญเติบโตจ านวนมากกวา่ 100,000 ใบ ต่อจากนั้น primary follicle จะเจริญ
ไปเป็นกระเปาะไข่ระยะท่ี 2 (secondary follicle) โดยเซลล์ท่ีลอ้มรอบไข่จะเพิ่มจ านวนข้ึนโดยการแบ่ง
เซลล์ แบบ mitosis กลายเป็นเซลล์ท่ีมีลกัษณะส่ีเหล่ียมลูกเต๋า กระเปาะไข่ระยะน้ีจะเจริญไปเร่ือยๆ จน
ไดก้ระเปาะไข่ระยะสุก (graafian follicle) ซ่ึงจะมีของเหลวเขา้มาแทรกอยู่มากข้ึน ไข่จะเจริญเติบโต
เตม็ท่ีพร้อมท่ีจะหลุดเขา้สู่ท่อน าไข่ (ภาพท่ี 3.1, 3.2) 
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ฮอร์โมนและการเจริญของกระเปาะไข่ 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งฮอร์โมนและการเจริญของกระเปาะไข่สามารถสรุปล าดบัขั้นตอนไดด้งัน้ี 

(ภาพท่ี 3.1) 
1. สมองส่วนไฮโปธารามสั หลัง่ฮอร์โมนจีเอนอาร์เอช ไปกระตุน้ต่อใตส้มองส่วนหน้าเพื่อ

กระตุน้ การหลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอช และแอลเอช 

2. ฮอร์โมนเอฟเอสเอช และแอลเอช กระตุน้แกรนูโลซา (granulosal) และทีคาเซลล์ (theca 

cells) ของกระเปาะไข่ระยะท่ี 2 โดยท่ีฮอร์โมนแอลเอช จะกระตุน้ทีคาเซลล์ ให้หลัง่
ฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen) และเก็บไวใ้นแกรนูโลซาเซลล์  
 

 

 

 

ภาพที ่3.1 ลกัษณะการเจริญของกระเปาะไข่ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Hafez, 2003) 
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3. หลงัจากนั้นฮอร์โมนเอฟเอสเอช จะกระตุน้ให้แกรนูโลซาเซลล์ เปล่ียนฮอร์โมนแอนโดร-

เจนไปเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน และเพิ่มตวัรับของฮอร์โมนแอลเอช (LH receptors) บน
แกรนูโลซาเซลล์ 

4. ฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีหลัง่จากแกรนูโลซาเซลล์ จะถูกเก็บไวใ้นช่องวา่งภายในกระเปาะไข่ 
(antrum) การเพิ่มข้ึนของฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลท าให้เพิ่มการหลัง่ฮอร์โมนแอลเอช      
มีผลท าใหก้ระเปาะพฒันาไปเป็นระยะสุก (graafian follicle) ผนงักระเปาะไข่แยกออกเป็น
สองชั้นคือชั้นนอกและชั้นใน (theca externa และ theca interna) 

5. การเพิ่มข้ึนของระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจน มีผลต่อการเจริญของกระเปาะไข่ โดยการเพิ่ม
จ านวนของฮอร์โมนเอฟเอสเอช และตวัรับของฮอร์โมนแอลเอช ของแกรนูโลซาเซลล์ มี
ผลเพิ่มการเจริญและผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนของเซลล์เรียกปฏิกิริยาน้ีวา่ “local positive 

feedback effect” 

6. ฮอร์โมนอินฮิบิน (inhibin) เป็นฮอร์โมนท่ีหลัง่จากแกรนูโลซาเซลล์ ของกระเปาะไข่ขณะ
เจริญเติบโต ฮอร์โมนน้ีไปมีผลต่อการยบัย ั้งการหลัง่ของฮอร์โมนเอฟเอสเอชจากต่อมใต้
สมอง ซ่ึงมีผลต่อการยบัย ั้งการเจริญของกระเปาะไข่ในรังไข่ 

7. ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะไปกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนแอลเอช และเพิ่ม
จ านวนตวัรับของแอลเอชฮอร์โมน โดยการหลัง่ฮอร์โมนแอลเอช มีลกัษณะการเพิ่มข้ึนเป็น
ช่วงๆ เรียกวา่ “LH surge” ซ่ึงมีความส าคญัต่อกระบวนการตกไข่ 

8. หลงัการตกไข่ฮอร์โมนแอลเอชจะกระตุน้แกรนูโลซาเซลล์ในระยะฟอลลิคูลาร์ (follicular 

phase) ให้เปล่ียนจากการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนไปเป็นการผลิตฮอร์โมนโปรเจนเตอ
โรน ในระยะลูเตียล (luteal phase) และเปล่ียนเซลลใ์หมี้โครงสร้างเป็นกอ้นเน้ือเหลือง  

9. ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนท่ีผลิตจากกอ้นเน้ือเหลืองจะไปยบัย ั้งการหลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอช 

และแอลเอช จากต่อมใตส้มองท าใหเ้กิดการยบัย ั้งการเจริญของกระเปาะไข่ในระยะน้ี 

10. กอ้นเน้ือเหลืองจะหดตวัและลดการหลัง่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซ่ึงเป็นผลจากฮอร์โมน 

PGF2α (หวัขอ้การเกิดกอ้นเน้ือเหลือง)  ท าให้เกิดการกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอช 
และแอลเอชจากต่อมใตส้มอง และเกิดการเจริญของกระเปาะไข่อีกคร้ัง 
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ภาพที ่3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งฮอร์โมนและการเจริญของกระเปาะไข่  
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Senger, 1997) 

 

กระบวนการตกไข่  
 

กระบวนการตกไข่ (ovulation) จะเกิดข้ึนเม่ือกระเปาะไข่เจริญเตม็ท่ี ซ่ึงจะดนัผิวรังไข่ให้ยื่นนูน
ข้ึนออกมา ของเหลวในกระเปาะไข่จะใสข้ึนและมีผนังท่ีบางมาก เน่ืองจากปริมาณของเลือดและ
น ้ าเหลืองเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มความดนัเลือดและเพิ่มการผ่านเขา้ออกของของเหลงในเส้น
เลือดฝอยท่ีมาเล้ียงกระเปาะไข่  ในระยะท่ีสัตวแ์สดงอาการเป็นสัด เน่ืองจากอิทธิพลของฮอร์โมนแอล
เอชและเอฟเอสเอช โดยกระเปาะไข่ท่ีโตเตม็ท่ีในโคมีขนาดประมาณ 15-20 มิลลิเมตร ผนงัท่ีบางจะแตก
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ออกเรียกวา่ สติกมา (stigma) ก่อนเกิดการตกไข่สติกมาจะมีเลือดมาเล้ียงนอ้ยลงจนในท่ีสุด หรือไม่มี
เลือดมาเล้ียงเลย ท าให้ทีคาชั้นในตรงบริเวณสติกมานั้นหดตวัและแตกออก (ภาพท่ี 3.4) เซลล์ใน 
cumulus oophorus เร่ิมหลุดสู่ช่องทอ้ง แลว้ไข่จะถูกพดัเขา้ปากแตรและล าเลียงเขา้สู่ท่อน าไข่ เพื่อรอการ
ปฏิสนธิ โดยท่ีไข่สามารถรอรับการปฏิสนธิไดป้ระมาณ 24 ชัว่โมงในท่อน าไข่ 
 โดยทัว่ไปกระบวนการตกไข่จะเกิดข้ึนในระยะท้ายของการเป็นสัด แต่ในโคการตกไข่จะ
เกิดข้ึนหลงัการเป็นสัดประมาณ 12-14 ชัว่โมง หลงัการเป็นสัด  
 

การเกดิของก้อนเนือ้เหลอืง 

 

กอ้นเน้ือเหลือง หรือ คอร์ปัสลูเทียม หรือเรียกยอ่ๆ วา่ “CL” จะพฒันาข้ึนหลงัการไข่ตก โดยท่ี
ผนงัของกระเปาะไข่ จะแตกออกแลว้เห่ียวแฟบลงเน่ืองจากการเสียแรงดนัของของเหลวในแอนทรัม  
ท าให้ผนังของกระเปาะไข่ มว้นตวัพบัเขา้มา และจะมีเลือดมาคัง่บริเวณแอนทรัมเรียกว่า “corpus 

haemorrhagicum”  หลงัจากนั้นแกรนูโลซาเซลล์ จะมีขนาดใหญ่ข้ึนและถูกลูทีไนซ์ (lutinized) กลาย
เป็นลูเทียลเซลล์ หรือ ซีแอล (corpus luteum; CL; ภาพท่ี 3.3, 3.4) ซ่ึงไดเ้ซลล์ท่ีมีลกัษณะเป็นเม็ดสี
เหลือง กอ้นเน้ือเหลืองจะเจริญเต็มท่ีใน 9-12 วนัหลงัตกไข่ การผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะเกิดข้ึน
ในช่วงกลางวงรอบการเป็นสัด โดยมีการผลิตประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์ของฮอร์โมนท่ีผลิตจากกอ้นเน้ือ
เหลือง โดยมีแอลเอชฮอร์โมนเป็นตวักระตุน้ส่งผลใหส้ามารถเพิ่มการสังเคราะห์ไดม้ากกวา่ 40 เท่า การ
สังเคราะห์จะเพิ่มข้ึนเร่ือยสอดคลอ้งกบัปริมาณของลูเทียลเซลล์จะเพิ่มข้ึนดว้ย ระดบัฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรนจะเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัในช่วง 5-15 วนัของวงรอบการเป็นสัด  หลงัจากนั้นกอ้นเน้ือเหลืองจะ
เร่ิมสลายตวั (luteolysis) ถา้สัตวไ์ม่ตั้งทอ้ง การสลายตวัของกอ้นเน้ือเหลืองจะเร่ิมเม่ือมี luteolytic factor 

(PGF2α) ท่ีหลัง่มาจากผนงัมดลูกของสัตวท่ี์ไม่ตั้งทอ้ง โดยท่ี PGF2α ไปยบัย ั้งแอลเอชฮอร์โมนไม่ให้
กระตุน้การสังเคราะห์โปรเจสเตอโรน และกอ้นเน้ือเหลืองฝ่อตวั การสลายตวัส่วนใหญ่จะพบในวนัท่ี 
15  หลงัตกไข่และจะสลายตวัอยา่งสมบูรณ์  1-2 วนัก่อนการเป็นสัด ปัจจุบนันิยมใชฮ้อร์โมน PGF2α ใน
การเหน่ียวน าการสลายตวัของกอ้นเน้ือเหลืองเพื่อกระตุน้กระบวนการเป็นสัดในโค 
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ภาพที่ 3.3 การพฒันาของคอร์ปัสลูเตียม A) เป็นส่วนของช่องว่างภายในฟอลลิเคิลท่ีมีของเหลว          

บรรจุอยู ่ ชั้น granulosa (GL) ซ่ึงหุ้ม oocyte อยูแ่ละแยกออกจากผนงัฟอลลิเคิลโดยมีชั้น basement 

membrane (BM) กั้นอยูถ่ดัมาเป็นชั้น theca interna (TI) และ theca externa (TE) ชั้น GL และ TI จะ
สังเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจน 1) ภายหลงัขบวนการตกไข่ ชั้น GL, BM และ TI จะถูกพฒันาไปเป็น
ลูเตียลเซลล ์2) แสดงองคป์ระกอบของคอร์ปัสลูเตียม (ท่ีมา: Gordon et al., 2000) 
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ภาพที ่3.4 สรุปการเจริญของกระเปาะไข่ กระบวนการตกไข่ และการพฒันาของกอ้นเน้ือเหลือง  
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Senger, 1997) 

 

วงจรการเป็นสัด (Estrus cycle) 

 

การศึกษาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุสัตวจ์  าเป็นจะตอ้งเขา้ใจระบบการท างานของระบบสืบพนัธ์ุท่ี
ถูกตอ้ง วงจรการเป็นสัดในสัตวห์รือ “estrus cycle” โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 4 ระยะดงัน้ี 

1. ระยะก่อนการเป็นสัด (proestrus) เป็นระยะเร่ิมการเป็นสัด โดยพบการฝ่อของกอ้นเน้ือ
เหลือง ระยะน้ีจะพบการเจริญของกระเปาะไข่ 

2. ระยะเป็นสัด (estrus) เป็นระยะการยอมรับการผสมพนัธ์ุ ในระยะทา้ยของการเป็นสัดน้ีมกั
พบขบวนการตกไข่เกิดข้ึน 
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3. ระยะหลงัการเป็นสัด (metestrus) เป็นระยะท่ีเกิดข้ึนหลงัการตกไข่ และมีการพฒันาของ
กระเปาะไข่เกิดข้ึน 

4. ระยะเงียบ (diestrus) ระยะน้ีจะมีการเจริญของกอ้นเน้ือเหลือง มกัพบหลงัการตกไข่และ
ส้ินสุดเม่ือกอ้นเน้ือเหลืองฝ่อตวั 

 

1. วงจรการเป็นสัดโค 

วงจรการสืบพนัธ์ุโคนมเพศเมียมีลกัษณะเป็นรอบการเป็นสัดแบบ polyestrus โดยมีการ
แสดงอาการเป็นสัดเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งปี โดยแต่ละรอบการเป็นสัดจะกินเวลาเฉล่ีย 21 วนั (18-24 วนั) 

แบ่งระยะของวงรอบออกเป็น 4 คือระยะก่อนการเป็นสัด ระยะเป็นสัด ระยะหลงัการเป็นสัด และระยะ
เงียบดงัภาพท่ี 3.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5 แสดงระยะต่างๆ ของวงจรการเป็นสัดในโคนม 

ท่ีมา: Jere and Gordon (2004) 
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1.1 ระยะก่อนการเป็นสัด  
      คือวนัท่ี 20 ของวงรอบการเป็นสัด ถึงวนัเป็นสัด เป็นระยะท่ีโคเขา้สู่การเป็นสัด ระบบ

สืบพนัธ์ุมีการเปล่ียนแปลงของกระเปาะไข่เจริญอยา่งรวดเร็ว กอ้นเน้ือเหลืองฝ่ออย่างรวดเร็ว มดลูกมี
เลือดเล้ียงมาก ต่อมสร้างสารคดัหลัง่เจริญขยายตวัในส่วนคอมดลูกและช่องคลอด โดยช่องคลอดจะ
บวมแดงมีเมือกใสเหนียวไหลจากช่องคลอด โคจะมีอาการกระสับกระส่าย สนใจส่ิงแวดลอ้มมากกวา่
ปกติ แยกตวัออกจากฝูงส่งเสียงร้อง เอาคางเกยบั้นทา้ยตวัอ่ืน ข้ึนปีนโคตวัอ่ืน แสดงอาการนาน 6-10 
ชัว่โมง ในแม่โครีดนมพบว่าผลผลิตน ้ านมลดเหลือประมาณร้อยละ 75 ของปกติ โคกินอาหารน้อยลง 
(ภาพท่ี 3.6) 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6 โคในระยะก่อนการเป็นสัดมีพฤติกรรมคลอเคลีย และแยกตวัออกจากฝงู  
(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

1.2 ระยะเป็นสัด  
      เร่ิมนับเป็นวนัท่ี 1 ของวงรอบการเป็นสัด เป็นวนัท่ีโคยืนน่ิงยอมรับการผสม พบสารคดั

หลัง่จากมดลูก คอมดลูก และช่องคลอดมีมากท่ีสุด ปากมดลูก (ภาพท่ี 3.7) ช่องคลอดบวมแดง พบเมือก
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ไหลจากช่องคลอดเปรอะเป้ือนบั้นท้าย เมือกจะเหนียวใสไหลยาวไม่ขาดง่าย สังเกตขนท่ีโคนหาง
บั้นทา้ยมีรอยถูกปีนหรือถลอก บั้นทา้ยแอ่น ระยะน้ีใชเ้วลา 2-30 ชัว่โมง  ระยะเป็นสัด มดลูกจะมีเลือด
มาหล่อเล้ียงมากและเยื่อบุด้านในของผนังมดลูกจะบวมน ้ าผิวมนั ในส่วนกล้ามเน้ือมดลูกจะเกร็งตวั 
ดงันั้นเม่ือลว้งตรวจทางทวารหนกัจะพบลกัษณะการเกร็งแข็งตวั (tonic turgidity) ปีกมดลูกจะแข็งและ
งอตวั การตรวจพบการแข็งตวัของมดลูกน้ีจะพบในระยะวนัก่อนการเป็นสัดจนถึงวนัหลงัการเป็นสัด 
โดยเกร็งตวัจะพบสูงสุดในช่วงเป็นสัด ซ่ึงสามารถใชอ้าการเกร็งตวัของมดลูกเป็นตวับ่งช้ี การเป็นสัด
ไดถู้กตอ้งเม่ือลว้งตรวจทางทวารหนกั พฤติกรรมของโคท่ีแสดงอาการเป็นสัด คือมีการไล่ปีนตวัอ่ืนใน
ระยะแรกและจะยอมให้โคตวัอ่ืนข้ึนปีนและจะยืนน่ิงยอมให้ตวัอ่ืนข้ึนปีนโดยไม่หนีไป (standing heat) 
โคท่ีไม่เป็นสัดจะไม่ยนืน่ิงเม่ือถูกปีน  การยืนน่ิงยอมให้ตวัอ่ืนปีนแต่ละคร้ังนานเฉล่ีย 7.5 วินาที และจะ
ยนืน่ิงยอมใหปี้นเฉล่ีย 56 คร้ังในช่วงเป็นสัด โดยทัว่ไปการตกไข่จะเกิดข้ึนเฉล่ีย 12 ชม. หลงัส้ินสุดการ
เป็นสัด (หยดุยนืน่ิง)  (ภาพท่ี 3.7) 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7 อาการเป็นสัดในโค โคยนืน่ิงให้ตวัอ่ืนข้ึนข่ี มีเมือกไหลจากคอมดลูกและปากช่องคลอด 
กระเปาะไข่เจริญเตม็ท่ี (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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1.3 ระยะหลงัการเป็นสัด 

      เร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี 2-3 ของวงรอบการเป็นสัด เป็นระยะท่ีผา่นการเป็นสัดไปแลว้ ไข่ตกออก
จากกระเปาะไข่แลว้ แกรนูโลซาเซลล์ ท่ีผนงัรอบกระเปาะไข่เจริญเป็นลูเทียลเซลล์และพฒันาเจริญเป็น
กอ้นเน้ือเหลือง ในส่วนตวัมดลูก คอมดลูก และช่องคลอดจะลดปริมาณสารคดัหลัง่ลง ระยะน้ีโคไม่
ยอมยนืน่ิง ในระยะแรกอาจยงัปีนตวัอ่ืนอยู ่หลงัจากนั้น 2-3 วนั อาจสังเกตพบเลือดปนเมือกใสไหลออก
จากช่องคลอด พบได้ทั้ งในโคสาวและแม่โค ซ่ึงถือเป็นส่ิงปกติไม่มีผลต่ออตัราผสมติด โดยปกติ
ประมาณ 24-84 ชัว่โมง หลงัการเป็นสัดจะพบจุดเลือดออกท่ีผนงัมดลูกชั้นในส่วนท่ีเป็นเม็ดกระดุม มี
การคัง่เลือดและเส้นเลือดฝอยแตกท าให้พบเลือดปนมากบัน ้ าเมือกจากช่องคลอดท่ีไม่เหนียวเท่าระยะ
เป็นสัด ระยะน้ีฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงอยา่งมาก  การพบเลือดปนเมือกน้ีแสดงวา่โคตวันั้นไดผ้า่น
การเป็นสัดไปแลว้ไม่ควรผสมพนัธ์ุ  

 

1.4 ระยะเงียบ  
      คือวนัท่ี 4-19 ของวงรอบการเป็นสัด เป็นระยะท่ีมีกอ้นเน้ือเหลืองเจริญ มดลูกพร้อมรับการ

ตั้งท้องมีระดับฮอรโมนโปรเจสเตอโรนสูง ปากมดลูกปิดมีเมือกเหนียวปิดอยู่ เยื่อเมือกช่องคลอด
ค่อนขา้งซีด เป็นช่วงท่ีโคจะไม่แสดงอาการเป็นสัด  

 

 โดยสรุปเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าวงจรการสืบพนัธ์ุในโคเพศเมีย มีวงรอบการเป็นสัด
ตั้งแต่ 18-24 วนั ซ่ึงโดยเฉล่ียประมาณ 21 วนั การตกไข่จะเกิดข้ึนหลงัโคแสดงอาการยืนน่ิง  (stading 

heat) 24 ชัว่โมง หลงัการตกไข่รังไข่จะมีการพฒันากอ้นเน้ือเหลือง และสังเคราะห์ฮอร์โมนโปรเจสเตอ-

โรน เพื่อเตรียมสภาพมดลูกใหพ้ร้อมส าหรับการตั้งทอ้ง แต่ถา้กรณีโคไม่ตั้งทอ้ง ผนงัปีกมดลูกจะท าการ
หลัง่ฮอร์โมนฮอร์โมนพรอสตา้แกลนดิน เพื่อสลายกอ้นเน้ือเหลือง ท าใหร้ะดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 
ลดลง รังไข่เร่ิมพฒันากระเปาะไข่ข้ึนมาใหม่และหลัง่ฮอร์โมนเอสโตรเจน ท าให้มีการแสดงอาการเป็น
สัดอีกคร้ัง 

 การพฒันาของกระเปาะไข่ในโคมีลกัษณะเป็นคล่ืน (follicular wave) โดยท่ีทุกๆ 7-10 วนั 
กระเปาะไข่จะมีการพฒันาและฝ่อไป ในแต่ละวงรอบการเป็นสัดจะมีเพียงกระเปาะไข่ใบเดียวท่ี
สามารถเจริญเต็มท่ี (dominant follicle) และพฒันาไปจนเกิดการตกไข่ โดยทัว่ไปหน่ึงวงรอบการเป็น
สัดของโคจะพบ follicular wave 2-3 รอบ ถา้โคมี follicular wave 2 รอบ จะมีระยะของวงรอบการเป็น
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สัดอยูร่ะหวา่ง 18-20 วนั แต่ถา้โคมี follicular wave  3 รอบ จะมีระยะของวงรอบการเป็นสัดอยูร่ะหวา่ง 
21-24 วนั (ภาพท่ี 3.8 ) 
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 การเจริญของกระเปาะไข่ (follicular wave) คอร์ปัสลูเทียม และการเปล่ียนแปลงของ
ฮอร์โมนในวงรอบการเป็นสัดในโค (ท่ีมา: Moore and Thatcher, 2006) 

 

2. วงจรการเป็นสัดสุกร 

        ระยะการเป็นสัดในสุกรเหมือนในโค แต่ระยะการตกไข่จะเกิดในช่วงทา้ยการเป็นสัด การ
ตกไข่เกิดข้ึนทั้ง 2 ขา้ง ของรังไข่ โดยเฉล่ียในแต่ละรอบการเป็นสัด แม่สุกรจะเกิดการตกไข่ประมาณ 
14-16 ใบ ในระยะก่อนการเป็นสัด แม่สุกรแสดงอาการกระวนกระวาย ส่งเสียงครวญคราง อวยัวะเพศ
ขยายและบวมแดง ข้ึนข่ีสุกรอ่ืนในคอกแต่ไม่ยอมให้ผสม ลกัษณะอาการเช่นน้ีสุกรบางตวัสังเกตง่าย
บางตวัสังเกตยาก โดยเฉพาะสุกรสาวจะไม่แสดงให้เห็นเด่นชดั ใชเ้วลาประมาณ 1-3 วนั ระยะเป็นสัด 
ระยะน้ีถุงไข่แก่มาก สัตวจ์ะแสดงอาการรุนแรงและชดัเจน คือ อวยัวะ เพศจะขยายและบวมแดง เขม้ข้ึน 
อาจมีน ้าเมือกขบัออกมา ปัสสาวะบ่อย ๆ ถา้เอามือกดหลงัหรือข้ึนข่ีจะยืนน่ิง เป็น ระยะท่ีแม่สุกรพร้อม
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หรือยอมให้พ่อพนัธ์ุข้ึนผสมและเป็นระยะท่ีเหมาะสมแก่การผสมพนัธ์ุ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีไข่ตก 
โดยเฉล่ียสุกรจะมีระยะเป็นสัดนาน 2-3 วนั สุกรสาวจะมี ระยะเวลาเป็นสัดสั้นกวา่สุกรนาง  

ระยะหลงัเป็นสัด เป็นระยะทา้ยของการเป็นสัด ระยะน้ีเกิดการตกไข่ และมีการพฒันากอ้นเน้ือ
เหลืองปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลง สุกร ค่อยคลายความรุนแรงอาการเป็นสัดลง อวยัวะเพศ
อาจยงับวมแดงอยู ่แต่แม่สุกรจะไม่ ยอมให้พ่อพนัธ์ุข้ึนผสมอีกต่อไป ระยะหมดการเป็นสัด เป็นระยะ
ระหวา่งการเป็นสัด แม่สุกรจะแสดงอาการปกติ ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือดสูงมาก ท าให้
ไม่มีการเจริญ ของไข่ในรังไข่ เป็นระยะพกัจนกวา่จะถึงวงรอบคร้ังต่อไป ถา้มีการผสมและตั้งทอ้งกอ้น
เน้ือเหลืองจะคงอยูเ่พื่อรักษาการอุม้ทอ้ง และปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในเลือดจะสูงมาก ท าให้
ไม่มีการเจริญของไข่เกิดข้ึนในระยะน้ี แต่ถา้ไม่มีการผสมหรือผสมไม่ติด กอ้นเน้ือเหลืองจะคงอยู่ชั่ว
ระยะหน่ึงแลว้จะสลายตวัไป ท าใหป้ริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง เป็นการส้ินสุดวงรอบและจะ
ข้ึนวงรอบใหม ่

 

3. วงจรการเป็นสัดม้า 

        มา้เพศเมียจะเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุเม่ืออายุ 10-24 เดือน โดยเฉล่ียท่ี 18 เดือน มา้เพศเมียมี
วงรอบการเป็นสัดแบบ seasonally breeders โดยปัจจยัท่ีส าคญัต่อวงจรการเป็นสัดคือ ปริมาณแสงแดด
ในแต่ละวนั มา้จะเขา้สู่ระยะ anestrus ในช่วงปลายฤดูใบร่วง เน่ืองจากปริมาณแสงลดลงในช่วงกลางวนั 
และรังไข่จะเร่ิมท างานในช่วงปลายฤดูหนาว หรือตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ดงันั้นวงรอบการเป็นสัดจึงมีความ
แปร ปรวน เป็นอย่างมากจาก 7-124 วนั แต่โดยเฉล่ียพบท่ี 21-22 วนั ระยะเวลาแสดงการเป็นสัด
ระหวา่ง 6-8 วนั กระบวนการตกไข่จะเกิดข้ึนประมาณ 24 ชัว่โมง ก่อนการส้ินสุดการเป็นสัด ระยะเวลา
ท่ีเหมาะสมในการผสมพนัธ์ุ ประมาณ 48 ชัว่โมงก่อนส้ินสุดการเป็นสัด แต่ถา้ระยะเวลาการเป็นสัดนาน
ข้ึนควรผสมพนัธ์ุในช่วง 48-72 ชัว่โมงก่อนส้ินสุดการเป็นสัด 
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ตารางที ่3.1 ค่าเฉล่ียของอาย ุระยะการสัด การตั้งทอ้งในสัตว ์

สัตว ์ อายวุยัเจริญพนัธ์ุ 

(เดือน) 
วงรอบการเป็นสัด 

(วนั) 
ระยะการเป็นสัด 

(ชัว่โมง) 
ระยะอุม้ทอ้ง 

(วนั) 
มา้ 18 21 84 336 

โค 12-24 21 18 282 

กระบือ 20 21 24-48 310 

แกะ 8 17 24-48 150 

แพะ 3-4 21 24-48 150 

สุกร 8 21 48 114 
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สรีรวทิยาระบบสืบพนัธ์ุสัตว์เพศผู้ 

 

ขบวนการสร้างอสุจิ (Spermatogenesis) 

 

การสร้างเซลล์อสุจิจะเกิดข้ึนใน seminiferous tubule ภายในอณัฑะของสัตวเ์พศผู ้จาก
กระบวนการสร้างตวัอสุจิ (spermatogenesis) ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลายระยะใน seminiferous tubule (ภาพท่ี 

3.9)ไดแ้ก่ spermatogonium และ spermatocyte จะมีการพฒันาเซลล์ในรูปแบบต่าง ๆ จนไปเป็นตวัอสุจิ
ท่ีสมบูรณ์ดงัท่ีไดก้ล่าวมา โดยปกติกระบวนการสร้างตวัอสุจิตั้งแต่แรกจนกระทัง่ไปอยู่ในน ้ าเช้ือ ใน
สุกรใชเ้วลาประมาณ 21 วนัโดยการสร้างตวัอสุจิ เกิดข้ึนใน seminiferous tubule ใชเ้วลา 9 วนั แลว้มี
การเคล่ือนยา้ยไปท่ี epididymis ใชเ้วลาประมาณ 12 วนั (Hafez and Hafez, 2000) และมีเซลล์ท่ีคอยท า
หนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงหรือสนบัสนุนให้กบัตวัอสุจิในระหวา่งการ เปล่ียน แปลงของตวัอสุจิ ช่วยก าจดัเซลล์
อสุจิท่ีผดิปกติหรือแมแ้ต่เซลลท่ี์เส่ือมสภาพของตวัอสุจิ เรียกวา่ Sertoli cell นอกจาก น้ียงัมีหนา้ท่ีในการ
รักษาความสมดุลให้กบัตวัอสุจิ โดยจะสร้าง glutathione และหลัง่ออกมากบัน ้ าเล้ียงเช้ืออสุจิ ขณะท่ีอยู่
ภายในลูกอณัฑะ  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 ลกัษณะของท่อ seminiferous tubule 

 

ภาพที ่3.9 ท่อ seminiferous tubule และเซลลเ์ร่ิมตน้ในกระบวนการสร้างอสุจิ spermatogonium และ 
spermatocyte (Hafez and Hafez, 2000) 
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 ในขณะท่ีตวัอ่อนมีการพฒันานั้นมีเซลล์ชนิดพิเศษซ่ึงเรียก primodial germ cell มีการเคล่ือน 
ยา้ยจากบริเวณ yolk sac ไปยงั gonad ซ่ึงยงัไม่มีการพฒันา และมีการแบ่งตวัแบบ mitotic  division 

จากนั้นก่อตวัเป็นเซลลท่ี์เรียกวา่ gonocyte ในเพศผู ้ก่อนถึงช่วงวยัเจริญพนัธ์ุ เซลล์ gonocyte จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปเป็น spermatogonia ชนิด Ao ซ่ึงเป็นตน้แบบของเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู ้spermatogonia 

ชนิด Ao จะแบ่งตวัและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองไปเป็นชนิด A1, A2 และ A3 จากนั้น A3 จะแบ่งตวัและ
พฒันาเป็น intermediate spermatogonia จากนั้นพฒันาไปเป็น spermatogonia ชนิด B ซ่ึง sperma-

togonia ชนิด B จะแบ่งตวัอีก 1 คร้ัง ได ้primary spermatocyte ซ่ึงจะเพิ่มจ านวน DNA เป็น 2 เท่า และ
เปล่ียน แปลง nucleus โดยแบ่งตวัแบบ meiotic มีระยะต่างๆ คือ preleptotene, leptotene, zygotene, 

pachytene และ diplotene  ก่อนท่ีจะแบ่งตวัเป็น secondary spermatocyte โดยท่ีไม่มีการสังเคราะห์ 
DNA ซ่ึงระยะ pachytene เป็นระยะท่ีมีความไวท่ีจะเกิดความเสียหายจากสารพิษ จากนั้น secondary 

spermatocyte จะแบ่งตวัอีกคร้ังไดเ้ซลล์ท่ีมีจ  านวนโครโมโซมเพียงคร่ึงเดียว (n) เรียก spermatid (ภาพท่ี 
3.10)  

 Spermatid จะมีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง โดยมีการอดัแน่นของ nuclear chromatin มีการสร้างตวั
เป็นส่วนหวัและหาง การพฒันาของปลอกครอบบริเวณหวัของอสุจิ (acrosomal cap) Hafez (1993) 

รายงานวา่จากการยอ้มสีแบบ Periodic Acid-Schiff (PAS) สามารถแบ่งระยะต่างๆ ในการพฒันาไดเ้ป็น 
4 ระยะหลกั คือ 

 

 1. Golgi phase เป็นระยะท่ีเกิด PAS positive ของ proacrosomal  granule ใน Golgi apparatus 

ตลอดจนถึงระยะต่างๆ ท่ีพบเห็น ต่อมาคือการปรากฎของ granules ซ่ึงรวมตวักนัเป็น granule เด่ียว การ
เกิดของ granule เด่ียวบริเวณ  nuclear envelop และจนกระทัง่ถึงระยะแรกเร่ิม proximal centriole 

เคล่ือนไปใกล ้nucleus ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเซลลจ์ะเร่ิมสร้างตวัเป็นจุดเช่ือมระหวา่งส่วนหวัและส่วนหาง 

 2. Cap phase เป็นระยะท่ีเร่ิมจากการท่ี acrosomal granule กระจายตวัครอบคลุมบริเวณผิว
ของ spermatid nucleus ซ่ึงขั้นตอนจะเร่ิมข้ึนจนเกือบครอบคลุม 2 ใน 3 ของ nucleus จะถูกคลุมโดย
ผนงับางสองชั้นของถุง จบักบั nucleus envelop ในระยะระหวา่ง cap phase น้ี ส่วน axoneme ของหาง 
ซ่ึงมาจาก distal centriole เร่ิมยาวออก ในระยะแรกจะประกอบดว้ย ท่อแกน 2 ท่อ ห้อมลอ้มดว้ยท่อ อีก 
9 คู่ 
 3. Acrosomal phase ระยะน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีนิวเคลียส อะโครโซม และส่วนหาง การ
หลุดของ spermatid จะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา โดยดา้นอโครโซมจะอยู่ติดกบั basement หรือผนัง
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ชั้นนอกของท่อ seminiferous ส่วนดา้นหางจะช้ีออกไปในท่อ ส่วนการเปล่ียนแปลงของนิวเคลียส จะ
ประกอบดว้ยการอดัแน่นของ chromatin ไปสู่ granule และเปล่ียนแปลงรูปร่างของ nucleus จากรูป
กระจายเป็นลกัษณะยาวและแบน ส่วนอะโครโซมซ่ึงอยู่ใกลเ้คียงกบันิวเคลียสจะอดัแน่น และยืดยาว
สอดคลอ้งกบันิวเคลียส การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถูกควบคุมโดย sertoli cell ซ่ึงอยูล่อ้มรอบ การเปล่ียน 
แปลงรูปร่างดงักล่าว จะมีความแตกต่างกนัไปบา้งเล็กนอ้ยในสัตวแ์ต่ละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 กระบวนการสร้างตวัอสุจิ (ท่ีมา: Reece, 2003) 

 

 เม่ือขบวนการสร้างอสุจิเสร็จส้ินแลว้ ภายในท่อสร้างตวัอสุจิจะยงัไม่มีการเคล่ือนไหว แต่ถูก
ขบัดนัออกมาตามท่อเซมินิเฟอรัส (seminiferous tubule) โดยแรงดนัของสารละลายท่ีเรียกวา่เทสทิคูลาร์
ฟลูอิค (testicular fluid) โดยสารละลายดงักล่าวผลิตข้ึนภายในท่อเซมินิเฟอรัส และถูกกกัเก็บเอาไวใ้น
ท่อเก็บอสุจิ (epididymis)  ช่วงเวลาของขบวนการผลิตอสุจิ คือ ระหวา่งระยะ spermatogonial และการ
ปลดปล่อยตวัอสุจิ จะใชเ้วลาประมาณ 60 วนั ในกระบือพบวา่ ระยะ spermato genesis ใชเ้วลาประมาณ 
38 วนั และในสัตวเ์ล้ียงใชเ้วลาเดินทางในท่อพกัอสุจิประมาณ 8-14 วนั ช่วง เวลาท่ีหากมีปัจจยักระทบ 
จะมีผลต่อความเสียหายต่ออณัฑะและปรากฏตัวอสุจิท่ีมีลักษณะท่ีผิดปกติในการหลั่ง ปกติจะอยู่
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ระหวา่ง 30 ถึง 60 วนั ข้ึนอยูก่บัขนาดของความเสียหาย เช่น ในกรณีท่ีเกิดสภาวะเครียดท่ีเกิดจากความ
ร้อน จะพบความผิดปกติในส่วนหวั และอะโครโซม โดยพบส่วนของไซโตพลาสซึมและกอลจายบอดี 
ท่ีเหลืออยูติ่ดอยู่บนส่วนกลาง หรืออยูท่ี่ระหวา่งส่วนหวัและส่วนกลางของอสุจิ เรียกว่าไซโตพลาสมิค 
ดรอบเพลท protoplasmic หรือ cytoplasmic droplets และความผิดปกติในการเคล่ือนท่ี หลงัจากอยูใ่น
สภาพเครียดจากความร้อนประมาณ 1-2  สัปดาห์  

ส่วนหวัของตวัอสุจิมีรูปร่างแตกต่างกนัตามชนิดของสัตว ์ภายในประกอบดว้ยนิวเคลียส ซ่ึงมี
โครโมโซมและยนีส์ ตรงปลายมีเยือ่หุม้ท่ีเรียกวา่ acrosome ซ่ึงมีหนา้ท่ีช่วยในการปฏิสนธิ ส่วนของหาง
ท าใหเ้ซลลเ์คล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ได ้ประกอบดว้ย โครงสร้างท่ีหดตวัได ้  ส่วนหางมี 3 ส่วน คือ  (1) mid 

piece  เป็นส่วนท่ีต่อจากหวัอสุจิ  มีเยื่อหุ้ม mitochondrial sheath เป็นแหล่งของพลงังาน  (2) main piece 

และ (3) end piece  รายละเอียดดงัภาพท่ี 3.11 บทท่ีวา่ดว้ยส่วนประกอบของน ้ าเช้ือ ส่วนหวัของตวัอสุจิ
ท่ีผดิปกติมกัมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือมากกวา่ส่วนหางท่ีผิดปกติ โคแต่ละตวัอาจมีรูปร่างตวัอสุจิท่ีต่างกนั 
แต่ยงัคงมีการผสมติดดี เช่น ตวัอสุจิของโคตวัหน่ึงอาจมีส่วนคอท่ียาวกว่าอสุจิ จากพ่อพนัธ์ุตวัอ่ืนใน
ขณะเดียวกนัตวัอสุจิท่ีแลดูปกติดีอาจมีโครมาตินท่ีผดิปกติก็จะท าใหผ้สมไม่ติดได ้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.11 โครงสร้างของตวัอสุจิ (ท่ีมา: Hafez, 1993) 
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ปฏบิัติการที ่2 

 

เร่ือง การพฤติกรรมการเป็นสัดและการสังเกต รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการเป็นสัดสัตวข์องโค สุกร แพะ 

2. สามารถจ าแนกลกัษณะการเปล่ียนแปลงของสรีรวทิยาพฤติกรรมการเป็นสัด 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. โคและสุกรเพศเมีย 

2. กลอ้งบนัทึกภาพ 

3. วดีีทศัน์ 
 

วธีิการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อหมุนเวยีนฝึกปฏิบติั ใหค้รบทั้ง 3 กลุ่มดงัน้ี 

1.1 กลุ่มศึกษาพฤติกรรมการเป็นสัดโคเพศเมีย 

1.2 กลุ่มศึกษาพฤติกรรมการเป็นสัดสุกรเพศเมีย 

1.3 กลุ่มศึกษาพฤติกรรมการเป็นสัดมา้ แพะและแกะ โดยใชว้ดีีทศัน์ 
2. นกัศึกษาศึกษาพฤติกรรมการเป็นสัด ดงัน้ี 

2.1 สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมเป็นสัด 

2.2 สังเกตและบนัทึกการเปล่ียนแปลงอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุ 

2.3 บนัทึกช่วงเวลาการเป็นสัด 

3. ใหน้กัศึกษาท าการเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสัดระหวา่งโคและสุกร 
สรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. วงจรการเป็นสัดหมายถึงอะไรและแบ่งไดก่ี้ระยะ 

2. จงอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งระยะของวงรอบเป็นสัดและการเปล่ียนแปลงฮอร์โมนใน
ร่างกาย 

3. จงอธิบายกระบวนการโอโอเจนีซีส (oogenesis)  

4. จงอธิบายกระบวนการสเปริมม์าโตเจนีซีส (spermatogenesis) 

5. จงวาดภาพและอธิบายโครงสร้างของตวัอสุจิ 
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บทที ่4 

การรีดเกบ็น า้เช้ือและการตรวจสอบคุณภาพน า้เช้ือ                   

Semen collection and evaluation 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่4 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 4 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อทราบถึงเทคนิคการรีดน ้าเช้ือโค แพะ มา้ และสุกร 

2. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะในการรีดน ้าเช้ือสุกรได ้

3. เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะในการตรวจประเมินคุณภาพน ้าเช้ือได ้

รายละเอยีดเนื้อหา 

1. การรีดน ้าเช้ือ 

2. การรีดน ้าเช้ือโดยใชโ้ยนีเทียม 

3. การรีดน ้าเช้ือโดยใชมื้อ 

4. การรีดน ้าเช้ือโดยใชเ้คร่ืองกระตุน้ดว้ยไฟฟ้า 

5. การประเมินคุณภาพน ้าเช้ือ 

6. การตรวจดูดว้ยตาเปล่า 

7. การตรวจดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ 
กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 4 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 3 การรีดน ้าเช้ือสุกร 

4. ปฏิบติัการท่ี 4 การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ 

5. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

6. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมและการน าเสนอ 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การรีดน า้เช้ือ 

 

ในการหลัง่น ้ าเช้ือแต่ละคร้ังของพ่อพนัธ์ุสัตวจ์ะมีส่วนประกอบอยู ่2 ส่วนดว้ยกนั คือ ตวัอสุจิ 
(spermatozoa) และน ้ าเล้ียงน ้ าเช้ือ (seminal plasma) ตวัอสุจิท่ีปนอยูใ่นน ้ าเล้ียงเช้ือโดยตวัอสุจิจะถูก
กระบวนการภายใน seminiferous tubules ซ่ึงเป็นท่อขดไปมาในลูกอณัฑะสร้างข้ึนมา เม่ือสร้างเสร็จก็
ล าเลียงมาท่ี epididymis มีการพฒันาของตวัอสุจิเร่ือยมาจนสามารถเคล่ือนท่ีได้ตวัของมนัเอง แล้ว
ล าเลียงผา่นท่อน าน ้าเช้ือ (vas deference) ส่วนน ้าเล้ียงเช้ือ (semen) จะถูกสร้างและหลัง่มาจาก accessory 

gland ซ่ึงประกอบไปดว้ย vesicular prostrate และ bulbourethral gland ซ่ึงมีคุณสมบติัทางเคมีท่ีแตกต่าง
กนั การรีดน ้ าเช้ือพ่อพนัธ์ุสุกรแต่ละคร้ังจะมีตวัอสุจิประมาณ 200 ลา้นตวั ในน ้ าเช้ือท่ีดีควรมีลกัษณะ
ของตวัอสุจิปกติร้อยละ 80-90 และมีร้อยละการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ 60-70 เพราะมีความส าคญัต่อการ
น าไปใชใ้นการผสมต่อไป  

การรีดเก็บน ้ าเช้ือจากพ่อพนัธ์ุสัตว ์คือการรีดน ้ าเช้ือจากสัตวเ์พศผูเ้พื่อน าไปใช้ในการผลิต    
น ้าเช้ือในการผสมเทียมสัตว ์นอกจากนั้นยงัเป็นการตรวจความสมบูรณ์พนัธ์ุของพ่อพนัธ์ุ การตรวจโรค
ทางกรรมพนัธ์ุและการสืบพนัธ์ุบางอยา่งของพ่อพนัธ์ุ และการศึกษาวิจยัคุณลกัษณะของตวัอสุจิและน ้ า
เล้ียงเช้ือ การเก็บน ้ าเช้ือมีหลายวิธีซ่ึงข้ึนอยู่กบัสัตวแ์ต่ละชนิด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้ึนอยูก่บัอุปนิสัยของ
สัตว ์เป็นตน้วา่ โคและมา้ มีความไวกบัอุณหภูมิ และความดนั ดงันั้นการเตรียมการรีดเก็บน ้ าเช้ือจาก
สัตวท์ั้งสองชนิดน้ี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมอุปกรณ์การรีดน ้ าเช้ือให้มีอุณหภูมิและความดนัท่ี
เหมาะสมกบัพ่อสัตว ์ในขณะท่ีพ่อสุกรนั้นมีความไวต่อความดนัเพียงอย่างเดียว ดงันั้นการรีดน ้ าเช้ือ
สุกรจึงไม่ตอ้งค านึงถึงอุณหภูมิ การรีดน ้ าเช้ือสามารถท าได้หลายวิธีข้ึนอยู่กบัชนิดของสัตว์เช่นโค 
กระบือ มา้ แพะและแกะ นิยมรีดน ้าเช้ือโดยใชโ้ยนีเทียม ส่วนสุกรนิยมรีดน ้ าเช้ือโดยใชมื้อ นอกจากนั้น
การรีดน ้ าเช้ือดว้ยเคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถเลือกใชไ้ดใ้นกรณีท่ีพ่อสัตวอ์ายุมาก มี
พฤติกรรมความก าหนดัต ่า หรือมีปัญหาดา้นขาหลงั ซ่ึงจะไดก้ล่าวในสัตวแ์ต่ละชนิดดงัน้ี 
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การรีดน า้เช้ือโดยใช้โยนีเทยีม (Artificial vagina, AV)  

 

 โค กระบือ มา้ แพะและแกะ นิยมใชว้ิธีน้ีในการเก็บน ้ าเช้ือ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บน ้ าเช้ือมีความ
แตกต่างกนัเฉพาะขนาดของโยนีเทียมเท่านั้น อยา่งไรก็ตามพอ่พนัธ์ุสัตวอ่ื์นๆ เช่น สุกร สุนขั และแมว ก็
สามารถรีดน ้าเช้ือดว้ยวธีิน้ีเช่นกนั ซ่ึงอุปกรณ์ส่วนประกอบของโยนีเทียมมีดงัน้ี (ภาพท่ี 4.1-4.2) 

- ท่อนอกและยางใน (Outer tube or outer Jacket and Rubber liner or inner liner) 

- ท่อกรวยรองน ้าเช้ือ (Funnel) 

- หลอดเก็บน ้าเช้ือ (Collecting tube or vial) 

- ถุงหุม้กนัแสงและอุณหภูมิ (Insulating bag) 

- เคร่ืองใชอ่ื้น ๆ เช่น แท่งแกว้หรือไม ้น ้ามนัหล่อล่ืน ป้ัมลม และเทอร์โมมิเตอร์ขนาดยาว 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 อุปกรณ์ส่วนประกอบโยนีเทียมส าหรับพอ่พนัธ์ุโค กระบือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ภาพที ่4.2 ลกัษณะโยนีเทียมส าหรับพอ่พนัธ์ุแพะและมา้ (ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 

 

1. ขั้นตอนการเตรียมโยนีเทยีมส าหรับการรีดน า้เช้ือ 

การเตรียมอุปกรณ์โยนีเทียมส าหรับการรีดน ้ าเช้ือโค แพะ และมา้ มีขั้นตอนท่ีคล้ายกัน
กล่าวคือตอ้งท าการเตรียมอุปกรณ์ให้มีอุณหภูมิและความดนัท่ีเหมาะสมส าหรับพ่อพนัธ์ุนั้น โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี (ภาพท่ี 4.3) 

1.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกชนิดจะตอ้งผา่นการฆ่าเช้ือก่อนใชทุ้กคร้ัง 

1.2 ท าการประกอบส่วนประกอบของโยนีเทียมโดยการใส่ยางชั้นในกับกระบอกยาง
ชั้นนอก สวมกรวยยางกบัหลอดเก็บน ้าเช้ือ หลงัจากนั้นน าไปติดตั้งกบักระบอกยาง 

1.3 ท าการอุ่นโยนีเทียมโดยเติมน ้ าร้อน 75–100 องศาเซลเซียส จ านวน 50-100 มิลลิลิตร 
ในกระบอกยาง 

1.4 ท าการหล่อล่ืนดว้ยพาราฟินเหลวหรือเจลหล่อล่ืน และคนดว้ยแท่งแกว้ 

1.5 เทน ้าทิ้ง ใส่น ้าใหม่ตามอุณหภูมิท่ีตอ้งการ (45 องศาเซลเซียส) 500 มิลลิลิตร 

1.6 เติมลมโดยใชป้ั้มลม ใหมี้ความดนัตามขนาดท่ีพอ่โคชอบ 

1.7 ใส่กรวยหลอดเก็บน ้ าเช้ือ และถุงหุ้มกนัแสง แล้วน าไปใช้ได้ หรือเก็บท่ีตูค้วบคุม
อุณหภูมิ 



76 

 

 

 

ภาพที ่4.3 ขั้นตอนการเตรียมโยนีเทียมส าหรับการรีดน ้าเช้ือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
  

 

2. ขั้นตอนการรีดน า้เช้ือโคโดยใช้โยนีเทยีม 

การรีดน ้ าเช้ือโคพ่อพนัธ์ุจะตอ้งใช้ตวัล่อ ซ่ึงตอ้งฝึกตั้งแต่เล็กๆ โดยน าตวัล่อเขา้ท่ีซองรีด
เก็บน ้ าเช้ือ แลว้น าพอ่โคจูงมาใกลต้วัล่อทุกวนัจนเกิดความเคยชินและสนใจในตวัล่อ หลงันั้นพ่อโคจะ
ข้ึนคร่อมและสามารถให้รีดน ้ าเช้ือได ้(ภาพท่ี 4.6) การรีดน ้ าเช้ือควรสังเกตขั้นตอนของการแสดงความ
สนใจและแสดงความรู้สึกทางเพศ (Sexual behavior) ของโคดงัน้ี 

2.1 ความก าหนดั (libido) จะหยดุดู ดม เลีย ตวัล่อ 

2.2 การแขง็ตวัของอวยัวะสืบพนัธ์ุ (erection of penis) 

2.3 การข้ึนทบั (mounting และโอบ (grasping) 

2.4 การส่ายหา (seeking movement) โดยการส่ายลึงคห์าอวยัวะเพศเมีย 

2.5 การกระแทรกและหลัง่น ้าเช้ือ (Thrust and Ejaculation) 
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 ข้อควรระวงัในการรีดเกบ็น า้เช้ือโคมีดังต่อไปนี้ 
1. ท าการอาบน ้ าท าความสะอาดพ่อพนัธ์ุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหนงัหุ้มลึงค์ ก่อนท าการ

รีดน ้าเช้ือทุกคร้ัง (ภาพท่ี 4.4) 
 

 

 

 

ภาพที ่4.4 การเตรียมโคพ่อพนัธ์ุก่อนรีดน ้าเช้ือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

2. ผูเ้ก็บน ้าเช้ือควรสวมเส้ือสะอาดสีเดียวและใส่ชุดเดิมอยูเ่สมอ สีท่ีใส่ควรจะเป็นสีเขียว/ ฟ้า
หม่น/น ้าเงินหรือเทา ผูเ้ก็บน ้าเช้ือควรสวมบูท้ยาง คร่ึงน่อง (ภาพท่ี 4.5) 

3. ผูเ้ก็บน ้าเช้ือควรจะอยูท่างขวาของตวัล่อถา้ถนดัมือขวา 

4. ท าการเตรียมคอก ซองบงัคบัสัตวใ์หเ้รียบร้อย 

5. ตวัล่อควรมีความแขง็แรง โดยทัว่ไปนิยมใชโ้คพอ่พนัธ์ุท่ีผา่นการตอนเรียบร้อย 

6. การจูงพอ่โคควรท่ีจะเป็นคนเดียวกนัเสมอ 

7. เวลาท่ีรีดน ้าเช้ือควรเป็นเวลาเดียวกนัทุกๆ คร้ัง 

8. ควรยืนห่างจากตวัล่อไม่เกิน 2 เมตร เพื่อจะเขา้ปฏิบติัการไดอ้ย่างฉับไว ควรปฏิบติัอย่าง
รวดเร็ว น่ิมนวล และปราศจากเสียง 
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9. การรีดน ้ าเช้ือไม่ควรหนัหน้าเขา้หาตวัล่อ ควรหนัขา้ง โดยเอาไหล่ดา้นท่ีไม่ไดถื้อ AV ไป
แตะกบัตวัพอ่โค และใชมื้อดา้นนั้นโนม้หนงัหุ้มลึงค ์(prepuce) ให้ปลายลึงค ์(penis) ท่ีแข็ง
จ่อท่ีปาก AV หา้มจบัตวัลึงคเ์ป็นอนัขาด (ภาพท่ี 4.6) 

 

 

 

ภาพที ่4.5 การเตรียมตวัผูรี้ดน ้าเช้ือ ซองบงัคบั และตวัล่อ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ภาพที ่4.6 ขั้นตอนการรีดน ้าเช้ือโคโดยใชโ้ยนีเทียม ณ ศูนยว์จิยัการผสมเทียมขอนแก่น  
(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

3. ขั้นตอนการรีดน า้เช้ือแพะโดยใช้โยนีเทยีม 

 

 ขั้นตอนการรีดน ้าเช้ือแพะท่ีส าคญัมีดงัน้ี (ภาพท่ี 4.7 ) 

3.1 การเตรียมตวัล่อ โดยจะใชแ้พะตวัเมียท่ีเป็นสัด ซ่ึงเตรียมโดยการเหน่ียวน าให้แพะเป็น
สัดในวนัท่ีจะรีดน ้ าเช้ือ การใช้แพะตวัเมียท่ีเป็นสัดเป็นตวัล่อจะช่วยกระตุน้ความ
ก าหนดัของแพะพอ่พนัธ์ุไดดี้กวา่ใชแ้พะตวัผู ้หรือใชหุ่้นเป็นตวัล่อ 

3.2 การเตรียมซองรีด ซองรีดตอ้งแข็งแรงและพอดีกบัตวัล่อ มีท่ีล็อกหรือยึดหวัของตวัล่อ 

คอก รีดหรือบริเวณรีดน ้าเช้ือจะตอ้งโล่ง พื้นเรียบไม่ล่ืน เงียบสงบไม่มีส่ิงรบกวน 

3.3 การเตรียมแพะพ่อพนัธ์ุส าหรับรีดน ้ าเช้ือ โดยท าความสะอาดและตดัขนบริเวณรอบ ๆ 
หนงัหุม้ลึงคใ์หส้ั้น เพื่อใหท้  าความสะอาดไดง่้าย 
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3.4 เม่ือเตรียมตวัล่อและ AV พร้อมแลว้ น าแพะพ่อพนัธ์ุมาเดินวนบริเวณดา้นทา้ยของตวั
ล่อเพื่อกระตุน้ใหแ้พะพอ่พนัธ์ุ เกิดความก าหนดัมากท่ีสุดก่อนจะรีดน ้ าเช้ือ ผูรี้ดถือ AV 

ดว้ยมือขา้งท่ีถนดั (ถา้ถนดัขวาก็อยูข่า้งขวาของตวัล่อ) ให้ปลายของ AV หนัไปทาง 
ดา้นหน้าของตวัล่อ เม่ือแพะพ่อพนัธ์ุข้ึนทบัตวัล่อให้ผูรี้ดจบัท่ีหนงัหุ้มลึงค์เบ่ียงลึงค ์

เขา้มาสวมใน AV อย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว เม่ือแพะพ่อพนัธ์ุกระแทกแสดงว่าหลัง่
น ้ าเช้ือแลว้ และแพะพ่อพนัธ์ุจะลงจากตวัล่อให้ผูรี้ดผ่อน AV ตามลงมาดว้ยให้ปลาย 
AV ช้ีเอียงลงพื้นเพื่อให้น ้ าเช้ือไหลลงในหลอดรับน ้ าเช้ือ แพะพ่อพนัธ์ุบางตวั อาจจะ
รีดซ ้ าไดอี้กคร้ัง 

3.5 เม่ือเสร็จแลว้ให้บนัทึกหมายเลขพ่อพนัธ์ุท่ีหลอดรับน ้ าเช้ือแลว้น าน ้ าเช้ือท่ีรีดไดไ้ปยงั
หอ้งปฏิบติัการเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

 

ภาพที ่4.7 ขั้นตอนการรีดน ้าเช้ือแพะโดยใชโ้ยนีเทียม (ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 
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4. ขั้นตอนการรีดน า้เช้ือม้าโดยใช้โยนีเทยีม 

 ขั้นตอนการรีดน ้าเช้ือมา้มีกระบวนการเตรียมการรีดคลา้ยกบัโค โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
ภาพท่ี 4.8 

 

 

 

ภาพที ่4.8 ขั้นตอนการรีดน ้าเช้ือมา้โดยใชโ้ยนีเทียม (ท่ีมา: Melissa, 2002) 

 

 

การรีดน า้เช้ือด้วยมอื 

 

การรีดน ้าเช้ือดว้ยมือ เป็นวธีิการท่ีนิยมในการรีดน ้ าเช้ือพ่อพนัธ์ุสุกร ซ่ึงตามพฤติกรรมการหลัง่
น ้ าเช้ือของพ่อสุกรจะมีความไวต่อปริมาณความดนัท่ีเหมาะสมท่ีปลายลึงคเ์ท่านั้น ดงันั้นการรีดน ้ าเช้ือ
ดว้ยมือจึงเป็นการอาศยัแรงบีบจากมือท่ีเหมาะสมก็สามารถกระตุน้การหลัง่น ้ าเช้ือได ้จึงถือไดว้่าเป็น
วธีิการรีดน ้าเช้ือท่ีมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีง่ายและสะดวก (ภาพท่ี 4.9) 
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อุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการรีดน ้าเช้ือประกอบไปดว้ย  
1. ตวัล่อ นิยมใช้หุ่นจ าลอง ท ามาจากวสัดุท่ีหลากหลายเช่น แบบส าเร็จรูปท่ีท าจากวสัดุท่ี

แข็งแรงมีอายุการใชง้านท่ีนาน หรือสามารถดดัแปลงข้ึนเองภาพในฟาร์มโดยใชก้ระสอบ
ป่านท่ีรองดว้ยฟูกท่ีหนา (ภาพท่ี 4.9) ขนาดหุ่นตวัล่อควรมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร 
ยาว 130 เซนติเมตร และกวา้ง 30 เซนติเมตร 

2. ขวดหรือกระบอกเก็บน ้าเช้ือ ควรมีขนาดบรรจุไม่ต ่ากวา่ 500 ซีซี ภาชนะควรทึบแสงและมี
ผา้ก๊อสส าหรับการกรองเมด็สาคูและส่ิงแปลกปลอม 

 

 

 

 

ภาพที ่4.9 หุ่นตวัล่อชนิดดดัแปลงและหุ่นตวัล่อรีดน ้าเช้ืออตัโนมติั (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

ขั้นตอนการรีดน า้เช้ือ 

1. การรีดน ้าเช้ือควรปฏิบติัดว้ยความรวดเร็ว และนุ่มนวล ไม่ท าใหพ้อ่สุกรตกใจ 

2. การรีดน ้าเช้ือควรปฏิบติัในเวลาเดียวกนัทุกคร้ัง และควรรีดน ้ าเช้ือในช่วงท่ีอากาศเยน็สบายเพื่อ
ลดควรเครียดต่อพอ่สุกร 

3. อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บน ้าเช้ือควรแหง้และสะอาด  
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4. ท าการอาบน ้ าท าความสะอาดพ่อสุกรทุกคร้ังก่อนการรีดน ้ าเช้ือ ตดัขนบริเวณปลายถุงหุ้ม
อวยัวะเพศ และบีบน ้ าปัสสาวะท่ีคา้งอยู่ท่ีถุงหุ้มออกให้หมด ลา้งให้สะอาด และใช้ผา้เช็ดให้
แหง้ เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียและแบคทีเรียท่ีจะปนเป้ือนในน ้าเช้ือ (ภาพท่ี 4.10 ) 

5. ท าการกระตุน้ความก าหนดัพอ่พนัธ์ุโดยปล่อยใหพ้อ่พนัธ์ุปีนหุ่นและสังเกตการแขง็ตวัของลึงค ์  
6. ใช้มือขา้งท่ีถนดัจบัลึงค์ ควรจบัโดยการคว  ่ามือลงเพื่อให้จบัไดถ้นดัและแน่น ตามหลกัการท่ี

เหมาะสมผูรี้ดควรสวมถุงมือเพื่อความสะอาดและปลอดภยั แต่อยา่งไรก็ตามในการปฏิบติังาน
ภายในฟาร์มผูรี้ดนิยมรีดดว้ยมือเปล่าท่ีลา้งท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้เน่ืองจากสะดวกในการ
ปฏิบติังานมากกวา่การสวมถุงมือ  

7. ท าการล็อคท่ีปลายลึงคข์องพ่อพนัธ์ุให้แน่นในการจบัคร้ังแรก เม่ือปลายลึงคถู์กบีบรัดเหมือน
แรงกดท่ีคอมดลูกของแม่สุกร พ่อพนัธ์ุก็จะพยายามยื่นอวยัวะเพศของมนัออกมาจนสุดเห็น
ส่วนโคนอวยัวะเพศ  

8. หลงัจากนั้นพ่อพนัธ์ุ จะยืนน่ิง ท าการคลายแรงบีบออกบา้งเล็กนอ้ย แต่ตอ้งไม่ให้ปลายลึงค์
หลุด ท าการกระตุน้ปลายลึงคโ์ดยการเข่ียเบาๆ ซ่ึงพ่อพนัธ์ุจะเร่ิมหลัง่น ้ าเช้ือออกมา และปล่อย
ใหน้ ้าเช้ือหลัง่ลงกระบอกเก็บโดยตรง 

9. ควรให้พ่อสุกรหลัง่น ้ าเช้ือโดยสมบูรณ์ จึงหยุดการรีด เพื่อป้องกนัความเคยชินของพ่อพนัธ์ุ 
หรือบางกรณีพอ่พนัธ์ุอาจท าร้ายผูรี้ดได ้

10. ควรป้องกนัน ้าเช้ือท่ีรีดไดจ้ากแสงแดด และน าน ้าเช้ือส่งหอ้งปฏิบติัการทนัทีหลงัการรีดเสร็จ 
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ภาพที ่4.10 ขั้นตอนการรีดน ้ าเช้ือโดยใชมื้อในพ่อพนัธ์ุสุกร (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

 

การรีดเกบ็น า้เช้ือด้วยเคร่ืองกระตุ้นการหลัง่น า้เช้ือด้วยไฟฟ้า (Electroejaculation)  

 

     โดยทัว่ไปนิยมใช้เคร่ืองมือน้ีใช้กับพ่อพนัธ์ุสัตวแ์ก่และมีความก าหนัดไม่เพียงพอ ลึงค์มี
ความผิดปกติ หรืออาการบาดเจ็บบริเวณขา ไม่สามารถยืนรีดน ้ าเช้ือได ้นอกจากนั้นยงันิยมใช้รีดเก็บ
น ้าเช้ือในสัตวป่์าหรือสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่เช่นชา้ง ในกรณีพอ่พนัธ์ุทัว่ไปมกัจะไม่นิยมใชก้นัเพราะอาจจะ
ท าให้พ่อพนัธ์ุมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการรีดน ้ าเช้ือวิธีอ่ืนๆ ลกัษณะเคร่ืองกระตุน้การหลัง่น ้ าเช้ือ มีทั้ง
ประเภทแบบขั้วเดียวและแบบสองขั้ว (ภาพท่ี 4.11) ซ่ึงใชส้อดเขา้ไปทางทวารหนกั โดยผูป้ฏิบติัจะสวม
ถุงมือยาวจบัขั้วไฟฟ้าสอดเขา้ไปแตะท่ีต่อม seminal vesicle และ ampulla ใช้เวลาในการกระตุน้ 3-5 
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นาที โดยกระตุน้เป็นจงัหวะคือ กระตุน้ดว้ยความถ่ีต ่า ๆ ก่อน จนกระทัง่เกิดการแข็งตวัของลึงค ์จึงเพิ่ม
กระแสไฟใหม้ากข้ึน (ความถ่ีสูงสุด 50 รอบ/วนิาที)  

 

 

 

ภาพที ่4.11 เคร่ืองกระตุน้การหลัง่น ้าเช้ือดว้ยไฟฟ้า (ท่ีมา: Melissa and Bowen, 2002) 

 

 

การตรวจคุณภาพน า้เช้ือ 

 

 การตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือมีความส าคญัมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพ่อพนัธ์ุท่ีจะต้องน า
น ้าเช้ือไปใชใ้นการผสมเทียม ประโยชน์ของการตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ 

1. ตรวจความสมบูรณ์พนัธ์ุของพอ่สัตวแ์ต่ละตวั 

2. ตรวจดูความผดิปกติอาจจะเกิดจากโรค หรือความผดิปกติของระบบสืบพนัธ์ุเพศผู ้
3. ตรวจประเมินเทคนิคและวธีิการรีดน ้าเช้ือถูกตอ้งหรือไม่ 
4. ทราบวา่น ้าเช้ือน้ีสามารถน าไปใชใ้นการผสมเทียมหรือไม่  

 

 

 

 



86 

 

เทคนิคการตรวจคุณภาพน า้เช้ือ 

 

วธีิการตรวจและการประเมินคุณภาพน ้าเช้ือ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

1. การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือจากลกัษณะท่ีปรากฏใหเ้ห็นดว้ยตาเปล่า  

2. การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  
3. การตรวจโดยวิธีพิเศษ เช่น การตรวจเพาะเช้ือแบคทีเรียในน ้ าเช้ือ การตรวจโรคแทง้ติดต่อ

โดยใชน้ ้าเช้ือ เป็นตน้  

โดยทัว่ไปจะท าการตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือเพียง 2 ขั้นตอนแรกเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบโดยวิธี
พิเศษจะกระท าในรายท่ีสงสัยเป็นกรณี ๆ ไป  

 

1. การตรวจดูด้วยตาเปล่า 

 

1.1 ปริมาตร  (Vulume) 

การตรวจวดัปริมาตรสามารถใช้ไดท้ั้งกระบอกตวง หลอดแกว้เก็บน ้ าเช้ือท่ีมีตวัเลข
ระบุปริมาตร หรือเคร่ืองชัง่น ้าหนกัแบบดิจิตอล ปริมาตรของน ้ าเช้ือข้ึนอยูก่บัชนิดของสัตว ์สุขภาพของ
พ่อพนัธ์ุ อายุ วิธีการเก็บน ้ าเช้ือ สภาพแวดลอ้มและการเล้ียงดู และความถ่ีของการรีดน ้ าเช้ือ (ตารางท่ี 
4.1) เช่นการรีดน ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุสุกรแต่ละคร้ังจะไดน้ ้าเช้ือเฉล่ียประมาณ 200-250 มิลลิลิตร โดยส่วนมาก
จะเก็บน ้าเช้ือท่ีมีสีขาวขุ่นเท่านั้น ส่วนท่ีเป็นเมด็สาคูและน ้าใสซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะตอ้งคดัแยกออก  

 

ตารางที ่4.1 ปริมาตรน ้าเช้ือของสัตวแ์ต่ชนิดต่อการรีดน ้าเช้ือ 1 คร้ัง (มิลลิลิตร) 
สัตว ์ ปริมาตรน ้าเช้ือ  ปริมาตรน ้าเช้ือเฉล่ีย  

พอ่โค 2-10 5 

พอ่มา้ 30-300 80 

พอ่สุกร 125-500 250 

พอ่แกะ 0.7-2.0 1 
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1.2 สี  (Color)  

              สีของน ้ าเช้ืออาจจะเป็นสีขาว  เหลือง  ครีม  ก็ได ้ สีเหลืองอาจจะมาจาก  Flavines  ถา้
หากวา่สัตวต์วัผูมี้  Flavenes  สูงอาจจะมี  Semen  สีเหลืองก็ได ้ ดงันั้นจึงถือวา่เป็นปกติทั้งหมด 

1.3 ความหนืด  (Density) 

             ความหนืดสามารถผนัแปรไปไดจ้ากคลา้ยนม  (milky)  จนถึงคลา้ยครีม (thick creamy)  

จึงจะจดัวา่เป็นน ้าเช้ือท่ีดี ถา้หากวา่ไม่ดีอาจจะเป็นคลา้ยน ้าหรือขุ่น ๆ  เท่านั้นเอง (ตารางท่ี 4.2) 
 

 ตารางที ่4.2 แสดงสีและความขุ่นปริมาณตวัอสุจิ 

สี ความหนืด ประมาณการความเขม้ขน้ต่อ ซีซี. (ลา้นตวั) 

สีครีม  (Creamy) 3 >1,000 

สีนม  (Milky) 2 500-1,000 

สีขุ่น  (Opalescent) 1 200-500 

ใส  (Watery) 0 <200 

 

1.4 การตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
การวดัความเป็นกรด-ด่างของน ้ าเช้ือสุกร โดยการใช้แท่งแกว้แตะเอาส่วนของน ้ าเช้ือมา

หยดลงบนกระดาษลิตมสัแลว้เทียบสี หรือใชเ้คร่ืองวดั pH meter วดัค่าความเป็นกรด–ด่างของน ้ าเช้ือ
สุกร และน ้ าเช้ือพ่อสุกรท่ีดีหลงัจากการรีดควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยูร่ะหวา่ง 7.0-7.8 การท่ี pH ต ่า
จะท าให้ความเคล่ือนไหวชา้ลง หรือถา้น ้ าเช้ือมีสภาพความเป็นกรด บ่งช้ีถึงสภาพท่ีมีการท าลายเซลล์
หรือการสูญเสียของเซลล์ เน่ืองจากการติดเช้ือของอวยัวะสร้างน ้าเล้ียงเช้ือท าให้เปล่ียนสภาพของน ้ าเช้ือ
เป็นกรดได ้ น ้ าเช้ือโคปกติมีค่าความเป็นกรดด่างระหวา่ง  6.3-6.9 ในแกะ 6.2-7.0 ส่วนน ้ าเช้ือมา้ และ
สุกรมีค่าค่อนขา้งเป็นด่าง (pH = 7.0-7.8)  
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2. การตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 

2.1 การเคลือ่นไหวหมู่  (Mass activity หรือ Mass movement) 

        การตรวจวธีิน้ีท าไดเ้ฉพาะในสัตวท่ี์มีความเขม้ขน้ของตวัอสุจิสูงเท่านั้นเช่นโค กระบือ  
ส่วนในสัตวท่ี์มี seminal plasma มากเช่น สุกร สุนขั จะไม่มีการเคล่ือนไหวหมู่ เพราะว่ามีช่องว่าง
ระหว่างตวัอสุจิมาก การตรวจโดยวิธีน้ี จะท าให้ทราบถึงอตัราส่วนของอสุจิท่ีเคล่ือนไหวกบัตวัท่ีไม่
เคล่ือนไหว ในกรณีท่ีสัตวมี์ตวัวิ่งมากกวา่ตวัท่ีไม่วิ่งเป็นจ านวนมากๆ จะท าให้เกิดการเคล่ือนไหว เป็น
คล่ืน คล่ืนแรง เร็ว ชา้ ข้ึนกบัจ านวนตวัท่ีวิ่งและไม่วิ่งการตรวจใชก้ลอ้งก าลงัขยาย 40 เท่า โดยไม่ตอ้ง
ปิด  cover  slide (ตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางที ่4.3 การใหค้ะแนนของลกัษณะการเคล่ือนไหวหมู่ของอสุจิ 

เกรด คะแนน ลกัษณะการเคล่ือนท่ี 

เลวมาก (Very poor) 0 ไม่มีคล่ืน ตวัอสุจิไม่เคล่ือนไหว 

เลว  (poor) 1 ไม่มีคล่ืน ตวัอสุจิมีการเคล่ือนไหว 

พอใช ้(Fair) 2 มีคล่ืนเล็กนอ้ยและการเคล่ือนไหวชา้ 

ดี  (Good) 3 มีคล่ืน การเคล่ือนไหวเร็วปานกลาง 

ดีมาก (Very good) 4 มีคล่ืนชดัเจนและเคล่ือนไหวเร็ว 

 

2.2 ตรวจการเคลือ่นไหวเฉพาะตัว 

เป็นการตรวจการเคล่ือนไหวของตวัอสุจิเฉพาะโดยการประมาณ โดยการประเมิน
เฉพาะตวัอสุจิท่ีมีการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้เท่านั้น  การประเมินและใหค้ะแนนเป็นของการวิ่งของตวัอสุจิ
โดยประมาณ โดยใชก้ าลงัขยายของกลอ้ง  300-500 เท่า โดยปิดดว้ย cover slide การประเมินแบ่งตาม
ร้อยละการวิง่ของตวัอสุจิหรือ แบ่งตามเกรด ตั้งแต่เลวมากถึงดีมาก ตามตารางท่ี 4.4-4.5 
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ตารางที ่4.4 การประเมินการเคล่ือนไหวเฉพาะตวัของอสุจิ 

ร้อยละตวัอสุจิท่ีวิง่ เกรด คะแนน 

80-100 ดีมาก (very good) 5 

60-80 ดี  (Good) 4 

40-60 พอใช ้ (Fair) 3 

20-40 เลว  (Poor) 2 

0-20 เลวมาก  (Very Poor) 1 

 

 

  

 

ภาพที ่4.12 ลกัษณะอสุจิพอ่พนัธ์ุโคสายพนัธ์ุบรามนั (ก าลงัขยาย 400 ×) (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

2.3 การนับจ านวนอสุจิในน า้เช้ือ 

การประเมินความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ มีความส าคญัในการเตรียมน ้ าเช้ือส าหรับการ
ผสมเทียมเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตวัอสุจิท่ีแทจ้ริงและการค านวณปริมาณตวัอสุจิต่อการผสมแต่ละคร้ัง 
ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิในน ้าเช้ือของสัตวแ์ต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.5) โดยทัว่ไปความ
เขม้ขน้ของตวัอสุจิจะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัปริมาตรน ้าเช้ือ  
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ตารางที ่4.5 ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิในน ้าเช้ือสัตว ์หน่วยลา้นตวัต่อมิลลิลิตร 

ชนิดสัตว ์ เฉล่ีย ช่วง 

โค 1000 200-2000 

กระบือ 750 500-1500 

มา้ 120 100-150 

แกะ 3000 3500-6000 

แพะ 2500 2500-5000 

สุกร 100 60-100 

 

2.3.1 การนับตัวอสุจิโดยการใช้เคร่ืองนับเม็ดเลอืดแดง (Hemacytometer)   

Hemacytometer เป็นแผ่นสไลด์ชนิดพิเศษท่ีใช้ส าหรับการนับเม็ดเลือดแดง 
ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีๆ เป็นเส้นตารางจ านวน 2 กลุ่ม โดยในแต่ละพื้นท่ีจะมีความลึก 0.1 มิลลิเมตร 
และมีพื้นท่ีรวม 1.0 ตารางมิลลิเมตร ดงันั้น 1 ช่องตารางมีปริมาตร 0.1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (ภาพท่ี 4.6) 

ขั้นตอนการนบัอสุจิมีดงัน้ี 

 

1) เขยา่หลอดน ้าเช้ือดว้ยความนุ่มนวล เพื่อใหอ้สุจิและน ้าเช้ือผสมเขา้กนั  
  2) ดูดน ้าเช้ือ 0.05 มิลลิลิตร โดยใช ้pipette ส าหรับการเจือจางเม็ดเลือดแดง (ยกเวน้ใน
สุกรใช ้pipette เจือจางเมด็เลือดขาว) 

  3) ดูดสารละลาย normal saline จนถึงขีด 101 มิลลิลิตร ในสุกรเจือจาง 1:50 ส่วนโค 
กระบือเจือจาง 1:200 หลงัจากนั้นเขยา่ในเขา้กนันาน 3 นาที 

4) หยดน ้าเช้ือลงบน chamber ท่ีวาง cover glass ไว ้ทิ้งไวป้ระมาณ 5-10 นาที 

5) ท าการนบัตวัอสุจิดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย (200 ×) วิธีการนบัให้นบัจ านวน 
5 ช่อง (ท่ีมีขีด 2 ขีดในแต่ละพื้นท่ี) โดยนบัท่ีหวัของตวัอสุจิในแต่ละช่องแลว้น ามารวมกนั ในกรณีท่ีหวั
ของอสุจิทบัพาดกบัเส้นแบ่งช่อง ถา้ทบับนเส้นดา้นซ้ายหรือดา้นบนให้นบั (สีแดง) ถา้ทบับนเส้น
ดา้นขวาหรือดา้นล่างไม่ตอ้งนับ ท าการนับทั้งสองพื้นท่ีของแผ่นสไลด์ น าค่าท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย แล้ว
น าไปค านวณตามสมการดา้นล่าง (ภาพท่ี 4.7) 
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ภาพที ่4.13 แผน่สไลดช์นิดพิเศษท่ีใชส้ าหรับการนบัเมด็เลือดแดง (Hemacytometer) ประกอบไปดว้ย
พื้นท่ีๆ เป็นเส้นตาราง (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ภาพที ่4.14 การนบัจ านนตวัอสุจิดว้ย Hemacytometer (ท่ีมา: Mitchell and Gordon, 2004)  

 

 

 

 

 

 

การค านวณจ านวนตัวอสุจิ  
 

จ านวนตวัอสุจิต่อ ลูกบาศกเ์ซนติเมตร = (N × D × 10
3
)/ V 

โดยท่ี  N = จ านวนตวัอสุจิท่ีนบัไดจ้าก 5 ช่องใหญ่ (80 ช่องเล็ก) 

 D = อตัราการเจือจาง (โค กระบือ = 1:200, แพะ = 1:400 และสุกร = 1:50) 

 V = ปริมาตรน ้าเช้ือท่ีเจือจางแลว้นบัใน 5 ช่องใหญ่ โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

 

 

ปริมาตรของน ้าเช้ือท่ีเจือจางใน  1 ช่องใหญ่  = 1/5 x 1/5 x 1/10 ลบ.มม. 
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      5 ช่องใหญ่  = 5 x 1/250 ลบ.มม. 

             = 1/50 ลบ.มม. 

ยกตวัอย่างเช่น ถา้เจือจางน ้ าเช้ือในโคในอตัราส่วน 1:200 นบัจ านวนตวัอสุจิในพื้นท่ีท่ี 1 ได ้
210 ตวั พื้นท่ีท่ี 2 ได ้198 ตวั เม่ือน ามาค านวณค่าเฉล่ียไดเ้ท่ากบั 204 ตวั  

 

จ านวนอสุจิต่อ 1 ลูกบาศกมิ์ลลิเมตร มีจ านวนตวัอสุจิ   = (204 × 200)/1/50 

       = 204 × 200 ×50  
             = 2,040,000 ตวั 

 ดงันั้น จ  านวนอสุจิต่อ 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร มีจ านวนตวัอสุจิ = 2,040,000 × 10
3
 ตวั 

         = 2,040 × 10
6
 ตวั 

หรือสามารถค านวณไดอ้ยา่งง่ายโดยใชส้มการอยา่งยอ่ดงัน้ี 

จ านวนอสุจิต่อ 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร มีจ านวนตวัอสุจิมี  

โค กระบือ  = N × 10
7 ตวั 

สุกร   = 2.5 N × 10
6 ตวั 

 

 

 

 

2.3.2 การนับตัวอสุจิโดยใช้เคร่ืองวดัความขุ่น (Spectrophometer method) 

โดยใชค้ล่ืนแสงท่ีมีความยาวแสง 550 นาโนมิเตอร์ ส่องผา่นน ้ าเช้ือท่ีเจือจางดว้ยท่ี
เจือจาง 1:100 ดว้ย 2.9 เปอร์เซ็นต ์ของสารละลาย sodium citrate dehydrate โดยตอ้งน าค่าท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานท่ีทราบความเขม้ขน้ของตวัอสุจิท่ีแน่นนอน (นบัดว้ย Hemacytometer) 

แลว้น ามาวดัความขุ่นและท ากราฟไว ้ วิธีเป็นท่ีตรวจไดร้วดเร็ว แต่มีความแม่นย  าต ่ากว่าการนบัดว้ย 
Hemacytometer วิธีน้ีนิยมใชห้้องปฏิบติัการท่ีมีจ  านวนน ้ าเช้ือมากๆ เช่นศูนยผ์ลิตน ้ าเช้ือต่างๆ  (ภาพท่ี 
4.8) 
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ภาพที ่4.15 การนบัตวัอสุจิโดยใชเ้คร่ืองวดัความขุ่น (Spectrophometer method) (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

2.4 การตรวจตัวอสุจิเป็นและตาย   
การตรวจอตัราตาย-เป็นของตวัอสุจิ โดยการยอ้มสี Eosin-Nigrosin  วิธีการยอ้มโดยหยด

น ้ าเช้ือ 1 หยดลงบนแผน่กระจกท่ีอุ่นท่ี 37 องศาเซลเซียส แลว้หยดสี Eosin-Nigrosin ลง 1 หยด ใชไ้ม้
จ้ิมฟันคลุกเคลา้ให้เขา้กนัประมาณ 3-5 วินาที ปาดบนแผ่นกระจกท าให้แห้ง โดยตอ้งท าอย่างรวดเร็ว 
ปล่อยให้แห้ง (ห้ามท าให้แห้งบนเปลวไฟ) แลว้นบัตวัอสุจิท่ีติดสี  ตวัท่ีติดสีคือตวัท่ีตายแลว้  คิดเป็น
อตัราส่วนจากจ านวนอสุจิท่ีนบัทั้งหมด เช่น นบัตวัอสุจิได ้200 ตวั  ใน 5 field นบัตวัท่ีติดสีอยู ่ 40  ตวั  
แสดงวา่มีอสุจิตาย  20  ใน 100 ตวั นัน่คืออตัราส่วนตวัอสุจิเป็น 80% ตามภาพท่ี 4.9 
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ภาพที ่4.16 ลกัษณะการติดสีของตวัอสุจิมีชีวิตและตวัอสุจิตายท่ียอ้มสีดว้ยสี Eosin-Nigrosin  

(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 2.5 การตรวจเซลล์และส่ิงแปลกปลอมในน า้เช้ือ 

        อาจจะมีเซลล์อ่ืนๆ ติดมาดว้ยเช่นกนั epithelial cell, neutrophil ซ่ึงอาจจะอยูใ่นน ้ าเช้ือของ
พอ่ววัปกติไดคื้อ 1-2 เซลล/์smear ถา้มากกวา่น้ีก็อาจจะผดิปกติได ้

 

 2.6 การตรวจลกัษณะของตัวอสุจิ (Sperm morphology)  

       ในสมยัก่อนใชย้อ้มสี Indian ink Laboratory grade) เพื่อดูลกัษณะต่างๆ ของตวัอสุจิโดยใช้
น ้าเช้ือ 1 หยด ผสม Indian ink 1 หยด คนใหท้ัว่แลว้ปาดลงบนแผน่แกว้ เพื่อดูลกัษณะต่างๆ ของตวัอสุจิ
โดยนบัตวัท่ีผดิปกติต่อจ านวนตวัอสุจิทั้งหมดและคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ 
 

 

2.7 การตรวจรูปร่างของตัวอสุจิ (Morphology) 

โดยทัว่ไปน ้ าเช้ือท่ีหลัง่ออกมาแต่ละคร้ังจะพบตวัอสุจิท่ีรูปร่างผิดปกติอยู่เสมอแต่ไม่ควร
เกินร้อยละ5 ของอสุจิทั้งหมด พ่อพนัธ์ุสัตวท่ี์ในน ้ าเช้ือมีตวัอสุจิรูปร่างผิดปกติปะปนอยูจ่  านวนมาก แม้
จะมีตวัปกติสามารถปฏิสนธิไข่ได ้ แต่เน่ืองจากตวัอสุจิเหล่าน้ีมกัมีความผิดปกติแฝงอยูจ่ะท าให้ตวัอ่อน
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ตายในระยะแรกๆ ของการตั้งทอ้งได ้ ในโคการมีตวัอสุจิผิดปกติติดต่อกนันานๆ อาจบ่งบอกถึงความ
ผิดปกติเร้ือรังในระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุได้ หรืออาจมีผลมาจากสัตวอ์ายุมาก หรือสภาพแวดล้อมเช่น
อุณหภูมิ โรค การขนส่ง เป็นตน้ ความผิดปกติของตวัอสุจิในพ่อพนัธ์ุตวัเดียวกนัอาจแตกต่างกนัในการ
หลัง่น ้ าเช้ือแต่ละคร้ัง อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการระบุท่ีชดัเจนถึงผลของตวัอสุจิท่ีรูปร่างท่ีผิดปกติแต่ละ
ประเภทต่อการผสมติดเพราะในน ้ าเช้ือท่ีหลัง่แต่ละคร้ัง มกัประกอบดว้ยตวัอสุจิท่ีมีรูปร่างต่างๆ ปะปน
กนัอยูเ่สมอ  

การตรวจความผดิปกติของส่วนหาง ส่วนกลางตวั และความผิดปกติอ่ืนๆ การตรวจน้ีใชว้ิธีการ
ดองน ้ าเช้ือดว้ย formal salineโดยใชน้ ้ าเช้ือ 1 หยด formal saline 1-2 ซีซี. แลว้น าน ้ าเช้ือดองใน formal 

saline ไปตรวจท่ีก าลงัขยาย 800 เท่า ในกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดตดัแสง (Phase-contrast microscope) เพื่อ
นบัตวัอสุจิทั้งหมด 200 ตวั แลว้แยกเอาเฉพาะตวัท่ีผิดปกติออกมาคิดเป็นร้อยละ ซ่ึงใชเ้วลาในการตรวจ
แต่ละคร้ังค่อนขา้งมาก จึงไม่จ  าเป็นตอ้งท าทุกคร้ังท่ีรีดน ้ าเช้ือ แต่อาจตรวจเดือนละคร้ัง เพื่อบนัทึก
แนวโนม้ของสมรรถนะของพอ่พนัธ์ุ นอกจากนั้นตวัอสุจิท่ีผิดปกติมกัเคล่ือนไหวผิดปกติไปดว้ย ดงันั้น
การตรวจการเคล่ือนไหวก็อาจช่วยบ่งช้ีถึงความผดิปกติรูปร่างตวัอสุจิได ้

 

รูปร่างทีผ่ดิปกติของตัวอสุจิ (Abnormal morphology) 

ความผดิปกติของตวัอสุจิ แบ่งเป็น ความผิดปกติส่วนหวั (primary abnormality)   การมีหยดน ้ า
(cytoplasmic droplets; secondary abnormality)   และความผดิปกติของหาง (tertiary abnormality)     

 

1. ความผดิปกติส่วนหัว  
จดัเป็นความผิดปกติแบบปฐมภูมิ (primary abnormality) ได้แก่ความผิดปกติท่ีหัวและ 

acrosome ของตวัอสุจิ เช่น การไม่สมมาตร หัวแหลมเหมือนกา้นไมขี้ดไฟ (tapering head)  หัวโต
ผิดปกติ (giant head) หัวเล็กผิดปกติ (micro head) โดยท่ีความผิดปกติส่วนหัวของตวัอสุจิมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการผสมไม่ติด ดงัภาพท่ี 4.10 
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อสุจิปกติ อสุจิหัวใหญ่ อสุจิหัวแคบ 

  

อสุจิหัวแคบ อสุจิหัวกลม อสุจิหัวเลก็ 

   

อสุจิหัวกว้าง อสุจิหัวฐานแคบ อสุจิหัวทีไ่ม่พฒันา 

ภาพที ่4.17 ลกัษณะปกติและผดิปกติส่วนหวัของอสุจิโค ยอ้มสี (Williams' stain 1000x) 

(ท่ีมา: Sarder, 2008) 

 

2. การมีหยดน า้ของตัวอสุจิ 

จดัเป็นความผิดปกติแบบทุติยภูมิ (secondary abnormality) ได้แก่ตวัอสุจิท่ีมีหยดน ้ า 
cytoplasmic droplet  บริเวณส่วน   middle piece ของหาง หยดน ้ าน้ีเกิดข้ึนระหวา่งการสร้างตวัอสุจิและ
มกัถูกสลดัหาย ไปเม่ือตวัอสุจิเคล่ือนตวัมาบริเวณ epididymis ถา้หยดน ้ าน้ียงัคงอยูข่ณะท่ีตวัอสุจิหลัง่
ออกมาถือวา่ตวัอสุจินั้นผดิปกติ ตวัอสุจิท่ีมีหยดน ้ าในปริมาณสูงจะท าให้การผสมติดลดลง เน่ืองจากตวั
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อสุจิท่ีมีหยดน ้ าอยูท่ี่ส่วนหางจะตายภายใน 4 ชัว่โมง หลงัจากเขา้ไปอยู่ในระบบสืบพนัธ์ุเพศเมียภาพท่ี 

4.11 

 

   

อสุจิปกติ ตัวอสุจิมีหยดน า้ส่วนคอ ตัวอสุจิมีหยดน า้ส่วนหาง 

   

อสุจิหางงอธรรมดา อสุจิหางขด หัวอสุจิติดกบัส่วนคอ 

   

อสุจิส่วนคอและหางติดกนั อสุจิคอม้วน อสุจิส่วน acrosome ผดิปกติ 
 

ภาพที ่4.18 ลกัษณะปกติและผดิปกติส่วนกลางและหางของอสุจิโค (Sarder, 2008) 
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3. ความผดิปกติส่วนหาง  
 

จดัเป็นความผิดปกติแบบตติยภูมิ (tertiary abnormality) ไดแ้ก่ความผิดปกติของหางเช่น
หางขยายใหญ่ (enlarged) หางหกั (broken หรือ bent) หางเล็ก (filiform) มีสองหาง (double tail)  มีหาง
ขดมว้น (coiled tail) ตวัอสุจิท่ีมีหางผดิปกติจะไม่เคล่ือนท่ี 

ความผิดปกติของตวัอสุจิในรูปร่างน้ี จ  าตอ้งมีการวิเคราะห์และตรวจสอบกบัค่ามาตรฐาน
ของความผิดปกติให้ดี ซ่ึงการตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือโดยการตรวจ sperm morphology น้ี สามารถบอก
ความผิดปกติของอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศผูข้องพ่อพนัธ์ุไดเ้ช่น เม่ือพบความผิดปกติของหวัอสุจิมากๆ (ใน
โค ปกติไม่เกินร้อยละ 10 ในโคแก่อาจเกินร้อยละ 20) อาจจะเน่ืองจากความผิดปกติของลูกอณัฑะได ้
เช่นกรณีของ testicular hypoplasia เป็นตน้ 

ในกรณีท่ีพบความผิดปกติของตวัอสุจิมี cytoplasmic droplets ปริมาณมากกวา่ปกติ (ปกติ
ไม่เกินร้อยละ 5) แสดงวา่อาจจะมีความผิดปกติของอิพิดิไดมีส เช่นการอกัเสบของ หรือ epididymal 

dysfuction เป็นตน้ เม่ือพบวา่มีพวก abnormalities ของ tail มากกวา่ปกติ (ปกติในแต่ละประเภทไม่เกิน
ร้อยละ 5) แสดงวา่ส่วนของ gland ต่างๆ ท่ีสร้าง seminal plasma นั้นผิดปกติ เป็นตน้วา่ seminal vesicle 

ampullae bulbourethral gland และ prostate gland นอกจากนั้นอาจจะบอกลกัษณะผิดปกติเฉพาะตวัทาง
พนัธุกรรมได ้เช่น เม่ือพบลกัษณะของ midpiece defect มากๆ หรือ acrosome defect มากๆ อยา่งไรก็ดี 
การตรวจ morphology ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน ต้องดูควบคู่ไปกับการตรวจอย่างอ่ืนเช่น 
palpation and inspection ตรวจสี catalase test, pH และอ่ืนๆ ประกอบดว้ย เป็นตน้ 

การตรวจคุณภาพของน ้าเช้ือพอท่ีจะสรุปไดเ้ป็น 4 ขอ้ดงัน้ี 

 1.  การตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือดว้ยตาเปล่า หรือด้วยกลอ้งจุลทรรศน์ เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของ
น ้ าเช้ือท่ีมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งน้ีการตรวจและการประเมินผลมีความจ าเป็นตอ้งใชผู้มี้ประสบการณ์
และความช านาญ 

 2.  พอ่สัตวท่ี์มีสุขภาพแข็งแรงและปกติจะผลิตน ้ าเช้ือท่ีมีตวัอสุจิท่ีผิดปกติจ านวนหน่ึงซ่ึงกล่าว
ไดว้า่อยูใ่นระดบัปกติ (physiological limit) ซ่ึงจะไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการผสมติด/ไม่ติด และปริมาณ
ของตวัอสุจิท่ีผดิปกติในระดบัน้ี 
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 3.  ปริมาณตวัอสุจิท่ีผิดปกติในระดบัปกติเป็นเพียงเคร่ืองบ่งช้ีแต่ไม่สามารถรับรองไดว้่าพ่อ
สัตวจ์ะมีอตัราการผสมติดปกติ เพราะพ่อสัตวไ์ม่มีคุณภาพน ้ าเช้ือปกติดีอาจจะผสมไม่ติดเน่ืองจาก
สาเหตุอ่ืนๆได ้เช่น การติดเช้ือหรือสาเหตุท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตตวัอสุจิ 

 4. ปริมาณตวัอสุจิท่ีผิดปกติมากกว่าระดับปกติเป็นตวับ่งช้ีท่ีแน่ชัดถึงความผิดปกติของ
กระบวนการสร้างตวัอสุจิ ท าใหมี้โอกาสสูงมากในการท่ีจะผสมติดต ่าหรือผสมไม่ติด 
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ปฏบิัติการที ่3 

 

เร่ือง การรีดน ้าเช้ือ รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะการรีดน ้าเช้ือของสุกร 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. สุกรเพศพอ่พนัธ์ุ 

2. หุ่นล่อ 

3. อุปกรณ์เก็บน ้าเช้ือ 

 

วธีิการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามจ านวนพอ่พนัธ์ุสุกร 

2. นกัศึกษาศึกษาปฏิบติัการเทคนิคการรีดน ้าเช้ือสุกร ดงัน้ี 

2.1 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับรีดน ้ าเช้ือ ไดแ้ก่ ท่ี ตวัล่อ ขวดหรือกระบอกเก็บน ้ าเช้ือ ควร
มีขนาดบรรจุไม่ต ่ากวา่ 500 ซีซี ภาชนะควรทึบแสงและมีผา้ก๊อสส าหรับการกรอง
เมด็สาคูและส่ิงแปลกปลอม 

2.2 ขั้นตอนการรีดน ้ าเช้ือ การรีดน ้ าเช้ือควรปฏิบติัดว้ยความรวดเร็ว และนุ่มนวล ไม่
ท าใหพ้อ่สุกรตกใจ 

2.3 ท าการอาบน ้ าท าความสะอาดพ่อสุกรทุกคร้ังก่อนการรีดน ้ าเช้ือ ตดัขนบริเวณ
ปลายถุงหุ้มอวยัวะเพศ และบีบน ้ าปัสสาวะท่ีคา้งอยู่ท่ีถุงหุ้มออกให้หมด ลา้งให้
สะอาด และใชผ้า้เช็ดใหแ้หง้  

2.4 ท าการกระตุน้ความก าหนดัพ่อพนัธ์ุโดยปล่อยให้พ่อพนัธ์ุปีนหุ่นและสังเกตการ
แขง็ตวัของลึงค ์  

2.5 ใชมื้อขา้งท่ีถนดัจบัลึงค ์ควรจบัโดยการคว  ่ามือลงเพื่อใหจ้บัไดถ้นดัและแน่น  
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2.6 ท าการล็อคท่ีปลายลึงค์ของพ่อพนัธ์ุให้แน่นในการจบัคร้ังแรก เม่ือปลายลึงค์ถูก
บีบรัดเหมือนแรงกดท่ีคอมดลูกของแม่สุกร พ่อพนัธ์ุก็จะพยายามยื่นอวยัวะเพศ
ของมนัออกมาจนสุดเห็นส่วนโคนอวยัวะเพศ  

2.7 หลงัจากนั้นพ่อพนัธ์ุ จะยืนน่ิง ท าการคลายแรงบีบออกบา้งเล็กนอ้ย แต่ตอ้งไม่ให้
ปลายลึงค์หลุด ท าการกระตุน้ปลายลึงค์โดยการเข่ียเบาๆ ซ่ึงพ่อพนัธ์ุจะเร่ิมหลัง่
น ้าเช้ือออกมา และปล่อยใหน้ ้าเช้ือหลัง่ลงกระบอกเก็บโดยตรง 

2.8 ป้องกนัน ้ าเช้ือท่ีรีดไดจ้ากแสงแดด และน าน ้ าเช้ือส่งห้องปฏิบติัการทนัทีหลงัการ
รีดเสร็จ 

3. ใหน้กัศึกษาสรุปและวจิารณ์ผล 
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ปฏบิัติการที ่4 

 

เร่ือง การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะการตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. น ้าเช้ือพ่อพนัธ์ุสุกร 

2. กลอ้งจุลทรรศน์ 
3. Hemocytometer 

4. กระจกสไลด ์

5. สียอ้ม eosin nigrosin 

 

วธีิการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามจ านวนน ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุสุกร 

2. ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการเทคนิคการตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือจากลกัษณะท่ีปรากฏใหเ้ห็นดว้ยตาเปล่า  

2.2.1 วดัปริมาตร 

2.2.2 ดูสี 

2.2.3 ความหนืด 

2.2.4 ค่า pH 

2.3 การตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์  
2.3.1 การเคล่ือนไหวหมู่  
2.3.2  การเคล่ือนไหวเฉพาะตวั 

2.3.3 ประเมินอสุจิมีชีวติและตาย ดว้ยการยอ้มสี eosin nigrosin   
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2.3.4 นบัความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ ดว้ยเคร่ืองนบัเม็ดเลือดแดง (Hemacytometer)  และ
ค านวณความเขม้ขน้ ดงัน้ี 

1) เขยา่หลอดน ้าเช้ือดว้ยความนุ่มนวล เพื่อใหอ้สุจิและน ้าเช้ือผสมเขา้กนั  
  2) ดูดน ้ าเช้ือ 0.05 มิลลิลิตร โดยใช ้pipette ส าหรับการเจือจางเม็ดเลือดแดง 

(ยกเวน้ในสุกรใช ้pipette เจือจางเมด็เลือดขาว) 

  3) ดูดสารละลาย normal saline จนถึงขีด 101 มิลลิลิตร ในสุกรเจือจาง 1:50 

ส่วนโค กระบือเจือจาง 1:200 หลงัจากนั้นเขยา่ในเขา้กนันาน 3 นาที 

4) หยดน ้าเช้ือลงบน chamber ท่ีวาง cover glass ทิ้งไวน้าน 5-10 นาที 

5) ท าการนบัตวัอสุจิดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ก าลงัขยาย (200 ×) วิธีการนบัให้นบั
จ านวน 5 ช่อง (ท่ีมีขีด 2 ขีดในแต่ละพื้นท่ี) โดยนบัท่ีหวัของตวัอสุจิในแต่ละช่องแลว้น ามารวมกนั (N) 
ในกรณีท่ีหวัของอสุจิทบัพาดกบัเส้นแบ่งช่อง ถา้ทบับนเส้นดา้นซ้ายหรือดา้นบนให้นบั (สีแดง) ถา้ทบั
บนเส้นดา้นขวาหรือดา้นล่างไม่ตอ้งนบั ท าการนบัทั้งสองพื้นท่ีของแผน่สไลด์ น าค่าท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย 
แลว้น าไปค านวณตามสมการ 

 

จ านวนอสุจิต่อ 1 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร มีจ านวนตวัอสุจิมี  

โค กระบือ   = N × 10
7 ตวั 

สุกร    = 2.5 N × 10
6 ตวั 

 

3. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. Artificial vagina คืออะไร 

2. จงอธิบายเทคนิคการรีดน ้าเช้ือโค 

3. จงอธิบายเทคนิคการรีดน ้าเช้ือสุกรดว้ยมือ 

4. จงอธิบายหลกัการนบัจ านวนตวัอสุจิโดยใชไ้ลดน์บัเม็ดเลือดแดง 

5. จงอธิบายการตรวจการเคล่ือนไหวในการตรวจประเมินคุณภาพน ้าเช้ือ 
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บทที ่5 
การเกบ็รักษาน า้เช้ือส าหรับการผสมเทยีม                                     

Semen processing for AI 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่5 

        เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 5 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ทกัษะการเก็บรักษาน ้าเช้ือโคส าหรับการผสมเทียม 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะการเก็บรักษาน ้าเช้ือสุกรส าหรับการผสมเทียม 

3. เพื่อใหท้ราบถึงการเก็บรักษาน ้าเช้ือแพะส าหรับการผสมเทียม 

รายละเอียดเน้ือหา 

1. การเก็บรักษาน ้าเช้ือโค และกระบือ 

1.1 การเจือจางน ้าเช้ือ 

1.2 การบรรจุหลอดน ้าเช้ือ 

1.3 การแช่แขง็น ้าเช้ือ 

2. การเก็บรักษาน ้าเช้ือสุกร 

2.1 การเก็บรักษาน ้าเช้ือแบบน ้าเช้ือสด 

2.2 กระบวนการผลิตน ้าเช้ือสุกรแช่แขง็ 

3. การเก็บรักษาน ้าเช้ือแพะ  

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 5 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 5 การเจือจางน ้าเช้ือสุกรแบบน ้าเช้ือสด 

4. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

5. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมและการน าเสนอ 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การเกบ็รักษาน า้เช้ือโค และกระบือ 

 

เม่ือรีดน ้าเช้ือและตรวจคุณภาพน ้าเช้ือแลว้ จะเขา้สู่กระบวนการเก็บรักษาน ้ าเช้ือทนัที เน่ืองจาก
หากเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้องปกติ ไม่มีการเติมน ้ ายาเจือจาง เซลล์อสุจิจะเส่ือมสภาพ มีการสร้างของเสีย
และสารต่างๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อการด ารงชีวิตของเซลล์อสุจิ มีการสูญเสียพลงังาน ขณะเดียวกนัผนงั
เซลล ์และองคป์ระกอบต่างๆ ภายในเซลลอ์สุจิจะเส่ือมสภาพจนไม่สามารถปฏิสนธิได ้และตายในระยะ 
เวลาอนัสั้น ในปัจจุบนันิยมผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็ส าหรับใชใ้นการผสมเทียม 

ส านกัเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดส้รุป
ขั้นตอนการผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็ของโค กระบือ ดงัน้ี 

 

1. การเจือจางน า้เช้ือ 

 

1.1 สารละลายน า้เช้ือ 

ก่อนท าการแช่แข็งน ้ าเช้ือ จะท าการเจือจางดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย
องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.1.1  สารละลาย   

โดยทัว่ไปมกัใชส่้วนผสมนมหรือน ้ากลัน่เป็นสารละลาย บรรจุหลอดบรรจุน ้ าเช้ือแช่
แข็ง (plastic mini-straws) ส่วนใหญ่ใชห้ลอดบรรจุขนาด 0.25 มล. บางประเทศ เช่น 
แคนาดา สหรัฐ อเมริกา ใชห้ลอดบรรจุขนาด 0.5 มิลลิลิตร จ านวนอสุจิใน 1 หลอด 
จะก าหนดท่ี 20 ลา้นตวัต่อ 1 หลอด (ปัจจุบนัลดลงท่ี 8-12 ลา้นตวัต่อหลอด) ดงันั้น
การค านวณการผสมสารละลายข้ึนกบัความเขม้ขน้ของน ้ าเช้ือในคร้ังท่ีรีด เพื่อให้ได้
จ  านวนอสุจิตามก าหนดในหลอดบรรจุ 

1.1.2  สารป้องกนัอนัตรายจากความเยน็และการแช่แขง็ 

นิยมใชไ้ข่แดง (egg yolk) นมหรือใชไ้ข่แดงผสมนมก็สามารถใชไ้ด ้จะช่วยป้องกนั
เซลล์อสุจิไม่ให้แตกและถูกท าลายจากผลึกน ้ าแข็ง (ice crystals) ในระหวา่งการแช่
แขง็ นอกจากน้ี glycerol จะช่วยป้องกนัอสุจิจากขบวนการแช่แขง็ดว้ย 
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1.1.3  สารใหพ้ลงังาน  

แหล่งพลงังานท่ีดี คือ น ้าตาล เช่น fructose 

1.1.4  สารปรับความเป็นกลาง  

กระบวนการ metabolism ของอสุจิจะผลิตกรดแลคติก (lactic acid) ซ่ึง pH ต ่าอาจท า
อนัตรายอสุจิได้ การเติม citrate phosphate และ tris buffers จะช่วยปรับความเป็น
กลางได ้การเติม tris มีขอ้ดีท่ีสามารถเติม glycerol ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอเติมหลงัการ
เร่ิมท าใหเ้ยน็ลง 

1.1.5  สารรักษา osmotic pressure  

น ้าตาลนิยมใชผ้สมในสารละลาย เพื่อช่วยลดการเกิด hypoosmotic ป้องกนัเซลลอ์สุจิ
แตก 

1.1.6  สารควบคุมและป้องกนัเช้ือแบคทีเรีย  

การเติมยาปฏิชีวนะในสารละลายน ้ าเช้ือจะช่วยควบคุมจ านวนแบคทีเรียจากการปน 

เป้ือนและเช้ือท่ีติดทางการสืบพนัธ์ุ เช่น vibriosis นอกจากน้ีสารละลายน ้ าเช้ือตอ้งถูก
เตรียมใหส้ด สะอาด ลดโอกาสปนเป้ือนให้มากท่ีสุด ยาปฏิชีวนะท่ีใช ้เช่น penicillin 

500 ยนิูต streptomycin 0.5 มิลลิกรัม lincomycin 150 ไมโครกรัม spectinomycin 300 

ไมโครกรัม ผสมในสูตรละลายน ้าเช้ือ 
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ตวัอยา่งสูตรอาหารเล้ียงเช้ือในโค ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามตารางท่ี 5.1 และภาพท่ี 5.1 

 

ตารางที ่5.1 สูตรอาหารเล้ียงเช้ือในโค ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์ 

องคป์ระกอบ ปริมาณ (กรัม) 
Tris  24.2 

Citric acid monohydrate 13.4 

Glucose หรือ Fructose 10 

Penicillin  1000 ยนิูต/มล. 
Streptomycin  1000 ไมโครกรัม/มล. 
Polymyxin B  500 ยนิูต/มล. 
 

 

 

 

ภาพที ่5.1 สูตรอาหารเล้ียงเช้ือในโค ส านกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์กรมปศุสัตว ์ 

(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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1.2 การค านวณปริมาตรสารเจือจางน า้เช้ือ 

ก่อนท าการเจือจางน ้ าเช้ือ จะตอ้งตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือก่อน โดยพิจารณาจากปริมาตร อตัรา
การเคล่ือนไหวเป็นเส้นตรงเป็นเปอร์เซ็นต ์และความเขม้ขน้ของเซลล์อสุจิต่อมิลลิลิตร เพื่อค านวณหา
อตัราการเจือจางน ้ าเช้ือดว้ยสารละลายน ้ าเช้ือท่ีเตรียมไว ้ยกตวัอยา่งการค านวณเช่น ปริมาณน ้ าเช้ือท่ีรีด
ไดมี้ปริมาตร 8 มิลลิลิตร อตัราการเคล่ือนไหวร้อยละ 80 และความหนาแน่นตวัอสุจิ 600 ลา้นเซลล์ต่อ
มิลลิลิตร   

 

ดงันั้นจะตอ้งท าการเจือจางน ้ าเช้ือดว้ยสารละลายน ้าเช้ือทั้งหมดจ านวนเท่าไหร่ 

 

 = (% อตัราการเคล่ือนไหว × ปริมาตร × ความเขม้ขน้อสุจิต่อมิลลิลิตร)/จ านวนอสุจิท่ีตอ้งการ  

 

ส าหรับน ้ าเช้ือสด ควรมีจ านวนอสุจิท่ีตอ้งการท่ีมีชีวิตอยู่ในขณะปฏิบติัการ 10 ลา้นเซลล์ต่อ
มิลลิลิตร ส่วนน ้าเช้ือแช่แขง็จ านวนอสุจิท่ีตอ้งการประมาณ 30 ลา้นเซลลต่์อมิลลิลิตร ทั้งน้ีตอ้งเผื่อการท่ี
เซลลอ์สุจิจะตอ้งเสียชีวติลงในกระบวนแช่แขง็ไวด้ว้ย 

 

ดงันั้น สารละลายน ้าเช้ือทั้งหมดท่ีตอ้งการค านวณไดด้งัน้ี 

= (0.80 ×8×600)/10                   

             = 384 มิลลิลิตร 

 

ถา้ตอ้งการผลิตน ้ าเช้ือเหลวให้มีเซลล์อสุจิท่ีตอ้งการ 10 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร จะตอ้งเติม
สารละลายน ้าเช้ือจ านวน  

= 384 – 8 = 376 มิลลิลิตร 

 

ในกรณีท่ีจะเตรียมน ้าเช้ือแช่แขง็ ท่ีมีความเขม้ขน้ 30 ลา้นเซลลต่์อมิลลิลิตร ตอ้งใชส้ารละลาย
น ้าเช้ือทั้งหมดเท่าไหร่ ดงันั้น สารละลายน ้าเช้ือทั้งหมดท่ีตอ้งการค านวณไดด้งัน้ี 

= (0.80 ×8×600)/30                       

             = 128 มิลลิลิตร 
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ถา้ตอ้งการผลิตน ้าเช้ือเหลวใหมี้เซลลอ์สุจิท่ีตอ้งการ 30 ลา้นเซลล์ต่อมล. จะตอ้งเติมสารละลาย
น ้าเช้ือจ านวน  

= 128 – 8 = 120 มิลลิลิตร 

 

1.3 ขั้นตอนการเตรียมสารเจือจางน า้เช้ือ 

1.3.1 น าส่วนประกอบทั้งหมดละลายในน ้ ากลัน่จ  านวนพอควรแลว้เติม glycerol ปริมาตร
70 มิลลิลิตร เขยา่ใหล้ะลาย แลว้เติมน ้ากลัน่เพื่อใหเ้ป็นปริมาตรรวม 1000 มิลลิลิตร 

1.3.2 เติมไข่แดงท่ีสดคุณภาพดี จ านวน 200 มิลลิลิตรโดยปริมาตรรวมเป็น 1000 มิลลิลิตร 

ในปัจจุบนัมีอาหารเล้ียงอสุจิหรือสารละลายน ้ าเช้ือ (dilutor) ส าเร็จรูป เม่ือจะใชใ้ห้
น ามาละลายน ้ ากลัน่และไข่แดงในสัดส่วนท่ีระบุไว  ้ มีคุณสมบติัเป็นอาหารเล้ียง
น ้าเช้ือท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีนิยมใชใ้นหอ้งปฏิบติั การผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็โค  

1.3.3 เติมยาปฏิชีวนะ โดยให้เลือก 2 กลุ่ม กลุ่มหน่ึงเป็นยาปฏิชีวนะท่ีก าหนดให้ใชใ้น
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ penicillin, streptomycin, lincomycin และ spectinomycin 

อีกกลุ่มหน่ึงเป็นยาปฏิชีวนะท่ีระบุให้ใช้ในประเทศยุโรป คือ tylosin, gentamicin, 

lincomycin และ spectinomycin 

 

 

2. การบรรจุหลอดน า้เช้ือ  
 

การบรรจุหลอดน ้าเช้ือมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1. ท าการตรวจหาเปอร์เซ็นตก์ารเคล่ือนไหวของอสุจิอีกคร้ังก่อนท าการบรรจุน ้ า เช้ือลงใน 

หลอด บรรจุน ้าเช้ือ เซลลอ์สุจิควรมีการเคล่ือนไหวดีเช่นเดียวกบัท่ีเร่ิมเจือจางใหม่ๆ 

 2.2 ท าการบรรจุน ้ าเช้ือเขา้สู่หลอดบรรจุโดยการบรรจุ จะตอ้งท าในอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
ตลอดเวลา หลอดส าหรับบรรจุน ้ าเช้ือ เรียกวา่ หลอดฟางบรรจุน ้ าเช้ือ ซ่ึงในปัจจุบนัมี 2 ขนาด ไดแ้ก่ 
0.25 และ 0.5 มิลลิลิตร โดยหลอดฟางส าหรับบรรจุน ้ าเช้ือน้ีมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ปลายสุดเป็น
กอ้นส าลี มีผง poly vinyl อยูต่รงกลาง และกอ้นส าลีกนัอยูอี่กขั้นหน่ึง โดยหลอดฟางบรรจุน ้ าเช้ือจะมีสี
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ต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการจ าแนกพนัธ์ุ และยงัสามารถพิมพข์อ้ความท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น เบอร์โค 

วนัท่ีผลิตน ้าเช้ือ ลงไปได ้ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้าน (ภาพท่ี 5.2) 

 

 

 

ภาพที ่5.2 หลอดบรรจุน ้าเช้ือขนาด บรรจุ 0.25 มิลลิลิตรและส่วนประกอบ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

การบรรจุเขา้หลอดน ้ าเช้ือแบบหลอดฟางพลาสติก (straw) จะมีการบรรจุโดยใช้เคร่ืองบรรจุ
น ้ าเช้ือท่ีต่อกบัเคร่ืองดูด (ภาพท่ี 5.3) หรือเข็มเบอร์ 16 ปลายตดัท่ีต่อกบักระบอกฉีดยา ต่อเขา้กบัปลาย
ส่วนน้ี ดูดน ้ าเช้ือเขา้สู่หลอดตรงปลายอีกดา้นหน่ึงให้เหลือปลายดา้นล่างว่างไว ้ ประมาณ 1/2 ซม. 
จากนั้นกดปลายดา้นล่างของหลอดน ้ าเช้ือส่วนท่ีปล่อยวา่งไวบ้นผงอุด (sealing powder) หรือ ผงไวนิล
แอลกอฮอล ์(polyvinyl alcohol powder) แลว้จุ่มปลายหลอดส่วนท่ีมีผลอุดอยูใ่นน ้าเยน็ 5 องศาเซลเซียส 

เพื่อใหผ้งอุดแขง็ตวั ทิ้งไวน้าน 30 นาที  
 

 

 

ภาพที ่5.3 เคร่ืองบรรจุน ้าเช้ือขนาดอตัโนมติั (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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3. การเกบ็รักษาน า้เช้ือ  
 

3.1 การเกบ็รักษาน า้เช้ือเหลวในตู้เยน็  
จะเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดน้านประมาณ 3-5 วนั และควรปิด

ภาชนะให้สนิท ไม่ให้น ้ าและฝุ่ นละอองลงเปรอะเป้ือนปนลงในน ้ าเช้ือ และควรตรวจคุณภาพโดยการ
ตรวจอตัราการเคล่ือนไหวทุกคร้ัง ก่อนน าไปใชง้าน 

 

 3.2 การเกบ็น า้เช้ือแช่แข็ง  
หลอดน ้ าเช้ือจะถูกเก็บในถงัไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซ่ึงภายในจะ

เป็นท่ีบรรจุไนโตรเจนเหลว และกระบอกเก็บน ้าเช้ือ (canister) ควรตรวจวดัระดบัไนโตรเจนเหลวในถงั
ทุกสัปดาห์ โดยเปิดฝาถงั และหยอ่นไมบ้รรทดัท่ีท าดว้ยไมช้นิดทนความเยน็ลงไปจนถึงกน้ถงั ปล่อยทิ้ง
ไว ้8-10 วินาที แลว้ดึงไมบ้รรทดัข้ึนมาแกวง่ในอากาศ จะเกิดหมอกสีขาวจบัท่ีไมบ้รรทดั ตามความลึก
ของระดบัไนโตรเจนเหลว ปากกระบอกเก็บน ้ าเช้ือ เม่ือถูกดึงข้ึนเพื่อตรวจหาหลอดน ้ าเช้ือจะตอ้งอยูต่  ่า
กวา่ขอบของคอถงั 3-5 เซนติเมตรเสมอ 

การท าใหน้ ้าเช้ือแขง็ตวัสามารถท าได ้2 วธีิ คือ ใชอ่้างแอลกอฮอล์ (alcohol bath) ซ่ึงเป็นการลด
อุณหภูมิอย่างช้าๆ ใช้น ้ าแข็งแห้ง (dry-ice) เป็นตวัลดความเยน็ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากมี
กระบวนการท่ียุง่ยาก และการแช่แข็งโดยใชไ้อของไนโตรเจนเหลว ซ่ึงในบทน้ีจะขอกล่าวเฉพาะวิธีน้ี
เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 

การท าน ้ าเช้ือแข็งตวัโดยใช้ไอของไนโตรเจนเหลว ในปัจจุบนัมีเคร่ืองลดอุณหภูมิอตัโนมติั
ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ โดยใชไ้อของไนโตรเจนเหลวเป็นตวัลดอุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีลดลงตอ้งไม่ต ่า
กวา่ 7 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึง -16 องศาเซลเซียสต่อนาที ในการแช่แขง็ทัว่ไปไม่ใชเ้คร่ืองควบคุม  

1. ท าการเรียงหลอดน ้าเช้ือในแนวนอนบนตะแกรง (ท าในตูเ้ยน็ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส)  
2. น าตะแกรงดงักล่าวไปวางบนไอของไนโตรเจนเหลว โดยให้ตะแกรงอยู่เหนือระดบัของ

ไนโตร เจนเหลว ประมาณ 2 น้ิว หรือประมาณ 5.5 เซนติเมตร อุณหภูมิของน ้ าเช้ือใน
หลอดฟางจะลดลงเท่ากบัไอของไนโตรเจนเหลว คือประมาณ -120 องศาเซลเซียส น ้ าเช้ือ
ก็จะแขง็ตวัภายใน 2 นาที วางไวเ้ช่นน้ีนาน 20 นาที 
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3. ยา้ยหลอดน ้าเช้ือลงเก็บในถงัเก็บน ้าเช้ือทนัทีในสภาวะไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -196 

องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 5.4 ) 

 

 

 

 

ภาพที ่5.4 การแช่แขง็หลอดน ้าเช้ือในไนโตรเจนเหลว และถงัไนโตรเจนเหลวส าหรับการเก็บสตอ็ก
น ้าเช้ือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

การเกบ็รักษาน า้เช้ือสุกร 

 

1. สารละลายเจือจางน า้เช้ือสุกร 

การใชส้ารละลายเจือจางน ้ าเช้ือเป็นเทคนิคส าคญัในขบวนการการผสมเทียมสุกร ซ่ึงมีวตัถุ 
ประสงคห์ลกัของการเจือจางน ้าเช้ือก็เพื่อเพิ่มปริมาตรของน ้ าเช้ือให้มากข้ึน ซ่ึงจะสามารถน าไปใชผ้สม
กบัแม่สุกรไดห้ลายตวัมากข้ึน  
 

 สารละลายเจือจางมีความส าคญัต่อการเก็บรักษาน ้าเช้ือดงัน้ี 

 สารละลายน ้ าเจือจางเช้ือสุกรมีคุณสมบติัเป็นสารอาหารเพื่อให้พลงังานแก่ตวัอสุจิ    
ท าให้ตวัอสุจิสามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้านข้ึน โดยท่ียงัคงมีความสมบูรณ์พนัธ์ุอยู่หรือเปล่ียนแปลงไป
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เล็กนอ้ย  สารท่ีให้พลงังานและเป็นอาหารให้แก่ตวัอสุจิ ไดแ้ก่น ้ าตาลชนิดต่างๆ เช่น กลูโคส ฟรุคโตส 
เดกโตรส และแลคโตส นอกจากนั้นยงัสามารถใช ้ไข่แดง และน ้านม เป็นแหล่งอาหารไดอี้กดว้ย 

 ปรับความสมดุลของตัวอสุจิ โดยรักษาแรงดันออสโมติค (osmotic pressure) ท่ี
เหมาะสมแก่ตวัอสุจิ สารท่ีใชเ้ป็นตวัรักษาแรงดนัออสโมติคและท าหนา้ท่ีเป็นบฟัเฟอร์ ไดแ้ก่ โซเดียม 
ซิเตรท โซเดียมไบคาร์บอเนต โปแตสเซียมคลอไรด์  อีดีทีเอ (ethylene diamine tetra acetic acid; 

EDTA) และทรีส ไฮดรอกซีเมทธีล อะมิโนมีเทน (Tris; hydroxymethyl- amino methane) ซ่ึงนิยมใช้
เป็นบฟัเฟอร์มากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถเก็บรักษาน ้าเช้ือใหมี้ชีวติไดน้านข้ึน 

 ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง เพื่อป้องกนัอนัตรายแก่ตวัอสุจิจากการเกิดกรดแลคติค 

เน่ืองจากกระบวนเมตาบอลิซึมของตวัอสุจิ 

 ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สารปฏิชีวนะท่ีนิยมเติมในสารละลายเจือจางเพื่อ
ท าลาย และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้แก่ เพนนิซิลิน (penicillin) สเตรปโตมัยซิน  
(streptomycin) ไดเบคาซิน (dibekacin) อะมิคาซิน (amikacin) เจนตามยัซิน (gentamycin) กานามยัซิน 
(kanamy- cin) โพลีมยัซิน บี (polymycin B) และนีโอมยัซิน  (neomycin)  

 ป้องกันอันตรายแก่อสุจิจากการท่ีอุณหภูมิเย็นลงหรือเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอย่าง
กะทนัหนั สารท่ีใชไ้ดแ้ก่ กลีเซอรอล (glycerol) 

 เพิ่มปริมาณของน ้าเช้ือใหม้ากข้ึน สามารถน าไปใชผ้สมใหก้บัสุกรเพศเมียไดห้ลายตวั  
 

ความส าคญัในการเลือกใชสู้ตรสารละลายเจือจางส าเร็จรูป ควรค านึงถึงประสิทธิภาพของสาร 
ละลายเจือจางแต่ละชนิด สามารถเก็บน ้ าเช้ือไดน้าน ความสมบูรณ์พนัธ์ุของอสุจิไม่เปล่ียนแปลง ความ
สะดวกในการปฏิบติังาน สามารถหาไดง่้าย ราคาถูก สะดวกในการเตรียม สารละลายเจือจางแต่ละชนิด
มีองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นก่อนท่ีจะเลือกใชส้ารละลายเจือจาง
น ้า- เช้ือ ควรมีการทดสอบความเหมาะสมก่อนการน าไปใช ้

สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือสุกรบางชนิด ไม่เปิดเผยถึงส่วนประกอบเน่ืองจากเหตุผลทางการคา้ 
แต่อยา่งไรก็ตามบางชนิด มีการระบุส่วนประกอบทางเคมี (ตารางท่ี 5.2 ) เช่น ไอวีที (Illiois variable 

tem- perature=IVT) บีแอล 1 (beltsville Liquid No.1=BL 1) บีทีเอส (beltsville Thawing 

Solution=BTS) และเคียฟ (Kiev) เป็นตน้ 
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ตารางที ่5.2 ส่วนประกอบของสารเคมีของสารละลายเจือจางน ้าเช้ือสุกรสูตรต่างๆ 

  ชนิดของสารละลาย ก
 

ส่วนประกอบท่ีส าคญั NSRTC3 BTS Modena Kiev 

                                                        หน่วยเป็นกรัม 

กลูโคส  30.0  3.7  3.0  60.0  

ไตรโซเดียมซิเตรทไดไฮเดรท       4.4  6.0  20.0  3.7  

โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  1.2  1.3  1.2  - 

โซเดียมไบคาร์บอเนต        - - 2.1  1.2  

โปแตสเซียม คลอไรด์     0.3  0.8  - - 

อีดีทีเอ  3.7  1.3  5.3  3.7  

กรดซิตริค   - - 2.0  - 

ทรีส   - - 5.6  - 

Bovine serum albumin - - 3.0  - 

ซีสเตอีน  - - 0.05  - 

สเตรปโตมยัซิน ซลัเฟต  - 1.0  1.0  0.5  

นีโอมยัซิน ซลัเฟต       1.0  -   -  - 

เพนนิชิลิน จี โซเดียม (×10
6
 I.U.)     - 10.0  10.0  5.0  

ก NSRTC3=สูตรสารละลายท่ีพฒันาข้ึนมาโดยศูนยว์จิยัและฝึกอบรมการเล้ียงสุกรแห่งชาติ, BTS=สูตร
สารละลายจากประเทศฝร่ังเศส, Modena=สูตรสารละลายจากประเทศสหรัฐอเมริกา, KIEV=ช่ือทางการ
คา้ของสูตรสารละลายเจือจางส าเร็จรูป  
ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ศรีสุวรรณ ชมชยั (2539) 
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2. การเจือจางน า้เช้ือส าหรับการผสมเทยีม  
 

การเจือจางน ้ าเช้ือเพื่อใช้ในการผสมเทียมสุกร สามารถท าได ้2 วิธีคือการเจือจางตามหลกั
วชิาการ และการเจือจางแบบชาวบา้น  

 

2.1 การเจือจางตามหลกัวชิาการ 

     ผูเ้จือจางจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ท่ีมีแม่สุกรเป็นจ านวนมากหรือเป็นบริษทัท่ี
ท าน ้าเช้ือจ าหน่าย ในการเจือจางน ้าเช้ือส่ิงท่ีตอ้งทราบก่อนการเจือจางมีดงัน้ี 

 

 ปริมาตรของน ้าเช้ือ  
 ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ 

 อสุจิท่ีมีชีวติเคล่ือนไหวได ้

 ปริมาตรสารละลายเจือจาง  
 

ท าการค านวณสูตรจ านวนขวดน ้าเช้ือท่ีเจือจางไดด้งัสูตรต่อไปน้ี 

 

 = (ปริมาณน ้าเช้ือ × ความเขม้ขน้ × ร้อยละการเคล่ือนไหว)/จ านวนอสุจิต่อขวด 

 

ดงันั้นสารละลายเจือจางท่ีตอ้งการ 

 

 = (จ านวนขวดน ้าเช้ือท่ีเจือจาง × ปริมาตรน ้าเช้ือต่อขวด) – ปริมาณน ้าเช้ือท่ีรีดได ้

 

2.2 การเจือจางแบบชาวบ้าน  
     เป็นวิธีการท่ีนิยมปฏิบติัในฟาร์มเกษตรกร ท่ีมีการเล้ียงสุกรแม่พนัธ์ุจ  านวนน้อย หรือใน

กรณีท่ีสุกรเป็นสัดนอ้ย โดยการประเมินสีน ้ าเช้ือเพื่อประมาณความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ ถา้น ้ าเช้ือสีขาว
ขุ่นมาก ใหถื้อวา่มีตวัอสุจิเขม้ขน้สูง ให้เจือจางน ้ าเช้ือต่อสารละลายเจือจางในอตัราส่วนตั้งแต่ 1 : 3 - 1 : 
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5 คือ ถา้น ้ าเช้ือสีจาง จะมีความเขม้ขน้ของตวัอสุจิต ่า ให้ท าการเจือจางอตัราเจือจาง 1 : 1 การเจือจาง
แบบชาวบา้น แต่อยา่งไรก็ตามการเจือจางแบบน้ีสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวน
สุกรท่ีเป็นสัด ปริมาณและความเขม้ขน้ของตวัอสุจิในแต่ละคร้ังของการผสม  

 

3. การเกบ็รักษาน า้เช้ือสุกร 

 

การเก็บรักษาน ้าเช้ือแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ เก็บรักษาในรูปน ้ าเช้ือสดผา่นเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 
(fresh หรือ liquid semen) และการเก็บรักษาน ้าเช้ือในรูปแช่แขง็ (deep frozen semen)  

 

3.1 การเกบ็รักษาน า้เช้ือแบบน า้เช้ือสด 

         โดยทัว่ไปการผสมเทียมสุกรในประเทศไทย นิยมใชก้ารผสมเทียมดว้ยน ้าเช้ือสด โดยท า
การเก็บรักษาน ้าเช้ือในตูเ้ยน็ชนิดพิเศษท่ีปรับอุณหภูมิประมาณ 15 – 16 องศาเซลเซียส การเก็บน ้าเช้ือ
สด ภายหลงัจากการเจือจางแลว้ท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี  

 การเก็บแบบรวมในภาชนะเดียวกัน  เป็นการเก็บรักษาน ้ าเช้ือหลงัการเจือจางแล้ว 
โดยทัว่ไปนิยมเก็บไวใ้นบีคเกอร์ เป็นวิธีการท่ีสะดวก สามารถแบ่งน ้ าเช้ือมาใช้ตาม
จ านวนท่ีตอ้งการ  

 การเกบ็แบบแยกบรรจุขวด โดยการแยกบรรจุน ้ าเช้ือและสารละลายน ้ าคนละขวด เมือ
ตอ้งการใชใ้ห้ท าการค านวณอตัราการเจือจางท่ีเหมาะสม และท าการผสมทั้งสองส่วน
ใหเ้ขา้กนัก่อนน าไปผสมเทียม 

 การเก็บแบบแบ่งบรรจุแยกเป็น 2 ส่วน ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการแบ่งบรรจุแยกเป็น 2 

ส่วนดงัท่ีกล่าวมา แต่ในขวดท่ีบรรจุน ้ าเช้ือนั้นสารละลายท่ีใชผ้สมจะตอ้งผา่นการอดั
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดกระบวนการเมตาบอลิซึมของตวัอสุจิ สามารถเก็บ
น ้าเช้ือไดข้ึ้น ส่วนขวดบรรจุสารละลายไม่ตอ้งอดัก๊าซ ซ่ึงวิธีน้ีนิยมท ากนัเฉพาะบริษทั
ท่ีผลิตน ้าเช้ือจ าหน่าย เน่ืองจากมีระยะการขนส่งน ้าเช้ือไปยงัฟาร์มท่ีนาน 

 การเก็บรักษาน ้าเช้ือโดยวิธีไดแอลลิซีส (dialysis) โดยการก าจดัของเสียในน ้ าเช้ือท่ี
เกิดข้ึน เน่ืองจากการเมตาบอลิซึมของตวัอสุจิและแบคทีเรีย หรือลดพิษให้นอ้ยลงโดย
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ของเสียเหล่าน้ีจะซึมผา่นเยื่อเซลลูโลสท่ีบรรจุน ้ าเช้ือออกมาขา้งนอกถุง ท าให้อายุใน
การเก็บรักษาน ้าเช้ือนานข้ึน    

3.2  กระบวนการผลติน า้เช้ือสุกรแช่แขง็ 

3.2.1 การเตรียมสารละลายเจือจางน ้าเช้ือ 

 Extender I ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร เตรียมจาก สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือ (boar 

semen extender) 

 Extender II 100 มิลลิลิตร เตรียมจากส่วนผสมของ 11% w/v Beta lactose 80 

มิลลิลิตร (เพื่อเป็นแหล่งพลงังานส าหรับตวัอสุจิและช่วยรักษาสภาพความ
สมดุลของแรงดนัออสโมติค), ไข่แดง 20 มิลลิลิตรไข่แดง (เพื่อป้องกนัการ
ตายอยา่งฉบัพลนัเน่ืองจากความเยน็) 

 Extender III 100 มิลลิลิตรเตรียมจากส่วนผสมของ Extender II 89.5 มิลลิลิตร 

กลีเซอรอล (glycerol) 9 มิลลิลิตร (เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางรูปร่างของ
ผลึกน ้ าแข็งเพื่อให้เป็นอนัตรายต่อตวัอสุจิน้อยลง) และ Equex STM 1.5 

มิลลิลิตร (commercial cryoprotectant) 

3.2.2 การเตรียมน ้าเช้ือ 

เร่ิมจากการตรวจสอบคุณภาพน ้ าเช้ือท่ีผ่านการขนส่ง โดยใช้มาตรฐาน เช่น 
เดียวกบัการตรวจสอบคุณภาพน ้ าเช้ือสด ทั้งน้ีจะคดัเลือกเฉพาะน ้ าเช้ือจากพ่อพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพตามท่ี
ก าหนดไวข้า้งตน้ หลงัจากนั้นจึงท าการเตรียมน ้ าเช้ือก่อนเขา้กระบวนการผลิตน ้ าเช้ือสุกรแช่แข็ง โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 เติมสารละลายเจือจางน ้าเช้ือ Extender I ลงในน ้ าเช้ือ ในอตัราส่วน (น ้ าเช้ือต่อ 
Extender I) 1:1 แลว้รักษาอุณหภูมิไวภ้ายในตู้ควบคุมความเยน็ ท่ี 15 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชัว่โมง 

  น าน ้ าเช้ือมาป่ันด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงความถ่ีสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ ท่ี
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ระดบั 800 g หรือ 2,000 รอบ นาน 10 นาที อาจ
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ท าซ ้ ากนั 2 คร้ังหากคร้ังแรกมีการตกตะกอนของน ้ าเช้ือไม่ดี หลงัจากนั้นจึง
ดูดส่วนของเหลวดา้นบน (supernatant) ทิ้งไป 

  ใส่สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือชนิด Extender II ลงในน ้ าเช้ือท่ีดูดส่วนของเหลว
ด้านบน (supernatant) ทิ้งไปแล้ว โดยคร้ังแรกอาจเติมในปริมาณเล็กน้อย
ก่อน 

  ดูดน ้ าเช้ือท่ีใส่สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือชนิด Extender II แลว้ไปหาความ
เขม้ขน้ของตวัอสุจิ ตามท่ีตอ้งการ 

 หลงัจากปรับความเขม้ข้นเรียบร้อยแล้ว น าไปเก็บรักษาอุณหภูมิไวภ้ายใน
ตูค้วบคุมความเยน็ ท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 1.5 ชัว่โมง 

 เติมสารละลายเจือจางน ้ าเช้ือ Extender III ในอตัราส่วน น ้ าเช้ือต่อ Extender 

III เท่ากบั 2:1 โดยขณะท าการผสม ตอ้งรักษาระดบัอุณหภูมิให้คงท่ีเท่าเดิม 
และท าการผสมอยา่งชา้ๆ พร้อมทั้งเขยา่เบาๆ อยา่งสม ่าเสมอ โดยในขั้นตอน
น้ีหลงัจากเติมสารละลายเจือจางน ้ าเช้ือแลว้ จะได้ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ
ตามท่ีเราตอ้งการ คือ 1,500 ลา้นตวัต่อมิลลิลิตร จากนั้นจึงน าไปเก็บรักษา
อุณหภูมิไวภ้ายในตูค้วบคุมความเยน็ ท่ี 5 องศาเซลเซียส 

 ท าการบรรจุน ้ าเช้ือใส่ polyvinyl chloride medium- straw ปริมาตร 0.5 

มิลลิลิตร (มีความเขม้ขน้ของตวัอสุจิอยูท่ี่ 0.5 x 10
9ตวัต่อมิลลิลิตร) และปิด

ปลายให้แน่นสนิท แลว้รักษาอุณหภูมิไวภ้ายในตูค้วบคุมความเยน็ท่ี 5 องศา
เซลเซียส 

3.2.3 กระบวนการแช่แขง็น ้าเช้ือสุกร 

การแช่แขง็แบบแช่ไอไนโตรเจนเหลว  มีวธีิดงัน้ี 

 เทไนโตรเจนเหลวลงในภาชนะควบคุมความเยน็ ให้มีความสูงประมาณ 5 – 6 

เซนติเมตร 

 น าหลอดท่ีบรรจุน ้ าเช้ือแลว้ วางลงบนตะแกรงใส่ลงในภาชนะควบคุมความเยน็
โดยให้หลอดบรรจุน ้ าเช้ืออยูเ่หนือระดบัผิวของไนโตรเจนเหลว 3 เซนติเมตร ปิด
ภาชนะใหแ้น่นสนิท และทิ้งไวเ้ป็นเวลา นาน 20 นาที 
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 หลังครบตามเวลาแล้วให้ผลักหลอดบรรจุน ้ าเช้ือท่ีอยู่บนตะแกรงใส่ลงใน
ไนโตรเจนเหลวซ่ึงมีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ท่ีอยู่ในภาชนะควบคุมความ
เยน็ทนัที 

 

 

การเกบ็รักษาน า้เช้ือแพะ  

 

 กระบวนการผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็แพะเร่ิมจากการตรวจคุณภาพน ้าเช้ือเบ้ืองตน้แลว้ ซ่ึงมีขั้นตอน
ดงัน้ี  
 

ขั้นตอนที ่1 การล้างและการป่ันแยกตัวอสุจิ (ภาพที ่5. 5) 

1. น าน ้ าเช้ือท่ีรีดไดใ้ส่ใน centrifuge tube ขนาด 15 มิลลิลิตร หลอดๆ 0.5 มิลลิลิตร ท าการ
เติม diluter non glycerol ปริมาตร 9.5 มิลลิลิตร ลงในแต่ละหลอด แลว้น าไปป่ันท่ีความเร็ว 
1,500-1,600 รอบ/นาที นาน 10 นาที 

2. ดูดน ้าส่วนท่ีใสดา้นบนทิ้งจะเหลือส่วนท่ีขุ่นซ่ึงเป็นส่วนของตวัอสุจิ น าส่วนท่ีขุ่นในแต่ละ
หลอดมารวมกนัจะไดป้ริมาตรทั้งหมดของน ้ าเช้ือหลงัป่ันแยก ซ่ึงเป็นปริมาตรท่ีจะน าไป
ค านวณหาปริมาตรของสารละลายเจือจางท่ีจะเติมในน ้าเช้ือ 

3. ประเมินความเขม้ขน้ของน ้ าเช้ือหลงัลา้ง โดยใช้เคร่ืองวดัความขุ่น เช่นเดียวกบัการนับ
ความเขม้ขน้ก่อนลา้ง เพื่อน าค่าท่ีไดไ้ปค านวณหาปริมาตรของสารละลายเจือจางท่ีจะเติม
ในน ้าเช้ือ 
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ภาพที ่5.5 การลา้งและการป่ันแยกตวัอสุจิ  

(ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 

 

 

ขั้นตอนที ่2 การเจือจางน า้เช้ือ (ภาพที ่5.6 ) 

1. น าสารละลายเจือจางน ้ าเช้ือ ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ diluter non glycerol และ 14% diluter 

glycerol  อุ่นใน water bath  ท่ีอุณหภูมิ  33 °C 

2. เตรียมไข่แดงเพื่อผสมกบัสารละลายน ้ าเช้ือทั้ง  2 ชนิด โดยน าไข่ไก่สดแช่เยน็มาแยกไข่
ขาวออกจากไข่แดงโดยน าไปกล้ิงบนกระดาษกรองเบอร์ 1 เพื่อให้ไข่ขาวท่ีติดผิวไข่แดง
ออกให้หมด แล้วบีบไข่แดงให้แตกลงในบีกเกอร์แล้วน าไปผสมกบัสารละลายน ้ าเช้ือ
ทั้ง 2 ชนิด ในอตัราส่วน 1:4 (สารละลายน ้ าเช้ือ:ไข่แดง) แลว้น าไปอุ่นใน water bath  ท่ี
อุณหภูมิ 33 °C 
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3. ค านวณหาปริมาตรของสารละลายน ้ าเช้ือ ทั้งสองชนิดเพื่อเติมในน ้ าเช้ือ โดยจะปรับให้
ความเขม้ขน้ของน ้ าเช้ือเป็น 800 ลา้นตวั/มิลลิลิตร เพื่อบรรจุในหลอดน ้ าเช้ือ ขนาด 0.25 

มิลลิลิตร ใหมี้ตวัอสุจิหลอดละ 200 ลา้นตวั  
4. Total volume (มิลลิลิตร)  = ความเขม้ขน้ของน ้าเช้ือหลงัป่ันลา้ง (ลา้นตวั) × ปริมาตร

น ้าเช้ือหลงัป่ันลา้ง หารดว้ย 800 

ปริมาตรสารละลายน ้ าเช้ือท่ีจะเติม = Total volume - ปริมาตรน ้ าเช้ือหลงัป่ันลา้ง เติม
สารละลายน ้าเช้ือท่ีค านวณไดใ้นน ้าเช้ือ โดยค่อย ๆ เติมชา้ ๆ เพื่อใหต้วัอสุจิค่อย ๆ ปรับสภาพ 

 

 

 
 

ภาพที ่5.6  การวดัความเขม้ขน้อสุจิและการเจือจางน ้าเช้ือ 

(ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 

 

ขั้นตอนที ่3 การลดอุณหภูมิและการบรรจุหลอดน า้เช้ือ 

1. หลงัจากเติมสารละลายน ้ าเช้ือตามปริมาตรท่ีค านวณได ้น าไปแช่ในตูค้วบคุมอุณหภูมิ ท่ี 
4°C (โดยมีน ้ าหล่อไวข้า้งนอก) นาน 4 ชัว่โมง พร้อมกบัน าอุปกรณ์ท่ีใชบ้รรจุน ้ าเช้ือ เช่น 

หลอดบรรจุน ้าเช้ือ หวบีรรจุ ถาดเรียงหลอด ผงสีอุดจุก แช่ไวใ้นตูค้วบคุมอุณหภูมิดว้ย 

2. เม่ือครบ 4 ชั่วโมง ให้ตรวจการเคล่ือนไหวรายตวัของอสุจิ โดยใช้ pipette ดูดน ้ าเช้ือ
ประมาณ 6-10 µl. ลงบนกระจกสไลด์ปิดด้วย cover slip ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
ก าลงัขยายต ่า (100 ×, 200 ×) ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต ์(%) ควรมี motility มากกวา่ 60% 
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การบรรจุน ้ าเช้ือโดยดูดน ้ าเช้ือบรรจุในหลอดขนาด 0.25 ml. ดว้ยเคร่ืองดูดแบบ manual 

แลว้จุ่มปลายหลอดดว้ยผงสีอุดจุกแลว้จุ่มลงในน ้ าเยน็ท่ีเตรียมไวป้ระมาณ 1 นาที  เรียง
หลอดท่ีบรรจุแลว้บนถาดเรียงหลอด การบรรจุน ้ าเช้ือตอ้งท าภายใตอุ้ณหภูมิ  4 °C (ไม่ให้
เกิน  7 °C) และระวงัการปนเป้ือน 

 

ขั้นตอนที ่4 การแช่แข็งน า้เช้ือและการตรวจคุณภาพหลงัแช่แข็ง 24 ช่ัวโมง (after thaw) 

1. เตรียมไนโตรเจนเหลวใส่ในกล่องโฟม แลว้วางแท่นรองถาดเรียงหลอด ลงในไนโตรเจน- 
เหลวให้ท่วมแท่นรองถาดเรียงหลอดเล็กน้อย วดัอุณหภูมิไอของไนโตรเจนเหลว เม่ือได้
อุณหภูมิ  -120 องศาเซลเซียส น าถาดเรียงหลอด ท่ีมีหลอดน ้ าเช้ือเรียงไวไ้ปวางบนแท่น
รองถาดเรียงหลอด เหนือระดบัของไนโตรเจนเหลว นาน 13 นาที แลว้จึงน าหลอดน ้ าเช้ือ
แช่ลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง (-196°C)  

2. เม่ือแช่ในไนโตรเจนเหลวครบ 24 ชัว่โมง ใหท้  าการตรวจคุณภาพหลงัแช่แขง็ 24 ชัว่โมง 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 ดูดสารละลาย Diluter non glycerol 250 µl. ใส่ในหลอดทดลอง น าหลอดน ้าเช้ือแช่แข็ง
ท่ีจะตรวจ มาละลายในน ้ าอุ่นท่ีอุณหภูมิ  37° C  นาน 10-15 วินาที ใส่ น ้ าเช้ือท่ีละลาย
แลว้ใน test tube ท่ีมี Diluter non glycerol 250 ไมโครลิตร ผสมให้เขา้กนั แลว้ดูด
มา  6–10 ไมโครลิตร  

2.2 หยดลงบนกระจกสไลด์ปิดดว้ย cover slip ตรวจการเคล่ือนไหวรายตวั (Motility) ให้
คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต ์ซ่ึงตอ้งมากกวา่ 50-60 % ถา้ต ่ากวา่ค่าน้ีให้ตรวจซ ้ าและถา้ผลยงั
เหมือนเดิมให้คดัน ้ าเช้ือแช่แข็งทั้ง ชุดทิ้งไป ตรวจซ ้ าทุก ๆ 1 ชัว่โมง จ านวน 7 คร้ัง 
(ชัว่โมงท่ี 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) เม่ือตรวจคุณภาพผา่นเก็บน ้ าเช้ือไวไ้นโตรเจนเหลว
ต่อไป 
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ปฏิบัตกิารที่ 5 

 

เร่ือง การเจือจางน ้าเช้ือสุกรแบบน ้าเช้ือสด รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะการเจือจางและเก็บรักษาน ้าเช้ือสุกรแบบน ้าเช้ือสด 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. น ้าเช้ือพ่อพนัธ์ุสุกร 

2. กลอ้งจุลทรรศน์ 
3. กระจกสไลด ์

4. สารละลายเจือจางน ้าเช้ือสุกร 

5. ขวดเก็บน ้าเช้ือ 

 

วธีิการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามจ านวนน ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุสุกรออกเป็น 4 กลุ่ม 

2. ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการเก็บน ้าเช้ือสุกรแบบน ้าเช้ือสด โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 การเตรียมสารละลายเจือจางน ้าเช้ือสุกร 

2.2 ท าการค านวณสูตรจ านวนขวดน ้าเช้ือท่ีเจือจางไดด้งัสูตรต่อไปน้ี 

 = (ปริมาณน ้าเช้ือ × ความเขม้ขน้ × ร้อยละการเคล่ือนไหว)/จ านวนอสุจิต่อขวด 

ดงันั้นสารละลายเจือจางท่ีตอ้งการ 

 = (จ านวนขวดน ้าเช้ือท่ีเจือจาง × ปริมาตรน ้าเช้ือต่อขวด) – ปริมาณน ้าเช้ือท่ีรีดได ้

2.3 ท าการเจือจางน ้าเช้ือตามปริมาตรท่ีค านวณได ้

3. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน  

 

1. สารละลายเจือจางน ้าเช้ือมีความส าคญัอยา่งไร และประกอบไปดว้ยสารอะไรบา้ง 

2. จงเปรียบเทียบการเก็บรักษาน ้าเช้ือสด และแบบแช่แขง็ 

3. จงค านวณการบรรจุน ้ าเช้ือแช่แข็งโค  โดยพ่อโคช่ือคาราบาว รีดน ้ าเช้ือไดป้ริมาตร 8 ซีซี 
จากการตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือพบวา่น ้ าเช้ือมีเปอร์เซ็นตข์องอสุจิท่ีเคล่ือนไหวเฉพาะตวั 85% 
จ านวนอสุจิท่ีนบัไดจ้าก 5 ช่องของ Hemacytometor จ านวน 120 ตวั ถา้ตอ้งการผลิตน ้ าเช้ือ
แช่แข็งโดยบรรจุน ้ าเช้ือในหลอด Mini-straw ขนาด 0.25 มิลลิลิตร จงค านวณจ านวน
หลอดน ้ าเช้ือท่ีบรรจุไดก่ี้หลอดโดยท่ี 1 หลอดมีตวัอสุจิ 25 ลา้นตวั และค านวณปริมาตร
น ้ายาเจือจางท่ีตอ้งการใชพ้ร้อมระบุชนิดของน ้ายาเจือจางท่ีตอ้งการใช ้ 

4. จงอธิบายหลกัการเก็บรักษาน ้าเช้ือแช่แขง็แพะ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่6 

เม่ือนักศึกษาได้ศึกษาบทท่ี 6 แล้ว นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและ
น าเสนอไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ทกัษะการลว้งตรวจทวารหนกัและระบบสืบพนัธ์ุ 

2. เพื่อใหส้ามารถเตรียมอุปกรณ์การผสมเทียม 

3. เพื่อใหมี้ทกัษะการผสมเทียมโค กระบือ 

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. การผสมเทียม 

2. การลว้งตรวจผา่นทางทวารหนกั  

3. อุปกรณ์ส าหรับการผสมเทียม 

4. การละลายน ้าเช้ือแช่แขง็และการเตรียมอุปกรณ์การผสมเทียม 

5. ขั้นตอนการการผสมเทียม 

6. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ผสมเทียม 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 6 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 6 การลว้งตรวจทางทวารหนกั  

4. ปฏิบติัการท่ี 7 เทคนิคการผสมเทียมโค  
5. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

6. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

7. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมและการน าเสนอ 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การผสมเทียม (Artificial insemination) 

 

การผสมเทียม หรือ เอไอ (Artificial insemination; AI) ตามพจนานุกรม ฉบบับณัฑิตยสถาน 
หมายถึง การผสมพนัธ์ุโดยการฉีดน ้าอสุจิเขา้อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศเมีย โดยไม่ไดร่้วมสัมพนัธ์ทางเพศ
กนั แต่การผสมเทียมตามความหมายของนกัผสมเทียม หมายถึง การผสมแบบวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุง 
และขยายพนัธ์ุสัตว ์โดยการรีดเก็บน ้ าเช้ือจากพ่อพนัธ์ุดี แล้วน าไปเตรียมในห้องปฏิบติัการ จากนั้น 
น าไปฉีดผสมเขา้ไปในอวยัวะเพศของสัตวเ์พศเมียท่ีก าลงัเป็นสัด เพื่อใหเ้กิดการตั้งทอ้ง และคลอด 

แต่ก่อนท่ีจะเรียนรู้ถึงวิธีการผสมเทียม ควรทราบถึงประวติัและวิวฒันาการของงานผสมเทียม
เสียก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเร่ืองการผสมเทียมต่อไป 

 

ประวตัิการผสมเทยีม 
 

 การผสมเทียม ไดเ้ร่ิมก าเนิดข้ึนในโลก ประมาณ ค.ศ. 1322 โดยนกัวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับ   
ไดท้  าการผสมเทียมมา้เป็นผลส าเร็จ โดยใช้น ้ าเช้ือมา้ท่ีติดท่ีหนงัหุ้มลึงค ์น ามาผสมให้กบัแม่มา้ท่ีก าลงั
เป็นสัด 

ปี ค.ศ. 1677  Leeuwenhoek และ Hamm ไดค้น้พบส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เคล่ือนไหวอยูใ่นน ้ าเช้ือของ
สัตวต์วัผู ้จึงไดต้ั้งช้ือวา่ Animalcule ซ่ึงหมายถึงส่ิงมีชีวติเล็กๆ 

 ปี ค.ศ. 1780 ไดมี้นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ช่ือ Lazarro Spallanzani ไดเ้ขียนผลงานการผสม
วจิยัเก่ียวกบัผลส าเร็จของการผสมเทียม โดยไดท้  าการผสมเทียมสุนขั ไดลู้กสุนขัท่ีเกิดจากการผสมเทียม 
3 ตวั และไดท้ดลองแยกน ้ าเช้ือโดยการกรอง พบวา่ ส่วนของน ้ าเช้ือท่ีผา่นเคร่ืองกรองออกมานั้น ถา้น า 
ไปฉีดในแม่สัตวท่ี์ก าลงัเป็นสัด ปรากฏว่าผสมไม่ติด ตาถ้าเอาส่วนบนท่ีติดกบัเคร่ืองกรองไปผสม 
ปรากฏว่าผสมติดดีขั้น และยงัพบว่า ถา้ท าให้น ้ าเช้ือเย็นลงระดบัหน่ึง จะสามารถเก็บน ้ าเช้ือได้นาน
มากกวา่ 

ปี ค.ศ. 1914  Prof. Amantea ได้ท าการประดิษฐ์อวยัวะเพศเมียเทียมของสุนขั (Artificial 

vagina) เพื่อใช้ในการรีดเก็บน ้ าเช้ือจากพ่อสุนขั จนเป็นจุดเร่ิมตน้ของการประดิษฐ์อวยัะเพศเมียเทียม
ของสัตวช์นิดอ่ืนๆ 
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ปี ค.ศ. 1936 นกัวิทยาศาสตร์ของประเทศเดนมาร์ค เร่ิมพฒันาการผสมเทียมโคนม โดยใชว้ิธี 
ลว้งเขา้ทางทวารหนกั (Rectovaginal insemination) โดยใชมื้อลว้งทางทวารหนกัจบัคอมดลูก ใชปี้นฉีด
น ้าเช้ือสอดผา่นช่องคลอด ผา่นคอมดลูกจนไปถึงตวัมดลูก ซ่ึงท าใหอ้ตัราการผสมติดดีข้ึน 

หลงัจากนั้นงานผสมเทียมไดมี้การขยายมากข้ึน และกระจายไปสัตวต่์างๆ เช่นการผสมเทียม 
สุนขั มา้ โค แพะ แกะ จนสามารถใหก้ าเนิดลูกสัตวไ์ดน้บัแสนตวั 

ปี ค.ศ. 1940 ได้มีการพฒันาน ้ าเช้ือโดย Philips และ Lardy ไดท้ดลองน าไข่แดงผสมเป็น
สารเจือจางน ้ าเช้ือ พบว่าสามารถป้องกนัอนัตรายของตวัอสุจิในการลดอุณหภูมิของน ้ าเช้ือ และท าให้
สามารถเก็บน ้าเช้ือไวไ้ดน้าน 2-3 วนั 

ปี ค.ศ. 1941  Salisbury และคณะ ทดลองใช ้Sodium citrate และ ไข่แดง เป็น buffer ในสารเจือ
จางน ้าเช้ือ สามารถเพิ่มปริมาตรน ้าเช้ือ และแบ่งน ้าเช้ือไปผสมใหก้บัสัตวไ์ดม้ากตวั 

ปี ค.ศ. 1946  Almquist และคณะ ไดท้ดลองเติมยาปฏิชีวนะลงในสารเจือจางน ้ าเช้ือ พบว่า
สามารถป้องกนัการเจริญเติบโตของเช้ือโรคในน ้าเช้ือไดดี้ 

ปี ค.ศ. 1949  Polge และคณะ ชาวองักฤษ ไดท้  าการแช่แข็งน ้ าเช้ือไดส้ าเร็จโดยเก็บน ้ าเช้ือใน
น ้าแขง็แหง้อุณหภูมิ -79 องศาเซลเซียส 

ปี ค.ศ. 1952  Polge และ Rowson ไดพ้บวา่ การเติมกลีเซอรอล ลงในสารเจือจางน ้ าเช้ือ จะช่วย
ใหอ้สุจิรอดชีวติจากการเก็บท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็ 

 

การผสมเทยีมในประเทศไทย 

  

 การผสมเทียมในประเทศไทยเร่ิมข้ึนโดย ศาสตราจารยนี์ลล์ ลาเกอร์ลอฟ ชาวสวีเดน ซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญจาก เอฟ.เอ.โอ ไดเ้ดินทางมาส ารวจการเล้ียงปศุสัตวใ์นประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2496 โดยทุน
ของ เอฟ.เอ.โอ พร้อมกบัไดเ้ขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนัเพื่อทูลเกลา้ฯ โครงการ
ผลิตโคนมลูกผสมโดยวิธีการผสมเทียมในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์ของโครงการฯ คือ เพื่อให้
ประเทศไทย สามารถผลิตน ้านมในประเทศ เพื่อทดแทนการน าเขา้นมและผลิตภณัฑน์มจากต่างประเทศ 
(มูลค่าน าเขา้ขณะนั้นประมาณ 1,000 ลา้นบาทเศษ) 
 ในปี พ.ศ. 2497-2498 กรมปศุสัตวไ์ดส่้งขา้ราชการ 2 นายคือ (นายสัตวแพทยท์ศพร สุทธิค า 
และนายสัตวแพทยอุ์ทยั สาลิคุปต์) โดยทุน เอฟ.เอ.โอ ไปศึกษาอบรมนานาชาติ ณ ราชวิทยาลยัสัตว
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แพทย ์กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซ่ึงองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมกบัรัฐบาล
สวเีดน ไดเ้ปิดหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาการสืบพนัธ์ รวมทั้งการผสมเทียมข้ึนเป็นรุ่นแรก 

 ในปี พ.ศ. 2499 สถานีผสมเทียมแห่งแรกไดเ้ปิดด าเนินการท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ โดบอยูใ่นความ
ควบคุมของหน่วยผสมเทียมกรมปศุสัตว ์และไดผ้สมเทียมให้แม่โคตวัแรก (ของนายนคร ผดุงกิจ) ใน
วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2499 ท่ีอ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผา่นหวัหนา้สถานีผสมเทียมคนแรกของ
จงัหวดัเชียงใหม่ (นายสัตวแพทย ์ดร.ทศพร สุทธิค า) ต่อมาท่านไดพ้ฒันาและสร้างสรรคง์านผสมเทียม
จากหน่วยผสมเทียมกลางข้ึนเป็น “กองผสมเทียม” และท่านไดเ้ป็นผูอ้  านวยการกองผสมเทียมคนแรก
สมกับค าขนานนามว่า “บิดาแห่งการผสมเทียมของประเทศไทย” และได้รับปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
กิตติมศกัด์ิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ในปี พ.ศ. 2501 สถานีผสมเทียมแห่งท่ีสองไดต้ั้งข้ึนท่ี หน่วยผสมเทียมกลางในกรมปศุสัตว ์
โดยมีนายสัตวแพทยป์ระเสริฐ ศงสะแสน (ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2539) เป็นหัวหน้าสถานีผสมเทียม 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงท่านไดพ้ฒันาและปรับปรุงพื้นฐานการเล้ียงโคนมในกรุงเทพมหานคร จนประสบ
ความส าเร็จอยา่งยิง่ และท่านไดเ้ป็นครูฝึกการผสมเทียมต่อจากอาจารยท์ศพร สุทธิค า จนไดแ้ต่งตั้งเป็น
ผูอ้  านวยการกองผสมเทียม คนท่ี 3  ต่อจากผูอ้  านวยการภาษย ์สาริกะภูติ (ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2528)  

 ในปี พ.ศ. 2503 สถานีผสมเทียมแห่งท่ีสาม ไดเ้ปิดท าการข้ึนท่ีต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม 
จงัหวดัราชบุรี โดยนายสัตวแพทยท์ศพร สุทธิค า เป็นหัวหน้าสถานีฯ คนแรกท่ีบุกเบิก และด าเนินการ
ผสมเทียมจนประสบความส าเร็จเป็นอยา่งยิง่ จนกระทั้งสมาชิกผูเ้ล้ียงโคนมสามารถรวมตวักนัจดัตั้งเป็น 
“สหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถมัภ”์ 

 งานผสมเทียมไดก้า้วหนา้ข้ึนตามล าดบั มีการจดัตั้งสถานีผสมเทียมประจ าจงัหวดั เช่น เพชรบุรี 
นครปฐม นครราชศรีมา พะเยา อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อยุธยา ตรัง ชลบุรี สระบุรี 
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ชยันาท สุพรรณบุรี พทัลุง ยะลา สงขลา และเชียงราย 

 

ข้อดีของการผสมเทียม  
 

 การปรับเปล่ียนจากการผสมจริงของโคในธรรมชาติมาใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมในโคต่อ
เกษตรกรนั้นมีขอ้จ ากดัคือ การตอ้งมีการตรวจการเป็นสัดท่ีดี และมีระบบการจดัการภายในฟาร์มท่ีดีจึง
จะท าให้การผสมเทียมประสบความส าเร็จ อยา่งไรก็ตามประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชก้ารผสมเทียมใน
โคมีอยูม่ากคือ 
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1. การปรับปรุงพนัธ์ุและขยายพนัธ์ทีด่ีได้รวดเร็วในเวลาส้ัน  

ประโยชน์ขอ้น้ีนบันบัเป็นขอ้ดีท่ีสุดของการผสมเทียม นากจากน้ีเทคนิคน้ีท าให้สามารถ
ควบคุมโรคทางระบบการสืบพนัธ์ุได ้ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคญัประการหน่ึงของการใช้การผสมเทียมแทน
การผสมตามธรรมชาติ การท่ีจะใชเ้ทคนิคการผสมเทียมเพื่อกระจายพนัธ์ุดี เกษตรกรจะเลือกพ่อพนัธ์ุท่ี
มีขอ้มูลการประเมินคุณภาพการถ่ายทอดพนัธุกรรม ท่ีประเมินจากฝงูโคขนาดใหญ่ในประเทศ ซ่ึงค่าใช ้
จ่ายในการพิสูจน์พ่อพนัธ์ุ (การจดัเก็บขอ้มูลผลผลิตลูกสาวจากพ่อตวันั้น การประมวลวิเคราะห์ผลดว้ย
โปรแกรมเฉพาะ การคดัเลือกเพื่อปรับปรุงพนัธ์ุ)  ค่อนขา้งสูงมากและใช้เวลานานเพราะตอ้งติดตาม   
ขอ้มูล ผลผลิตอยา่งนอ้ยหน่ึงระยะใหน้มของลูกสาว ดงันั้น ประเทศท่ีมีการผลิตน ้ าเช้ือแช่แข็งใชจ้ะตอ้ง
มีระบบขอ้มูลท่ีดี และมีระบบการประเมินคุณภาพพ่อพนัธ์ุ หรือค่าผสมพนัธ์ุในพ่อพนัธ์ุโคทุกตวั ท่ีใช้
น ้าเช้ือบริการอยูเ่ป็นประจ า (ประเมินปีละ 1-2 คร้ัง) ในประเทศไทยกรมปศุสัตว ์และ อ.ส.ค. เป็นหน่วย 
งานหลกัด าเนินการผลิตน ้ าเช้ือแช่แข็งและประเมินค่าการผสมพนัธ์ุโคนมในประเทศไทย ส่วนโคเน้ือ
กรมปศุสัตวเ์ป็นหน่วยงานหลกัท่ีติดตามประเมินค่าการผสมพนัธ์ุโคเน้ือ 

 

2. การใช้จ่ายเพือ่การผสมพนัธ์ุท าได้ย่างมีประสิทธิภาพ  
แมว้า่เกษตรกรส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อประโยชน์ของการผสมเทียมโดยเฉพาะในดา้น

ศกัยภาพการถ่ายทอดพนัธุกรรมหรือการผสมเทียมเพื่อปรับปรุงพนัธ์ุไดดี้ข้ึน แต่ประโยชน์ท่ีเจา้ของ
ฟาร์มค านึงถึงการน าการผสมเทียมมาใชแ้ทนการผสมตามธรรมชาติท่ีส าคญัคือ การลดค่าใช่จ่าย การลด
ตน้ทุนการผลิต ดว้ยขอ้ดีน้ีท าให้การผสมเทียมในโคไดรั้บการยอมรับ และแพร่หลายใชท้ัว่โลก การซ้ือ
พอ่โคพนัธ์ุดีมาเล้ียงเพื่อใชผ้สมจริงมีขอ้เสียมากทั้งค่าใชจ่้ายเล้ียงดู ค่าพนัธ์ุ หรือค่าตวัพ่อโค การควบคุม
โรคทางการสืบพนัธ์ุในฝูง พนัธุกรรมของลูกท่ีเกิดท่ีไม่ชดัเจนว่าพ่อพนัธ์ุท่ีผสมเป็นตวัใด กรณีท่ีมีพ่อ
หลายตวัปล่อยคุมฝูง นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมของพ่อโคต่อจ านวนแม่โคในฝูง 
จะตอ้งมีการเฝ้าระวงัโดยตรวจสอบอตัราการผสมติด อยา่งไรก็ตาม ปัญหาพ่อโคท่ีไม่สมบูรณ์พนัธ์ุและ
มีปัญหาการผสม (Infertile or sub-fertile) มกัทราบหลงัจากใชคุ้มฝูงไปนานหลานเดือนแลว้ ซ่ึงจะน า
ความสูญเสียต่อผลผลิตของฟาร์มในปีนั้นๆ  การตรวจพ่อพนัธ์ุท่ีมีปัญหาทั้งระบบสืบพนัธ์ุและคุณภาพ
น ้ าเช้ือสามารถท าได ้แต่เจา้ของฟาร์มตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บพ่อโคท่ีใช้งานไม่ได ้ซ่ึงค่าตวัพ่อโค
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พนัธ์ุดีแต่ละตวัสูงมาก ท าให้เม่ือประเมินความคุม้ทุนเทียบกบัการซ้ือน ้ าเช้ือแช่แข็งท่ีผ่านการพิสูจน์
พนัธ์ุแลว้ (มี breeding Index และการตรวจรับรองการปลอดโรคท่ีก าหนด) จะคุม้ทุนมากกวา่ 

 

3. การควบคุมโรค  
หากพ่อโคมีการติดเช้ือทางการสืบพนัธ์ุ (venereal disease) พ่อโคอาจไม่แสดงอาการ

ชดัเจนนอกจากผลการผสมติดต ่าลง แต่อนัตรายมากกว่าน้ีคือ พ่อโคตวันั้นแพร่หรือน าโรคไปในการ
ผสมพนัธ์ุมีโรคทางการสืบพนัธ์ุหลายโรคท่ีติดต่อโดยการผสมพนัธ์ุได้ เช่น โรคทริโคโมนิเอซิส 
(Trichomoniasis) แคมไพโรแบคเทอริโอซิส (Campylobacteriosis) หรือวิบริโอซิส (Vibriosis) โรค
ไวรัสไอร์บีอาร์ (IBR) และบีวีดี (BVD) เป็นตน้สถานีพ่อพนัธ์ุจะมีมาตรการป้องกนัและควบคุมโรค
เหล่าน้ีดว้ยโปรแกรมการตรวจโรคเป็นประจ า โรคทางการสืบพนัธ์ุบางโรค เช่น โรคแทง้ติดต่อสามารถ
ติดโดยการสัมผสั พอ่โคท่ีน าไปผสมหลายๆ ฟาร์ม จะเป็นตวัน าโรคจากฟาร์มหน่ึงไปยงัแม่โคอีกฟาร์ม
หน่ึงได ้ดงันั้น การใชน้ ้ าเช้ือแช่แข็งท่ีปลอดโรคมาผสมเทียมจึงช่วยลดโอกาสเส่ียงต่อการน าโรคไปยงั
โคตวัอ่ืนภายในฝูงและไปยงัโคฝูงอ่ืนๆ การใช้การผสมเทียมจะช่วยลดการเป็นโรคติดเช้ือทางการ
สืบพนัธ์ุลงไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

4. ความปลอดภัย 

ในกรณีใช้พ่อพนัธ์ุข้ึนผสมจริงค่อยขา้งจะอนัตรายทั้งต่อเจา้ของฟาร์ม ผูค้วบคุมการผสม
พนัธ์ุ และอาจเป็นอนัตรายต่อแม่โค ดว้ยพ่อพนัธ์ุบางตวัขนาดใหญ่มากและดุ ไม่เช่ือง อนัตรายอาจเกิด
ทั้งในการเล้ียงดูแลและการน าไปผสมพนัธ์ุ จึงท าใหก้ารผลิตน ้าเช้ือแช่แขง็มาใชเ้พื่อการผสมเทียมเป็นท่ี
นิยมมากกวา่ 

 

5. สะดวกในการเลอืกใช้  
เกษตรกรอาจมีแผนปรับปรุงพนัธ์ุในฟาร์มของตวัเอง โดยไม่ตอ้งการให้ลุกสาวท่ีเกิดมี

ลกัษณะเดียวกนัหมดจากพ่อท่ีถ่ายทอดลกัษณะท่ีคลา้ยๆกนั บางฟาร์มอาจจะเลือกผสมแม่โคท่ีให้ผล
ผลิตน ้านมท่ีดีท่ีสุดกบัพอ่พนัธ์ุโคนมท่ีดีมากๆ ส่วนโคท่ีให้ผลผลิตนอ้ย โคสาว แม่โคท่ีมีปัญหาผสมติด
ยาก หรือโคสาวท่ีมีปัญหา อาจเลือกน ้ าเช้ือท่ีราคาถูก หรือน ้ าเช้ือโคเน้ือมาผสม เกษตรกรจะเลือกพ่อ
พนัธ์ุเพื่อให้ไดลู้กท่ีมีผลผลิตในลกัษณะท่ีตอ้งการ และช่วยปรับแกจุ้ดอ่อนของตวัแม่โค เช่น แม่ให้ผล
ผลิตน ้านมสูงมาก แต่โปรตีนต ่า เกษตรกรอาจจะเลือกพ่อพนัธ์ุท่ีพิสูจน์แลว้วา่ สามารถถ่ายทอดผลผลิต
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น ้ านมท่ีมีโปรตีนสูงผสมเพื่อปรับปรุงผลผลิตในรุ่นลูก ส่วนแม่ท่ีให้ผลผลิตน ้ านมและองค์ประกอบดี
แลว้แต่มีลกัษณะเตา้นมไม่สวย เกษตรกรอาจเลือกใชพ้่อพนัธ์ุท่ีถ่ายทอดลกัษณะเตา้นมท่ีแข็งแรงผสม
แม่โคตวัน้ี เพื่อใหไ้ดลู้กสาวท่ีคาดวา่จะมีผลผลิตน ้านมดีและโครงสร้างเตา้นมแขง็แรง ไม่หยอ่นยานเม่ือ
มีอายมุาก เพราะลกัษณะดงักล่าวมีส่วนสัมพนัธ์ต่อการเป็นโรคเตา้นมอกัเสบและแม่โคมีโอกาสเหยียบ
หัวนมตวัเองมากข้ึน หรือเกษตรกรอาจตอ้งการพ่อพนัธ์ุท่ีถ่ายทอดลกัษณะขาท่ีแข็งแรง หรือพ่อโคท่ี
ถ่ายทอดการให้นมท่ีมีโปรตีนสูง เพราะไดร้าคาน ้ านมสูงกว่าน ้ านมท่ีมีไขมนัสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ราคาน ้ านมดิบในประเทศนั้น ด้วยความตอ้งการท่ีหลากหลายเพื่อปรับปรุงลกัษณะท่ีตอ้งการในรุ่น
ต่อๆไป ท าใหก้ารเลือกใชน้ ้าเช้ือแช่แขง็จากพอ่พนัธ์ุท่ีพิสูจน์แลว้หลายๆ ตวั มีความสะดวกมากกวา่การ
ซ้ือพอ่พนัธ์ุท่ีถ่ายทอดลกัษณะท่ีตอ้งการในจ านวนจ ากดัมาเล้ียงไวเ้พื่อผสมพนัธ์ุในฟาร์ม 

 

ข้อเสียของการผสมเทยีม  
 

 เทคโนโลยกีารสืบพนัธ์ุโดยใชเ้ทคนิคการผสมเทียมมีคุณประโยชน์มากมาย แต่ก็มีขอ้เสียท่ีควร
ตระหนกัและตอ้งระมดัระวงัเสมอส าหรับผูใ้ช ้คือ 

 

1. ขบวนการรีดน า้เช้ือ การผลติน า้เช้ือแช่แข็ง และเทคนิคการผสมเทยีม 

ไม่ว่าจะเป็นการรีดเก็บน ้ าเช้ือ การตรวจคุณภาพ การแช่แข็ง การเก็บรักษา การจดัส่ง
น ้ าเช้ือแช่แข็ง และการผสมเทียมตอ้งท าอย่างถูกตอ้งระมดัระวงั นอกจากน้ีตอ้งมัน่ใจว่าโรคทางการ
สืบพนัธ์ุ เช่น โรคแทง้ติดต่อ โรคทริโคโมนิเอซิส โรคแคมไพโรแบคเทอริโอซิส และโรคอ่ืนๆ จะไม่
แพร่โดยน ้ าเช้ือจากพ่อโคท่ีเป็นโรค หรือติดต่อจากอุปกรณ์ผสมเทียมท่ีน าเช้ือโรคจากแม่โคท่ีเป็นโรค
ไปยงัโคตวัอ่ืนๆ สถานีพ่อพนัธ์ุจะต้องปลอดจากโรคเหล่าน้ี (โรคท่ีถ่ายทอดทางการสืบพนัธ์ุ และ
ถ่ายทอดผา่นน ้าเช้ือแช่แขง็ได)้ หากน ้าเช้ือถูกเก็บรักษา หรือมีขบวนการแช่แข็งท่ีไม่เหมาะสมแลว้ จะมี
ผลใหคุ้ณภาพน ้าเช้ือต ่า ส่งผลใหอ้ตัราการผสมเทียมติดต ่า นอกจากปัจจยัการตรวจการเป็นสัดท่ีถูกตอ้ง
แลว้ การผสมเทียมในเวลาท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัมากต่ออตัราการผสมติด การลงบนัทึกขอ้มูลการ
ผสมพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ถูกตอ้งจะตอ้งท าเพื่อสนบัสนุนประสิทธิภาพการผสมติด ผูท้  าการผสมเทียม หากท า
การผสมเทียมโดยไม่สะอาดไม่ระมดัระวงัแลว้ จะเป็นการแพร่โรคจากฟาร์มหน่ึงไปยงัอีกฟาร์มหน่ึงได ้
หรือเป็นการน าเช้ือโรคเขา้สู่ระบบสืบพนัธ์ุแม่โคได ้
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2. โรคทีถ่่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ 

การผสมเทียมเป็นทางหน่ึงท่ีจะท าให้มีการขยายพนัธ์ุท่ีดีไดร้วดเร็ว ในระยะเวลาอนัสั้ น 
ในท านองเดียงกนัการผสมเทียมเป็นการแพร่พนัธุกรรมท่ีมีความผดิปกติได ้หากไม่ตรวจพบไดก่้อนการ
น าน ้ าเช้ือออกบริการ โรคท่ีมีการถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุได้ เช่น ลกัษณะโคท่ีไม่ดี โดยเฉพาะขาไม่
แขง็แรง โรคปัญหาของสันหลงั การมีพฤติกรรมการผสมพนัธ์ุท่ีไม่สมบูรณ์ การไม่มีความตอ้งการผสม
พนัธ์ุ หรือไม่มีก าหนัด และโรคถุงน ้ าในรังไข่ นอกจากน้ียงัมีรายงานว่าโรคเตา้นมอกัเสบสามารถ
ถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุไดเ้ช่นกนั โรคท่ีแฝงมากบัยีนดอ้ยท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าการตรวจพ่อ
พนัธ์ุทุกตวัก่อนการน าน ้ าเช้ือไปใช ้มีการตรวจหลายโรค เช่น โรคแบลด ( Bovine leukocyte adhesion 

deficiency; BLAD) หากพ่อโคปลอดโรคน้ีจะมีรหสั *TL  ท่ีขอ้พิสูจน์ประจ าพ่อพนัธ์ุ (breeding index) 

โรคดมัปส์ (deficiency of uridine monophosphate syntheses; DUMPS) หากพ่อโคปลอดโรคน้ีจะมีรหสั 

*TD  ท่ีขอ้พิสูจน์ประจ าพอ่พนัธ์ุ โรคมูลฟุต (mule-foot หรือ syndactylism; MF) หากพ่อโคปลอดโรคน้ี
จะมีรหสั *TM  ท่ีขอ้พิสูจน์ประจ าพ่อพนัธ์ุ ยงัมีปัญหาจากยีนดอ้ยแอบแฝงอ่ืนๆ อีกหลายโรคท่ีผูส้ั่งซ้ือ
น ้ าเช้ือแช่แข็งจากต่างประเทศต้องศึกษา เพื่อการเลือกใช้พ่อท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการ ไม่เป้นตัว
กระจายโรคและปัญหาแอบแฝงต่างๆ นากจากน้ีในประเทศท่ีมีระบบขอ้มูลประเมินค่าการผสมพนัธ์ุ
ของพ่อพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ (sire evaluation) จะมีการประเมินการถ่ายทอดลกัษณะรูปร่าง (type traits) เช่น 
ลกัษณะเตา้นม ขา เทา้ การให้ผลผลิตน ้ านมและองค์ประกอบหลกัของน ้ านม (production traits) เช่น 
ปริมาณโปรตีนและไขมนัในน ้ านม หน่วยงานท่ีผลิตน ้ าเช้ือพ่อพนัธ์ุโคเพื่อจ าหน่ายจะตอ้งมีการตรวจ
รับรองการปลอดโรค และค่าการถ่ายทอดพันธุกรรมของโคเหล่าน้ี เช่น น าเ ช้ือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรปบางประเทศ จะระบุผลการตรวจโรคทางพนัธุกรรม ในขอ้มูลค่าการผสม
พนัธ์ุประจ าตวัพอ่พนัธ์ุ  

 

3. ผลเสียและข้อจ ากดัอืน่ๆ 

หากท าการผสมเทียมในสัตว์ตั้งท้องจะมีผลท าให้แท้งลูก ดงันั้นผูผ้สมเทียมต้องตรวจ
ระบบสืบพนัธ์ุและประวติัการผสมใหถู้กตอ้งก่อนการผสมทุกคร้ัง การบริการผสมเทียมจากองคก์รของ
รัฐอาจท าได้ไม่ตรงเวลาและไม่ท างานทุกวนั ท าให้โคอาจไม่ได้รับการผสมเทียมในวนัเวลาท่ีไม่
เหมาะสม เกษตรกรบางฟาร์มท าการผสมเทียมเองโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมปศุสัตว์และ
สถาบนัการศึกษา เพื่อช่วยให้ท าการผสมเทียมไดถู้กตอ้งเหมาะสมและตรงเวลาท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
สัดไดดี้ข้ึน  
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นอกจากน้ีความเส่ียงของการใชพ้อ่พนัธ์ุตวัเดียวผสมในฝงูคือ จะเป็นตวัน าความผิดปกติท่ี
ตรวจไม่พบเม่ือเป็นโคหนุ่มแต่พบเม่ือพ่อตวัน้ีโตแลว้ ซ่ึงเวลานั้นลูกท่ีเกิดจากพ่อตวัน้ีมีจ  านวนมากใน
ฟาร์มและแสดงความผิดปกติหรือแฝงความผิดปกติอยู่ในลูกทุกตวัแลว้ ในสถานีพ่อพนัธ์ุมีขบวนการ
พิสูจน์พ่อพนัธ์ุ จากข้อมูลการให้ผลผลิตและลกัษณะเฉพาะพนัธ์ุในลูกสาว ท าให้พบลักษณะท่ีไม่
ตอ้งการต่างๆ ก่อนการน าน ้ าเช้ือออกใช้ในจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามหากความผิดปกติไม่สามารถ
ตรวจพบในขบวนการพิสูจน์พ่อพนัธ์ุก่อนการน าน ้ าเช้ือออกบริการ การผสมเทียมก็จะเป็นการกระจาย
ความผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและกวา้งขวางกว่าการผสมจริงเช่นกนั จะเห็นว่า “การผสมเทียมมีคุณ
อนนัต ์แต่หากใช่อยา่งไม่รอบคอบก็น าโทษมหนัตม์าให”้ 

 

 

เทคนิคการผสมเทียม โค และกระบือ 

 

1. การล้วงตรวจผ่านทางทวารหนัก (Rectal palpation) 
 การลว้งตรวจผา่นทางทวารหนกัมีความส าคญัในการผสมเทียมโคและกระบือ เน่ืองจากผูผ้สม
เทียมจะตอ้งมีความช านาญในการตรวจอวยัวะสืบพนัธ์ุเช่น คอมดลูก มดลูก และรังไข่ หรือการตรวจ
การตั้งทอ้ง ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งลว้งคล าผ่านทางทวารหนักสัตว ์เพื่อตรวจอวยัวะดงักล่าว ซ่ึงการล้วง
ตรวจทางทวารหนกัเป็นวธีิการท่ีไม่ยุง่ยาก และสามารถฝึกใหเ้กิดความช านาญไดง่้าย 

 

 1.1 อุปกรณ์ส าหรับการล้วงผ่านทางทวารหนัก 

1.1.1 ถุงมือลว้งตรวจทวารหนกั มีทั้งชนิดท่ีท าดว้ยยางยาวตลอดแขน สามารถลา้งท าความ
สะอาดและน ามาใชไ้ดอี้ก แต่ไม่เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากราคาสูง และชนิดท่ีท าดว้ยพลาสติก ขนาดยาว 85 

เซนติเมตร นิยมใชโ้ดยทัว่ไป เหมาะส าหรับการปฏิบติังานในฟาร์ม และราคาถูก 

1.1.2 ผา้กนัเป้ือนและรองเทา้บู๊ท ใช้ป้องกนัความสกปรก และป้องกนัอนัตรายจากสัตว์
ขณะปฏิบติังาน เม่ือใชเ้สร็จตอ้งลา้งท าความสะอาดและตากใหแ้หง้ทุกคร้ัง  

1.1.3  กระดาษจดบนัทึก เพื่อจดบนัทึกส่ิงท่ีพบจากการลว้งตรวจ 
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1.2 ขั้นตอนการล้วงตรวจ 

  การลว้งตรวจผา่นทวารหนกัมีขั้นตอนดงัน้ี (ภาพท่ี 6.1-6.3)  

1.2.1 น าสัตวท่ี์จะท าการลว้งตรวจหรือผสมเทียมเขา้ซองบงัคบั  
1.2.2 ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมรองเทา้บูท๊ ผา้กนัเป้ือนและถุงมือใหเ้รียบร้อย ในการสวมถุงมือ 

จะสวมถุงมือกบัแขนขา้งซ้ายหรือขวาก็ไดอ้ยูท่ี่จะใช้มือขา้งไหนลว้งตรวจ และถา้เป็นถุงมือพลาสติก 
ก่อนสวมถุงมือ แขนและมือควรแห้งถา้ไม่แห้งจะสวมถุงมือไดย้าก หลงัจากสวมถุงมือแลว้ ควรใส่น ้ า
ลงไปในถุงมือเล็กนอ้ย เพื่อใหมื้อแนบกระชบักบัถุงมือ เพื่อความรู้สึกจากการลว้งจะไดไ้ม่ผดิ พลาด  

1.2.3 ผูท้  าการลว้งทาส่ิงหล่อล่ืนเช่น สบู่ หรือพาราฟินเหลว บนถุงมือดา้นนอก ส่ิงหล่ออ่ืน 
อาจเป็นสบู่ก็ได ้เพื่อขณะลว้งจะไดไ้ม่สร้างความเจบ็ปวดใหก้บัสัตวม์ากนกั  

1.2.4 ผูช่้วยหรือเจา้ของสัตวช่์วยจบัปลายหางของโคไว ้โดยให้ดึงปลายหางไปขา้งใดขา้ง
หน่ึงเพื่อโคจะไดไ้ม่แกวง่หางรบกวนขณะท าการลว้งตรวจ ในการเขา้หาโค ควรเอียงขา้งเขา้หาดา้นหลงั
ของตวัโคเพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายจากการถูกโคเตะ  

1.2.5 จากนั้นใชมื้อท่ีสวมถุงมือค่อยๆ แตะบริเวณกน้ของโค เพื่อให้โครู้ตวัก่อนจากนั้น
เล่ือนมือมาสู่ปากทวารหนกั ค่อยๆ สอดน้ิวทีละน้ิวผา่นทวารหนกัและดนัมือผา่นทวารหนกัเขา้ไปแรกๆ 
โคจะฝืนไม่ยอมให้มือผา่น โดยเกร็งกลา้มเน้ือหูรูดท่ีทวารหนกัในขณะท่ีโคเกร็งอยา่ใชแ้รงดนัมือเพื่อ
สอดมือผา่นเขา้ไป เพราะอาจท าใหก้ลา้มเน้ือหูรูดและทวารหนกับาดเจ็บ เม่ือโคลดความเกร็งจึงสอดมือ
ผา่นเขา้ไป 

 

 

ภาพที ่6.1 ลกัษณะการสอดน้ิวผา่นทวารหนกัโค (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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1.2.6 เม่ือสอดมือผา่นทวารหนกัไปถึงล าไส้ใหญ่ส่วน rectum แลว้ท าการลว้งอุจจาระออก
ให้หมด เพราะอุจจาระจะให้การคล าผิดพลาดในการลว้งเอาอุจจาระออก ไม่ควรดึงมือออกจากทวาร
หนกั เพราะจะท าให้ลมภายนอกถูกดูดกลบัเขา้ไปในล าไส้ ท าให้ล าไส้พอง ส่งผลให้ลว้งตรวจต่อไป
ไม่ไดแ้ละเป็นอนัตรายต่อสัตว ์แต่ถา้ลมเขา้ไปในล าไส้และล าไส้เกิดการพองลมแลว้วิธีไล่ลมออกท าได้
โดยการลว้ง มือผา่นล าไส้เขา้ไปใหลึ้ก จากนั้นหงายผา่มือข้ึนและค่อยๆ ดึงมือกลบั โดยให้น้ิวมือสัมผสั
กบัผนงัล าไส้ดา้นบนเบาๆ จะท าให้โคเกิดการเบ่งไล่ลมออกมาได ้หรือถา้ลมเขา้ไปในล าไส้ไม่มากนกั 
พอท่ีจะลว้งมือไปถึงรอยบีบรัดตวัของล าไส้ได้ ก็ให้ล้วงมือไปรอยบีบรัดตวัของล าไส้ และใช้น้ิวมือ
เก่ียวรอยบีบรัดของล าไส้ และค่อยๆ ดึงมือออกมาล าไส้จะค่อยๆ บีบรัดตวัอีกคร้ังและจะดนัลมออกมา
ได ้หลงัจากนั้นท าการตรวจอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุต่อไป 

 

 

ภาพที ่6.2 ลกัษณะการลว้งตรวจทางทวารหนกัและการลว้งอุจจาระออกจากทวารหนกัโค  

(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ภาพที ่6.3 การแกไ้ขล าไส้ใหญ่พองลม โดยการใชน้ิ้วสัมผสัผนงัล าไส้และดึงถอยหลงัเพื่อระบายลม
ออกทางทวารหนกั (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

 

1.3 การตรวจอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุ  
 

1.3.1 การตรวจคอมดลูก  
การตรวจคอมดลูก เป็นอวยัวะแรกท่ีสามารถคล าพบ โดยคอมดลูกจะมีลกัษณะแข็ง เป็น

ท่อนพาดอยูบ่นกระดูกเชิงกราน คอมดลูกจะใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ในการตรวจส่ิงอ่ืนต่อไป ขนาดของคอ
มดลูกข้ึนกบัอายขุองโค พนัธ์ุโค และระยะของวงจรการเป็นสัด ปกติแลว้ คอมดลูก จะยาวประมาณ 
8 – 10 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร ในกรณีท่ีคอมดลูก มีความผิดปกติ 
อาจบวมหรืองอไดค้อมดลูกสามารถจบัยกข้ึนเอียงซา้ยเอียงขวาได ้(ภาพท่ี 6.4 ) 

       ผูผ้สมเทียมจะตอ้งคล าเพื่อก าหนดต าแหน่งของปลายดา้นนอกของคอมดลูก (extemal os) 
และหาช่องเปิดของคอมดลูกใหไ้ด ้เน่ืองจากเป็นต าแหน่งท่ีเร่ิมสอดปืนฉีดน ้ าเช้ือผา่นเขา้ไปในคอมดลูก
นอกจากนั้นจะตอ้งจบัปลายดา้นในของคอมดลูก (intermal os) ดา้นท่ีติดกบัตวัมดลูกให้ไดห้ลงัจากสอด
ปืนผสมเทียมผา่นคอมดลูกแลว้ เพื่อฉีดน ้าเช้ือเขา้ไปยงัมดลูก 
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ภาพที ่6.4 การคล าคอมดลูก (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

1.3.2 การตรวจมดลูก  
        หลงัจากคล าพบคอมดลูกแล้วให้ค่อยๆ เล่ือนมือเขา้ไปก็จะถึงส่วนของตวัมดลูกตวั
มดลูกยาวประมาณ 2.5 – 3 เซนติเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 – 4 เซนติเมตร หลงัจากนั้นเล่ือนมือเขา้ไปอีก 
จะพบปีกมดลูก ซ่ึงแยกออกเป็น 2 ทางซ้ายและขวา การท่ีจะคล าให้ไดต้ลอดปีกมดลูกทั้ง 2 ปีก ถา้เป็น
โคสาวปีกมดลูกยงัมีขนาดเล็กและสั้ นอาจคล าได้เลย แต่ถา้เป็นโคนางท่ีเคยมีลูกมาแล้วหลายตวัปีก
มดลูกจะยาว และตกลงไปในช่องทอ้งจ าเป็นตอ้งมีการดึงปีกมดลูกกลบั เพื่อสามารถคล าไดต้ลอดความ
ยาวของปีกมดลูก การดึงกลบัปีกมดลูกสามารถท าไดโ้ดย การดึงท่ีเส้น ventral intercomual ligament 

โดยการใชน้ิ้วกลางเก่ียวระหว่างปีกมดลูกทั้ง 2 ขา้งจะพบ dorsal intercomual ligament อยูด่า้นบนมี
ขนาดเล็ก และ ventral intercomual ligament อยู่ดา้นล่าง มีขนาดใหญ่กว่าใช้น้ิวกลางเก่ียวท่ี ventral 

intercomual ligament และค่อยๆ ดึงให้ปีกมดลูกหงายกลบัมาอยูใ่นอุง้เชิงกราน จากนั้นจึงเล่ือนมือไป
คล าท่ีปีกมดลูกแต่ละขา้งต่อไป  

หรือสามารถจบัท่ีดา้นขา้งของปีกมดลูกขา้งท่ีตอ้งการคล า และค่อยๆ ดึงร้ังกลบัมาปีกมดลูกขา้ง
นั้นจะค่อยๆ เล่ือนกลบัมาในอุม้เชิงกราน ก็ท าการคล าไปเร่ือยๆ จนตลอดปีกมดลูก และคล าปีกมดลูก
อีกขา้งหน่ึงก็ใชว้ิธีเดียวกนั คือให้จบัท่ีดา้นขา้งของปีกมดลูกและค่อยๆ ดึงร้ังกลบัมา ส่วนปีกมดลูกโค
สาวทั้ง 2 ขา้ง จะมีขนาดเท่ากนั แต่ถา้เป็นโคท่ีเคยมีลูกแลว้ปีกมดลูกขา้งท่ีเคยตั้งทอ้งจะมีขนาดใหญ่กวา่
ขา้งท่ียงัไม่เคยตั้งทอ้ง ปีกมดลูกโดยปกติจะมีผนงัหนา สัตวท่ี์ไม่ทอ้งจะคล าไม่พบวา่มีช่องวา่งตรงกลาง 
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 1.3.3 การตรวจท่อน าไข่  
        ท่อน าไข่เป็นท่อมีขนาดเล็ก แขง็ ขดไปมา ต่อจากปีกมดลูกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 

เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิเมตร มี 2 ขา้งซา้ยและขวา การตรวจดูท่อน าไข่มกัตรวจความผดิปกติท่ี
ท าใหท้่อน าไข่อุดตนั หรือการตรวจการยดึติดของปากแตรกบัรังไข่ วธีิการคล าหาท่อน าไข่ มกัเร่ิมท่ีรัง
ไข่ เม่ือพบรังไข่แลว้ก็คล าดา้นล่างของรังไข่ จะพบท่อแข็งเล็กๆ ขดไปมา  

 

 1.3.4 การตรวจรังไข่  
        รังไข่มีอยู ่2 ขา้ง ซา้ยและขวา ผูล้ว้งตรวจตอ้งท าการตรวจรังไข่ทั้ง 2 ขา้ง ขนาดของรัง

ไข่ ในโคท่ีโตเต็มท่ีถา้ไม่มีก้อนเน้ือเหลืองจะยาวประมาณ 3.5 – 4 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 1.5 – 2 
เซนติเมตรและหนาประมาณ 2 – 2.5 เซนติเมตร รังไข่ของแม่โคท่ีอายุมากจะมีขนาดใหญ่กวา่รังไข่โค
สาว  ต าแหน่งของรังไข่จะอยูห่นา้ของกระดูกเชิงกรานส่วน pubis ประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร และอยู่
ห่างจากกลางล าตวัประมาณ 10 เซนติเมตร วิธีการลว้งจบัรังไข่ให้คล าขา้งๆ ปีกมดลูก ถา้ไม่พบให้คล า
ไล่จากปีกมดลูกจนถึงปลายปีกมดลูก แลว้คล าดา้นขา้งปลายปีกมดลูกจะพบรังไข่ ถา้ยงัไม่พบอีกให้คล า
ไล่จากปลายปีกมดลูกเลยไปตามท่อน าไข่ จะพบรังไข่ได ้โดยปกติในการลว้งตรวจรังไข่ ผูล้ว้งตรวจ
ควรมีประสบการณ์ในการลว้ง เน่ืองจากรังไข่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างตามวงรอบการเป็นสัด ในกรณี 
ท่ีโคอยู่ในระยะการเป็นสัด มดลูกจะแข็งตวั ปีกมดลูกมว้นงอ รังไข่อาจซ่อนอยู่ในมดลูกท่ีม้วนงอ 
ดงันั้นใหดึ้งเน้ือเยือ่ระหวา่งปีกมดลูกและตลบมดลูกกลบัข้ึนมา จะพบรังไข่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งตรวจบนรังไข่ 

 

การตรวจรังไข่ผูล้ว้งตรวจควรสามารถจ าแนกโครงสร้างท่ีอยูบ่นรังไข่ ดงัต่อไปน้ี 

1) กระเปาะไข่ (follicle) กระเปาะไข่มีลกัษณะเรียบกลม เป็นถุงน ้ าเล็กๆ นูนจากผิวของรังไข่ 
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร ใหญ่ท่ีสุดประมาณ 2.5 เซนติเมตร เม่ือคล าจะรู้สึกวา่มีการหยุน่
ตวั คลา้ยผวิหนงัพองเวลาถูกของร้อน 

2) กอ้นเน้ือเหลือง (corpus luteum) พบหลงัจากเกิดการตกไข่ประมาณ 12 – 24 ชัว่โมง โดย
สามารถคล าพบแอ่งบริเวณท่ีไข่ตกบนรังไข่ได ้(ovarian depression, OVD) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งน่ิมๆ 
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร บุ๋มลงไปในเน้ือรังไข่ จากนั้น corpus hemorrhagicum (CH) จะ
เกิดข้ึน CH จะเกิดหลงัจากการตกไข่และโตข้ึนในช่วง 5 วนัแรกหลงัการตกไข่เม่ือคล าดู จะพบมีขอบ 
เขตท่ีแน่นอนแต่ตรงกลางจะน่ิม คือมีลกัษณะนูนขั้นจากผิวของรังไข่แต่น่ิมตรงกลาง จากนั้นหลงัจาก
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วนัท่ี 7 ของการตกไข่ถึงวนัท่ี 17 จะคล าพบกอ้นเน้ือเหลือง จะมีลกัษณะนูนข้ึนจากผิวของรังไข่คล าพบ
ขอบเขตชดัเจนเน้ือแขง็ 

ในการลว้งเพื่อตรวจความผิดปกติของรังไข่ผูท้  าการลว้งจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์จาก
การลว้งรังไข่ท่ีปกติก่อน จึงสามารถทราบถึงความผิดปกติได ้เช่น การเกิดถุงน ้ าบนรังไข่ หรือรังไข่ลีบ
แบนไม่ท างาน เป็นตน้ ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในเร่ืองการผสมติดยาก 

 

เม่ือทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการลว้งตรวจแลว้ ส่ิงท่ีผูฝึ้กผสมเทียมควรท า คือ พยายามลว้ง
ตรวจให้เกิดความช านาญ เพราะความช านาญในการลว้งตรวจจะเป็นพื้นฐาน ในการด าเนินการผสม
เทียม และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุต่อไปส่ิงท่ีผูล้ว้งตรวจตอ้งฝึกความช านาญหรือฝึกให้เป็น
นิสัย ไดแ้ก่ 

1) ควรสวมถุงมือ ผา้กนัเป้ือน และรองเทา้บูท๊ ในการลว้งตรวจและผสมเทียมทุกคร้ัง  
2) ก่อนการลว้งตรวจควรทาสารหล่อล่ืน เช่น สบู่ บนถุงมือเสมอ เพื่อลดการบาดเจ็บของผนงั

ล าไส้โค  
3) ก่อนการลว้งผูล้ว้งตรวจควรประมาณขนาดของน้ิวมือ หรือความยาวขอขอ้น้ิวมือ เพื่อใชใ้น

การประมาณขนาดของอวยัวะสืบพนัธ์ุ 

4) การลว้งตรวจควรเร่ิมตน้จากการคล าหาคอมดลูก ก่อนเสมอ ท าการประมาณขนาด ความ
กวา้ง ความยาว และลกัษณะแข็ง หรือน่ิม โคท่ีก าลงัเป็นสัดหรือไม่เป็นสัดขนาดและลกัษณะท่ีลว้งพบ
จะแตกต่างกนั 

5) ขนาดของมดลูกและปีกมดลูก โดยเฉพาะขนาดของปีกมดลูก ควรลว้งคล าให้ทราบถึงขนาด
ความกวา้งทั้งขา้งซ้ายและขา้งขวา โคท่ีเคยมีลูกมาแล้ว ขนาดของปีกมดลูก 2 ขา้งจะใหญ่ไม่เท่ากนั 
นอกจากนั้น ควรคล าให้ทราบถึงลกัษณะการแข็งตวัของปีกมดลูกท่ีเรียกวา่มี Tone ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
ปีกมดลูกโคท่ีก าลงัอยูใ่นระยะการเป็นสัด ซ่ึงการลว้งคล าปีกมดลูกน้ีใชเ้ป็นตงับงช้ีระยะการเป็นสัดของ
โค และเป็นการประเมินความเหมาะสมในการก าหนดเวลาการผสมเทียม นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็นพื้นฐาน
ในการลว้งตรวจการตั้งทอ้ง 

6) การพลิกปีกมดลูก เพื่อคล าหารังไข่ควรพยายามหา interconual ligament และ พยายามตลบ
กลบัปีกมดลูกเพื่อคล ารังไข่ ควรท าใหเ้กิดความช านาญ 
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7) การลว้งคล ารังไข่ ควรทราบถึงขนาดของรังไข่ทั้งความกวา้ง ยาว และหนา นอกจากนั้นควร
ประมาณขนาดของกระเปาะไข่และกอ้นเน้ือเหลืองใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง ซ่ึงการลว้งคล ารังไข่ 
จะเป็นพื้นฐานในการลว้งเพื่อคน้หาปัญหาท่ีท าใหผ้สมติดยาก หรือผสมไม่ติดต่อไป 

8) เม่ือส้ินสุดกระบวนการลว้งตรวจหรือผสมเทียม ควรลา้งท าความสะอาดรองเทา้บู๊ท และผา้
กนัเป้ือนใหเ้รียบร้อย ถุงมือควรมว้นและทิ้งลงถงัขยะหรือน าไปเผา 

 

 

2. อปุกรณ์ส าหรับการผสมเทยีม 

 อุปกรณ์ส าหรับการผสมเทียมประกอบไปดว้ย 

 

2.1 ปืนฉีดน า้เช้ือ  
ปืนฉีดน ้าเช้ือตอ้งท าความสะอาดก่อนและหลงัใชเ้ป็นประจ า เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนเช้ือ

โรคในการผสมเทียมโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัการใชผ้สมเทียมแต่ละคร้ังควรท าความสะอาดและเช็ดดว้ย 
แอลกอฮอลใ์หแ้หง้ก่อนการเก็บในกระบอกเก็บอุปกรณ์ โดยทัว่ไปปืนฉีดน ้ าเช้ือ ประกอบไปดว้ย (ภาพ
ท่ี 6.5   

2.1.1 แกนไส้เหล็ก 

2.1.2 ท่อหลอดฉีดน ้าเช้ือ ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.25 มิลลิลิตร และ 0.5 มิลลิลิตร ใช้
กบัหลอดน ้าเช้ือแช่แขง็ขนาด 0.25 และ 0.5 มิลลิลิตร ตามล าดบั นอกจากนั้นปืนฉีด
น ้ าเช้ือบางรุ่น มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางปลายท่อแต่ละด้านเท่ากบั 0.25 และ 0.5 
มิลลิลิตร สามารถใช้ไดก้บัหลอดน ้ าเช้ือทั้งสองขนาด โดยล ากลอ้งของตวัท่อเป็น
โลหะเน้ือเดียวกัน ดังนั้ นควรเลือกใช้ขนาดปืนฉีดน ้ าเช้ือให้ถูกต้องกับขนาด
หลอดน ้าเช้ือแช่แขง็ 

2.1.3 ห่วงวงแหวนกลมส าหรับสวมปลายก้านปืนฉีดน ้ าเช้ือเพื่อช่วยยึดให้พลาสติกชีท 
(plastic sheath) ให้แน่นติดปืนฉีดน ้ าเช้ือและไม่เล่ือนเม่ือเคล่ือนดนัแกนไส้ในฉีด
ไล่น ้าเช้ือออกปืน 

2.2 พลาสติกชีท (plastic sheath) เป็นหลอดพลาสติกส าหรับผสมเทียม ความยาวประมาณ 44 

เซนติเมตร ใชส้วมกบัปืนผสมเทียมเพื่อป้องกนัการระคายเคืองขณะผสมเทียม นอกจากนั้น
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ภายหลอดพลาสติกมีตวัยึดหลอดน ้ าเช้ือ โดยทัว่ไปพลาสติกชีทเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชก้บัปืน
ฉีดน ้าเช้ือทุกชนิด 

2.3 กระติกน ้า ใช้ส าหรับเตรียมน ้ าอุ่นส าหรับการละลายน ้ าเช้ือ มีขนาดความสูงเพียงพอท่ี
ระดบัน ้าอุ่นท่วมหลอดน ้าเช้ือเพื่อประสิทธิภาพการละลายน ้าเช้ือใหท้ัว่ถึง 

2.4 ปรอท ( thermometer ) วดัอุณหภูมิน ้าท่ีใชล้ะลายน ้าเช้ือ 

2.5 กรรไกร เป็นกรรไกรปลายดา้นหน่ึงแหลม อีกดา้นหน่ึงปลายมนท าดว้ยสแตนเลสผิว
ดา้น ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ใชส้ าหรับตดัหลอดน ้าเช้ือ 

2.6 ปากคีบ ( forceps) ส าหรับคีบจบัหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็ง เป็นปากคีบท าดว้ยโลหะปลอด
สนิม  มีความยาวตลอดดา้มไม่ต ่ากวา่ 5 น้ิว ปลายดา้นท่ีคีบมีลกัษณะโคง้งอเพื่อให้คีบ
จบัหลอดน ้าเช้ือในถงัหรือกระติกไดส้ะดวก 

2.7 ผ้าสะอาด ใชเ้ช็ดหลอดน ้าเช้ือใหแ้หง้ก่อนบรรจุลงหลอดฉีดน ้าเช้ือ 

2.8 ถังเก็บน ้าเช้ือแช่แข็งขนาดเล็ก เป็นถงัท าดว้ยอลูมิเนียมมีขนาดความจุไนโตรเจนเหลว 

3.6 ลิตร มีฝาปิดถงัและมีหูห้ิว 2 ขา้งสามารถเก็บก๊าซไนโตรเจนเหลวเพื่อการแช่แข็งท่ี
อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ไดเ้ป็นอยา่งดี มีกระบอกบรรจุน ้ าเช้ือ (canister) แบบมี
ขอพร้อม goblet พลาสติก (6 อนั) ส าหรับใส่หลอด น ้ าเช้ือแช่แข็ง  สามารถบรรจุ
หลอด น ้ าเช้ือแช่แข็งขนาด 0.25 มิลลิลิตร ได้ 1,464 หลอด อตัราการระเหยของ
ไนโตรเจนเหลว 0.12 ลิตรต่อวนั สามารถเก็บไนโตรเจนเหลว 19 วนั 

2.9 สมุดจดบันทึก การใชน้ ้ าเช้ือและบนัทึกการท างานของผูผ้สมเทียม และบตัรประจ าตวั
โค ณ ฟาร์มเกษตรกร 
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ภาพที ่6.5 แสดงชุดอุปกรณ์ผสมเทียมท่ีตอ้งมีพร้อมก่อนเขา้ฟาร์ม (ท่ีมา: สุณีรัตน์, 2553) 

 

 

3. การละลายน า้เช้ือแช่แขง็และการเตรียมอปุกรณ์การผสมเทยีม 

 ขั้นตอนการเตรียมน ้าเช้ือเพื่อการผสมเทียมมีดงัน้ี (ภาพท่ี 6.6-6.9) 

3.1 เตรียมน ้ าอุ่นในกระติกให้มีอุณหภูมิท่ี 37o 
C โดยใช้ปรอทวดัอุณหภูมิทุกคร้ังก่อนการละลาย

น ้าเช้ือแช่แขง็ 

3.2 เตรียมตวัโคใหพ้ร้อม โดยตรวจเช็ควา่โคเป็นสัดจริงโดยวิธีลว้งตรวจทางทวารหนกั ไม่แนะน า
ให้เจา้หน้าท่ีผสมเทียมลว้งตรวจระบบสืบพนัธ์ุถึงรังไข่ ในการผสมเทียมโคท่ีเป็นสัดในรอบ
ปกติดว้ยอาจท าใหเ้กิดความเสียหายของกระเปาะไข่ ได ้ท าการตรวจการแข็งเกร็งตวัของมดลูก 
สังเกตลกัษณะเมือกใสเหนียว ช่องคลอดบวม ท าการซักประวติัโคโดยละเอียดเช่น วนัคลอด 
วนัผสมในรอบก่อน อาการการเป็นสัดยืนน่ิงของแม่โค ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยในการตดัสินใจ
ท าการผสม นอกจากนั้นควรเลือกน ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุใหเ้หมาะสมในการผสมเทียม 

3.3 ท าการหยิบหลอดน ้ าเช้ือจากถงัเก็บน ้ าเช้ือแช่แข็ง โดยยกกระบอกบรรจุน ้ าเช้ือ (canister) ท่ีมี
น ้าเช้ือของพอ่พนัธ์ุท่ีตอ้งการข้ึน โดยให้ความสูงปลายหลอดน ้ าเช้ืออยูใ่นส่วนคอของถงั และมี
ไอของไนโตรเจนเหลวลอยคลุมอยู่ ใช้ปากคีบคีบหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งท่ีตอ้งการจาก canister 

ใส่กระติกน ้าอุ่นอุณหภูมิ 37o 
C โดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดในขั้นตอนน้ีไม่ควรเกิน 15 

วนิาที 
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ภาพที ่6.6 การหยบิหลอดน ้าเช้ือจากถงัเก็บน ้าเช้ือแช่แขง็ (ท่ีมา: สุณีรัตน์, 2553) 

 

3.4 ท าการละลายน ้ าเช้ือ (thawing) หลงัใส่หลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งลงกระติกน ้ าอุ่น (อุณหภูมิ 35–37 o 

C) จบัเวลา 30 วนิาที โดยให้วางหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งดา้นปลายปิดลงในกระติกน ้ าอุ่น ระดบัน ้ า
สูงท่วมหลอดอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ส่วนและตอ้งไม่ให้น ้ าท่วมปลายหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็ง ระหวา่ง
รอเวลาควรเตรียมประกอบหลอดฉีดน ้าเช้ือใหพ้ร้อมเพื่อการบรรจุหลอดน ้าเช้ือหลงัละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.7 การละลายน ้าเช้ือท่ีอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 35 – 37 o 
C) จบัเวลา 30 วนิาที (ท่ีมา: สุณีรัตน์, 2553) 

 

3.5 การบรรจุหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งใส่หลอดฉีดน ้ าเช้ือ ใชมื้อหยิบหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งข้ึนเช็ดดว้ยผา้
แห้งท่ีสะอาด ให้หลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งแห้งและสะอาด ตรวจช่ือพ่อพนัธ์ุท่ีหลอดอีกคร้ัง แล้ว
สอดหลอดลงปลายหลอดฉีดน ้ าเช้ือ โดยให้ส่วนปลายหลอดน ้ าเช้ือดา้นท่ีมีจุกดา้ยปิด (cotton  

plug) ใส่เขา้ไปในหลอดฉีดน ้ าเช้ือก่อน ตั้งหลอดฉีดน ้ าเช้ือข้ึนดึงแกนก้านฉีดเล่ือนออกให้
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หลอดน ้ าเช้ือถอยเขา้ภายในหลอดฉีดน ้ าเช้ือ โดยให้เหลือส่วนปลายหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งพน้
กระบอกปืน โดยจะสังเกตเห็นฟองอากาศเคล่ือนอยูด่า้นบนสุดของหลอดน ้าเช้ือ 

3.6 การตดัปลายหลอดน ้ าเช้ือ โดยยกปืนฉีดน ้ าเช้ือตั้งข้ึนในระดบัสายตา ใช้กรรไกรท่ีสะอาดตดั
ปลายหลอดน ้ าเช้ือท่ีพ้นกระบอกฉีดยามาในแนวตั้ งฉากกับหลอดน ้ าเช้ือ ตรงต าแหน่ง
ฟองอากาศ โดยการตดัไม่ควรสัมผสักบัน ้าเช้ือในหลอด 

3.7 น าพลาสติกชีท ท่ีสะอาดและถูกเก็บไวใ้นท่ีสะอาดมาสวมปลายหลอดฉีดน ้ าเช้ือจนสุดปลาย
กระบอก โดยสอดปลายพลาสติกชีทผา่นวงแหวนแลว้เล่ือนวงแหวนมาปิดล๊อคไวใ้ห้แน่นเพื่อ
ไม่ใหพ้ลาสติกชีทเคล่ือนท่ีเม่ือดนัแป้นของกา้นฉีดน ้าเช้ือ  

 

ภาพที ่6.8 การบรรจุหลอดน ้ าเช้ือแช่แขง็ใส่ปืนฉีดน ้าเช้ือ (ท่ีมา: สุณีรัตน์, 2553) 

 

3.1 ท าการตรวจสอบการบรรจุน ้ าเช้ือ โดยดนัแป้นของกา้นปืนฉีดน ้ าเช้ือเล็กน้อยให้เห็นน ้ าเช้ือท่ี
ปลายพลาสติกชีท เพื่อตรวจสอบการไหลของน ้าเช้ือ 

3.2 สวมถุงพลาสติกบาง (sanitary sheath) คลุมกระบอกฉีดน ้ าเช้ือท่ีเตรียมแล้ว โดยสอดปลาย
กระบอกฉีดน ้ าเช้ือเขา้ช่องกลางแถบถุงพลาสติก สอดให้ปลายกระบอกฉีดน ้ าเช้ือจนสุดความ
ยาวของถุงพลาสติกบางน้ี ตอ้งไม่เอามือสัมผสักบัถุงพลาสติกโดยเฉพาะส่วน 2 ใน 3 ของส่วน
ปลาย ระวงัการปนเป้ือนเช่นเดียวกบัการเตรียมกระบอกฉีดน ้าเช้ือ 

 

 



150 

 

 

 

ภาพที ่6.9 การบรรจุหลอดน ้ าเช้ือแช่แขง็และพลาสติกชีทใส่ปืนฉีดน ้าเช้ือ (ท่ีมา: สุณีรัตน์, 2553) 

 

 

4. ขั้นตอนการการผสมเทยีม 

 การผสมเทียมมีขั้นตอนดงัน้ี (ภาพท่ี 6.10-6.13) 

4.1 เตรียมตวัผูท้  าการผสมเทียมโค โดยท าความสะอาดแขน มือและเล็บก่อนท าการลว้งทวาร
หนักโค  สวมถุงมือล้วง และหล่อล่ืนถุงมือให้ทัว่แขน เพื่อป้องกนัเช้ือโรค และลดการ
ระคายเคืองผนงัล าไส้ใหญ่และทวารหนกั 

4.2 ผูล้ว้งควรหนัดา้นขา้งเขา้หาโค เพื่อป้องกนัการถูกโคแตะ หลงัจากนั้นสอดมือเขา้ทางทวาร
โดยท ามือเป็นกรวยเขา้ไปอยา่งน่ิมนวล 

4.3 ท าการล้วงเอาอุจจาระออกจากทวารหนัก หลงัจากนั้นท าการคล าคอมดลูกเพื่อก าหนด
ต าแหน่ง 

4.4 เช็ดปากช่องคลอดใหแ้หง้และสะอาด โดยใชก้ระดาษหรือผา้แหง้  
4.5 เปิดปากช่องคลอดให้เห็นแคมดา้นในของปากช่องคลอด เพื่อลดการปนเป้ือนเม่ือสอดปืน

ฉีดน ้าเช้ือ 

4.6 สอดปืนฉีดน ้ าเช้ือผสมเทียมท่ีเตรียมไว ้ผ่านช่องคลอดโดยอย่าให้สัมผสัอุจจาระหรือส่ิง
สกปรกท่ีปากช่องคลอด ท าการท่อสอดเฉียงข้ึนท ามุม 35 – 45 องศา เพื่อหลีกเล่ียงช่องเปิด
กระเพาะปัสสาวะ 
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4.7 เม่ือปืนฉีดน ้ าเช้ือผา่นเขา้ไปในช่องคลอดแลว้ ให้ยกปืนฉีดน ้ าเช้ือขนานกบัแนวคอมดลูก
(ขนานแนวสันหลงัโค) โดยสอดปืนฉีดน ้ าเช้ือไปถึง external os cervix และก าหนด
ต าแหน่งช่องเปิดคอมดลูก 

4.8 ท าการดึงปลายถุงอนามยั ใหตึ้งเพื่อใหปื้นฉีดน ้าเช้ือทะลุถุงพลาสติกบาง หลงัจากนั้นค่อยๆ
สอดเฉพาะปืนฉีดน ้าเช้ือผา่นคอมมดลูกเขา้ไป 

4.9 ใช้มือท่ีลว้งทวารหนกั ประคองคอมดลูกต าแหน่ง external os of cervix มาสวมเขา้กบั
ปลายหลอดฉีดน ้าเช้ือ ท าการสอดปืนฉีดน ้าเช้ือใหผ้า่นคอมดลูก 

4.10 เม่ือหลอดฉีดน ้ าเช้ือผา่นคอมดลูกเขา้ไปในตวัมดลูก ใชน้ิ้วสัมผสัปลายปืนฉีดน ้ าเช้ือใน
ตวัมดลูก ส่วนหนา้ของคอมดลูกดา้นใน (internal os of cervix) ยื่นปลายหลอดเขา้ไปในตวั
มดลูกประมาณ 1 เซนติเมตร ท าการฉีดน ้ าเช้ือโดยการดนัแกนไส้ในปืนฉีดน ้ าเช้ือให้หมด 
หรือสามารถฉีดน ้าเช้ือประมาณ  2 ใน 3 ส่วนท่ีช่องคอมดลูกก็ได ้

4.11 เม่ือผสมเทียมเสร็จ ท าการถอดมือออกจากทวารพร้อมถอยหลอดฉีดน ้ าเช้ือออกจากช่อง
คลอด โดยมีถุงพลาสติกบางท่ีหุ้มอยู่ออกมาดว้ย ถอดถุงมือลดวงแหวนท่ีล๊อคพลาติกชีท 
ออกแลว้ดึงพลาสติกชีทออกจากตวัหลอดฉีดน ้ าเช้ือ โดยจะมีหลอดน ้ าเช้ือติดอยูส่่วนปลาย
ของพลาสติกชีท 

4.12 ท าการตรวจสอบช่ือพ่อพนัธ์ุท่ีหลอดน ้ าเช้ือและท าการลงบนัทึกในสมุดบนัทึกการผสม
เทียม บตัรประจ าตวัโค หรือการ์ดผสมเทียมโค ณ ฟาร์มเกษตรกร  ท าการบนัทึกวนัผสม  
ช่ือพอ่พนัธ์ุ ช่ือผูผ้สมเทียม 

4.13 เก็บพลาสติกชีท หลอดน ้ าเช้ือ ถุงมือลว้งทิ้งลงขยะ ท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ผสม
เทียมเก็บอุปกรณ์ในท่ีเก็บอุปกรณ์การผสมเทียม แลว้ท าความสะอาดรองเทา้บู๊ทและตวัผู ้
ผสมเทียมใหส้ะอาดก่อนเดินทางไปผสมเทียมในฟาร์ม ต่อไป 
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ภาพที ่6.10 การจบัคอมดลูกขณะสอดปืนฉีดน ้าเช้ือผา่นคอมดลูก (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

 

ภาพที ่6.11 ลกัษณะการสอดปืนฉีดน ้าเช้ือเขา้ช่องคอมดลูก (external os cervix) (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ภาพที ่6.12 ต าแหน่งการฉีดน ้าเช้ือบริเวณตวัมดลูก (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

 
 

ภาพที ่6.13 ต าแหน่งการฉีดน ้าเช้ือท่ีไม่ถูกตอ้ง (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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5. การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ผสมเทยีม 

 

ปัญหาการผสมไม่ติดอีกเหตุหน่ึง คือเทคนิคการผสมเทียมไม่ดีท่ีพบส่วนมากได้แก่อุปกรณ์
ผสมเทียมสกปรก ซ่ึงเม่ือน าไปใชท้  าการผสมเทียมก็เป็นการน าเช้ือโรคเขา้สู่มดลูก ส่งผลให้มดลูกเกิด
การอกัเสบเป็นหนอง ส่งผลให้ผสมไม่ติด  ดังนั้นการเพิ่มอตัราการผสมติดให้สูงข้ึน หรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผสมเทียมนั้นจ าเป็นตอ้งดูแลรักษาอุปกรณ์ผสมเทียมให้ถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัเป็นการ
ประหยดัตน้ทุนในการท่ีซ้ืออุปกรณ์ผสมเทียมใหม่ เน่ืองจากช ารุดจากการเก็บรักษาท่ีไม่ถูกตอ้งอีกดว้ย 
อุปกรณ์การผสมเทียมท่ีควรท าความเขา้ใจในวธีิการใชแ้ละเก็บรักษามีดงัน้ี  

 

5.1 ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวและถังบรรจุน า้เช้ือแช่แข็ง 

     น ้าเช้ือแช่แขง็จ าเป็นท่ีตอ้งเก็บรักษาไวใ้นถงัเก็บน ้าเช้ือท่ีมีไนโตรเจนเหลวท่วมหลอดน ้ าเช้ือ
อยูเ่สมอ ดงันั้นจึงควรท่ีจะรู้จกัส่วนประกอบและการท างานของถงัไนโตรเจนเหลวและถงัน ้ าเช้ือแช่แข็ง 
ถงับรรจุน ้ าเช้ือแช่แข็งและถงับรรจุไนโตรเจนเหลวนั้น มีส่วนประกอบและการท างานคลา้ยคลึงกนัจะ
ต่างกนับา้งก็เล็กน้อย คือส่วนปากของถงัเก็บน ้ าเช้ือมกัจะกวา้งกว่าถงับรรจุไนโตรเจนเหลวทั้งน้ีเพื่อ
ความสะดวกในการใชง้าน ส่วนปากของถงัเก็บน ้ าเช้ือจะมีรอยบากไวเ้ป็นร่องไวส้ าหรับแขวนกา้นเก็บ
กระบอกน ้าเช้ือ และท่ีแกนของฝาถงัซ่ึงส่วนใหญ่จะท าดว้ยโฟม และมีร่องไวเ้พื่อบงัคบัไม่ให้กา้นแคนิ-

สเตอร์เคล่ือนท่ีไปมาได้ อย่างไรก็ตามมีถังของบางบริษทัท่ีเป็นได้ทั้ งถงับรรจุน ้ าเช้ือและถังบรรจุ
ไนโตรเจนเหลว 

ลกัษณะของถงับรรจุน ้าเช้ือแช่แขง็ และถงับรรจุไนโตเจนเหลว เป็นถงัสองชั้น ระหวา่งชั้นนอก
และชั้นในจะมีสารใยแกว้สังเคราะห์ ซ่ึงเป็นฉนวนความร้อนอดัแน่นพกั้นอยู ่ระหวา่งถงัชั้นนอกและถงั
ชั้นใน มีลกัษณะเป็นสุญญากาศเพื่อไม่ให้ความร้อนผ่านเขา้ไปถึงถงัชั้นในได ้ปากถงัชั้นนอกและถงั
ชั้นในจะเช่ือมต่อกนัดว้ยไฟเบอร์แข็ง ซ่ึงเป็นฉนวนความร้อนท่ีมีความเหนียวทนทานต่อการเปล่ียน 
แปลงของอุณหภูมิ นอกจากน้ียงัใชก้าววิทยาศาสตร์เช่ือมติดอีกชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัมิให้ความร้อนจาก
ภายนอกผ่านลงไปถึงชั้นในได้ ส าหรับฝาปิดถงัโดยทัว่ไปท าด้วยโฟม เหมือนกนัหมดทุกถงัเพื่อกนั
ความร้อนแต่จุดอ่อนของถงัจะอยูท่ี่ส่วนคอของถงั โดยมกัพบจุดร่ัวท่ีบริเวณคอถงั 

กา้นแคนนีสเตอร์ จะเป็นกา้นยาว มีปลายดา้นหน่ึงส าหรับคลอ้งกบัคอถงัปลายอีกดา้นหน่ึงเป็น
กระบอกส าหรับบรรจุน ้าเช้ือเพื่อแช่ลงในไนโตรเจนเหลว ส่วนท่ีมกัมีปัญหาไดแ้ก่ กา้นยาวซ่ึงคลอ้งกบั
ปากถงัมกัจะหักกา้นยาวน้ีจะมีส่วนท่ีเป็นไฟเบอร์กั้นระหวา่งดา้นบนซ่ึงใช้คลอ้งกบัปากถงัดา้นล่างซ่ึง
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แช่อยู่ในไนโตรเจนเหลว เพื่อป้องกนัไม่ให้ความร้อนเขา้มาตามกา้นไฟเบอร์ ดงันั้นในกรณีกา้นแคน-    
นีสเตอร์หกั สามารถใชล้วดผกูตวัแคนนีสเตอร์แทนเน่ืองจากลวดไม่เป็นฉนวนความร้อน ท าให้ความ
ร้อนจากภายนอก ถ่ายเทเข้าสู่ถังทางลวดท่ีผูกน้ีไนโตรเจนเหลวจึงระเหยเร็วกว่าปกติ เป็นเหตุให้
ส้ินเปลืองไนโตรเจนเหลวมากข้ึน 

ส่วนฝาถงัมีแกนท่ีท าดว้ยโฟมยื่นไปในส่วนคอถงั ซ่ึงแกนโฟมมกัหกัไดง่้ายส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่สะดวก และไม่ระมดัระวงัในการปิดและ เปิดฝาถงั หรือปิดไม่สนิท ดงันั้นก่อนท่ีจะปิดฝาถงั
ควรดูกา้นแคนนีสเตอร์ อยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งเสียก่อนทุกคร้ัง 

ส่วนก้นถงัจะมีแป้นโลหะเป็นตวัล็อคให้แคนนีสเตอร์อยู่กบัท่ีไม่แกว่งไปมา ดงันั้นจึงควร 
แขวนแคนนีสเตอร์ให้เขา้ท่ีจะท าให้ปิดเปิดฝาไดง่้าย กรวยของกา้นแคนนีสเตอร์ ส าหรับใส่น ้ าเช้ือเพื่อ
แช่ลงในไนโตรเจนเหลว ส่วนใหญ่มกัจะท าดว้ยโลหะเป็นทรงกระบอกทางดา้นล่างของกรวยเจาะรูไว้
ให้ไนโตรเจนเหลวไหลออกและเขา้ไดส้ะดวก ปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนคือ กระบอกบรรจุน ้ าเช้ือ ลอยหลุด
ออกจากแคนนีสเตอร์ลงไปอยูก่น้ถงัท าใหสู้ญเสียน ้าเช้ือจ านวนมากและถา้กระบอกบรรจุน ้าเช้ือขวางใน
ท่ีล็อคแคนนีสเตอร์ แลว้จะท าใหแ้ขวนแคนนีสเตอร์ ใหเ้ขา้ท่ีไดย้ากและเป็นเหตุท าใหปิ้ดฝาไม่สนิท 

สาเหตุท่ีท าใหก้ระบอกบรรจุหลอดน ้าเช้ือ ลอยและตกไปอยูก่น้ถงัเน่ืองจากกวา่ในขณะท าการ
ถ่ายน ้าเช้ือจากถงัสตอ็คไปใส่ถงัสนามนั้น เจา้หนา้ท่ีอาจจะไม่ระมดัระวงัโดยยกแคนนีสเตอร์ สูงข้ึนมาก
เกินกวา่ปากถงัใหไ้นโตรเจนเหลวระเหยออกไปไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือ ใชเ้วลานานในการยา้ยถ่ายน ้าเช้ือ 
มีผลท าใหไ้นโตรเจนเหลวท่ีอยูใ่น Goblet ลดลงท าใหก้ระบอกบรรจุน ้าเช้ือเบาข้ึน เวลาจุ่มแคนนีสเตอร์ 
กลบัลงในถงั กระบอกบรรจุน ้าเช้ือ จะลอยออกมานอกแคนนีสเตอร์  และตะแครงจมลงกน้ถงัซ่ึงมี
วธีิแกไ้ขคือ 

1. ถา้ในแต่ละแคนนีสเตอร์ มีกระบอกเก็บน ้าเช้ือ บรรจุอยูเ่พียงอนัเดียวทุกคร้ังเวลาจุ่มแคน- 

นีสเตอร์ ลงสู่กน้ถงัใหห้าไมเ้ล็กๆ และยาว กดกระบอกเก็บน ้าเช้ือ ตามลงไปดว้ยจนกระทัง่ระดบัของ
ไนโตรเจนเหลวท่วมปากกระบอกเก็บน ้าเช้ือ แลว้จึงดึงไมอ้อก 

2. ใชว้ธีิผกูกระบอกเก็บน ้าเช้ือติดกบัแคนนีสเตอร์ โดยเจาะรูตรงส่วนบนของกระบอกเก็บ
น ้าเช้ือและแคนนีสเตอร์ แลว้ใชล้วดเล็กๆ ผกูติดกนัไว ้

3. ในกรณีแคนนีสเตอร์ นั้นมีกระบอกเก็บน ้าเช้ือเล็กๆ หลายอนัควรจะหากระบอกเก็บน ้ าเช้ือ
เปล่าๆขนาดเล็กมาใส่อดัลงไปในแคนนีสเตอร์จนแน่น จะช่วยไม่ใหก้ระบอกเก็บน ้าเช้ือ ท่ีมีน ้าเช้ือลอย
ข้ึนมาได ้
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ไม่ควรเก็บน ้าเช้ือโดยการเอากระบอกเก็บน ้ าเช้ือออกแลว้ใส่น ้ าเช้ือลงในแคนนีสเตอร์ โดยตรง
ทั้งน้ีเพราะในการยา้ยถ่ายน ้ าเช้ือจากถงัเก็บจ าเป็นตอ้งยกแคนนีสเตอร์ข้ึนมาอยูใ่นระดบัปากถงัไนโตร- 
เจนเหลวจะไหลออกหมดจากแคนนีสเตอร์ (ท่ีมีรูท่ีกน้) ท าให้ไม่มีไนโตรเจนเหลวหล่อเล้ียงหลอดน ้ า
เช้ือ ส่งผลใหคุ้ณภาพของน ้าเช้ือลดลงอยา่งมาก 

 

5.2 ข้อควรระวงัในการใช้ถังน า้เช้ือหรือถังไนโตรเจนเหลว 

5.2.1 ควรเก็บถงัน ้าเช้ือหรือถงับรรจุไนโตรเจนเหลวไวท่ี้ร่ม ระวงัอยา่ให้ถูกแดด หรือเก็บ
ไวใ้นมุมท่ีมีอากาศร้อนเพราะจะท าใหไ้นโตรเจนเหลวระเหยมากข้ึน 

5.2.2 ควรเคล่ือนยา้ยถงัโดยการวธีิยกหรือห้ิวถงั และท าการยกและวางอยา่งระมดัระวงัอยา่
ใหก้ระแทกกบัพื้นแรงๆ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดช ารุดเสียหายได ้

5.2.3 ไม่ควรแกวง่ถงัไปมาขณะห้ิวถงั เพราะจะท าให้ส่วนเช่ือมระหวา่งคอถงัท่ีเป็นฉนวน
กบัถงัโลหะชั้นในหลุดหรือร้าว เป็นเหตุใหถ้งัช ารุดเสียหายใชก้ารไม่ได ้

5.2.4 ไม่ควรปล่อยใหถ้งัแหง้ในขณะน าไปเติมไนโตรเจนเหลว ควรมีไนโตรเจนเหลวคา้ง
อยูอ่ยา่งนอ้ย 2 ลิตรและควรวางแผนการเบิกไนโตรเจนเหลวไวล่้วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 

5.2.5 ถา้หากถงัแห้งห้ามเติมไนโตรเจนเหลวลงไปทนัทีทนัใดควรตกัไนโตรเจนเหลวใส่
กระบอกตวงหรือกระบอกเก็บน ้ าเช้ือวางไวท่ี้กน้ถงัประมาณ 6 คร้ัง ทิ้งไวใ้ห้ถงัปรับสภาพดีแลว้จึงค่อย
เติมไนโตรเจนเหลวผา่นกรวยกา้นยาวอยา่ใหไ้นโตรเจน เหลวกระทบกบัคอถงัโดยตรง 

5.2.6 ถา้เป็นถงับรรจุน ้ าเช้ือตอ้งคอยเติมไนโตรเจนเหลวให้ท่วมหลอดน ้ าเช้ือตลอดเวลา
แต่ไม่ใหเ้กินระดบัคอถงัส่วนล่าง (อยา่ใหล้น้ถึงปากถงัขณะปิดผา) 

5.2.7 หมัน่ตรวจดูสภาพถงัอยูเ่สมอ ถา้ระดบัไนโตรเจนเหลวลดลงผิดปกติ หรือมีหยดน ้ า
เกาะอยู่รอบๆ ผิวนอกขอบถงั แสดงว่าถงัเร่ิมเส่ือมคุณภาพหรือเกิดการช ารุดควรตรวจสอบสภาพถงั
ทนัที 

5.2.8 ไม่ควรเปิดถงับ่อยคร้ังโดยไม่จ  าเป็น เน่ืองจากท าให้ไนโตรเจนเหลวระเหยหมดก่อน
ระยะเวลาอนัสมควร และควรเก็บถงัไวใ้นท่ีท่ีเด็กไม่สามารถน ามาเล่นได ้

 

5.3 การจัดเกบ็ระบบการเกบ็รักษาน า้เช้ือ 

     การจดัระบบในการเก็บรักษาน ้ าเช้ือมีความส าคญัอยา่งมาก เพราะจะช่วยให้การท างานได้
สะดวกไม่เกิดความผดิพลาดใดๆ โดยปกติถงัเก็บน ้ าเช้ือทัว่ๆ ไปจะมีแคนนีสเตอร์อยูป่ระมาณ 6 อนั ซ่ึง
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เท่ากบัสามารถเก็บน ้ าเช้ือพ่อโคและกระบือได ้6 ตวั แต่ถา้บางหน่วยงานมีจ านวนของน ้ าเช้ือพ่อโคมาก
สามารถเก็บน ้ าเช้ือไดม้ากกว่าหน่ึงตวัต่อแคนนีสเตอร์ โดยการใช้กระดาษแข็งท่ีตดัให้มีขนาดเท่าเส้น 
ผา่ศูนยก์ลางของกระบอกเก็บน ้าเช้ือ แบ่งท่ีใหเ้ก็บน ้าเช้ือรวมกนัได ้หรือใชก้ระบอกเก็บน ้ าเช้ือขนาดเล็ก
ท่ีมีสีต่างกนัหลายๆ อนัใส่ไวใ้นกระบอกเก็บน ้ าเช้ือใหญ่ โดยท่ีปลายดา้นบนของแคนนีสเตอร์ (ท่ีปาก
ถงั) มีห่วงแขวนป้ายช่ือหรือตดักระดาษแข็ง เทปกระดาษเขียนระบุไวว้า่ในกา้นนั้นๆ  เก็บน ้ าเช้ือพ่อ
พนัธ์ุ หมายเลขพนัธ์ุ เพื่อง่ายและสะดวกในการหยบิมาใชง้าน  

 

 

 

 

ภาพที ่6.14 ลกัษณะของถงัไนโตรเจนเหลวและอุณหภูมิภายในถงั โดยท่ีหลอดน ้าเช้ือตอ้งแช่ใน
ไนโตรเจน เหลวตลอดเวลา (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

 

5.4 การใช้น า้เช้ือแช่แข็ง 

     การผสมไม่ติดอนัเน่ืองมาจากน ้าเช้ือท่ีใชผ้สมเทียมมีสาเหตุหลายประการทั้งจากเทคนิคของ
ผูใ้ชน้ ้ าเช้ือเพื่อท าการผสมเทียมและจากน ้ าเช้ือท่ีใชผ้สมกบัโคตวัเมียทั้งสองกรณีน้ีไม่สามารถแยกจาก
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กนัได้โดยเด็ดขาดหรือเลือกปฏิบติัให้ถูกต้องเป็นกรณี เพราะมีผลต่อเน่ืองกันอนัท่ีจริงแล้วคุณภาพ
น ้าเช้ือและเทคนิคของผูน้ าการผสมเทียมเป็นปัจจยัสองประการในหลายๆ  

ดงันั้นการผสมไม่ติดอนัเน่ืองมาจากน ้าเช้ือเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงในหลายๆ ปัจจยัซ่ึงผูท้  าการผสม
เทียมตอ้งค านึงถึงส่วนสาเหตุโดยตรงท่ีท าให้เกิดการผสมไม่ติดอนัเน่ืองมาจากน ้ าเช้ือท่ีใชผ้สมเทียมมี
ดงัน้ี 

  น า้เช้ือทีใ่ช้เส่ือมคุณภาพ การเก็บรักษาท่ีถูกตอ้งควรเก็บน ้ าเช้ือไวใ้นไนโตรเจนเหลว
อุณหภูมิ –196 องศาเซลเซียสตลอดเวลาไม่ควรปล่อยให้ถงัแห้ง เติมไนโตรเจนเหลวให้ถึงคอถงัอยู่
เสมอและสังเกตปริมาณการเติมในแต่ละคร้ังวา่มากผิดปกติหรือไม่สัมพนัธ์กบัการเปิดและปิดฝาถงัใช้
งานหรือไม่ ตลอดจนส ารวจปริมาณไนโตรเจนเหลวท่ีมีส ารองเสมอ วดัระดบัไนโตรเจนเหลวเป็น
ประจ าจะช่วยใหท้ราบถึงความผดิปกติของถงั และหาทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว เพราะจะไม่สามารถแกไ้ข
ผลท่ีมีต่อคุณภาพน ้าเช้ือไดห้ากพบความผดิพลาดแลว้สังเกต ความเปล่ียนแปลงภายนอกถงัอนัเน่ืองมาก
จากถงัเส่ือมสภาพ เช่นหยดน ้ าแข็งเกาะบริเวณปากถงั คอถงั ตะเข็บ หรือมีสนิมข้ึนตามตะเข็บ มีรอยร่ัว
รอยปริ บริเวณดา้นในคอถงัเป็นตน้ 

 หลอดน า้เช้ือเส่ือมสภาพ หลอดน ้าเช้ือแช่แขง็เส่ือมสภาพจากสาเหตุ เช่น น ้าแขง็จบั
เป็นคราบฝ้าท่ีปลายดา้นบนของหลอดหรือจบัติดแน่นบริเวณส่วนกลางของหลอดหรือปลายดา้นล่างท่ี
ติดกบั goblet สภาพเช่นน้ีเกิดจากการปล่อยใหไ้นโตรเจนเหลว แหง้ในระดบัต่างๆ กนัแลว้เติม
ไนโตรเจนเหลวลงไปใหม่อีกน ้าเช้ือท่ีกล่าวมาน้ีจะเส่ือมสภาพแลว้ไม่ควรน าไปใชง้าน 

 การละลายน า้เช้ือไม่ถูกวธีิ ไม่ควรน าน ้าเช้ือแช่แขง็ออกมาสัมผสัอากาศนานเกิน 3 

วนิาที หา้มท าละลายน ้าเช้ือโดยวธีิโบกไปมาในอากาศ ใชมื้อป่ันหลอดน ้าเช้ือ ซุกหลอดน ้าเช้ือไวใ้ต้
แขน ใชเ้ส้ือผา้หรือกระดาษทิชชูเช็ดหลอดน ้าเช้ือแทนการละลาย หรือฉีดน ้าเช้ือเขา้ไปในมดลูกโดยไม่
ท าละลาย หากไม่มีกระติกบรรจุน ้าอุ่น หรือไม่สามารถหาน ้าอุ่นไดใ้หใ้ชน้ ้าสะอาดท่ีมีอุณหภูมิปกติ เช่น
น ้าด่ืม หรือน ้าสะอาดในฟาร์มเกษตรกรมาใชแ้ทน หลงัจากท าละลายแลว้ควรเช็ดหลอดน ้าเช้ือใหแ้หง้
ก่อนน ามาใส่ปืนฉีดน ้าเช้ือ ระยะเวลาในการเตรียมน ้าเช้ือและฉีดน ้าเช้ือไม่ควรเกิน 15 นาที น ้าเช้ือท่ีผา่น
การท าละลายแลว้หา้มน ากลบัไปแช่ถงัเก็บน ้าเช้ือ 

 การเคลือ่นย้ายน า้เช้ือแช่แข็ง การยา้ยน ้ าเช้ือไปมาหลายคร้ังท าให้น ้ าเช้ือเส่ือมคุณภาพ
เน่ืองจากท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของหลอดน ้ าเช้ือ น ้ าเช้ือท่ีน าออกไปปฏิบติังานแลว้ไม่ได้
ใชไ้ม่ควรน ากลบัคืนลงถงัสตอ๊กใหญ่อีก หากจ าเป็นตอ้งน ากลบัคืนถงัใหญ่ ควรเก็บแยกในบรรจุน ้ าเช้ือ
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เพื่อแช่ลงในไนโตรเจนเหลว เล็กๆ ไม่ควรให้ปะปนกับน ้ าเช้ือเดิมและควรน ามาใช้ก่อนในการ
ปฏิบติังานคร้ังต่อไป ฉะนั้นควรน าน ้าเช้ือแช่แขง็ออกไปปฏิบติังานในจ านวนท่ีพอเหมาะตอ้งการ  

 การปนเป้ือนจุลินทรีย์ของน ้าเช้ือ เน่ืองจากจุลินทรียใ์นน ้ าเช้ือมีทั้งชนิดท่ีไม่ก่อให้เกิดโรค
และชนิดท่ีเป็นสาเหตุการผสมติดยาก หรือผสมไม่ติด แทง้ลูก ลูกตายในทอ้ง เป็นตน้ สาเหตุมาจากพ่อ
โคท่ีให้น ้ าเช้ือเป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรคท่ีสามารถผ่านทางน ้ าเช้ือได้ หรือจากกรรมวิธีการผลิต
น ้าเช้ือท่ีไม่สะอาด เช่น ตวัล่อท่ีไม่ไดท้  าความสะอาด ภาชนะและอุปกรณ์รีดเก็บน ้ าเช้ือท่ีไม่ผา่นการฆ่า
เช้ือ พอ่โคท่ีใชรี้ดเก็บน ้าเช้ือเพื่อผสมเทียมจะตอ้งมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นพาหะของโรค และจะตอ้งไม่
น าไปผสมตามธรรมชาติเพราะอาจติดโรคมาจากตวัเมียท่ีเป็นโรค และพ่อโคจะเป็นพาหะน าโรคไปยงั
ตวัเมียอ่ืนๆ ท่ีน ามาผสมตามธรรมชาติอีกต่อหน่ึงหรือถ่ายทอดเช้ือโรคติดต่อโดยผ่านทางน ้ าเช้ือท่ีรีด
เก็บเพื่อผสมเทียบ โรคติดต่อท่ีผา่นทางน ้าเช้ือไดมี้  

 

5.5 ปืนฉีดน า้เช้ือ พลาสติกซีทและกระบอกเกบ็  
     เป็นอุปกรณ์ผสมเทียมท่ีมีความส าคญัส าหรับงานผสมเทียม ซ่ึงผูป้ฏิบติัส่วนมากละเลยใน

การเอาใจใส่ ดงันั้นควรมีการลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าสบู่หรือผงชกัฟอก เช็ดลา้งเอาคราบสกปรกออก
ทั้งส่วนดา้นนอกและดา้นในใหม้ากท่ีสุด และเช็ดดว้ยแอลกอฮอลอี์กคร้ัง พลาสติกชีสควรห่อพลาสติก 
ไม่ควรเปิดกวา้ง ควรจะตดัเฉียงเพียงขา้งเดียว และเม่ือใชเ้สร็จแลว้ควรจะพบัส่วนเกินลงปิดรอยตดัไว ้
พร้อมกบัใชย้างรัดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อป้องกนัไม่ให้ฝุ่ นละอองเขา้ไปได ้

กระบอก เก็บและฝาปิดควรผึ่งไวใ้ห้แห้งก่อนน าไปใชทุ้กคร้ัง ในการปฏิบติังานผสมเทียมควร
เก็บรักษาปืนฉีดน ้าเช้ือในกระบอกเก็บตลอดเวลา เพราะมีโอกาสปนเป้ือนส่ิงสกปรก ฝุ่ นละออง ซ่ึงเป็น
สาเหตุท่ีท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารผสมติด  

 

5.6 ถุงมือล้วงตรวจทวารหนัก 

      ถุงมือมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการผสมเทียม เพื่อป้องกนัการติดเช้ือจากสัตวสู่์คนหรือจาก
คนสู่สัตว ์ก่อนใชค้วรตรวจเช็คสภาพถุงมือใหเ้รียบร้อย การสวมถุงมือนั้นควรสวมดว้ยมือท่ีแหง้จะท า
ใหส้วมไดง่้าย ขอ้ส าคญัคืออยา่สวมถุงมือจนสุดปลายถุงเพราะจะท าใหแ้ตกตรงตะเข็บไดง่้ายมากเวลา
เร่ิมสวม ควรจะสวมใหป้ลายน้ิวห่างจากปลายถุงมือประมาณ 1 เซนติเมตร เวลาลว้งปลายถุงมือจะพบั
ลงท าใหแ้ตกยาก และก่อนจะลว้งควรจะจุ่มมือท่ีสวมถุงแลว้ลงไปในถงัน ้าถึงระดบัขอ้ศอกเพื่อเป็นการ
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หล่อล่ืน ป้องกนัไม่ให้โคเจบ็ปวดขณะท าการลว้งมากนกั แต่ถา้ใชส้ารหล่อล่ืน หรือแป้งเปียกชนิดใดก็
ได ้ไม่ควรไปใชก้บัโคตวัอ่ืนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการติดโรคไปสู่โคตวัอ่ืนๆ  

 

5.7 กรรไกร 

ควรหมัน่ท าความสะอาดให้สะอาดอยูเ่สมอก่อนน าออกติดตวัไปทุกคร้ัง และการตดัปลาย
หลอดนั้นควรจะตดับริเวณปลายหลอดส่วนท่ีเป็นช่องวา่งตอ้งระมดัระวงั อยา่ใหก้รรไกรไปแตะตอ้ง
ส่วนท่ีมีน ้าเช้ือบรรจุอยูโ่ดยเด็ดขาด เพราะจะท าใหเ้กิดการติดเช้ือได ้ซ่ึงจะเป็นสาเหตุท าใหต้วัเช้ือ
อ่อนแอหรือตายไดง่้ายข้ึน เป็นผลใหเ้กิดการผสมไม่ติดหรือเปอร์เซ็นตก์ารผสมติดลดลงได ้

 

5.8 รองเท้าบู๊ทและผ้ากนัเป้ือน 

      อุปกรณ์การผสมเทียม 2 อย่างน้ีมีความส าคญัมากและจ าเป็นต้องใช้อย่างยิ่งส าหรับ
เจา้หน้าท่ีผสมเทียมท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาดีแลว้ เพราะมีส่วนส าคญัมากในการปฏิบติังาน คือป้องกนั
ความสกปรกท่ีเกิดจากอุจาระและปัสสาวะไดอ้ยา่งดี เม่ือปฏิบติังานเสร็จแต่ละคร้ังแลว้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งท าความสะอาดด้วยน ้ าและสบู่ให้เรียบร้อยหมดจดก่อนท่ีจะเดินทางไปปฏิบติังานท่ีฟาร์มอ่ืน
ต่อไป เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้การน าเช้ือโรคไปแพร่กระจายยงัแหล่งอ่ืนๆ ต่อไปเป็นการตดัวงจรของ
ระบาดวิทยาขั้นตอนหน่ึง ซ่ึงนบัวา่เป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับเจา้หน้าท่ีผสมเทียมโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคในบริเวณท่ีเป็นเขตปฏิบติัการ ตอ้งเขม้งวดกวดขนัเป็นพิเศษชนิดท่ี
พลาดไม่ได้เลย เม่ือเสร็จภารกิจประจ าวนัแล้วจะต้องท าความสะอาดรองเท้าบู๊ทและผา้กนัเป้ือนท่ี
ส านกังานอีกคร้ังอย่างหมดจด เสร็จแลว้จึงน าไปแช่ไวใ้นอ่างน ้ ายาฆ่าเช้ือ ซ่ึงมีระดบัน ้ าสูงขนาดคร่ึง
แขง้รองเทา้ทิ้งไวห้น่ึงคืนแลว้จึงน าไปผึ่งไวใ้ห้สะเด็ดน ้ าในท่ีส าหรับตากรองเทา้บู๊ทและท่ีแขวนผา้กนั
เป้ือนท่ีจดัไวเ้ฉพาะ 

 

5.9 น า้ยาฆ่าเช้ือ 

     ควรมียาฆ่าเช้ือเสมอเม่ือออกปฏิบติังาน โดยทัว่ไปนิยมใชน้ ้ ายาเดทตอล (dettol) ละลายน ้ า
ในอตัราส่วน 1:100 จะไดผ้ลในการท าลายเป็นอยา่งดี นอกจากนั้นน ้ายาฆ่าเช้ือชนิดอ่ืนๆ เช่น ซานนีต๊าส 
(ยาดบักล่ินซ่ึงใชใ้นอตัราส่วน 1:500 ไดผ้ลดี, ราคาถูกและหาไดง่้าย) 
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ปฏิบัตกิารที่ 6 

 

เร่ือง เทคนิคการลว้งตรวจผา่นทางทวารหนกั  รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะในการลว้งตรวจระบบสืบพนัธ์ุโค 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. แม่โค 

2. ถุงมือลว้งตรวจ 

3. เจลหล่อล่ืน 

4. รองเทา้บูทและผา้กนัเป้ือน 

 

วธีิการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มนกัศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม 

2. ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการลว้งตรวจระบบสืบพนัธ์ุโค ทางทวารหนกัโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

2.1 การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการลว้งผา่นทางทวารหนกั 

2.2 ขั้นตอนการลว้งตรวจ มีขั้นตอนดงัน้ี  
2.2.1 น าสัตวท่ี์จะท าการลว้งตรวจหรือผสมเทียมเขา้ซองบงัคบั 

2.2.2 ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมรองเทา้บูท ผา้กนัเป้ือนและถุงมือให้เรียบร้อย ในการสวม
ถุงมือ จะสวมถุงมือกบัแขนขา้งซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่ท่ีจะใช้มือขา้งไหนล้วงตรวจ และถ้าเป็นถุงมือ
พลาสติก หลงัจากสวมถุงมือแลว้ ควรใส่น ้าลงไปในถุงมือเล็กนอ้ย เพื่อใหมื้อแนบกระชบักบัถุงมือ  

2.2.3 ผูท้  าการลว้งทาส่ิงหล่อล่ืนเช่น สบู่ หรือพาราฟินเหลว บนถุงมือด้านนอก ส่ิง
หล่ออ่ืน อาจเป็นสบู่ก็ได ้เพื่อขณะลว้งจะไดไ้ม่สร้างความเจบ็ปวดใหก้บัสัตวม์ากนกั  

2.2.4 ผูช่้วยหรือเจา้ของสัตวช่์วยจบัปลายหางของโคไว ้โดยให้ดึงปลายหางไปขา้งใด
ขา้งหน่ึงเพื่อโคจะไดไ้ม่แกว่งหางรบกวนขณะท าการลว้งตรวจ ในการเขา้หาโค ควรเอียงขา้งเขา้หา
ดา้นหลงัของตวัโคเพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายจากการถูกโคเตะ 
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 2.2.5 จากนั้นใช้มือท่ีสวมถุงมือค่อยๆ แตะบริเวณก้นของโค เพื่อให้โครู้ตวัก่อน
จากนั้นเล่ือนมือมาสู่ปากทวารหนกั ค่อยๆ สอดน้ิวทีละน้ิวผา่นทวารหนกัและดนัมือผา่นทวารหนกัเขา้
ไปแรกๆ โคจะฝืนไม่ยอมใหมื้อผา่น โดยเกร็งกลา้มเน้ือหูรูดท่ีทวารหนกัในขณะท่ีโคเกร็งอยา่ใชแ้รงดนั
มือเพื่อสอดมือผา่นเขา้ไป เม่ือโคลดความเกร็งจึงสอดมือผา่นเขา้ไป 

2.2.6 เม่ือสอดมือผา่นทวารหนกัไปถึงล าไส้ใหญ่ส่วน rectum แลว้ท าการลว้งอุจจาระ
ออกให้หมด ไม่ควรดึงมือออกจากทวารหนกั แต่ถา้ลมเขา้ไปในล าไส้และล าไส้เกิดการพองลมแลว้วิธี
ไล่ลมออกท าไดโ้ดยการลว้ง มือผา่นล าไส้เขา้ไปใหลึ้ก จากนั้นหงายผา่มือข้ึนและค่อยๆ ดึงมือกลบั โดย
ให้น้ิวมือสัมผสักบัผนงัล าไส้ดา้นบนเบาๆ จะท าให้โคเกิดการเบ่งไล่ลมออกมาได ้หรือถา้ลมเขา้ไปใน
ล าไส้ไม่มากนกั 

2.2.7 ท าการตรวจอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุจากดา้นนอกไปดา้นใน ดงัน้ี 

         Vagina, cervix, uterus และ ovary 

3. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ปฏิบัตกิารที่ 7 

 

เร่ือง เทคนิคการผสมเทียมโค  รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะในการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการผสมเทียม 

2. มีทกัษะในการสอดปืนผสมเทียม 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. แม่โค 

2. อุปกรณ์ผสมเทียม 

3. ถงัไนโตรเจนเหลวและน ้าเช้ือแช่แขง็ 

4. ถุงมือลว้งตรวจ 

5. เจลหล่อล่ืน 

6. รองเทา้บูทและผา้กนัเป้ือน 

 

วธีิการศึกษา 

ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการเทคนิคการผสมเทียมโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

1. การละลายน ้าเช้ือแช่แขง็และการเตรียมอุปกรณ์การผสมเทียม 

1.1 เตรียมน ้าอุ่นในกระติกท่ีมีอุณหภูมิท่ี 37o ซ โดยใชป้รอทวดัอุณหภูมิ  
1.2 เตรียมตวัโคใหพ้ร้อม ตรวจเช็ควา่โคเป็นสัดจริงโดยวธีิลว้งตรวจทางทวารหนกั ท าการ

ตรวจการแขง็เกร็งตวัของมดลูก สังเกตลกัษณะเมือกใสเหนียว ช่องคลอดบวม  
1.3 ท าการซกัประวติัโคโดยละเอียดเช่น วนัคลอด วนัผสมในรอบก่อน อาการการเป็นสัด

ยนืน่ิงของแม่โค  
1.4 เลือกน ้าเช้ือพอ่พนัธ์ุใหเ้หมาะสมในการผสมเทียม 

1.5 หยิบหลอดน ้ าเช้ือจากถงัเก็บน ้ าเช้ือแช่แข็ง โดยยกกระบอกบรรจุน ้ าเช้ือ (canister) ท่ีมี
น ้าเช้ือของพอ่พนัธ์ุท่ีตอ้งการข้ึน โดยให้ความสูงปลายหลอดน ้ าเช้ืออยูใ่นส่วนคอของ
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ถงั และมีไอของไนโตรเจนเหลวลอยคลุมอยู่ ใช้ปากคีบคีบหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งท่ี
ตอ้งการจาก canister ใส่กระติกน ้ าอุ่นอุณหภูมิ 37o 

C โดยเร็วท่ีสุด (ไม่ควรเกิน 15 
วนิาที) 

1.6 ท าการละลายน ้าเช้ือ (thawing) หลงัใส่หลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งลงกระติกน ้ าอุ่นนาน 15-30 
วินาที โดยให้วางหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งดา้นปลายปิดลงในกระติกน ้ าอุ่น ระดบัน ้ าสูง
ท่วมหลอดอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ส่วนและตอ้งไม่ใหน้ ้าท่วมปลายหลอดน ้าเช้ือแช่แขง็ 

1.7  การบรรจุหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งใส่หลอดฉีดน ้ าเช้ือ ใชมื้อหยิบหลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งข้ึน
เช็ดดว้ยผา้แห้งท่ีสะอาด ให้หลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งแห้งและสะอาด ตรวจช่ือพ่อพนัธ์ุท่ี
หลอดอีกคร้ัง  

1.8 สอดหลอดลงปลายหลอดฉีดน ้ าเช้ือ โดยให้ส่วนปลายหลอดน ้ าเช้ือดา้นท่ีมีจุกดา้ยปิด 
(cotton  plug) ใส่เขา้ไปในหลอดฉีดน ้ าเช้ือก่อน ตั้งหลอดฉีดน ้ าเช้ือข้ึนดึงแกนกา้นฉีด
เล่ือนออกให้หลอดน ้ าเช้ือถอยเข้าภายในหลอดฉีดน ้ าเช้ือ โดยให้เหลือส่วนปลาย
หลอดน ้ าเช้ือแช่แข็งพน้กระบอกปืน โดยจะสังเกตเห็นฟองอากาศเคล่ือนอยู่ด้าน
บนสุดของหลอดน ้าเช้ือ 

1.9 การตดัปลายหลอดน ้ าเช้ือ โดยยกปืนฉีดน ้ าเช้ือตั้งข้ึนในระดบัสายตา ใช้กรรไกรท่ี
สะอาดตดัปลายหลอดน ้ าเช้ือท่ีพน้กระบอกฉีดยามาในแนวตั้งฉากกบัหลอดน ้ าเช้ือ 
ตรงต าแหน่งฟองอากาศ 

1.10 น าพลาสติกชีท ท่ีสะอาดและถูกเก็บไวใ้นท่ีสะอาดมาสวมปลายหลอดฉีดน ้ าเช้ือจน
สุดปลายกระบอก โดยสอดปลายพลาสติกชีทผ่านวงแหวนแล้วเล่ือนวงแหวนมา
ปิดล๊อคไวใ้หแ้น่นเพื่อไม่ใหพ้ลาสติกชีทเคล่ือนท่ีเม่ือดนัแป้นของกา้นฉีดน ้าเช้ือ 

1.11 ท าการตรวจสอบการบรรจุน ้ าเช้ือ โดยดนัแป้นของกา้นปืนฉีดน ้ าเช้ือเล็กน้อยให้
เห็นน ้าเช้ือท่ีปลายพลาสติกชีท เพื่อตรวจสอบการไหลของน ้าเช้ือ 

1.12 สวมถุงพลาสติกบาง (sanitary sheath) คลุมกระบอกฉีดน ้ าเช้ือท่ีเตรียมแลว้ โดย
สอดปลายกระบอกฉีดน ้ าเช้ือเขา้ช่องกลางแถบถุงพลาสติก สอดให้ปลายกระบอกฉีด
น ้าเช้ือจนสุดความยาวของถุงพลาสติกบาง น าไปผสมเทียมภายใน 15 นาที  

2. มีทกัษะในการสอดปืนผสมเทียม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 เตรียมตวัผูท้  าการผสมเทียมโค โดยท าความสะอาดแขน มือและเล็บก่อนท าการลว้ง
ทวารหนกัโค  สวมถุงมือลว้ง และหล่อล่ืนถุงมือใหท้ัว่แขน  
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2.2 ผูล้ว้งควรหนัดา้นขา้งเขา้หาโค เพื่อป้องกนัการถูกโคแตะ หลงัจากนั้นสอดมือเขา้ทาง
ทวารโดยท ามือเป็นกรวยเขา้ไปอยา่งน่ิมนวล 

2.3 ท าการลว้งเอาอุจจาระออกจากทวารหนกั หลงัจากนั้นท าการคล าคอมดลูก 

2.4 เช็ดปากช่องคลอดใหแ้หง้และสะอาด โดยใชก้ระดาษหรือผา้แหง้  
2.5 เปิดปากช่องคลอดใหเ้ห็นแคมดา้นในของปากช่องคลอด เพื่อลดการปนเป้ือนเม่ือสอด

ปืนฉีดน ้าเช้ือ 

2.6 สอดปืนฉีดน ้ าเช้ือผสมเทียมท่ีเตรียมไว ้ผ่านช่องคลอดโดยอยา่ให้สัมผสัอุจจาระหรือ
ส่ิงสกปรกท่ีปากช่องคลอด ท าการท่อสอดเฉียงข้ึนท ามุม 35 – 45 องศา เพื่อหลีกเล่ียง
ช่องเปิดกระเพาะปัสสาวะ 

2.7 เม่ือปืนฉีดน ้ าเช้ือผ่านเขา้ไปในช่องคลอดแล้ว ให้ยกปืนฉีดน ้ าเช้ือขนานกบัแนวคอ
มดลูก(ขนานแนวสันหลงัโค) โดยสอดปืนฉีดน ้ าเช้ือไปถึง external os cervix และ
ก าหนดต าแหน่งช่องเปิดคอมดลูก 

2.8 ท าการดึงปลายถุงอนามยั ให้ตึงเพื่อให้ปืนฉีดน ้ าเช้ือทะลุถุงพลาสติกบาง หลงัจากนั้น
ค่อยๆสอดเฉพาะปืนฉีดน ้าเช้ือผา่นคอมมดลูกเขา้ไป 

2.9 ใชมื้อท่ีลว้งทวารหนกั ประคองคอมดลูกต าแหน่ง external os of cervix มาสวมเขา้กบั
ปลายหลอดฉีดน ้าเช้ือ ท าการสอดปืนฉีดน ้าเช้ือใหผ้า่นคอมดลูก 

2.10 เม่ือหลอดฉีดน ้ าเช้ือผ่านคอมดลูกเขา้ไปในตวัมดลูก ใชน้ิ้วสัมผสัปลายปืนฉีดน ้ าเช้ือ
ในตวัมดลูก ส่วนหนา้ของคอมดลูกดา้นใน (internal os of cervix) ยื่นปลายหลอดเขา้
ไปในตวัมดลูกประมาณ 1 เซนติเมตร ท าการฉีดน ้ าเช้ือโดยการดนัแกนไส้ในปืนฉีด
น ้าเช้ือใหห้มด หรือสามารถฉีดน ้าเช้ือประมาณ  2 ใน 3 ส่วนท่ีช่องคอมดลูกก็ได ้

2.11 เม่ือผสมเทียมเสร็จ ท าการถอดมือออกจากทวารพร้อมถอยหลอดฉีดน ้ าเช้ือออกจาก
ช่องคลอด โดยมีถุงพลาสติกบางท่ีหุ้มอยู่ออกมาด้วย ถอดถุงมือลดวงแหวนท่ีล๊อ
คพลาติกชีท ออกแลว้ดึงพลาสติกชีทออกจากตวัหลอดฉีดน ้าเช้ือ  

2.12 ท าการตรวจสอบช่ือพ่อพนัธ์ุท่ีหลอดน ้ าเช้ือและท าการลงบนัทึกในสมุดบนัทึกการ
ผสมเทียม บตัรประจ าตวัโค หรือการ์ดผสมเทียมโค ณ ฟาร์มเกษตรกร  ท าการบนัทึก
วนัผสม  ช่ือพอ่พนัธ์ุ ช่ือผูผ้สมเทียม 

3. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายเทคนิคการลว้งตรวจโคทางทวารหนกั 

2. จงอธิบายเทคนิคการแกไ้ขล าไส้ใหญ่พองลมขณะลว้งตรวจทวารหนกั 

3. จงอธิบายเทคนิคการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการผสมเทียม 

4. จงอธิบายเทคนิคการผสมเทียมโค กระบือ 

5. จงอธิบายวธีิการดูแลรักษาอุปกรณ์การผสมเทียมโค กระบือ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่7 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 7 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ทกัษะในการเจือจางน ้าเช้ือส าหรับการผสมเทียมสุกร 

2. เพื่อใหส้ามารถเตรียมอุปกรณ์การผสมเทียมสุกร 

3. เพื่อใหส้ามารถตรวจการเป็นสัดและก าหนดเวลาการผสมเทียม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการผสมเทียมสุกร 

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. การผสมเทียมสุกร 

2. ประโยชนแ์ละขอ้จ ากดัในการผสมเทียมสุกร 

3. เทคนิคการผสมเทียมสุกร 

4. การเตรียมตวัแม่สุกรท่ีจะท าการผสม 

5. การผสมเทียมดว้ยน ้าเช้ือสดและน ้าเช้ือแช่แขง็ 

6. ขั้นตอนการผสมเทียม 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 7 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 8 เทคนิคการผสมเทียมสุกร 

4. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

5. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมและการน าเสนอ 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การผสมเทียมสุกร 

 

การผสมเทียมในสุกรมีประวติัการท ากนัมานาน ในปัจจุบนัมีประเทศต่างๆ ไดใ้ชก้ารผสมเทียม
ในสุกรอยา่งมากข้ึน โดยพบมากกวา่ 34 ประเทศทัว่โลก และมีสุกรทัว่โลกมากกวา่ 7 ลา้นตวัท่ีใชก้าร
ผสมเทียม ในยุโรปการพฒันาการผสมเทียมในสุกรมีการพฒันามากในประเทศเยอรมนี เนเธอร์แลนด ์
เดนมาร์ก นอร์เวย ์ฟินแลนด์ และออสเตรีย โดยมีการผสมเทียมสุกรมากกว่าร้อยละ 20 ในประเทศ 
องักฤษ เบลเยี่ยม และสวีเดน ใชก้ารผสมเทียมประมาณร้อยละ 5-6 ในประเทศไทยกรมปศุสัตวไ์ดเ้ปิด
บริการผสมเทียมใหก้บัผูเ้ล้ียงสุกรในปี พ.ศ. 2504 แต่ไม่ไดรั้บความนิยมในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่มากนกั 
จนกระทัง่ในปัจจุบนัฟาร์มสุกรขนาดใหญ่และขนาดกลางนิยมใชก้ารผสมเทียมมาก เน่ืองจากไดมี้การ
น าเขา้น ้ าเช้ือสดพ่อพนัธ์ุสุกรจากต่างประเทศ น ามาพฒันาสายพนัธ์ุสุกรให้ดีข้ึนและให้มีผลผลิตท่ีมาก
ข้ึนเพื่อตอบรับกบัผูบ้ริโภคท่ีมากข้ึนในปัจจุบนั  

 

ประโยชน์ของการผสมเทยีมสุกร 

1. การผสมเทียมสามารถแพร่พนัธ์ุสุกรไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพราะถา้ใช้การผสมเทียมพ่อสุกรพนัธ์ุดี
สามารถแพร่พนัธ์ุไดถึ้ง 10 เท่าของการผสมแบบธรรมชาติ ท าใหก้ารแพร่พนัธ์ุสุกรสายพนัธ์ุท่ีดี
นั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. ลดจ านวนพ่อพนัธ์ุสุกร การท าการผสมเทียมสามารถลดจ านวนพ่อพนัธ์ุสุกรลงได้ท าให้
ประหยดัค่าอาหาร ค่าโรงเรือน และค่าตวัพอ่พนัธ์ุเป็นการลดตน้ทุนการผลิตภายในฟาร์ม 

3. สามารถลดและป้องกนัการติดโรคทางการสืบพนัธ์ุ เน่ืองจากมีโรคบางโรคท่ีสามารถติดต่อผา่น
ทางการสืบพนัธ์ุ เช่น โรคแทง้ติดต่อในสุกร 

4. สามารถทดสอบและวางแผนเพื่อพฒันาสายพนัธ์ุสุกรไดร้วดเร็วกวา่การผสมตามธรรมชาติ  
5. สามารถจดัการฟาร์มในส่วนการผสมพนัธ์ุให้ดียิ่งข้ึน โดยสามารถผสมพนัธ์ุแม่สุกรและพ่อ

สุกรท่ีต่างขนาดกนัได ้ 
6. สามารถตรวจสอบคุณภาพน ้ าเช้ือไดต้ลอดเวลา เพื่อให้ไดน้ ้ าเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพและน าไปใช้

ในการผสมพนัธ์ุสุกร ซ่ึงท าไดย้ากในการผสมแบบตามธรรมชาติ 

7. สามารถน าน ้ าเช้ือไปผสมพนัธ์ุสุกรไดไ้กล ๆ โดยไม่ตอ้งน าพ่อพนัธ์ุไป สะดวกในการ ซ้ือขาย 
แลกเปล่ียนสายพนัธ์ุโดยผา่นทางน ้าเช้ือโดยท าไดแ้มใ้นระดบันานาชาติ 
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8. สามารถปฏิบติังานในการผสมพนัธ์ุสุกรไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน และปลอดภยัมากกว่าการ
ผสมตามธรรมชาติ  
 

ข้อจ ากดัในการผสมเทยีมสุกร 

การผสมเทียมสุกรมีขอ้จ ากดัหลายประการ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้มีการพฒันาดา้นการผสมเทียม
ล่าชา้ในบางฟาร์มหรือบางประเทศ ซ่ึงมีสาเหตุดงัต่อน้ี  

1. การเก็บรักษาน ้าเช้ือของพอ่พนัธ์ุสุกรมีประสิทธิภาพไดไ้ม่ดีเท่ากบัของในโค เช่น การเก็บรักษา
น ้าเช้ือโดยการแช่แขง็ในสุกรมีผลต่อคุณภาพของน ้าเช้ือลดลง 

2. อตัราการผสมติดและลูกแรกคลอดต่อครอกต ่ากวา่การผสมแบบตามธรรมชาติเล็กนอ้ย  

3. บุคลากรท่ีท าการผสมเทียม บุคลากรท่ีจะมาปฏิบติังานผสมเทียมควรท่ีจะมีความช านาญ และ
ความรับผดิชอบ เพราะถา้บกพร่องในการปฏิบติังานจะท าใหเ้กิดความเสียหายหลายประการ 

4. การลงทุน การผสมเทียมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฟาร์มของตนเอง จะตอ้งลงทุนกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ซ่ึงตอ้งลงทุนอยู่ในระดบัหน่ึง และอาจตอ้งมีการจา้งพนกังานเพิ่มข้ึนเพื่อช่วยในการดูแลและ
จดัการน ้าเช้ือ ตลอดจนจดบนัทึกและการผสมเทียมซ่ึงตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้าย  

 

เทคนิคการผสมเทยีมสุกร 

การผสมเทียมสุกร มีขั้นตอนท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัดงัน้ี 

1. การรีดเก็บน ้าเช้ือ (บทท่ี 4) 

2. การเตรียมน ้าเช้ือส าหรับการผสมเทียม (บทท่ี 5) 

3. การเตรียมตวัแม่สุกรท่ีจะท าการผสม 

3.1 การตรวจการเป็นสัดแม่สุกร  
3.2 การก าหนดเวลาในการผสมเทียม 

4. การเตรียมอุปกรณ์และน ้าเช้ือ 

5. การผสมเทียม 

6. ขอ้ควรปฏิบติัหลงัผสมเทียม 
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รายละเอียดในการรีดน ้าเช้ือและการเตรียมน ้าเช้ือส าหรับการผสมเทียมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 
4 และ 5 ดงันั้นในบทน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะในหวัขอ้ท่ี 3-6 ซ่ึงผูผ้สมเทียมตอ้งทราบและเขา้ใจเป็นอยา่งดี 

 

1. การเตรียมตัวแม่สุกรที่จะท าการผสม 

  

1.1 การตรวจการเป็นสัดและระยะทีเ่หมาะสมในการผสมเทยีม 

     เทคนิคการตรวจการเป็นสัด ควรท าหลงัสุกรกินอาหาร ควรตรวจวนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ 
เทคนิคการตรวจท่ีดีควรใชพ้่อสุกรเดินกระตุน้ดา้นหนา้แม่สุกร และใชค้นเล้ียงสังเกตพฤติกรรมการยืน
น่ิง หรืออวยัวะเพศบวมแดง หลงัจากนั้นท าการกดหลงัแม่สุกรเพื่อสังเกตการยืนน่ิง และการตอบสนอง
ต่อการกระตุน้ของพอ่พนัธ์ุ (ภาพท่ี 7.1 ) 

 

 

 

ภาพที ่7.1 การตรวจการเป็นสัดและลกัษณะการเป็นสัดในสุกร (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ระยะเวลาการเป็นสัดสุกรมีความแตกต่างกนัคือ  

 

 สุกรสาวมีระยะเวลาการเป็นสัด 1-2 วนั 

 แม่สุกรมีระยะเวลาเป็นสัด 2-3 วนั  

 

ระยะตกไข่ของสุกรสาวและสุกรนางจะอยูใ่กลร้ะยะส้ินสุดของระยะการเป็นสัด (ระยะตกไข่ 
30-60 ชัว่โมงหลงัจากเร่ิมตน้ระยะเป็นสัด)  

 

การผสมเทียมจึงควรเกิดข้ึนในระยะตน้ของระยะเป็นสัด เพื่อให้อสุจิมีความสมบูรณ์พนัธ์ุ และ
พร้อมท่ีจะผสมกบัไข่เม่ือไข่ตกลงมา เน่ืองจากอสุจิจะมีชีวิตในอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย  ในระยะเวลา
จ ากดั (ประมาณ 24 ชัว่โมง) ส่วนน ้าเช้ือแช่แข็งจะมีชีวิตลดลงหลงัจากเขา้ไป ในอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย 

6 ชัว่โมง การผสมเทียมจึงตอ้งไม่เร็วหรือชา้เกินไป ระยะฉีดน ้ าเช้ือจึงควรให้อสุจิสามารถมีชีวิตอยูใ่น
อวยัวะเพศเมียไดค้รอบคลุมระยะตกไข่ ถึงแมว้่าจะทราบเวลาของการตกไข่หลงัจากการเป็นสัดแต่
อาจจะไม่ทราบเวลาเร่ิมตน้การเป็นสัด 

 

การฉีดน ้ าเช้ือควรอยูใ่นระยะเวลาท่ีอสุจิมีความสมบูรณ์พนัธ์ุในการปฏิสนธิสูงสุด ช่วงระยะ 
เวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดน ้าเช้ือสดหรือน ้าเช้ือแช่แขง็ในกรณีการผสมคร้ังเดียว 

  
 สุกรสาวควรผสมอยูร่ะหวา่ง 24-30 ชัว่โมง หลงัจากเร่ิมตน้ระยะเป็นสัด  

 แม่สุกรควรผสมระหวา่ง 28-36 ชัว่โมง หลงัจากเร่ิมตน้ระยะเป็นสัด  

 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับสุกรสาวในการฉีดน ้ าเช้ือ 2 คร้ัง โดยท่ีการผสมคร้ังแรกควรท า
ทนัทีหลงัการตรวจเป็นสัด และผสมคร้ังท่ี 2 หลงัจากนั้นประมาณ 8-12 ชัว่โมง เช่น ตรวจพบการเป็น
สัดตอนเชา้ใหผ้สมคร้ังแรกในตอนเชา้ และผสมคร้ังท่ี 2 ในเชา้ของวนัต่อไป (ตารางท่ี 7.1) 
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ตารางที ่7.1 ระยะเวลาการผสมเทียมสุกร 

หยา่นมถึงเร่ิมยนืน่ิง (วนั) ตรวจพบการยนืน่ิง ระยะฉีดน ้าเช้ือ 

  คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1-3 เชา้ เชา้วนัท่ี 2 เยน็วนัท่ี 2 หรือ เชา้วนัท่ี 3 

4-5 เชา้ เยน็วนัท่ี 1 เชา้วนัท่ี 2 

>5 เชา้ เชา้วนัท่ี 1 เชา้วนัท่ี 2 

สุกรสาว เชา้ เชา้วนัท่ี 1 เชา้วนัท่ี 2 

 

 

การผสมเทยีมด้วยน า้เช้ือสดและน า้เช้ือแช่แขง็ 

 การผสมเทียมดว้ยน ้าเช้ือสดและน ้าเช้ือแช่แขง็ ขั้นตอนในการปฏิบติัก่อนน าน ้ าเช้ือมาใชใ้นการ
ผสมเทียมมีดงัน้ี 

 

1. การเตรียมน า้เช้ือสด 

การใช้น ้ าเช้ือสด โดยการแบ่งน ้ าเช้ือสดท่ีเจือจางดว้ยน ้ ายาละลายแลว้ใส่ขวดพลาสติกท่ี
บีบได ้ขนาด 80 หรือ 100 มิลิลิตร ถา้น ้ าเช้ือสดแช่ตูเ้ยน็ (อุณหภูมิ 15-16 องศาเซลเซียส) ควรพลิกกลบั 
ไปมา 3 - 4 คร้ัง และแช่ในน ้ าอุ่น 25 องศาเซลเซียส 10 นาที แล้วจึงน าน ้ าเช้ือไปแช่ในน ้ าอุ่น 30 –
35 องศาเซลเซียส 15 นาที ก่อนน าไปฉีดแม่สุกร 

 

2. การเตรียมน า้เช้ือแช่แข็ง 

การละลายน ้าเช้ือสุกรแช่แขง็มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) น าสารละลาย BTS 1 ซอง มาเจือจางกบัน ้ากลัน่ 1 ลิตรแลว้น าสารละลายใส่ในขวด
บรรจุน ้าเช้ือ 80 มิลลิลิตร แลว้น าสารละลายท่ีเตรียมแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ี 30 
องศาเซลเซียส 

2) เตรียมน ้าเพื่อท าการละลายน ้าเช้ือแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส วธีิการคือน าน ้า
ร้อนมาผสมกบัน ้าสะอาด เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (หลงัจากไดอุ้ณหภูมิ



174 

 

ของน ้าอุ่นส าหรับละลายน ้าเช้ือแช่แขง็ 50 องศาเซลเซียส และน ้าสารละลาย BTS ท่ี 30 
องศาเซลเซียสเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้) 

3) น าหลอดน ้าเช้ือ ออกมาจากถงัเก็บน ้าเช้ือ หรือกล่องขนส่งน ้าเช้ือ น าไปแช่ในน ้าอุ่นท่ี
เตรียมไว ้(50  องศาเซลเซียส) นาน 50 วนิาที 

4) น าหลอดน ้าเช้ือข้ึนจากน ้าทนัที แลว้เช็ดน ้าเช้ือดว้ยกระดาษทิชชู ท าการตดัหลอดน ้า
เช้ือ ขา้งใดขา้งหน่ึง แลว้เทน ้ าเช้ือลงในขวดสารละลาย BTS อยา่งเบาๆ และพลิกกลบั
ขวดไปมาอยา่งเบาๆ เพื่อให้น ้าเช้ือเขา้กบัสารละลาย 

5) ท าการตรวจการเคล่ือนท่ีของอสุจิดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงตวัอสุจิควรมีอตัราการวิง่
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ข้ึนไป  

 

3. ขั้นตอนการผสมเทียม 

หลกัการผสมเทียมสุกรจะตอ้งท าการสอดเดือยผสมเทียมในลกัษณะหมุนทวนเขม็นาฬิกา
เขา้ทางปากช่องคลอดเพื่อให้ปลายเดือยล็อคกบัคอมดลูก (ภาพท่ี 7. 2) 

 

 

ภาพที ่7.2 การสอดเดือยผสมเทียมและต าแหน่งการปล่อยน ้าเช้ือ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก อรรณพ, 2537) 

 

ข้ันตอนการผสมเทียมสุกรมีดังนี ้(ภาพท่ี 7.3-7.4) 

 ท าความสะอาดแม่สุกร อาบน ้า ลา้งบริเวณอวยัวะเพศ เช็ดใหแ้หง้ ควรอาบน ้าก่อนการ
ผสม 30 นาที (ภาพท่ี 7.3 ) 
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ภาพที ่7.3 การท าความสะอาดปากช่องคลอดแม่สุกรก่อนการผสมเทียม (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 อวยัวะเพศผูเ้ทียมตอ้งฆ่าเช้ือโดยการตม้ น่ึง หรืออบแหง้ ใส่ถุงหรือภาชนะท่ี
สะอาด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน หา้มจบัอวยัวะเพศเทียมบริเวณท่ีจะสอดเขา้ไปใน
อวยัวะสืบพนัธ์ุ โดยเฉพาะตรงปลาย 

 ขวดบรรจุน ้าเช้ือตอ้งเก็บไวใ้นกระติกน ้าแขง็  ปิดฝาไวเ้พื่อป้องกนัแสงแดด 

 ท าการหล่อล่ืนเดือยผสมเทียม โดยใชน้ ้ าเช้ือจากขวดท่ีเตรียมไว ้ป้ายและทาส่วนปลาย
ท่ีเป็นเกลียวของท่อผสมเทียม การทาไม่ควรใช้มือสัมผสัโดยตรง แต่ใช้ปลายแหลม
ของขวดผสมเทียมเป็นตวัหยด และทาน ้าเช้ือ 

 ท าการกระตุน้แม่สุกรโดยใหผู้ช่้วยข้ึนไปข่ีหลงั หรือใหเ้ห็นพอ่สุกร  

 เช็ดปากช่องคลอดให้สะอาด หงายมือซ้ายข้ึนแล้วจบั บริเวณแคมให้แยกออกด้วย
น้ิวกลางและน้ิวหวัแม่มือ 

 สอดอวยัวะเพศผูเ้ทียม โดยสอดเขา้ในแนวเฉียงข้ึน 60 องศา เพื่อหลีกเล่ียงการสอดเขา้
ท่อปัสสาวะ ในระยะแรกสอดเขา้ไป 3 – 5 น้ิว หลงัจากนั้นสอดเขา้ไปตรงๆ   จนรู้สึก
ว่าท่อผสมเทียมสัมผสักับปากมดลูก จึงหมุนท่อผสมเทียมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อให้
เกลียวสวา่นเคล่ือนเขา้สู่คอมดลูก หมุนให้แน่นพอดี ท าการดึงออกเบาๆ จะรู้สึกตึงๆ 
แต่แม่สุกรท่ีเคยให้ลูกแลว้มกัจะหลวม อาจดึงออกไดง่้ายจึงตอ้งสอดให้ลึกกวา่ปกติถา้
ใชท้่อผสมเทียมแบบหวัโฟม ใหด้นัเขา้ไปใหลึ้กท่ีสุดจนสอดไม่เขา้ 

 รวบท่อผสมเทียมกบัโคนหางแม่สุกรดว้ยมือขา้งหน่ึง 
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 น าขวดน ้ าเช้ือสวมเขา้ท่อผสมเทียม บีบขวดพลาสติกน ้ าเช้ือนั้นเล็กนอ้ยเพื่อไล่อากาศ
ออกจากท่อผสมเทียม น ้ าเช้ือจะไหลเขา้ท่อไปสู่มดลูก ถา้บีบไม่เขา้แสดงว่ารูของท่อ
ผสมเทียมถูกเน้ือเยื่อของคอมดลูกอุดอยู่ ให้ขยบัเบาๆ พร้อมกบับีบขวดน ้ าเช้ือไปดว้ย 

ในบางกรณีนิยมใช้น ้ ากามเทียมเพื่อปรับสภาพของช่องอวยัวะสืบพนัธ์ุก่อนการฉีด
น ้าเช้ือจริง 

 ขณะปล่อยน ้ าเช้ือควรกระตุ้นแม่สุกรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แม่สุกรดูดน ้ าเช้ือได้ดี
ข้ึน เม่ือขวดน ้ าเช้ือแฟบลงในระยะหน่ึง ควรคลายเกลียวขวด หรือถอดขวดออกมา
เพื่อใหอ้ากาศเขา้ไปอีก 

 เม่ือน ้ าเช้ือหมด ถอดขวดน ้ าเช้ือออก ใชห้วัแม่มืออุดท่อผสมเทียมไว ้1 – 2 นาที รอให้
น ้ าเช้ือท่ีค้างในท่อถูกดูดเข้าไปจนหมด ถ้าเป็นท่อผสมเทียมแบบหัวโฟมให้คา
ไว้ 30 นาที จึงค่อยดึงออกหัวโฟมจะท าหน้าท่ีคล้ายเม็ดสาคูป้องกันน ้ าเช้ือไหล
ยอ้นกลบั เม่ือน ้าเช้ือถูกดูดหมด ท าการถอดท่อผสมเทียมออกโดยหมุนตามเขม็นาฬิกา 

 

การท าความสะอาดอุปกรณ์ผสมเทยีม 

1. อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการ เคร่ืองแกว้ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ตอ้งลา้งดว้ยน ้าเปล่าและยาลา้งจาน 
หลงัจากนั้นใชน้ ้าเปล่า และลา้งดว้ยน ้ากลัน่อีกคร้ัง 

2. อุปกรณ์ผสมเทียมควรฆ่าเช้ือดว้ยการตม้ น่ึง ทั้งเคร่ืองแกว้และพลาสติกใชเ้วลา 15 นาที  โดยท่ี
เคร่ืองแก้วควรอบโดยใช้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ส่วนพลาสติกอบท่ีอุณหภูมิ 80 – 
90 องศาเซลเซียส นาน 3 – 4 ชัว่โมง  

3. ไปเปตท่ีใช้ในการหาความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ หลงัใช้ควรเป่าอสุจิออกจากกระเปราะให้หมด 
และใชล้า้งดว้ยอีเธอร์ใหส้ะอาดไม่มีน ้าเกาะ โดยสามารถใชต่้อโดยไม่ตอ้งอบแหง้ 

4. ขวดบรรจุน ้ าเช้ือและผสมเทียม หลงัใช้ตอ้งลา้งดว้ยน ้ าสะอาดทนัที ถา้ทิ้งไวค้ราบอสุจิจะแห้ง
เป็นคราบ ท่อผสมเทียมดา้นนอกใชฟ้องน ้ าถู ภายในท่อใชน้ ้ าสะอาดหรือน ้ าฝนใส่ขวดน ้ าเช้ือ
ฉีดไล่ออก หรือใชน้ ้าประปาไหลผา่นหลงัจากนั้นลา้งดว้ยน ้ากลัน่  

5. ท่อผสมเทียมและขวดบรรจุน ้าเช้ือควรน่ึงฆ่าเช้ือนาน 15 นาที แลว้น าไปตากให้แห้งหรืออบให้
แหง้ ก่อนอบตอ้งสลดัใหน้ ้าท่ีคา้งออกไปใหห้มด 
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ขั้นตอนที ่1 การสอดเดือยผสมเทียม 

 
 

ขั้นตอนที ่2 การปล่อยน ้าเช้ือ 

 
 

ขั้นตอนที ่3 การกระตุน้แม่สุกรขณะผสมเทียม 

 
 

ภาพที ่7.4 สรุปขั้นตอนการปฏิบติัการผสมเทียมสุกร (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ข้อควรระวงั 

 

1. การฆ่าอบเช้ือโดยการใช้อุณหภูมิสูง (70 องศาเซลเซียส) ตอ้งระวงัอุปกรณ์ท่ีเป็นพลาสติก
ละลาย ดังนั้ นควรอบท่ีอุณหภูมิต ่าแต่เพิ่มระยะเวลานานข้ึน เช่นอบท่ี 70 องศาเซลเซียส 
นาน 12 ชั่วโมง หลังจากฆ่าเช้ือแล้ว ต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ผสมเทียม ไม่ให้สัมผสักับส่ิง
ปนเป้ือน และฝุ่ นละออง 

2. ไม่ควรใช้ยาฆ่าเช้ือ ผงซักฟอก หรือแอลกอฮอล์ท าความสะอาดเคร่ืองมือ เพราะอาจท าให้ตวั
อสุจิตาย  น ้ าท่ีใช้ท  าความสะอาด ตอ้งไม่มีตะกอน ควรใช้น ้ าสะอาดเช่น น ้ ากรอง น ้ าฝน น ้ า
กลัน่ 
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ปฏิบัตกิารที่ 6 

 

เร่ือง เทคนิคการผสมเทียมสุกร รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะในการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการผสมเทียมสุกร 

2. มีทกัษะในการผสมเทียมสุกร 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. แม่สุกร 

2. อุปกรณ์ผสมเทียม 

3. น ้าเช้ือสุกร 

4. รองเทา้บูท 

 

วธีิการศึกษา 

ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการเทคนิคการผสมเทียมโดยมีหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ตรวจการเป็นสัดและระยะท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม โดยท่ีสุกรสาวควรผสมอยูร่ะหวา่ง 

24-30 ชัว่โมง หลงัจากเร่ิมตน้ระยะเป็นสัด และแม่สุกรควรผสมระหวา่ง 28-36 ชัว่โมง หลงัจากเร่ิมตน้
ระยะเป็นสัด 

 2. การเตรียมน ้าเช้ือสด โดยการแบ่งน ้ าเช้ือสดท่ีเจือจางดว้ยน ้ ายาละลายแลว้ใส่ขวดพลาสติกท่ี
บีบได ้ขนาด 80 ถา้น ้ าเช้ือสดแช่ตูเ้ยน็ (อุณหภูมิ 15-16 องศาเซลเซียส) ควรพลิกกลบัไปมา 3 - 4 คร้ัง 
และแช่ในน ้ า อุ่น  25 องศาเซลเซียส  10 นาที แล้วจึงน าน ้ า เ ช้ือไปแช่ในน ้ า อุ่น  30–35 องศาเซล 
เซียส 15 นาที ก่อนน าไปฉีดแม่สุกร ขวดบรรจุน ้ าเช้ือตอ้งเก็บไวใ้นกระติกน ้ าแข็ง ปิดฝาไวเ้พื่อป้องกนั
แสงแดด 
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3. ขั้นตอนการผสมเทียมสุกรมีดงัน้ี  
   3.1 ท าความสะอาดแม่สุกร อาบน ้า ลา้งบริเวณอวยัวะเพศ เช็ดให้แห้ง ควรอาบน ้ าก่อน
การผสม 30 นาที 

  3.2 อวยัวะเพศผูเ้ทียมตอ้งฆ่าเช้ือโดยการต้ม น่ึง หรืออบแห้ง ใส่ถุงหรือภาชนะท่ี
สะอาด หา้มจบัปลายเดือยเทียมบริเวณท่ีจะสอด 

  3.3 ท าการหล่อล่ืนเดือยผสมเทียม โดยใชน้ ้ าเช้ือจากขวดท่ีเตรียมไว ้ป้ายและทาส่วน
ปลายท่ีเป็นเกลียวของท่อผสมเทียม 

  3.4 ท าการกระตุน้แม่สุกรโดยใหผู้ช่้วยข้ึนไปข่ีหลงั หรือใหเ้ห็นพอ่สุกร 

  3.5 เช็ดปากช่องคลอดให้สะอาด หงายมือซ้ายข้ึนแลว้จบั บริเวณแคมให้แยกออกดว้ย
น้ิวกลางและน้ิวหวัแม่มือ 

  3.6 สอดอวยัวะเพศผูเ้ทียม โดยสอดเขา้ในแนวเฉียงข้ึน 60 องศา เพื่อหลีกเล่ียงการสอด
เขา้ท่อปัสสาวะ ในระยะแรกสอดเขา้ไป 3 – 5 น้ิว หลงัจากนั้นสอดเขา้ไปตรงๆ   จนรู้สึกวา่ท่อผสมเทียม
สัมผสักับปากมดลูก จึงหมุนท่อผสมเทียมทวนเข็มนาฬิกา เพื่อให้เกลียวสว่านเคล่ือนเข้าสู่คอ
มดลูก หมุนใหแ้น่นพอดี ท าการดึงออกเบาๆ จะรู้สึกตึงๆ 

  3.7 รวบท่อผสมเทียมกบัโคนหางแม่สุกรดว้ยมือขา้งหน่ึง 

  3.8 น าขวดน ้ าเช้ือสวมเขา้ท่อผสมเทียม บีบขวดพลาสติกน ้ าเช้ือนั้นเล็กน้อยเพื่อไล่
อากาศออกจากท่อผสมเทียม น ้าเช้ือจะไหลเขา้ท่อไปสู่มดลูก ถา้บีบไม่เขา้แสดงวา่รูของท่อผสมเทียมถูก
เน้ือเยือ่ของคอมดลูกอุดอยู ่ใหข้ยบัเบาๆ พร้อมกบับีบขวดน ้าเช้ือไป 

  3.9 ขณะปล่อยน ้าเช้ือควรกระตุน้แม่สุกรอยูต่ลอดเวลา เม่ือขวดน ้ าเช้ือแฟบลงในระยะ
หน่ึง ควรคลายเกลียวขวด 

  3.10 เม่ือน ้ าเช้ือหมด ถอดขวดน ้ าเช้ือออก ใชห้วัแม่มืออุดท่อผสมเทียมไว ้1 – 2 นาที 

ถา้เป็นท่อผสมเทียมแบบหวัโฟมให้คาไว ้30 นาที จึงค่อยดึงออก เม่ือน ้ าเช้ือถูกดูดหมด ท าการถอดท่อ
ผสมเทียมออกโดยหมุนตามเขม็นาฬิกา 

4. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายการเตรียมน ้าเช้ือสดและน ้าเช้ือแช่แขง็ส าหรับการผสมเทียมสุกร 

2. จงวาดภาพเดือยผสมเทียมสุกร 

3. จงอธิบายตรวจการเป็นสัดและก าหนดเวลาการผสมเทียม 

4. จงอธิบายหลกัการผสมเทียมสุกร 

5. จงใหเ้หตุผลการฉีดน ้าเช้ือ 2-3 คร้ังต่อการผสมเทียม 

 

 

เอกสารอ้างองิ 
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อรรณพ  คุณาวงษ์กฤต. 2537. วิทยาการสืบพนัธ์ุ, ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการ 

สืบพนัธ์ุ คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

Hafez, B. and Hafez, E.S.E. 2000. Reproduction in farm animals. 7
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Wolters Klower Company. 



 

บทที ่8 

การผสมเทียมแพะ 

Artificial insemination in goat 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่8 

เม่ือนักศึกษาได้ศึกษาบทท่ี 8 แล้ว นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและ
น าเสนอไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อใหท้ราบเทคนิคการผสมเทียมแพะวธีิต่างๆ 

2. เพื่อใหส้ามารถเตรียมอุปกรณ์การผสมเทียมแพะ 

3. เพื่อใหส้ามารถตรวจการเป็นสัดและก าหนดเวลาการผสมเทียม 

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. การผสมเทียมแพะ 

2. การเป็นสัดในแพะ  

3. เวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียมแพะ 

4. อุปกรณ์การผสมเทียมแพะ 

5. ขั้นตอนการผสมเทียมแพะ  

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 8 

2. บรรยาย 

3. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

4. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

5. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ทกัษะการปฏิบติั 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การผสมเทียมแพะ 

 

การผสมเทียมในแพะ ไดมี้การพฒันาเพิ่มมากยิ่งข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากสามารถปรับปรุงสาย
พนัธ์ุไดร้วดเร็ว เก็บรักษาพนัธ์ุกรรมท่ีดีไดย้าวนาน  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางระบบสืบพนัธ์ุ  
ลดตน้ทุนการผลิตได ้การผสมเทียมแพนิยมปฏิบติักนัในต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใชผ้สมในช่วง
ฤดูกาลผสมพนัธ์ุ หรือการเหน่ียวน าการเป็นสัด ในอดีตการผสมเทียมแพะนิยมใช้น ้ าเช้ือสดเน่ืองจาก
สะดวกในการเตรียมน ้ าเช้ือ แต่ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคนิคการผลิตน ้ าเช้ือแช่แข็งข้ึนมา ซ่ึงสามารถ
เก็บรักษาน ้าเช้ือไดดี้ ไม่มีผลต่ออตัราการผสมติดในแพะ  

 

การเป็นสัดในแพะ  

คือ อาการท่ีสัตวเ์พศเมียแสดงพฤติกรรมทางเพศ และยนิยอมใหส้ัตวเ์พศผูข้ึ้นผสมพนัธ์ุ แพะใน
เขตหนาวเช่น ยโุรป จะมีพฤติกรรมการเป็นสัดเป็นฤดูกาล เรียกวา่เป็น seasonal breeding แต่ในประเทศ
ไทยแพะจะเป็นสัดไดต้ลอดทั้งปี แต่มีแนวโน้มว่าในฤดูหนาวจ านวนแพะท่ีเป็นสัดจะนอ้ยกว่าในฤดู
ร้อน ตามปกติแพะเพศเมียจะมีวงรอบของการเป็นสัดทุกๆ  19 – 21 วนั และเป็นสัดอยูน่าน 2 – 3 วนั 

และไข่จะตกในเวลาท่ีใกลจ้ะหมดสัด คือ ช่วงกลาง หรือ ปลายวนัท่ีสอง หรือประมาณ 12 – 36 ชัว่โมง
หลงัจากท่ีเร่ิมเป็นสัด จะสังเกตเห็นวา่แพะจะเป็นสัดยาว เน่ืองจากแพะมีการตกไข่ไดม้ากกวา่ 1 ใบ (1-4 

ใบ) ซ่ึงการตกไข่ในแพะอาจจะไม่พร้อมกนัก็ได ้อาการเป็นสัดในแพะตวัเมีย (ภาพท่ี 8.1) มีดงัน้ี 

 

 ยนืน่ิงใหต้วัอ่ืนข้ึนข่ี 

 กระวนกระวาย ส่งเสียงร้องหาตวัผู ้และจะวิง่ไปหาตวัผู ้
 อวยัวะเพศบวมแดง 

 มีน ้าเมือกไหลออกมาจากช่องคลอด 

 แกวง่หรือกระดิกหางเป็นจงัหวะ 

 ไม่ค่อยกินอาหาร และแพะท่ีก าลงัรีดนมจะมีอาการนมลด 
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โดยผูเ้ล้ียงควรมีการจบัสัดในแพะ วนัละ 2-3 คร้ังๆ ละ 30 นาที โดยทัว่ไปนิยมสังเกต
พฤติกรรมตอนเชา้ กลางวนั และเยน็ หรือใชแ้พะตวัผูท่ี้ตอนแลว้ช่วยในการจบัสัดก็ได ้

 

 

  

ภาพที่ 8.1 พฤติกรรมการเป็นสัดแพะ (ก) ลกัษณะฝูงแพะ (ข) พฤติกรรมการข้ึนข่ีตวัอ่ืนขณะแสดง
อาการเป็นสัด (ค) พฤติกรรมการคลอเคลียแพะตวัอ่ืน (ง) มีเมือกจากปากช่องคลอด (จ) การดมปากช่อง
คลอด และ (ฉ) พฤติกรรมการกระดิกหาง (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Fakruzzaman และคณะ, 2012) 
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เวลาทีเ่หมาะสมในการผสมเทยีมแพะ 

 

เน่ืองจากแพะเป็นสัดยาวนานและช่วงเวลาการตกไข่ไม่แน่นอน จึงตอ้งผสมเทียมใหค้ลอบคลุม
กบัช่วงเวลาการตกไข่ใหม้ากท่ีสุด โดยไดก้ าหนดช่วงเวลาการผสมเทียมดงัต่อไปน้ี 

 

แพะเป็นสัดธรรมชาติ 
หลงัพบแพะเพศเมียยนืน่ิง จะด าเนินการผสมเทียม 2 คร้ัง คือคร้ังแรก ผสมเทียม 24 ชัว่โมงหลงั

พบยืนน่ิง และคร้ังท่ีสอง ผสมเทียม 48 ชัว่โมงหลงัพบยืนน่ิง และถา้หลงัการผสมเทียมคร้ังท่ีสองแลว้ 

วนัรุ่งข้ึนยงัพบวา่แพะเพศเมียดงักล่าวยนืน่ิงอีก สามารถท าการผสมเทียมคร้ังท่ีสามได ้

แพะเหน่ียวน าให้เป็นสัด 

เน่ืองจากการเป็นสัดตามธรรมชาติในแพะเกิดข้ึนไม่แน่นอน และเป็นสัดยาวนาน ท าใหไ้ม่ค่อย 

สะดวกในการปฏิบติังานภาคสนาม คือจะตอ้งผสมเทียมแพะแต่ละตวัจ านวน 2 คร้ัง และแพะเป็นสัดได้
ไม่พร้อมกนั ท าใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้ายมาก ดงันั้นจึงตอ้งใชว้ิธีเหน่ียวน าแพะให้เป็นสัดพร้อมกนัแลว้
ผสมเทียมตามเวลาท่ีก าหนด โดยผสมท่ี ชัว่โมงท่ี 48 และ 72 หลงัถอดแท่งฮอร์โมน 

 

เทคนิคการผสมเทยีมแพะ 

การผสมเทียมแพะสามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

 

1. การผสมเทียมโดยการฉีดน ้าเช้ือที่ช่องคลอด (Vaginal insemination) เป็นวิธีท่ีง่ายและ
สะดวก สามารถน าไปปฏิบติัได้ในฟาร์ม แพะควรได้รับการผสมเทียมหลังจากสังเกต
อาการเป็นสัดประมาณ 12 ชัว่โมง โดยการฉีดน ้ าเช้ือปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร และมีจ านวน
อสุจิอย่างน้อย 400 ลา้นตวั แต่อย่างไรก็ตามการผสมเทียมด้วยวิธีน้ีมีอตัราการผสมติด
ค่อนขา้งต ่า (ร้อยละ 30-50 ส าหรับน ้ าเช้ือสด และ ร้อยละ 5-15 ส าหรับน ้ าเช้ือแช่แข็ง) 
ดงันั้นจึงไม่เป็นท่ีนิยม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชน้ ้าเช้ือแขง็ในการผสมเทียม  

2. การผสมเทียมโดยการผ่าตัดทางช่องท้องและฉีดน ้าเช้ือเข้ามดลูกโดยตรง (Laparoscopic 

intrauterine insemination) เป็นวิธีการท่ียุง่ยาก ไม่เป็นท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป เน่ืองจาก
ตอ้งมีขั้นตอนในการผา่ตดั และกลอ้งส่องช่องทอ้ง (Laparoscopic) แต่อยา่งไรก็ตามวิธีน้ีใช้



187 

 

ปริมาตรและความเข้มข้นของอสุจิในปริมาณท่ีน้อย มีอัตราการผสมติดท่ีน่าพอใจ
โดยเฉพาะอย่างการผสมเทียมโดยใช้น ้ าเช้ือแช่แข็ง (ร้อยละ 60-80) เหมาะส าหรับการ
ศึกษาวจิยัดา้นการปรับปรุงสายพนัธ์ุแพะ และการเหน่ียวน าการเป็นสัด การผสมเทียมดว้ย
วิธีน้ีจะฉีดน ้ าเช้ือปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร และมีจ านวนอสุจิอย่างนอ้ย 20 ลา้นตวั ฉีดเขา้
บริเวณช่วงกลางของปีกมดลูกทั้ง 2 ขา้ง โดยท าการผสมหลงัจากเหน่ียวน าการเป็นสัด
ประมาณ 60-65 ชัว่โมง 

3. การผสมเทียมโดยการสอดท่อลึกผ่านคอมดลูก (Transcervical intrauterine 

insemination) เป็นเทคนิคการผสมเทียมโดยสอดท่อ laparoscopic ผ่านคอมดลูกเพื่อน า
น ้าเช้ือไปฉีดเขา้ปีกมดลูก ซ่ึงมีความยุงยากในการปฏิบติังาน คอมดลูกและมดลูกมีโอกาส
ระคายเคืองจากเทคนิคการสอดและบางกรณี อาจติดเช้ือและเกิดฝีหนองได ้

4. การผสมเทียมโดยการเข้าปากช่องคลอด (Cervical insemination) เป็นเทคนิคท่ีนิยม
ปฏิบติัในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่าย สะดวก ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชั้นสูง สามารถใชไ้ดท้ั้ง
น ้าเช้ือสด และน ้ าเช้ือแช่แข็ง โดยท่ีอตัราการผสมติดประมาณร้อยละ 40-80 การผสมเทียม
ดว้ยวิธีน้ีจะฉีดน ้ าเช้ือปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร และมีจ านวนอสุจิอยา่งนอ้ย 200 ลา้นตวั โดย
ท าการผสมหลงัจากเหน่ียวน าการเป็นสัดประมาณ 50-60 ชัว่โมง หรือ 15-17 ชัว่โมง หลงั
แสดงอาการเป็นสัด  

 

เน่ืองจากเป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ปฏิบติัอย่างแพร่หลายในการผสมเทียมแพะ ดงันั้นจึงจะกล่าว
รายละเอียดเทคนิคการผสมเทียมแพะดว้ยวิธีการฉีดน ้ าเช้ือเขา้คอมดลูกตามวิธีของ ศูนยว์ิจยัการผสม
เทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา กรมปศุสัตว ์

 

อปุกรณ์การผสมเทยีมแพะ 

1. ซองหรือแท่นส าหรับควบคุมแพะขณะผสมเทียม เป็นซองท่ีท าข้ึนเพื่อจดัท่าทางแพะขณะ
ผสมเทียมไดง่้าย โดยจะจบัแพะให้อยูใ่นท่ายกกน้ แพะให้สูงข้ึนให้ขาหลงัพาดไปกบัซองเพื่อให้ง่ายต่อ
การผสมเทียม ในบางคร้ังอาจไม่ตอ้งใชก้็ได ้ โดยจะให้ผูช่้วยจบัแพะให้อยูใ่นท่ายกกน้ให้สูงข้ึน แต่ถา้
ผสมหลายตวัจะท าใหเ้ม่ือยไดง่้าย 
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2. อุปกรณ์ถ่างช่องคลอดและไฟส่องสวา่ง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชถ่้างช่องคลอดเพื่อให้มองเห็นปาก
ช่องคลอด (external os) ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีจะตอ้งสอดปืนผสมเทียมเขา้ไปภายในมดลูก และตอ้งมีไฟ
ฉายท่ีติดอยู่กบัศีรษะส าหรับส่องดูภายในช่องคลอดดว้ย นอกจากน้ียงัมีท่ีถ่างช่องคลอดท่ีมีไฟฉายใน
ตวัเองภายในซ่ึงจะท าใหก้ารปฏิบติังานสะดวกยิง่ข้ึน 

3. น ้าเช้ือแช่แขง็แพะ พร้อมอุปกรณ์ละลายน ้ าเช้ือ น ้ าเช้ือแช่แข็งแพะ จะตอ้งเตรียมมาให้พร้อม
ใช้งานโดยจะเก็บไวใ้นถงัสนาม และจะตอ้งมีอุปกรณ์ในการละลายน ้ าเช้ือให้พร้อมประกอบด้วย 

กระติกเทอร์โมสใส่น ้ าอุ่น เทอร์โมมีเตอร์ ฟอร์เซ็บคีบหลอดน ้ าเช้ือ กรรไกรตดัหลอดน ้ าเช้ือ กระดาษ
ทิชชู่เช็ดหลอดน ้าเช้ือ เจลหล่อล่ืน (ภาพท่ี 8.2) 

4. ปืนฉีดผสมเทียม และ พลาสติกชีท ปืนผสมเทียมแพะ เป็นอุปกรณ์ผสมเทียมของแพะ
โดยเฉพาะ ซ่ึงมีขนาดเล็กและสั้นกวา่ของโคและผลิตมาใหเ้ลือกใชห้ลายยีห่อ้ ซ่ึงแต่ละยีห่อ้ก็มีขอ้ดี
ขอ้เสียแตกต่างกนัออกไป ตามปกติปืนผสมเทียมแต่ละยีห่้อก็จะตอ้งใชก้บัพลาสติกชีทยีห่อ้นั้นๆ ไม่
สามารถใชร่้วมกนั  

5. แบบบนัทึกการผสมเทียมต่างๆ 

 

 

 

ภาพที ่8.2 อุปกรณ์ท่ีส าคญัส าหรับการผสมเทียมแพะ (ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 
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ขั้นตอนการผสมเทยีมแพะ  

  

1. ผูป้ฏิบติัการผสมเทียม จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการผสมเทียมใหพ้ร้อมใชง้าน 

2. ละลายน ้าเช้ือแช่แขง็ โดยใชฟ้อร์เซ็บคีบหลอดน ้าเช้ือออกจากถงัสนามแลว้แช่ละลายใน 

น ้าอุ่นอุณหภูมิ 37 ºCในกระติกเทอร์โมสท่ีเตรียมไวแ้ลว้เป็นเวลาประมาณ 30 วนิาที  

3. น าหลอดน ้ าเช้ือออกมาจากน ้ าอุ่นแลว้เช็ดให้แห้งดว้ยกระดาษทิชชู่ น าหลอดน ้ าเช้ือใส่ใน
ปืนผสมเทียม และตดัปลายหลอดให้ขาด แลว้สวมดว้ยพลาสติกชีทท่ีสะอาด พร้อมท่ีจะ
ผสมเทียม 

4. ผูช่้วย จบัแพะท่ีจะผสมเทียมเขา้ซองบงัคบั โดยการจบัขาหลงัทั้ง 2 ขา้งพาดไปกบัซองท่ีจะ
ผสมเทียม ในลกัษณะยนืหวัต ่าและทา้ยยกสูง (ภาพท่ี 8.3) 
 

 

 

ภาพที ่8.3 ลกัษณะการจบัแพะและการสอด และการสอดท่ีถ่างช่องคลอด (ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสม
เทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 

 

5. ใชเ้จลหล่อล่ืนทาท่ีอุปกรณ์ถ่างช่องคลอด แลว้สอดเขา้ไปเพื่อถ่างดูปากทางของคอมูกใช้
ไฟฉายส่องดู ในขั้นตอนน้ี ถา้พบว่ามีหนองหรือเมือกปริมาณมากท่ีปากช่องคลอดให้
พิจารณาชะลา้งหรือฟลชัลา้งปากช่องคลอดดว้ยน ้าเกลือก่อนผสมเทียม (ภาพท่ี 8.4 ) 
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ภาพที ่8.4 ลกัษณะการส่องดู ปากคอมดลูก และการสอดปืนผสมเทียม (ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสม
เทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 

 

6. การผสมเทียม โดยน าปืนผสมเทียมท่ีพร้อมแลว้สอดเขา้ไปท่ีบริเวณ External Os ของคอ
ลูก โดยพยายามค่อยๆสอดเขา้ไปอยา่งชา้ๆ ให้ผา่นเขา้ไปในส่วนตวัมดลูก (ตามปกติระยะ
น้ีปากมดลูกจะเปิดและมีเมือกหล่อล่ืนช่วยให้สอดผ่านได้ง่ายข้ึน) เม่ือสอด ผ่านจะมี
ความรู้สึกวา่ล่ืนไหลไม่ติดอะไร ใหค้่อยๆปล่อยน ้ าเช้ือในปืนผสมเทียมอยา่งชา้ๆ พร้อมกบั
ค่อยๆถอยปืนผสมเทียมออกมาขา้งนอก ในบางคร้ังอาจจะสอดไม่ผา่นเขา้มดลูกถึงแมจ้ะ
พยายามแลว้ก็ตาม เน่ืองจากคอมดลูกคด เม่ือจะปล่อยน ้ าเช้ือเขา้ในท่อคอลูกก็ตอ้งค่อยๆ 
ปล่อยน ้ าเช้ืออย่างช้าๆ พร้อมกบัค่อยๆถอยปืนผสมเทียมออกจากคอมดลูกเช่นกนั เพื่อ
ป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของน ้าเช้ือเขา้มาในปืนผสมเทียม (ภาพท่ี 8.5 ) 

7. จบัแพะใหอ้ยูใ่นท่าเดิมเหมือนตอนผสมเทียม ประมาณ 1 นาที เพื่อให้น ้าเช้ือไหลเขา้ไปใน 

มดลูกไดดี้ยิง่ข้ึน 

8. บนัทึกขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับงานผสมเทียมให้เรียบร้อย  
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ภาพที ่8.5 การสอดปืนผสมเทียมและการฉีดน ้าเช้ือ (ภาพโดย: ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ สงขลา) 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายการเตรียมน ้าเช้ือสดและน ้าเช้ือแช่แขง็ส าหรับการผสมเทียม 

2. จงอธิบายพฤติกรรมการเป็นสัดในแพะ 

3. จงบอกเทคนิคการผสมเทียมแพะสามารถท าไดก่ี้วธีิอะไรบา้ง 

4. จงอธิบายเทคนิคการผสมเทียมแพะแบบ การผสมเทียมเขา้ปากช่องคลอด 

5. จงยกตวัอยา่งอุปกรณ์ในการผสมเทียมแพะ 
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การตั้งท้องและการตรวจการตั้งท้องในสัตว์ 

Animal pregnancy and diagnosis 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่9 

เม่ือนักศึกษาได้ศึกษาบทท่ี 9 แล้ว นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและ
น าเสนอไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อทราบถึงกระบวนการตั้งทอ้งในสัตว ์

2. เพื่อทราบถึงความส าคญัของรกในสัตว ์

3. เพื่อทราบถึงอาการสัตวต์ั้งทอ้ง 

4. เพื่อใหส้ามารถตรวจการตั้งทอ้งในสัตวไ์ด ้

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. การตั้งทอ้ง  
2. การปฏิสนธิ  
3. ถุงหุม้รกและหนา้ท่ี 

4. ชนิดของรก  

5. ระยะเวลาของการตั้งทอ้ง  
6. กระบวนการอุม้ทอ้งในสุกร 

7. ลกัษณะของอวยัวะของสัตวต์ั้งทอ้ง 

8. การตรวจการตั้งทอ้งโค  สุกร และ แพะ 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี  9 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 9 การตรวจการตั้งทอ้ง 

4. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

5. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ทกัษะการปฏิบติั 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การตั้งท้อง (Pregnancy) 

 

 การตั้งทอ้งเป็นสภาวะท่ีสัตวเ์พศเมียมีตวัอ่อนในมดลูก โดยเร่ิมจาการปฏิสนธิระหวา่งไข่และ
ตวัอสุจิและส้ินสุดเม่ือสัตวค์ลอดลูก ซ่ึงสัตวแ์ต่ละชนิดมีช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัดงัตารางท่ี กระบวนการ
ตั้งทอ้งมีช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจโดยละเอียดเช่น การปฏิสนธิ (fertilization) การฝังตวั
ของตวัอ่อน (implantation) และการสร้างรก (placentation)  

 

การปฏสินธิ (Fertilization) 

  

 ณ เวลาการตกไข่ เยื่อปากแตรจะรองรับไข่และล าเลียงเขา้สู่ท่อน าไข่ โดยอาศยัการบีบตวัของ
ท่อน าไข่และการโบกพดัของขนขนาดเล็ก (cilia) การล าเลียงตวัอสุจิหลงัจากการผสมพนัธ์ุ โดยการ
เคล่ือนท่ีของอสุจิจะอาศยัการบีบตวัของมดลูกและท่อน าไข่ ซ่ึงถูกกระตุน้โดยฮอร์โมนออกซิโตซิน 
และสภาวะแรงดูด (vacuum) จากมดลูก ตวัอสุจิจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วเม่ืออยูใ่นช่องมดลูก ขณะ 
ท่ีมีการเคล่ือนท่ีอสุจิจะพฒันา  โดยมีการเปล่ียนแปลงส่วนของอะโครโซม (acrosome) ให้มีการสร้าง
เอ็นไซมไ์ฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase) และโปรทีโอไรติก (proteolytic)  เพื่อเจาะผนงัของไข่ (zona 

pellucida) ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีว่า “คาปาซิเตช่ัน (Capacitation)” โดยท่ีกระบวนการน้ีจะกินเวลา
หลายชัว่โมง ดงันั้นการผสมพนัธ์ุจะตอ้งเกิดข้ึนก่อนการตกไข่เพื่อให้อสุจิมีเวลาในกระบวนการคาปาซิ
เตชัน่ โดยทัว่ไปไข่จะสามารถปฏิสนธิไดห้ลงัการตกไข่ประมาณ 12-18 ชัว่โมง ในโค กระบือ สุกร 
แพะ และแกะ อสุจิจะมีชีวิตในมดลูกประมาณ 24-48 ชัว่โมง ส่วนมา้อสุจิสามารถมีชีวิตได ้ประมาณ 5 

วนั  
 การปฏิสนธิเป็นการหลอมรวมเซลลสื์บพนัธ์ุเพศผูแ้ละเพศเมีย ใหไ้ดส่ิ้งมีชีวิตเซลล์เดียวเรียกวา่ 
ไซโกต (zygote) กระบวนการปฏิสนธิเร่ิมจากการท่ีตวัอสุจิเจาะเขา้ไปในไข่ โดยการท่ีเอ็นไซม์ไฮยาลูนิ
เดสและโปรทีโอไลติกจากอะโครโซม เพื่อย่อยสลายเยื่อหุ้มไข่ส่วนโซนาเพลลูซิดา (zona pellucida) 

หลังจากนั้นตวัอสุจิจะเคล่ือนไปยงัโอโอไซต์ (oocyte) การปฏิสนธิจะสมบูรณ์เม่ือโปรนิวเคลียส 
(pronucleus) สลายตวัไปหลงัการหลอมรวมของอสุจิและโอโอไซต ์หลงัจากนั้นจะมีการแบ่งเซลล์เพื่อ 
(miotic division) เพื่อเพิ่มจ านวนต่อไป    
 



196 

 

  

 

 

 

ภาพที ่9.1 การปฏิสนธิ โดยท่ีอสุจิท าการยอ่ยสลายผนงั zona pellucida เขา้ไปใน oocyte  

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Senger, 1997) 

  

 

ไซโกตจะมีการแบ่งเซลล์และมีการเพิ่มขนาดไปเป็นเซลล์โมลูลา (morula) ท่ีมีลกัษณะเซลล์
แบ่งตวัอดัแน่น ระยะบลาสโตรซีส  (blastocyst) ซ่ึงมีช่ิงวา่งภาพในเซลล์เพื่อรอการผงัตวับนผนงัปีก
มดลูก ดงัตารางท่ี 9.1 และภาพท่ี 9.1-9.2 
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ตารางที ่9.1 การเปล่ียนแปลงของตวัอ่อนและต าแหน่งบนอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย หลงัการปฏิสนธิ 

วนัหลงัปฏิสนธิ ระยะตวัอ่อน ลกัษณะเซลล ์ ต าแหน่ง 

0-2 Zygote 

 

ท่อน าไข่ส่วน isthmus 

1-3 Zygote 

 

ท่อน าไข่ส่วน isthmus 

2-3 Zygote 

 

ท่อน าไข่ส่วน ampullary-isthmus 

3-5 Zygote 

 

ท่อน าไข่ส่วน ampullary-isthmus 

4-6 Zygote 

 

มดลูก 

5-6 Morula 

 

มดลูก 

7-8 Blastocyst 

 

มดลูก 

9-11 Hatching blastocyst 

 

มดลูก 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Hafez and Gordon (2000) 
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ภาพที ่9.2 การพฒันาของตวัอ่อนหลงัการปฏิสนธิ โดยตวัอ่อนเซลลเ์ดียวเรียกกวา่ (zygote) แบ่งเซลล์
แบบ mitotic ไดเ้ซลลท่ี์เรียกวา่ blastomeres และท าการแบ่งเซลลไ์ปเร่ือยๆ จนไดเ้ซลลอ์ดัแน่นเรียกวา่ 
morula เซลลร์ะยะ morula จะเจริญต่อไปจนไดเ้ซลลร์ะยะ blastocyst ซ่ึงพร้อมในการฝังตวักบัเน้ือเยื่อ

ปีกมดลูก(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Senger, 1997) 

 

 

ภาพที ่9.3 การเคล่ือนท่ีของตวัอ่อน (zygote) บนท่อน าไข่และปกมดลูก (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 



199 

 

  

การพฒันาของเยือ่หุม้ตวัอ่อนในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม โดยเกิดข้ึนระหวา่ง วนัท่ี 10-20 หลงัการ
ปฏิสนธิ (ภาพท่ี 9.4 ) มีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 มีการพฒันาของเซลลช์ั้น inner cell mass 

 ส่วนล่างของ inner cell mass พฒันาไปเป็น york sac 

 เน้ือเยือ่ชั้น endoderm พฒันาไปเป็นเยือ่ chorion  โดยท่ีเน้ือเยือ่ส่วนน้ีจะห่อหุม้ตวัอ่อน  
 ในขณะเดียวกนัก็จะมีการพฒันาเน้ือเยื่อ allantois ข้ึนมา และเซลลส่์วน yolk sac จะเร่ิมฝ่อไป 

เน้ือเยือ่ส่วน allantois จะเขา้มาท าหนา้ท่ีแทน 

 เยือ่ส่วน chorion จะห่อหุม้ตวัอ่อนและสร้างหุม้เรียกวา่ amnion ซ่ึงมีของเหลวภายใน 

  เน้ือเยือ่ส่วน allantois และ chorion จะเช่ือมกนัเป็นถุงหุม้ chorioallantoic หมุต้วัอ่อนอีก
ชั้นหน่ึง  

 

ภาพที ่9.4 การพฒันาของเยือ่หุม้ตวัอ่อนในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม หลงัการปฏิสนธิ   

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Senger, 1997) 
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ถุงหุ้มรกและหน้าที ่
 

 Yolk sac  มีหนา้ท่ีเป็นแหล่งอาหารส าหรับตวัอ่อนในระยะแรก 

 Amnion  มีหนา้ท่ีห่อหุม้ตวัอ่อน เพื่อป้องกนัการกระทบกระเทือน เป็นน ้ าหล่อ
ล่ืนในขณะคลอด และเป็นท่ีเก็บสะสมของปัสสาวะ และของเสียของตวัอ่อน 

 Allantois  เม่ือเช่ือมกบัเน้ือเยือ่ chorion (chorion-allantoic) มีสายสะดือ เช่ือมต่อ
กบัถุง allantoic ท าหนา้ท่ีน าสารอาหารและขอเสียใหแ้ละขบัออกจากตวัอ่อน 

 Chorion  เป็นเน้ือเยื่อส่วนท่ีอยู่ติดกบัผนังมดลูก มีหน้าท่ีในการแพร่และดูด
ก๊าซต่างๆ จากตวัแม่และลูก และเป็นส่วนท่ีสามารถผลิตฮอร์โมนท่ีส าคญัในกระบวน 
การตั้งทอ้งและคลอดลูก 

 

ชนิดของรก  

 

รก (Placenta) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ chorion-allantoic และเยื่อบุดา้นในของปีกลูก ระยะ 2-3 

สัปดาห์แรกหลงัการปฏิสนธิถุงไข่แดง (Yolk sac) amnion และ chorion จะท าหนา้ท่ีแทนรก หลงัจาก 
30 วนัหลงัการปฏิสนธิและตวัอ่อนฝังตวัในเยือ่บุผนงัปีกลูกแลว้ การพฒันาของรกจะสมบูรณ์  

 

รกของสัตว ์ แบ่งตามลกัษณะรูปร่างและบริเวณท่ีเช่ือมกนัของตวัอ่อนกบัแม่ ไดเ้ป็น 4 แบบ 
ดงัน้ี 

1. Diffuse type  รกชนิดน้ีเกิดจากเยื่อ chorion-allantoic เกือบทั้งหมดเจริญไปเป็นรก เช่น รก
ของมา้และสุกร (ภาพท่ี 9.5) 
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ภาพที ่9.5 ลกัษณะรกแบบ diffuse ในสุกรและมา้ (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Senger, 1997) 

 

2. Cotyledonary type รกชนิดน้ีเกิดจาก chorion-allantoic ซ่ึงเป็นเน้ือเยื่อส่วนลูกจะยื่น
ออกไปเป็นลกัษณะคล้ายน้ิวมือ เรียกวา่ cotyledon เขา้ไปจบักบั caruncle ของแม่ เกาะติดกนัรวมเป็น 
placentome ซ่ึงจะอยูก่ระจายเป็นหยอ่ม ๆ เป็นรกของสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองในแกะและแพะ พบ placentome 

ประมาณ 90-100 อนั โค ขณะท่ีทอ้งจะมี placentome ระหวา่ง 70-120 อนั  

3. Zonary type  เป็นรกท่ีเป็นแถบกวา้งห่อหุม้ฟีตสัของสุนขัและแมว  

4. Discoidal type  เป็นรกของพวกหนู และกระต่าย  
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ภาพที ่9. 6 ลกัษณะรกแบบ cotyledonary ของโค และแกะ และการยึดเกาะกนัของรกและเน้ือเยื่อบุผนงั
ปีกมดลูกของแม่ ก) ลกัษณะของตวัอ่อนในมดลูกและ placentome ข) ลกัษณะของ placentome ท่ีบุไป
ดว้ยต่อมต่างๆ และการยึดเกาะระหว่าง caruncle และ cotyledon ค) ภาพตดัขวางของ placentome ท่ี
แสดงการเช่ือมต่อของ caruncle และ cotyledon (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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ภาพที ่9.7 ลกัษณะรกแบบ zonary ในสุนขั และแบบ discoid ในหนูและกระต่าย 

 (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
 

 

โดยสรุปรกมีหน้าดังนี้  
 

 มีหนา้ท่ีห่อหุม้เพื่อป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ตวัอ่อน 

 เป็นทางแลกเปล่ียนของก๊าซ สารอาหาร และของเสียระหวา่งแม่กบัลูก  

 เป็นตวักรองส่ิงของแปลกปลอม และเช้ือโรค ไม่ใหเ้ขา้ไปสู่ลูก  

 สร้างฮอร์โมน และโกรทแฟคเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการเจริญของตวัอ่อน 

 

ระยะเวลาของการตั้งท้อง (Length of Gestation) 

 

      หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เกิดการผสมระหวา่งไข่และตวัอสุจิ (fertilization) ไปจนครบคลอด 
(birth) ยกตวัอยา่งในโค จะตั้งทอ้งประมาณ 280 วนั (273-291) และสัตวช์นิดอ่ืนๆ ตามตารางท่ี 9.2 การ
ตั้งทอ้งในสัตว ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 

 ระยะตวัอ่อน (Embryonic stage) เป็นระยะตั้งแต่เกิดการปฏิสนธิ จนถึง 45 วนั 
หลงัปฏิสนธิ 

 ระยะลูกอ่อน (Fetal stage) เป็นระยะตั้งแต่ 45 วนัจนถึงคลอด 
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ตารางที ่9.2 ระยะวนัยอมรับการตั้งทอ้ง วนัฝังตวัและวนัอุม้ทอ้งในสัตว ์

ชนิดสัตว ์ ระยะวนัแม่ยอมรับการทั้งทอ้ง ระยะวนัฝังตวัอ่อน ระยะวนัอุม้ทอ้ง 

สุกร 12 18 114 

แกะ 12-13 16 148 

แพะ 17  150 

มา้ 14-16 36-38 335 

โค 16-17 18-22 280 

กระบือ - - 310 

 

 

กระบวนการอุ้มท้องในสุกร 

 

 การอุม้ทอ้ง (Gestation หรือ Pregnancy) เร่ิมตน้ตั้งแต่ การปฏิสนธิ (Fertilization) เม่ืออสุจิหรือ
ตวัเช้ือเจาะผา่นเขา้ในไข่ มีการรวมหน่วยพนัธุกรรมเขา้ดว้ยกนัและเร่ิมแบ่งเพิ่มจ านวนเซล แต่ละเซลล์
พฒันาให้มีหนา้ท่ีแตกต่างกนั และเติบโตจนเต็มท่ีสมบูรณ์พร้อมท่ีจะคลอด โดยปกติระยะเวลาในการ
ตั้งทอ้งคือ 114 วนั อสุจิมีชีวิตอยู่ในท่อน าไข่ไดม้ากกว่า 40 ชัว่โมง โดยท่ีอสุจิตอ้งใช้เวลา 3-4 ชัว่โมง
ภายในอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศเมีย 3-4 ชั่วโมงก่อนท่ีจะสมบูรณ์พนัธ์ุ พร้อมท่ีจะปฏิสนธิและยงัคงความ
สมบูรณ์พนัธ์ุเป็นเวลา 25-30 ชัว่โมง รอเขา้ผสมกบัไข่ ovum หรือ egg โดยทัว่ไปอสุจิจะใชเ้วลาเจาะเขา้
ไปและรวมหน่วยพนัธุกรรมเขา้ด้วยกนั ประมาณ 1-2 ชัว่โมง หลงัจากสัมผสัผนังไข่ ใช้เวลาในการ
เดินทางไปเจริญเติบโตท่ีปีกมดลูก ประมาณ 4-6 ชัว่โมง และตวัอ่อนจะฝังตวัอยูใ่นปีกมดลูกจนถึงคลอด 
โดยท่ีตวัอ่อนระยะ 30 วนัแรก จะอาศยัน ้ านมมดลูก (uterine milk) ในการเจริญเติบโต หลงัจากสร้างรก
เรียบร้อยแลว้ ตวัอ่อนจะไดรั้บอาหารทางเลือดผา่นทางรกและสายสะดือ โดยท่ีระยะเวลาในการอุม้ทอ้ง
สุกรรวม 114  
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ระยะการตั้งท้องของสุกร  
แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 

1. ระยะแบ่งเซลล์ (clevage) เป็นช่วงเวลาสั้ นๆ ประมาณ 9 วนั หลงัจากการปฏิสนธิ ตวัอ่อน 
(Embryo) มีการแบ่งเซลแบบเพิ่มจ านวนทวคูีณ (Mitosis) 

2. ระยะสร้างอวยัวะ (differentiation) เป็นระยะท่ีเซลล์แต่ละเซลล์จะเกิดความแตกต่างกนั และ
มีพฒันาการไปเป็นอวยัวะหรือองคป์ระกอบของร่างกายท่ีแตกต่างกนั เช่น  

 อายุ 8 วนั ตวัอ่อนจะแบ่งชั้นเซลล์ตน้ก าเนิด (germ Layer) และพฒันาไปเป็นอวยัวะ
ต่างๆ  

 อาย ุ12 วนั ตวัอ่อนยดืตวัยาวออก (elongation) และเกาะตวัในปีกมดลูก 

  อาย ุ12-20 วนั เน้ือเยือ่หุม้ตวัอ่อน (extra embryonic membrane) เร่ิมพฒันาไปเป็นรก 

 อาย ุ28 วนั ตวัอ่อนมีการสร้างขาและใบหนา้  
3. ระยะการเจริญเติบโต (growth) เม่ือเขา้สู่ระยะการเจริญเติบโต จะมีการสร้างเน้ือเยือ่ต่างๆ 

กลา้มเน้ือ และกระดูก สุกรมีขนาดใหญ่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว และเจริญเป็นลูกสุกรท่ีสมบูรณ์ (fetus) ท่ีพร้อม
จะคลอดต่อไป  
 

ลกัษณะของอวยัวะของสัตว์ตั้งท้อง 

 

 ช่องคลอดและอวยัวะเพศ จะซีดและแห้งตลอดระยะเวลาการตั้งทอ้ง แต่จะบวมน ้ าเม่ือใกล้
คลอด  

 คอมดลูก (cervix) ตลอดระยะเวลาของการตั้งทอ้งคอมดลูกจะปิดแน่น โดยมีเมือกขน้ปิดอยู ่ซ่ึง
เรียกวา่ mucus plug แต่ก่อนคลอดมกัจะแตกและไหลออกมา 

 มดลูก (uterus) มดลูกจะไม่มีการเคล่ือนไหวหรือบีบเกร็ง และจะค่อยๆ ขยายขนาดใหญ่ข้ึนตาม
ขนาดของลูก 

 รังไข่ (ovary) จะมี corpus luteum คงอยูต่ลอดการตั้งทอ้ง CL จะมีขนาดใหญ่ สีเหลืองปน
น ้าตาล แต่จะไม่ยืน่โผล่ออกมาจากพื้นหนา้ของรังไข่ รังไข่ขา้งท่ีตั้งทอ้ง จะใหญ่กวา่ขา้งท่ีไม่ตั้ง
ทอ้งในโคสาว ซ่ึงตั้งทอ้งคร้ังแรกๆ อาจจะมี follicle เจริญ แต่จะไม่เกิดการตกไข่ และ follicle 

ท่ีเจริญข้ึนมาน้ี จะฝ่อไปในท่ีสุด 
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 pelvic ligament จะมีการหยอ่นตวั ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัเม่ือใกลค้ลอด 

 ขอ้ต่อของกระดูกเชิงกราน (pubic symphysis) จะมีการแยกตวั เน่ืองจากขณะตั้งทอ้งแร่ธาตุ
ต่างๆ ใน pubic symphysis จะถูกดึงออกไป เพื่อใหก้ระดูกเชิงกรานแยกตวัไดง่้ายขณะคลอด 

 

อาการของสัตว์ตั้งท้อง 

 

สัตว์ท่ีท้องแก่ ย่อมสังเกตได้ง่าย แต่ในระยะต้นๆ ของการตั้ งท้อง การสังเกตท าได้ยาก
จ าเป็นตอ้งใชก้ารลว้งตรวจเพื่อยนืยนัการตั้งทอ้งต่อไป อาการท่ีพอสังเกตไดคื้อ  

 หยดุการเป็นสัด สัตวท่ี์ตั้งทอ้ง จะหยุดการเป็นสัด แต่ก็มีบางคร้ังท่ีในโคทอ้งมีอาการ
เป็นสัดให้เห็นได ้ซ่ึงเกิดจาก follicle บนรังไข่มีการเจริญ ท าให้เกิดฮอร์โมน estrogen 

โคจึงแสดงอาการเป็นสัด อาการท่ีเห็นจะเป็นอาการประกอบ ไดแ้ก่การเลีย ดมตวัอ่ืน 
การไล่ปีนตวัอ่ืน แต่จะไม่ยืนน่ิงยอมให้ตวัอ่ืนปีน พร้อมทั้ง follicle ท่ีเจริญ ในโคตั้ง
ทอ้ง จะไม่มีการตกไข่ 

 เปล่ียนนิสัยโคจะมีลกัษณะเงียบเรียบร้อยข้ึน ไม่ดุร้ายเหมือนก่อนตั้งทอ้ง 

 สัตวมี์การเพิ่มน ้าหนกั ในระยะเดือนแรกการตั้งทอ้งสัตวมี์สุขภาพดีข้ึน 

 โดยทัว่ไปสัตวท์อ้งจะเหน่ือยง่าย ข้ีเกียจ มกัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการนอน 

 ช่องทอ้งขยายใหญ่ ทอ้งจะขยายใหญ่ออกทุกทาง ซ่ึงจะเกิดข้ึนพร้อมกบัการเจริญของ
ตวัอ่อน และจะขยายใหญ่ท่ีสุดในช่วงก่อนคลอด สวาปเกิดเป็นแอ่งชดัเจน กระดูกสัน
หลงัดูแหลมเด่น กลา้มเน้ือตะโพกหยอ่นยาน 

 เตา้นมขยายใหญ่ เตา้นมจะเกิดการขยายในช่วงทา้ย ๆ ของการตั้งทอ้ง 

 การเคล่ือนไหวของลูก อาจพบเห็นการเคล่ือนไหวของลูกตรงสวาป โดยเฉพาะใน
ระยะทา้ยๆ ของการตั้งทอ้ง 
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การตรวจการตั้งท้อง 

 

 เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากการเล้ียงโค โดยทัว่ไปแลว้ จะตอ้งมีธุรกิจเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถา้ผูเ้ล้ียง
ทราบวา่โคท่ีท าการผสมไปแลว้ไม่ตั้งทอ้ง จะไดท้  าการแกไ้ขไดใ้นทนัที เป็นการประหยดัค่าอาหารใน
การท่ีจะตอ้งเล้ียงโคทอ้งวา่ง หรือถา้ทราบวา่โคตั้งทอ้ง จะสามารถปรับการเล้ียงการจดัการให้กบัโคทอ้ง
ไดเ้หมาะสมยิง่ข้ึน ซ่ึงเป้าหมายท่ีผูเ้ล้ียงโคตอ้งการคือก าไรจากการเล้ียง 

 การตรวจการตั้งทอ้ง ส่ิงท่ีตอ้งตรวจคือลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงภายนอกได้แก่ อาการท่ีโคตั้งทอ้งมกัแสดงออก ซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ส่วนลกัษณะ
ภายในไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของมดลูก รังไข่ ฮอร์โมน และเส้นเลือด ซ่ึงการตรวจลกัษณะท่ีเปล่ียน 
แปลงภายใน เป็นการตรวจทางห้องปฏิบติัการ เช่น การตรวจระดบัของฮอร์โมน Progesterone และการ
ลว้งตรวจผา่นทางทวารหนกั ในการตรวจการตั้งทอ้งในพื้นท่ี มกันิยมท าการลว้งตรวจทางทวารหนกั
มากกว่า เน่ืองจากถา้ผูท้  าการลว้งมีความช านาญแลว้ จะสามารถให้ค  าตอบแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ดงันั้น จะกล่าวเฉพาะการตรวจการตั้งทอ้งโดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั 

 

 2.1 การตรวจโดยการล้วงผ่านทางทวารหนัก 

     การล้วงตรวจทางทวารหนักเพื่อคล าดูการเปล่ียนแปลงของมดลูกและรังไข่มีข้อท่ีควร
ค านึงถึงดงัต่อไปน้ี 

     2.1.1 รังไข่ 
   เม่ือเกิดการปฏิสนธิแลว้ รังไข่ท่ีมีการตกไข่จะพบ CL โดยท่ี CL ท่ีพบในโคตั้งทอ้ง จะ
ไม่มีขอบนูนเหมือน CL จากวงรอบการเป็นสัด แต่จะจมลงไปในเน้ือรังไข่และมีขนาดใหญ่กวา่ พร้อม
ทั้งรังไข่ขา้งท่ีตั้งทอ้งก็มีขนาดใหญ่ข้ึนดว้ย การลว้งคล ารังไข่ จะลว้งคล าไดต้ั้งแต่ทอ้งระยะแรกถึง 100 

วนั หลงัจากน้ีแลว้ รังไข่จะถูกดึงตามมดลูกไปอยูใ่นช่องทอ้งท าใหล้ว้งคล าไดย้าก แต่ทั้งน้ีการลว้งตรวจ
การตั้งทอ้ง ไม่ควรลว้งคล ารังไข่ เพราะถา้ไม่มีความช านาญจะท าให้ CL บนรังไข่หลุด ซ่ึงแม่โคจะแทง้
ได ้ในมา้จะสามารถคล าพบ CL ในระยะ 2-3 วนัแรกเท่านั้นหลงัจากนั้น CL จะแทรกอยูใ่นเน้ือรังไข่ ท า
ใหย้ากในการคล าตรวจ 

 2.1.2 ขนาดของมดลูก 
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     ขนาดของมดลูกในโคทอ้งมกัจะใหญ่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัคือในโคท่ีเคยมีลูกมา 
แลว้หลายตวั ขนาดมดลูกก็จะใหญ่เช่นกนั 

      2.1.3 ขนาดของปีกมดลูก 

   ปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้ง ควรมีขนาดใหญ่กว่าขา้งท่ีไม่ตั้งทอ้ง ซ่ึงคล าไดใ้นช่วงการตั้ง
ทอ้งระยะตน้ ไม่เกิน 90 วนั โดยการดึงมดลูกกลบัเขา้มาในเชิงกราน ใช้มือสอดขวางไวร้ะหว่างปีก
มดลูก และใช้น้ิวมือคล าเทียบขนาดปีกมดลูกแต่ละขา้ง แต่ส่ิงท่ีควรระวงัคือ แม่โคท่ีเคยมีลูกมาแล้ว
หลายตวั ถึงแม่ไม่ตั้งทอ้ง ปีกมดลูกก็จะมีขนาดไม่เท่ากนั ปีกมดลูกขา้งท่ีเคยตั้งทอ้งจะมีขนาดใหญ่กวา่ 
ปกติโคจะตั้งทอ้งท่ีปีกมดลูกขา้งขวามากกวา่ขา้งซ้าย เน่ืองจากรังไข่ขา้งขวา จะท างานมากกวา่ขา้งซ้าย 
ในอตัราส่วน 60:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.8 แสดงลกัษณะของมดลูกโคนม (ก) และการจบัปีกมดลูกเพื่อการตรวจทอ้ง (ข) 

(ท่ีมา : พีระศกัด์ิ, 2540) 

 

ก 

ข 
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      2.1.4 การกระเฟ่ือมน ้า (Fluctuation) และการล่ืนหลุด (Slipping membrane) 

   ปีกมดลูกข้างท่ีตั้ งท้อง เม่ือใช้น้ิวมือกดเบาๆ จะรู้สึกว่ามีน ้ ากระเฟ่ือมอยู่ภายใน 
นอกจากน้ีถา้ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีจบัส่วนของปีกมดลูกท่ีขยายใหญ่ท่ีสุดบางส่วน ยกข้ึนและค่อยๆ 
คลายน้ิว จะพบว่ามีถุง 2 ถุง ล่ืนหลุดจากน้ิวมือ โดยล่ืนหลุดทีละถุง ถุงแรกท่ีล่ืนหลุดจากน้ิวคือถุง 
chorion ถุงท่ีสองคือมดลูก ส่ิงท่ีควรระวงัคือ ในการกระเฟ่ือมน ้ า ถา้มดลูกเกิดอกัเสบเป็นหนองก็จะมี
การกระเฟ่ือมน ้ า แต่มดลูกท่ีอกัเสบเป็นหนองการกระเฟ่ือมน ้ าจะมีทั้งสองขา้งของปีกมดลูก เน่ืองจาก
หนองสามารถไหลไปไดท้ั้งสองขา้งของปีกมดลูก ส่วนการกระเฟ่ือมน ้ าจากการตั้งทอ้ง ควรกระเฟ่ือม
เฉพาะขา้งท่ีตั้งทอ้ง 

      2.1.5 การกระเดง้ชนของลูกอ่อน (Fetal bump) 

   ถา้ใช้น้ิวทั้งส่ี กดปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้ง และปล่อยโดยเร็ว ลูกอ่อนจะเด้งหนีน้ิวมือ
และเดง้กลบัมาชนน้ิวมือ เรียกวา่ fetal bump ท านองเดียวกบัการกดลูกปิงปองในน ้ าและลูกปิงปองจะ
ลอยข้ึนมาชนมือ จะพบเหตุการณ์น้ีไดป้ระมาณตั้งแต่ 90 วนั ของการตั้งทอ้ง 

      2.1.6 เมด็กระดุม (Cotyledon) 
    การคล าเม็ดกระดุมจะเร่ิมคล าไดต้ั้งแต่ประมาณ 120 วนั ของการตั้งทอ้ง โดยใช้มือ
ลูบไปบนผวิของปีกมดลูก จะพบเป็นเมด็ขรุขระขนาดไม่เท่ากนั ถา้ตั้งทอ้งนานข้ึน เม็ดเหล่าน้ีก็จะขยาย
ขนาดข้ึน 

      2.1.7 การไหลของเส้นเลือดเชิงกราน (Fremitus) 

   เส้นเลือดท่ีมาเล้ียงมดลูก ไดแ้ก่ middle uterine artery ถา้ปีกมดลูกขา้งใดเกิดการตั้ง
ทอ้งจะมีเลือดจากเส้นเลือดน้ีมาเล้ียงมากข้ึน เส้นเลือดท่ีมาเล้ียงปีกมดลูกขา้งท่ีทอ้งจะมีขนาดใหญ่ข้ึน
และการไหลแทนท่ีจะเป็นจงัหวะการเตน้ธรรมดา จะเป็นการสั่นหรือไหลฟู่  ซ่ึงเรียกวา่ fremitus เร่ิมคล า
พบไดต้ั้งแต่ตั้งทอ้ง 120 วนัข้ึนไป ต าแหน่งท่ีจะคล าหาเส้นเลือดเส้นน้ีคือ ขอบหนา้ของกระดูก ilium 

 

 2.2 การประมาณอายุการตั้งท้องจากการล้วงตรวจทางทวารหนัก 

 

       2.2.1 ท้องประมาณ 60 วนั  
             จากการลว้งตรวจ พบว่าปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้ง จะคลา้ยลูกโปร่งใส่น ้ า วางตวัอยู่ขอบ
ของกระดูกเชิงกราน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-9 เซนติเมตร ถ้ากดอาจพบการกระเฟ่ือมน ้ า 
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(fluctuation) ขนาดของตวัอ่อน ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ระยะน้ี จะคล าพบปีกมดลูก 2 ขา้งใหญ่ไม่
เท่ากนั ขา้งท่ีตั้งทอ้งจะมีขนาดใหญ่กวา่ และพบ CL บนรังไข่ขา้งเดียวกบัปีกมดลูกท่ีตั้งทอ้งลกัษณะ
เหมือนรูปเห็ดหรือรูปกรวยยืน่ข้ึนมาจากเน้ือของรังไข่ รังไข่ขา้งท่ีตั้งทอ้งจะใหญ่กวา่ขา้งท่ีไม่ตั้งทอ้ง แต่
ไม่ควรคล ารังไข่ เน่ืองจากถา้ผูล้ว้งขาดความช านาญ ท าให้ CL หลุด จะท าให้แม่โคแทง้ได ้การลว้ง
ตรวจตั้งแต่ระยะน้ี เจา้หนา้ท่ีทุกคนควรท าใหไ้ด ้

                
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.9  การตรวจการตั้งทอ้งโคท่ีตั้งทอ้งประมาณ 2 เดือน โดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั ก) 

ต าแหน่งของปากมดลูกอยู ่ข) ลกัษณะของมดลูกโคเม่ือตั้งทอ้งสองเดือน (ท่ีมา: พีระศกัด์ิ, 2523) 

ก 

ข 
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              จากการผา่พิสูจน์ พบวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางของปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้งประมาณ 6 -9 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนยก์ลางของถุง amnion 6.0 - 7.5 เซนติเมตร ความยาวของตวัอ่อน 6-8 เซนติเมตร น ้าหนกั
ของตวัอ่อน 8-30 กรัม 

 

  2.2.2 ท้องประมาณ 90 วนั 

         จากการลว้งตรวจ พบวา่ลูกจะถูกดึงออกไปจนอยูเ่ลยขอบกระดูกเชิงกราน หรืออาจยงัอยู่
บนขอบกระดูกเชิงกราน ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้งประมาณ 10-13 เซนติเมตร 
ลูกอ่อนจะยาวประมาณ 13-17 เซนติเมตร พบ placentome ซ่ึงประกอบด้วย caruncle ของแม่ และ 
cotyledon ของลูก พบ CL บนรังไข่ขา้งเดียวกบัปีกมดลูกท่ีตั้งทอ้ง 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.10 การตรวจการตั้งทอ้งโคท่ีตั้งประมาณ 3 เดือน โดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั ก) ต าแหน่ง
ของปากมดลูกอยู ่ ข) ลกัษณะของมดลูกโคเม่ือตั้งทอ้งสามเดือน (ท่ีมา: พีระศกัด์ิ, 2523) 

ก 

ข 
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จากการผา่พิสูจน์ พบวา่เส้นผา่ศูนยก์ลางของปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้งประมาณ 10-13  เซนติเมตร 
ความยาวของตวัอ่อน 13-17 เซนติเมตร น ้าหนกัของตวัอ่อน 200-400 กรัม 

 

   2.2.3 ท้องประมาณ 120 วนั 

           จากการลว้งตรวจ พบวา่ มดลูกจะถูกดึงจนอยูเ่ลยขอบกระดูกเชิงกรานออกไป คอมดลูก 
(cervix) จะถูกดึงจนอยูท่ี่ขอบของกระดูกเชิงกราน เส้นผา่ศูนยก์ลางของปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้งประมาณ 
12.5 -18 เซนติเมตร ลูกอ่อนยาวประมาณ 22-32 เซนติเมตร พบการกระเฟ่ือมน ้ าของมดลูก (fluctuation) 

และถ้าตบมดลูกเบาๆ จะพบว่าลูกอ่อนจมลงไปและเด้งข้ึนมาชนมือ เรียกว่า fetal bump อาจพบ 
placentome ขนาดเล็ก อาจพบการไหลของเลือดในเส้นเลือด middle uterine artery ซ่ึงเรียกวา่ fremitus 

ได ้รังไข่อาจถูกดึงไปอยูใ่นช่องทอ้งจนยากท่ีจะจบัได ้แต่ CL จะอยูบ่นรังไข่ขา้งเดียวกบัปีกมดลูกท่ีตั้ง
ทอ้ง 

            จากการผ่าพิสูจน์ พบว่าเส้นผ่าศูนยก์ลางของปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้งประมาณ 12.5-18 
เซนติเมตร ความยาวของตวัอ่อน 22-32 เซนติเมตร น ้าหนกัของตวัอ่อน 1-2 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.11 การตรวจการตั้งทอ้งโคท่ีตั้งประมาณ 110 วนั โดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั  

(ท่ีมา: พีระศกัด์ิ, 2523) 
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 2.2.4 ท้องประมาณ 230-280 วนั 

               จากการลว้งตรวจพบวา่ ลูกอ่อนจะขยายใหญ่จนสามารถคล าได ้อาจพบหวัและขาหนา้
ของลูกอ่อนหน้าขอบของกระดูกเชิงกราน และอาจพบการด้ินของลูกอ่อน   จากการผ่าพิสูจน์ พบว่า 
ความยาวของตวัอ่อน 70-100 เซนติเมตร น ้าหนกัของตวัอ่อน 20-50 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.12 การตรวจการตั้งทอ้งโคท่ีตั้งทอ้งประมาณ 6 เดือน โดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั ปาก
มดลูก  ตกอยูห่นา้กระดูกเชิงกราน ไม่สามารถคล าพบตวัลูก พบการกระเพื่อมน ้า ตรวจเส้นเลือดพบ

ลกัษณะ fremitus (ท่ีมา: พีระศกัด์ิ, 2523) 
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ภาพที ่9.13 การตรวจการตั้งทอ้งโคท่ีตั้งทอ้งใกลค้ลอด โดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั พบลูกอยูใ่นท่า 
ท่ีเตรียมตวัคลอด  (ท่ีมา: พีระศกัด์ิ, 2523) 
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ภาพที ่9.14 ขนาดและลกัษณะมดลูกโคท่ีอายกุารตั้งทอ้งระหวา่ง 60-150 วนั  

(ท่ีมา: Mitchell and Gordon, 2004) 

 

 

 

 

 

มดลูกโคตั้งทอ้ง 60 วนั ปีกมดลูกขวาขยาย
ใหญ่ 

มดลูกโคตั้งทอ้ง 75 วนั ปีกมดลูกขวาขยาย
ใหญ่ 

มดลูกโคตั้งทอ้ง 120 วนั ปีกมดลูกซา้ยขยายใหญ่ มดลูกโคตั้งทอ้ง 150 วนั ปีกมดลูกขวาขยายใหญ่ 
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การตรวจการอุ้มท้องในสุกร 

 

 การตรวจการตั้งทอ้ง มีความส าคญัในกระบวนการจดัการฟาร์มสุกรเป็นอย่างยิ่ง โดยช่วยใน
การวางแผนการผสมพนัธ์ุ การเตรียมคลอด การจดัการแม่สุกรระหวา่งการอุม้ทอ้ง และการวางแผนการ
จดัการแกไ้ขปัญหาทางระบบสืบพนัธ์ุ ท าให้ลดตน้ทุนการผลิตสุกรได ้การตรวจการตั้งทอ้งตอ้งมีความ
แม่นย  าสูง ทั้งดา้นความไวและความจ าเพาะของการทดสอบ มีความปลอดภยั อุปกรณ์ควรไม่ซบัซ้อน
ยุง่ยาก ราคาไม่สูงเกินไป และสามารถทราบผลการตรวจอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจะกล่าวเฉพาะเทคนิคการ
ตรวจการตั้งทอ้งท่ีปฏิบติัโดยทัว่ไปภายในฟาร์มดงัน้ี 

 

1. การตรวจการกลบัสัด ตรวจการเป็นสัดทุกวนัในระยะ 18-24 วนัหลงัการผสมพนัธ์ุ สามารถ
ท านายการตั้งทอ้งไดแ้ม่นย  าถึงร้อยละ ขอ้จ ากดัของการตรวจวิธีน้ีคือ ถา้สุกรมีความผิดปกติ
ของฮอร์โมนหรือรังไข่ ซ่ึงท าให้สุกรไม่กลบัสัด อาจท าให้ผลการตรวจผิดพลาดได ้ดงันั้น
ควรมีการตรวจยนืยนัดว้ยวิธีการอ่ืน อยา่งไรก็ตามวิธีน้ีเป็นวิธีพื้นฐานท่ีทุกฟาร์มปฏิบติัเป็น
ประจ า เพราะสะดวกและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์ 

2. การตรวจโดยการล้วงผ่านทางทวารหนัก  เพื่อสัมผสัเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงมดลูก สามารถ
ปฏิบติัไดง่้ายและสะดวก และวธีิน้ีมีความแม่นย  าสูง โดยอาศยัหลกัการท่ีเส้นเลือดท่ีมาเล้ียง
มดลูก (uterine artery) จะขยายใหญ่ข้ึนประมาณเป็น 5-8 มิลลิลิตร เม่ือสุกรตั้งทอ้ง 35 วนั
ข้ึนไป เน่ืองจากมีเลือดมาเล้ียงในปริมาณมาก การไหลเวียนเลือดแรงกวา่ปกติ และผนงัเส้น
เลือดบาง เม่ือกดเส้นเลือดเบาๆ จะพบการบีบตวัของเส้นเลือดเป็นจงัหวะ เรียกวา่ fremitus 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณท่ีกบัเส้นเลือด external iliac artery จะมีลกัษณะท่ีชดัเจนมาก  

3. การตรวจด้วยเคร่ืองความถี่สูง (ultrasonic detector) การตรวจทอ้งโดยใชเ้คร่ืองท่ีให้คล่ืน
เสียงความถ่ีสูง และวดัเสียงท่ีสะทอ้นกลบัออก เคร่ืองจะแปลสัญญาณเป็นเส้นกราฟ หรือ
เสียง หรือภาพ ข้ึนอยูก่บัชนิดของเคร่ืองอุลตร้าซาวด ์

  
หลกัการส าคญัของการตรวจดว้ยวธีิการน้ีคือ ตอ้งใหห้นา้สัมผสัของตวัส่งสัญญาณหรือโปรบ 

(probe) สัมผสักบัผวิหนงัพื้นทอ้งสุกรโดยตรง ดงันั้นบางคร้ังอาจตอ้งท าความสะอาด โกนขน และทุก
คร้ังตอ้งใชส้ารหล่อล่ืนประเภทเจล วาสลีน หรือ น ้ามนัเพื่อใหแ้นบสัมผสักนัสนิท นอกจากน้ี ต าแหน่ง
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ท่ีตรวจคือ บริเวณพื้นทอ้งดา้นขาหลงัซา้ยหรือขวา และหากสุกรทอ้งแก่ ควรหนัโปรบไปทางดา้นหนา้
มากข้ึน    
 

 

 

ภาพที ่9.15 การตรวจทอ้งโดยวธีิลว้งคล าเส้นเลือด สุกรไม่ทอ้ง (ก) และสุกรตั้งทอ้ง (ข)   
(ท่ีมา: อรรณพ, 2537) 

    

 

เคร่ืองตรวจการตั้งท้องโดยใช้คลืน่เสียงความถี่สูง  
 

ปัจจุบนั มี 3 ชนิดคือ 

1. ชนิด เอโมด ( A-Mode หรือ Amplitude depth ultrasound) เป็นการวดัเสียงสะทอ้นจาก
ของเหลวภายในมดลูกซ่ึงเพิ่มข้ึนมากเม่ือตั้งทอ้ง โดยเสียงท่ีสะทอ้นกลบัออกมาจะถูกแปลจากความลึก
ของคล่ืนเสียงท่ีเพิ่มมากข้ึน เม่ือเสียงผ่านของเหลวมากกว่าของแข็ง แต่เน่ืองจากเม่ืออายุการตั้งทอ้ง
เพิ่มข้ึนปริมาณ ของ เหลวในมดลูกจะลดลงเปล่ียนเป็นเน้ือเยื่อของลูกสุกร ดงันั้นวิธีการน้ีจึงใชไ้ดดี้ใน
การตั้งทอ้งระยะ 70 วนัแรกเท่านั้น หลงัจากนั้นจะไม่แม่นย  านกั ความแม่นย  าของวิธีการน้ี มากกวา่ร้อย
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ละ 95 ถา้ระยะของการตั้งทอ้ง 30-35 วนัหลงัผสม อุปกรณ์ท่ีใชว้ดัแบบ เอโมดน้ีมีหลายแบบ แยกตามวิธี
ท่ีแสดงผลไดแ้ก่ 

 

 แสดงผลเป็นเส้นกราฟ เป็นเคร่ืองรุ่นเก่า มีขนาดใหญ่และหนกั อ่านค่าล าบาก เม่ือสุกร
ทอ้งกราฟท่ีแสดงเป็น 2 แถบ โดยแถบแรกดา้นซ้ายเป็นผิวหนงัและชั้นกลา้มเน้ือ และ
แถบท่ีสองเป็นผนงัมดลูก 

 แสดงผลเป็นสัญญาณไฟ แสดงไฟจะติดสวา่งเม่ือตรวจพบวา่สุกรตั้งทอ้ง 

 แสดงผลเป็นเสียง หากสุกรไม่ทอ้ง จะส่งเสียง ตอ๊ด...ตอ๊ด เป็นจงัหวะ เม่ือสุกรทอ้ง จะ
ส่งเสียงดงัยาวต่อเน่ือง เป็นชนิดท่ีสะดวกท่ีสุดเพราะ ไม่ตอ้งพะวงมองไฟ หรือตอ้ง
อ่านค่าจากกราฟ  
 

2. ชนิด ดอปเปอร์ (Doppler ultrasonic detector) หลกัการคือการส่งคล่ืนเสียงความถ่ีสูงออกไป 
ตรวจการเปล่ียนแปลงของวตัถุท่ีเคล่ือนไหว โดยเฉพาะเสียงการไหลของโลหิต และเสียงการเตน้ของ
หวัใจตวัอ่อนตลอดจนการเคล่ือนไหวของลูกได ้หากตวัอ่อนอายุมากกวา่ 35 วนั วิธีการใช้คือ ใชหู้ฟัง
ครอบหู และใชแ้ท่งโพรบส่งสัญญาณทาสารหล่อล่ืน แลว้แตะท่ีบริเวณเตา้นม 2 คู่สุดทา้ย จะไดย้ินเสียง
การไหลของเลือดในอตัรา 60-80 คร้ังต่อนาที ในช่วงตั้งทอ้ง 21-30 วนั และยิ่งตั้งทอ้งนานข้ึน เสียงท่ีได้
ยินจะถ่ีข้ึนเป็น 150-250 คร้ังต่อนาที ซ่ึงใกล้เคียงกับจ านวนการเต้นของหัวใจ วิธีน้ีมีความแม่นย  า
มากกวา่ร้อยละ 95 หากสุกรตั้งทอ้งในช่วง 29-30 วนั 
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ภาพที ่9.16 มดลูกของสุกรไม่ตั้งทอ้ง (ก) ตั้งทอ้ง 30-70 วนั (ข) และตั้งทอ้งมากกวา่ 80 วนั (ค) 
 (ท่ีมา: อรรณพ, 2537) 

 

 

3. ชนิด บีโมด หรือรีลไทม ์(B-Mode หรือ Real time ultrasonic detector) เป็นการวดัคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูงท่ีสะทอ้นกลบัออกมาสองทิศทาง ท าให้สามารถมองเห็นอวยัวะต่างๆเป็นภาพเคล่ือนไหวได ้
เป็นเคร่ืองท่ีมีราคาสูงมาก ซ่ึงปกติจะใชใ้นวงการสูตินารีแพทย ์และน ามาปรับปรุงใชใ้นวงการเล้ียงสัตว ์
สีด า หมายถึงของเหลว สีเทาจะเป็นเน้ือเยื่อต่างๆ สีขาวเป็นแนวกระดูก เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม การ
อ่านภาพท่ีสะทอ้นจากเคร่ืองชนิดน้ียงัตอ้งอาศยัความช านาญอยา่งมาก  
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ตารางที ่9.3 สรุปเทคนิคการตรวจการตั้งทอ้ง 

เทคนิคการตรวจทอ้ง ระยะการตั้งทอ้ง ความแม่นย  า (%) ขอ้ดี ขอ้เสีย 

การเป็นสัด 3 สัปดาห์ 50 ตรวจไดเ้ร็ว 

ประหยดั 

ความแม่นย  าใน
การตรวจการเป็น
สัด 

ระดบัฮอร์โมนโปรเจส
เตอโรน 

3 ยนืยนัการตั้งทอ้ง 

= 85 

ยนืยนัการไม่ตั้ง
ทอ้ง = 100 

ตรวจไดเ้ร็ว 

ประหยดั 

เกิดผลบวกลวง
ไดง่้าย 

เม่ือตวัอ่อนตาย
ระยะแรก 

อุลตร้าซาวด ์ 4 100 ตรวจไดเ้ร็ว 

มีความแม่นย  า
สูง 

ราคาเคร่ืองมือ
แพง 

การลว้งตรวจทางทวาร
หนกั 

6 90-100 มีความแม่นย  า
สูง 

มีโอกาสแทง้ถา้
ไม่ช านาญในการ
ลว้ง 

 

 

การตรวจการตั้งท้องแพะด้วยเคร่ืองอลัตราซาวน์ (ultrasound)   

 

หลกัการท างานของเคร่ืองอลัตราซาวน์ โดยเคร่ืองจะส่งคล่ืนความถ่ีสูงออกจากหวัตรวจหรือ
โพรป (probe) ไปสู่เน้ือเยื่อท่ี ตอ้งการตรวจ เช่น มดลูก รังไข่ และอ่ืนๆ ซ่ึงเน้ือเยื่อต่างๆ จะดูดซบัคล่ืน
ไดแ้ตก ต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของเน้ือเยื่อนั้นๆ คล่ืนสะทอ้นจากเน้ือเยื่อกลบัมายงัหวัตรวจ
โพรปแลว้เคร่ืองจะแปลผลเป็นภาพให้เห็นทางจอแสดงผล  โดยภาพท่ีเห็นเป็นภาพโทนสีขาว-ด า (เทา) 

ภาพสีด ามาก เน้ือเยื่อมีความหนาแน่นนอ้ย เช่น น ้ า หรือ เลือด ภาพสีขาว เน้ือเยื่อมีความหนาแน่นมาก 

เช่น กระดูก และกลา้มเน้ือ ส่วนอากาศ คล่ืนจะผา่นไดไ้ม่ดี ท าใหไ้ม่เห็นภาพ 

การตรวจทอ้งแพะท าไดง่้ายๆ 2 วิธี คือการตรวจทอ้งผา่นบริเวณหนา้ทอ้ง และการตรวจทอ้ง
ผา่นทางทวารหนกั 
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การตรวจท้องแพะบริเวณหน้าท้อง 

ขั้นตอน 

1. ใชห้วัตรวจแบบตรวจภายนอก (convec probe) ขนาดความถ่ี 3.5 MHz 

2. ตรวจการตั้งทอ้ง ท่ีอายทุอ้ง 35 วนัข้ึนไป แนะน าท่ี 45 วนัจะเห็นไดง่้ายกวา่ 

3. จบัแพะนอนหงาย โกนขนหรือใชปั้ตตาเล่ียนตดัขนใหส้ั้นบริเวณทอ้งหนา้เตา้นม 

4. ทาเจลท่ีผวิหนงัแพะบริเวณหนา้ทอ้ง พร้อมกบัทาบโพรปท่ีบริเวณทาเจล 

5. ค่อยๆเคล่ือนโพรปไปมาบริเวณทอ้ง สามารถหมุนหนา้โพรป ไปมาไดเ้พื่อเปล่ียนแนวของคล่ืน
ใหเ้ห็นภาพชดัท่ีสุด 

ขอ้จ ากดัในการตรวจทอ้งบางคร้ังจะตอ้งอดอาหารแพะอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง ก่อนการตรวจ 

เพราะเม่ือแพะกินอาหารมากๆ กระเพาะหมกัขยายตวัแลว้ไปบงัมดลูกท าให้มองไม่เห็นมดลูก นอก 
จากนั้นการตรวจทอ้งท่ีอายุทอ้งอ่อนๆ บางคร้ังจะตรวจไม่พบ เน่ืองจากก าหนดต าแหน่งของมดลูกยาก
อาจท าใหผ้ดิพลาดไดง่้าย วธีิการน้ีเหมาะสมส าหรับตรวจทอ้งแพะท่ีตั้งทอ้งอายมุากๆ 

 

 

 

 

ภาพที ่9.17 การตรวจทอ้งโดยใชเ้คร่ืองอุลตร้าซาวด์ทางหนา้ทอ้ง และลกัษณะภาพการตั้งทอ้งในแพะ  

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก นิภารัตน์ และวลี, 2554) 
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การตรวจท้องแพะผ่านทางทวารหนัก  

 

1. วธีิการน้ีดดัแปลงมาจากวธีิการตรวจทอ้งในโค โดยจบัแพะท่ีจะตรวจทอ้งใหอ้ยูใ่นท่ายนื 

2. ใชห้วัตรวจท่ีใชต้รวจทอ้งโคผา่นทางทวารหนกั ทาเจลหล่อล่ืน แลว้สอดเขา้ทางทวารหนกัแพะ 
ลึกประมาณคร่ึงฟุต แลว้ดูท่ีจอภาพ 

3. สามารถปรับดนั Probe เพื่อปรับภาพใหช้ดัเจนได ้สังเกตต าแหน่งของมดลูกได ้โดยดูต าแหน่ง
เลยจากต าแหน่งของกระเพาะปัสสาวะไปเล็กนอ้ย 

4. สามารถตรวจทอ้งไดต้ั้งแต่อายทุอ้งนอ้ยๆได ้ประมาณ 32 วนัข้ึนไป 

 

ขอ้จ ากดัในการตรวจ ถา้ตรวจทอ้งอายมุากๆ ประมาณ 4 เดือนข้ึนไป ในบางคร้ังจะตรวจไดย้าก 
เน่ืองจากตวัลูกมีขนาดใหญ่และตวัลูกอยู่ลึกเกินไปท าให้โพรปส่องไปไม่ถึง ในบางคร้ังอาจมีอุจจาระ
แพะคา้งอยูท่  าให้ภาพท่ีเห็นอาจจะไม่ค่อยชดัหรือไม่ต่อเน่ือง เพราะวา่มีช่องอากาศแทรกระหวา่งกอ้น
อุจจาระ การบงัคบัทิศทางของ Probe ไดย้าก เพราะจบัตวัโพรปไม่ได ้จบัไดเ้ฉพาะสายท่ียื่นออกมาขา้ง
นอก 

 

 

ภาพที ่9.18 การตรวจทอ้งโดยใชเ้คร่ืองอุลตร้าซาวด์สอดโปรบทางทวารหนกัแพะ  

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก นิภารัตน์ และวลี, 2554) 
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ปฏิบัตกิารที่ 9 

 

เร่ือง การตรวจการตั้งทอ้ง รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะในการตรวจทอ้งโค 

2. มีทกัษะในการตรวจทอ้งสุกร 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. แม่สุกร 

2. แม่โค 

3. ถุงมือลว้งตรวจ 

4. เคร่ืองอลัตราซาวด์ 
5. รองเทา้บูท 

 

วธีิการศึกษา 

1. การตรวจการทอ้งในโคโดยการลว้งตรวจทางทวารหนกั โดยใหน้กัศึกษาปฏิบติัการดงัน้ี 

1.1 การตรวจการกลบัสัด โดยท่ีตั้งทอ้งจะไม่แสดงอาหารเป็นสัด หลงัการผสมพนัธ์ุ 

1.2 การลว้งตรวจทางทวารหนกั สามารถท าไดต้ั้งแต่ 60 วนัหลงัการตั้งทอ้ง โดยคล าดูการ
เปล่ียนแปลงของมดลูกและรังไข่ ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 รังไข่ จะพบ CL โดยท่ี CL ท่ีพบในโคตั้งทอ้ง จะไม่มีขอบนูนเหมือน CL จาก
วงรอบการเป็นสัด แต่จะจมลงไปในเน้ือรังไข่และมีขนาดใหญ่กวา่ พร้อมทั้งรัง
ไข่ขา้งท่ีตั้งทอ้งก็มีขนาดใหญ่ข้ึน 

1.2.2 ขนาดของมดลูกในโคทอ้งมกัจะใหญ่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีตอ้งพึงระวงัคือในโคท่ีเคยมี
ลูกมาแลว้หลายตวั ขนาดมดลูกก็จะใหญ่เช่นกนั 
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1.2.3 ขนาดของปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้ง ควรมีขนาดใหญ่กวา่ขา้งท่ีไม่ตั้งทอ้ง ซ่ึงคล าได้
ในช่วงการตั้งทอ้งระยะตน้ ไม่เกิน 90 วนั โดยการดึงมดลูกกลบัเขา้มาในเชิง
กราน ใชมื้อสอดขวางไวร้ะหวา่งปีก 

1.2.4 การกระเฟ่ือมน ้ า (Fluctuation) และการล่ืนหลุด (Slipping membrane) ปีกมดลูก
ขา้งท่ีตั้งทอ้ง เม่ือใชน้ิ้วมือกดเบาๆ จะรู้สึกวา่มีน ้ากระเฟ่ือมอยูภ่ายใน นอกจากน้ี
ถ้าใช้น้ิวหัวแม่มือและน้ิวช้ีจับส่วนของปีกมดลูกท่ีขยายใหญ่ท่ีสุดบางส่วน 
ยกข้ึนและค่อยๆ คลายน้ิว จะพบวา่มีถุง 2 ถุง ล่ืนหลุดจากน้ิวมือ โดยล่ืนหลุดที
ละถุง ถุงแรกท่ีล่ืนหลุดจากน้ิวคือถุง Chorion ถุงท่ีสองคือมดลูก 

1.2.5 การกระเดง้ชนของลูกอ่อน (Fetal bump) เม่ือกดปีกมดลูกขา้งท่ีตั้งทอ้ง และ
ปล่อยโดยเร็ว ลูกอ่อนจะเด้งหนีน้ิวมือและเด้งกลบัมาชนน้ิวมือ เรียกว่า fetal 

bump จะพบเหตุการณ์น้ีไดป้ระมาณตั้งแต่ 90 วนั ของการตั้งทอ้ง 

1.2.6 เม็ดกระดุม (Cotyledon) การคล าเม็ดกระดุมจะเร่ิมคล าไดต้ั้งแต่ประมาณ 120 
วนั ของการตั้งทอ้ง โดยใช้มือลูบไปบนผิวของปีกมดลูก จะพบเป็นเม็ดขรุขระ
ขนาดไม่เท่ากนั  

1.2.7 การไหลของเส้นเลือดเชิงกราน (Fremitus) เส้นเลือดท่ีมาเล้ียงมดลูก ได้แก่ 
middle uterine artery ถา้ปีกมดลูกขา้งใดเกิดการตั้งทอ้งจะมีเลือดจากเส้นเลือดน้ี
มาเล้ียงมากข้ึน จะเป็นการสั่นหรือไหลฟู่  ซ่ึงเรียกว่า fremitus เร่ิมคล าพบได้
ตั้งแต่ตั้งทอ้ง 120 วนัข้ึนไป ต าแหน่งท่ีจะคล าหาเส้นเลือดเส้นน้ีคือ ขอบหน้า
ของกระดูก ilium 

 

2. การตรวจการทอ้งในสุกร โดยใหน้กัศึกษาปฏิบติัการดงัน้ี 

2.1 การตรวจการกลับสัด ตรวจการเป็นสัดทุกวนัในระยะ 18-24 วนัหลังการผสมพนัธ์ุ 
สามารถท านายการตั้งทอ้งไดแ้ม่นย  าถึงร้อยละ ขอ้จ ากดัของการตรวจวิธีน้ีคือ ถา้สุกรมี
ความผิดปกติของฮอร์โมนหรือรังไข่ ซ่ึงท าให้สุกรไม่กลบัสัด อาจท าให้ผลการตรวจ
ผิดพลาดได้ ดังนั้ นควรมีการตรวจยืนยนัด้วยวิธีการอ่ืน อย่างไรก็ตามวิธีน้ีเป็นวิธี
พื้นฐานท่ีทุกฟาร์มปฏิบติัเป็นประจ า เพราะสะดวกและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์ 

2.2 การตรวจโดยการลว้งผ่านทางทวารหนกั เพื่อสัมผสัเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงมดลูก สามารถ
ปฏิบติัไดง่้ายและสะดวก และวิธีน้ีมีความแม่นย  าสูง โดยอาศยัหลกัการท่ีเส้นเลือดท่ีมา
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เล้ียงมดลูก (uterine artery) จะขยายใหญ่ข้ึนประมาณเป็น 5-8 มิลลิลิตร เม่ือสุกรตั้งทอ้ง 
35 วนัข้ึนไป เน่ืองจากมีเลือดมาเล้ียงในปริมาณมาก การไหลเวียนเลือดแรงกว่าปกติ 
และผนงัเส้นเลือดบาง เม่ือกดเส้นเลือดเบาๆ จะพบการบีบตวัของเส้นเลือดเป็นจงัหวะ 
เรียกว่า fremitus โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่ีกบัเส้นเลือด external iliac artery จะมี
ลกัษณะท่ีชดัเจนมาก 

2.3 การตรวจทอ้งดว้ยเคร่ืองอลัตราซาวด์ชนิด เอโมด ( A-Mode หรือ Amplitude depth 

ultrasound) เป็นการวดัเสียงสะทอ้นจากของเหลวภายในมดลูกซ่ึงเพิ่มข้ึนมากเม่ือตั้ง
ทอ้ง โดยเสียงท่ีสะทอ้นกลบัออกมาจะถูกแปลจากความลึกของคล่ืนเสียงท่ีเพิ่มมากข้ึน 
เม่ือเสียงผา่นของเหลวมากกวา่ของแข็ง แต่เน่ืองจากเม่ืออายุการตั้งทอ้งเพิ่มข้ึนปริมาณ 
ของ เหลวในมดลูกจะลดลงเปล่ียนเป็นเน้ือเยือ่ของลูกสุกร  

3. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. การปฏิสนธิหายถึงอะไร และเกิดท่ีต าแหน่งไหนในระบบสืบพนัธ์ุ 

2. จงอธิบายการพฒันาของตวัอ่อนหลงัการปฏิสนธิ 

3. จงอธิบายรกในสัตวมี์ก่ีประเภทอะไรบา้งและหนา้ท่ีของรกต่อกระบวนการตั้งทอ้ง 

4. จงยกตวัอยา่งอาการและการเปล่ียนแปลงของอวยัวะสัตวท่ี์ตั้งทอ้ง 

5. จงยกตวัอยา่งการตรวจการตั้งทอ้งท่ีเหมาะสมใน โค สุกร และแพะ 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

นิภารัตน์ ศรีธเธศ และมาลี อภิเมธีธ ารง. 2554. รายงานวิจยัโครงการฝึกอบรมผสมเทียมแพะส าหรับ
เกษตรกร. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 

อรรณพ  คุณาวงษก์ฤต. 2537. วทิยาการสืบพนัธ์ุ. ภาควชิาสูติศาสตร์ เธนุเวชวทิยาและวทิยาการ 

สืบพนัธ์ุ คณะสัตวแพทยศ์าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
Hafez, E.S.E. and Gordon, I. 2000. Reproduction in farm animal. In: Hafez,E.S.E. (ed.) Reproduction 

of Farm Animals. Lea 

Mitchell, Jere R., and Gordon A. Doak. 2004. The artificial insemination and embryo transfer of dairy 

and beef cattle: A handbook and laboratory manual. 9th ed. Pearson Education. Inc., New  

Jersey. 

Reece, W.O. 2013. Functional anatomy and physiology of domestic animals, Fourth Edition. Wiley 

Blackwell. Iowa, USA. 

Senger, P.L. 1997. Pathways to pregnancy and parturition, 2nd. Pullman, Washington. Sisson, S. and 

Grossman, J.D. 1967. The Anatomy of the Domestic Animals, 4th edn. W.B. Saunders, 

Philadelphia.  

 



 

 

 

บทที ่10 
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Avian reproduction and artificial insemination 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่10  
เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 10 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ

ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อทราบถึงกายวภิาคและสรีรวทิยาการสืบพนัธ์ุสัตวปี์ก 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะการรีดน ้าเช้ือไก่ 

3. เพื่อใหมี้ทกัษะการเตรียมน ้าเช้ือไก่และทกัษะการผสมเทียมไก่ 

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. ระบบสืบพนัธ์ุสัตวปี์กเพศผู ้
2. สัตวปี์กเพศเมีย 

3. การผสมเทียมสัตวปี์ก 

3.1 การรีดเก็บน ้าเช้ือ  

3.2 การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือและการเจือจาง 

3.3 เทคนิคการผสมเทียมไก่ 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 10 

2. บรรยาย 

3. ปฏิบติัการท่ี 10 รีดน ้าเช้ือและการผสมเทียมไก่ 

4. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

5. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. ใบงานและการน าเสนอ 

2. การปฏิบติัการ 

3. แบบทดสอบทา้ยบท 
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ระบบสืบพนัธ์ุสัตว์ปีกเพศผู้ 

 

อวยัวะสืบพนัธ์ุของสัตวปี์กเพศผูป้ระกอบ ดว้ยอณัฑะ (testes) ท่ออสุจิ (vas deferens) และลึงค ์
(papillae) ท่ีเป็นเพียงตุ่มเล็ก ๆ (ภาพท่ี 10.1) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

ภาพที ่10.1 อวยัวะสืบพนัธ์ุของสัตวปี์กเพศผู ้(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Girling, 2013) 
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1. อณัฑะ 

 มี 2 ขา้ง อยูด่า้นซ้ายและขวาของกระดูกสันหลงั และอยูด่า้นหนา้ของไต รูปร่างคลา้ยเมล็ด
ถัว่ ประกอบไปดว้ยท่อขดฝอยเซมินิเฟอรัสทูบู และเซลล์เลดิก (ภาพท่ี 10.2)  เช่นเดียวกบัสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยน ้ านมทัว่ไป อณัฑะท าหนา้ ท่ีสร้างตวัอสุจิ ฮอร์โมนเพศผู ้และน ้ าหล่อเล้ียงตวัอสุจิ แลว้รวมออก
จากอณัฑะสู่ท่ออสุจิซ่ึงมีท่อปลายเปิดท่ีส้วงทวารหนกั (cloaca) 

 

 

 

ภาพที ่10.2 โครงสร้างของอณัฑะสัตวปี์กเพศผู ้(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013)  

 

2. ท่อน าอสุจิและลงึค์ 

ท่อพกัอสุจิจะมีขนาดท่ีสั้ นเม่ือเปรียบเทียบกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม จะเช่ือมต่อกบัท่อผลิต
อสุจิ โดยผา่นทางท่อ rete และไปท่อพกัอสุจิจะไปเช่ือมกบัท่ออสุจิต่อไป (ภาพท่ี 10.2) กบัลึงคส์ัตวปี์ก
เป็นอวยัวะท่ีมีการพฒันานอ้ยมาก พบเพียงต่ิงเล็ก ๆ มีฐานตั้งอยูท่ี่ปลายส้วงทวารหนกั  ในขณะการผสม
พนัธ์ุท่ออสุจิ จะล าเลียงน ้ าอสุจิมายงัส่วนปลายลึงค์ และปล่อยน ้ าอสุจิลงสู่ปากท่อไข่ซ่ึงอยู่ท่ีขา้งซ้าย 

ของผนงัส้วงทวารหนกัของตวัเมีย 
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3. น า้เช้ือและตัวอสุจิสัตว์ปีก 

ปริมาตรการหลัง่น ้าเช้ือสัตวปี์ก มีความแตกต่างกนัไปตามประเภทของสัตวโ์ดยพบวา่การ
หลัง่น ้าเช้ือในไก่งวงมีปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ไก่ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และนกขนาดเล็กปริมาตร 0.05-

0.1 มิลลิลิตรต่อการหลัง่น ้ าเช้ือ ความเขม้ขน้โดยเฉล่ียประมาณ 100 × 10
9 ตวัต่อมิลลิลิตร อวยัวะสืบ 

พนัธ์ุสัตวปี์กเพศผูจ้ะไม่มีต่อมผลิตน ้าเล้ียงอสุจิ แต่จะหลัง่มาจากอณัฑะ ท่อพกั และท่อล าเลียงอสุจิ 

ขนาดของอสุจิแตกต่างกนัไปข้ึนกบัชนิดของสัตวปี์กแต่ก็มีโครงสร้างทัว่ไปคลา้ยกนั ตวั
อสุจิในสัตวปี์กมีลกัษณะส่วนหัวเรียวแหลมคลา้ยกนัหมดในไก่ตวัอสุจิส่วนหัวยาวและมี acrosome 

แหลม ส่วนกลาง (mid piece) สั้น ซ่ึงต่อกบัส่วนหางท่ียาว เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอสุจิของสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนมพบวา่ตวัอสุจิของสัตวปี์กมีขนาดเล็กกวา่ มี acrosome ยาว 1.75 ไมโครเมตร ส่วนหวัยาว 12.5

ไมโครเมตร ส่วนกลางยาว 4 ไมโครเมตร และส่วนหางยาว 80ไมโครเมตร ส่วนกลางคือ distal centriole 

ท่ีมีลกัษณะกลมและคลุม ดว้ย mitochondrial sheath ในสัตวปี์กตวัอสุจิไม่มี cytoplasmic droplet 

เหมือนเช่นในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ทั้งตวัของอสุจิลอ้มรอบดว้ย cytoplasmic membrane ส่วนของ 

acrosome เป็นแบบง่ายๆ ภายในมี spine ฝังอยู ่ ส่วนปลายของหวัน้ีอยูภ่ายใน cap ท่ีมีลกัษณะเป็นรูป
โคน mitochondrial sheath ของส่วนกลางมีลกัษณะเป็นแผน่โคง้และไม่มี outer fiber อยูร่อบนอกของ 

fiber เกา้คู่ท่ีอยูภ่ายในเหมือนตวั อสุจิของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (ภาพท่ี 10.3) 

ตวัอสุจิ จะไม่มีกระบวนการคาปาซิเดชัน่  (capacitation) ก่อนการปฏิสนธิเหมือนสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยน ้านม แต่สามารถผสมกบัไข่ไดโ้ดยตรงหลงัจากเขา้ไปยงัท่อน าไข่ โดยอสุจิจะสามารถมีชีวติอยูไ่ด้
นานกวา่ 1 สัปดาห์ 

 

ภาพที ่10.3 ลกัษณะอสุจิไก่ ก าลงัขยาย 400 เท่า  (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Soley and Groenewald (1999) 
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ระบบสืบพนัธ์ุสัตว์ปีกเพศเมยี 

 

อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสัตวปี์กเพศเมีย จะมีเพียงดา้นซา้ยเท่านั้น โดยพบวา่หลงัการฟักไข่อวยัวะ
สืบพนัธ์ุขา้งขวาจะฝ่อไป  
 

1. รังไข่  

มีรูปร่างเป็นพวงหรือกลุ่มของไข่แดงขนาดเล็กสีเทามากมาย (ภาพท่ี 10.4) รังไข่อยู่ดา้น 
หนา้ของไตซ้ายชิดกบักระดูกสันหลงั  โครงสร้างรังไข่ประกอบไปดว้ยส่วนเม็ดดูลลา medulla ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีมีเส้นเลือด และเส้น ประสาท มาเล้ียงมากมาย และส่วนคอร์เทค (cortex) ซ่ึงประกอบไปดว้ย
เซลลผ์ลิตไข ่เม่ือไก่โตเตม็ท่ีหรือเร่ิมไข่ ไข่ขนาดเล็กต่าง ๆ เหล่าน้ีจะค่อย ๆ ทยอยกนัขยายตวัจนเท่าไข่
แดงขนาดธรรมดา  ฟองท่ีแก่เต็มท่ีเยื่อหุ้มไข่แดงจะฉีกออกตามแนวของเยื่อปล่อยไข่ท่ีสุกแลว้ตกลง 
(ovulation) สู่ท่อปากแตรของท่อไข่ โดยท่ีไข่จะเจริญเต็มท่ีและตกไข่ประมาณ 250-500 ฟองตลอดช่วง
ชีวติ  

 

 

ภาพที ่10.4 โครงสร้างของรังไข่สัตวปี์ก (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Jonhson, 1990) 
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2. ท่อน าไข่ 

อวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสัตวปี์กเพศเมีย มีระบบท่อน าไข่เป็นส่วนส าคญั โดยเร่ิมจากรังไข่ไป
ถึงช่องเปิดร่วมทวาร  (cloaca) โดยมีความยาวประมาณ 70-80 เซนติเมตร ท่อน าไข่แบ่งออกเป็นส่วน
ต่างๆ ได ้5 (ภาพท่ี 10.5) ส่วนดงัน้ี 

 

 ปากแตร (funnel) หรือ (infundibulum) เป็นท่ีรับไข่แดงท่ีสุกหลุดจากรังไข่ และเป็น
ต าแหน่งการปฏิสนธิ มีความยาว 8 เซนติเมตร ไข่จะอยูใ่นส่วนน้ีนาน 15 นาที 

 ท่อน าไข่ส่วน magnum เป็นส่วนท่ียาวท่ีสุดของท่อน าไข่ ยาว 33 เซนติเมตรโดยเป็น
ส่วนท่ีหลัง่ไข่ขาวเพื่อลอ้มรอบไข่แดง ไข่ใชเ้วลานาน 3 ชัว่โมง 

  

 

 

ภาพที ่10.5 ท่อน าไข่ของไก่เพศเมีย (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก Reece, 2013) 
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 ท่อน าไข่ส่วน isthmus มีความยาว 10 เซนติเมตร เป็นส่วนท่ีมีการสร้างเยื่อหุ้มไข่ ใช้
เวลานาน 1-1.5 ชัว่โมง 

 ท่อน าไข่ส่วน uterus มีความยาว 12 เซนติเมตร เป็นส่วนท่ีมีการสร้างไข่ขาวเหลว 
เปลือกไข่ และสีเปลือกท่อไข่ ส่วนน้ีภายในมีต่อมสร้างเปลือกไข่ (shell gland) เป็น
ส่วนใหญ่ ใชเ้วลาในการสร้างเปลือกไข่นาน 20 ชัว่โมง 

 อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศเมีย (vagina) มีความยาว 12 เซนติเมตร 

 

การผสมเทยีมสัตว์ปีก 

 

1. การรีดเกบ็น า้เช้ือ  

1.1 การเตรียมพ่อพันธ์ุไก่พืน้เมืองก่อนการรีดเกบ็น า้เช้ือ (ภาพท่ี 10.6 ) 
 ไก่พอ่พนัธ์ุท่ีจะรีดน ้าเช้ือจะตอ้งเป็นไก่ท่ีโตเตม็ท่ีแลว้มีสุขภาพดีและมีลกัษณะตรงตาม

สายพนัธ์ุ  

 ไก่ควรไดรั้บการฝึกการรีดน ้ าเช้ือมาก่อนเพื่อสร้างความคุน้เคย  
 ก่อนการรีดน ้าเช้ือควรแยกไก่พอ่พนัธ์ุออกจากตวัเมีย และขงัในกรงขงัเด่ียว อยา่งนอ้ย 

24 ชัว่โมง 

 ท าการตดัหรือถอนขนบริเวณรอบทวารหนกัเพื่อความสะดวกในการรีดน ้าเช้ือ  

 

 

 

ภาพที ่10.6  การถอนขนท าความสะอาดรอบทวารหนกัก่อนรีดน ้าเช้ือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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1.2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการรีดเก็บน า้เช้ือ  

กระบอกฉีดยา ขนาด 1 มิลลิลิตร และหลอดเก็บน ้ าเช้ือ ท่ีท าความสะอาดและฆ่าเช้ือแลว้ 

เช่น หลอดทดลอง หรือบิกเกอร์ 

 

1.3 เทคนิคในการรีดเกบ็น า้เช้ือไก่ 

 

การรีดน ้าเช้ือไก่ สามารถท าได ้2 วธีิดงัน้ี 

 

1.3.1 การรีดเกบ็น า้เช้ือด้วยเทคนิคการนวด (massage method) 

เป็นวธีิการรีดน ้าเช้ือท่ีนิยมและไดผ้ลดีและไม่กระทบกระเทือนต่อไก่พ่อพนัธ์ุ โดย
ใชผู้ป้ฏิบติังาน 2 คนคือคนหน่ึงท าหนา้ท่ีจบัอุม้ พ่อไก่ให้อยูใ่นท่าสบายไม่ด้ินรน อีกคนหน่ึงท าหนา้ท่ี
นวดกระตุน้พอ่พนัธ์ุและรีดน ้าเช้ือ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

 ท าการจบัอุม้พอ่ไก่โดยหนัทางดา้นหวัของไก่ หนัดา้นหางหนัเขา้หาคนรีดน ้ าเช้ือ โดยท่ีคน
รีดน ้ าเช้ือคนท่ีท่ี 1 ใชมื้อท่ีอุม้ไก่อยูท่ี่บริเวณหนา้อกของไก่ รวบบริเวณโคนขา และปีกไก่
ไวใ้หแ้น่น  

 อุม้ไก่ใหล้ าตวัอยูใ่นแนวราบ ความสูงของไก่ใหพ้อเหมาะกบัความถนดัของผูรี้ดน ้าเช้ือ  

 ท าการนวดกระตุน้พ่อพนัธ์ุไก่โดยใชฝ่้ามือลูบหลงัไก่ไป จนถึงหาง 2-3 คร้ัง จนกวา่ไก่จะ
กระดกหางข้ึน 

 ใชน้ิ้วช้ีและน้ิวหวัแม่มือจบัตรงบริเวณทวาร แลว้บีบเบาๆ พอ่ไก่จะปล่อยน ้าเช้ือออกมาเป็น
ลกัษณะสีขาวขน้คลา้ยน ้านม 

  ท าการรองน ้ าเช้ือท่ีหลัง่ออกมา จากนั้นก็ค่อยๆ คลายมือจากการบีบทวาร พ่อไก่ก็จะกลบั
เขา้สู่ภาวะปกติ โดยไก่สามารถรีดน ้าเช้ือได ้2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 

 

1.3.2 การรีดเกบ็น า้เช้ือไก่พืน้เมืองไทย (Songklanakarin Technique)  

เป็นวิธีท่ีประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบติังาน  โดยผูอุ้ม้ไก่จะท าการรีด
น ้ าเช้ือ ส่วนอีกคนท าหน้าท่ีรองรับน ้ าเช้ือเพียงอย่างเดียว ท าให้สามารถรีดเก็บน ้ าเช้ือไดส้ะดวก และ
สามารถเก็บน ้าเช้ือสะอาด ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

 

 ผูป้ฏิบติัการรีดเก็บน ้ าเช้ือคนแรก ท าการอุม้พ่อไก่โดยเอาด้านหัวของไก่หันไปทางผูอุ้ม้
และเอาบริเวณส่วนหัวและหนา้อกของไก่ แนบชิดติดล าตวัผูอุ้ม้ โดยอุม้ไก่ให้ล าตวัอยู่
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แนวราบ ความสูงของไก่ให้พอเหมาะกบัความถนดัของผูรี้ด โดยหันหางไก่ไปทางคนท่ี
รองรับน ้าเช้ือ (ภาพท่ี 10.7) 

 ใชมื้อซา้ยรวบตรงขาของไก่ทั้งสองขา้ง แลว้จบัใหแ้น่น เพื่อไม่ใหไ้ก่ด้ิน ใชมื้อขวาลูบหลงั
ไก่ กดมือลงในซอกปีก แลว้ลูบไลไ้ปจนถึงโคนหางประมาณ 2-3 คร้ัง พ่อไก่จะต่ืนตวัและ
ยกหางข้ึนสูง ในจงัหวะน้ีในคร้ังสุดทา้ยของการลูบไล ้ใหใ้ชน้ิ้วหวัแม่มือกบัน้ิวช้ีออ้มโคน
หางไปบีบตรงบริเวณทวารของไก่ บีบเบาๆ พอ่ไก่จะหลัง่น ้าเช้ือ ออกมาเป็นลกัษณะสีขาว
ขน้ๆ (ภาพท่ี 10.8) 

 ผูป้ฏิบติัการคนท่ี 2 ท าการรองรับน ้าเช้ือหลัง่ออกมา และใชมื้ออีกขา้งช่วยจบัส่วนหาง เพื่อ
ไม่ใหบ้ดบงัในขณะรองรับน ้ าเช้ือ (ภาพท่ี 10.9) 

 

 

 

ภาพที ่10.7 เทคนิคการอุม้และการกระตุน้พอ่ไก่เพื่อรีดน ้าเช้ือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ภาพที ่10.8 ลกัษณะการบีบนวดทวารหนกัร่วมเพื่อรีดน ้าเช้ือ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 

 
 

ภาพที ่10.9 ลกัษณะการเก็บน ้าเช้ือไก่ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

1.4 การตรวจคุณภาพน า้เช้ือและการเจือจาง 

การตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือ โดยทัว่ไปน ้ าเช้ือของสัตวปี์กจะมีความเขม้ขน้อยู่ระหว่าง 5000-

12000 ลา้นตวัต่อมิลลิลิตร ข้ึนอยูก่บัประเภทสัตวปี์ก เช่น ไก่มีความเขม้ขน้ประมาณ 5000-6000 ลา้นตวั
ต่อมิลลิลิตร ในการผสมเทียมแต่ละคร้ังนิยมเจือจางให้มีความเขม้ขน้ประมาณ 100 ลา้นตวัต่อคร้ังการ
ผสม ดังนั้ นการเจือจางน ้ าเช้ือจึงมีความส าคัญในนอกเหนือจากการเพิ่มปริมาณน ้ าเช้ือแล้วยงัมี
ความส าคญัต่อการผสมเทียมดงัน้ี 
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 ช่วยในการควบคุมค่าความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมกบัการมีชีวติของตวัอสุจิ (pH=7.4) 

 ช่วยรักษาความดนัภาพในเซลลอ์สุจิ โดยทัว่ไปค่า osmolarity ท่ีเหมาะสมในน ้าเช้ือไก่ควร
อยูร่ะหวา่ง 250-460 mosM/kg H2O 

 เป็นแหล่งพลงังานใหแ้ก่ตวัอสุจิ นิยมใชน้ ้าตาลกลูโคส 

 ยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลชีพ เน่ืองจากสารละลายเจือนิยมเติมสารปฏิชีวนะเช่น 
streptomycin และ penicillin เป็นตน้ 

 

สารละลายเจือจางโดยทัว่ไปประกอบไปดว้ย 

 N, N-bis (2-hydroxyethyl)-2-aminoethane sulfonic acid (BES) 

 N-Tris (hydroxymethyl) 

 Methyl-2-aminoethane sulfonic acid (TES) 

 

หลกัในการเจือจางจะตอ้งทราบค่าดงัต่อไปน้ี 

 ความเขม้ขน้ของอสุจิต่อมิลลิลิตรท่ีใชใ้นการผสมเทียม โดยทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นตวั
ต่อการผสมเทียม 

 ปริมาตรน ้าเช้ือทั้งหมดท่ีตอ้งการใชส้มเทียม 

 ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิท่ีรีดเก็บได ้

 

โดยทัว่ไปนิยมเจือจางน ้าเช้ือในอตัราส่วนของน ้าเช้ือต่อน ้ ายาเจือจางในอตัรา 1 ต่อ 3 

 

 

เทคนิคการผสมเทยีมไก่ 

 

การผสมเทียมในสัตวปี์กเร่ิมมีการพฒันาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 โดย Quinn และ Burrows ซ่ึงใน
ระยะแรกจะท าการฉีดน ้ าเช้ือไก่พ่อพนัธ์ุเขา้ไปทาง cloaca โดยสอดท่อขนาดเล็กเขา้ไป 2-4 เซนติเมตร 
และท าการฉีดน ้ าเช้ือในช่องทอ้ง ซ่ึงค่อนขา้งยุ่งยาก ต่อมาไดมี้การพฒันาเทคนิคจนสามารถฉีดน ้ าเช้ือ
บริเวณช่องทวารหนัก แต่อย่างไรก็ตามความส าเร็จของผสมเทียมสัตว์ปีกข้ึนอยู่กับหลายปัจจยัเช่น 
คุณภาพน ้ าเช้ือ (อายุพ่อพนัธ์ุ และกระบวนการรีดเก็บน ้ าเช้ือ) โปรแกรมการให้แสง ฤดูกาล น ้ าหนกัตวั
แม่ไก่ และอาหารเป็นตน้ 

 ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการผสมเทียม ซ่ึงมีความส าคัญยิ่งในการเพิ่มจ านวนไข่มีเช้ือ 
โดยทัว่ไปการผสมเทียมสัตวปี์กจะกระท าในช่วงบ่าย หรือในช่วงเปลือกไข่น่ิม ในไก่งวงจะนิยมผสม
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เทียมในช่วง 14-17 ก่อนการให้ไข่ หรือช่วงท่ีเร่ิมเพิ่มการโปรแกรมการให้แสง ส่วนในไก่นิยมผสม
เทียมหลงัจากท่ีแม่ไก่ใหไ้ข่แลว้ประมาณร้อยละ 15-20 ขั้นตอนการผสมเทียมไก่มีดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการผสมเทียมไก่ มีผูป้ฏิบติังาน 2 คน โดยมีหนา้ท่ีในการจบัแม่ไก่และฉีดน ้ าเช้ือ (ภาพ
ท่ี 10.10) 

 

 จบัแม่ไก่โดยใช้มืออุม้บริเวณหนา้อกของไก่ รวบโคนขาและบางส่วนของปีกให้แน่น หัว 
ของแม่ไก่ใหห้นัเขา้หาคนอุม้ ตวัแม่ไก่อยูด่า้นหนา้คนอุม้ 

 ใช้มือปล้ินทวารแม่ไก่ โดยการใช้หัวแม่มือวางอยู่เหนือทวารน้ิวอ่ืนๆ อยู่ตรงบริเวณทอ้ง
ของไก่  ท าการกดมือขวาเขา้ไปตรงบริเวณทอ้งของแม่ไก่ ทวารจะปล้ินออกมาและเห็น
ช่อง รูเปิดของท่อน าไข่อยูท่างดา้นซา้ยของแม่ไก่  

 ท าการสอดปลายหลอดฉีดน ้ าเช้ือ เขา้ไปในช่องรูเปิดของท่อน าไข่ โดยให้หลอดฉีดน ้ าเช้ือ
เขา้ไปในท่อน าไข่ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร และเร่ิมคลายมือท่ีกด บริเวณทอ้งของแม่ไก่
ออกท าให้ทวารเร่ิมกลบัเขา้สู่ช่องทอ้งแม่ไก่ ในขณะเดียวกนัคนท่ีฉีดน ้ าเช้ือก็จะฉีดน ้ าเช้ือ
เขา้ไปในท่อน าไข่ แลว้ดึงหลอดฉีดน ้าเช้ือออกแม่ไก่ก็จะกลบัเขา้สู่สภาวะปกติ 

 

 

 
 

ภาพที ่10.10 น ้าเช้ือ อุปกรณ์ และการฉีดน ้าเช้ือผสมเทียมในไก่ (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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ปฏิบัตกิารที่ 9 

 

เร่ือง การรีดเก็บน ้าเช้ือและการผสมเทียมไก่ รายวชิาวชิา การสืบพนัธ์ุและการผสมเทียมสัตว ์

 

ช่ือ-สกุล............................................................. 
 

รหัสนักศึกษา ................................................... 
 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

1. มีทกัษะในการรีดเก็บน ้าเช้ือไก่ 

2. มีทกัษะในการการผสมเทียมไก่ 

  

อุปกรณ์ทีใ่ช้ 

1. ไก่พอ่และแม่พนัธ์ุ 

2. ชุดผสมเทียมไก่ 

3. หลอดฉีดน ้าเช้ือไก่ 

4. รองเทา้บูท 

 

วธีิการศึกษา 

1. ทกัษะในการรีดเก็บน ้าเช้ือไก่ โดยใหน้กัศึกษาปฏิบติัการดงัน้ี 

1.1 ผูป้ฏิบติัการรีดเก็บน ้าเช้ือคนแรก ท าการอุม้พ่อไก่โดยเอาดา้นหวัของไก่หนัไปทางผูอุ้ม้
และเอาบริเวณส่วนหวัและหนา้อกของไก่ แนบชิดติดล าตวัผูอุ้ม้ โดยอุม้ไก่ให้ล าตวัอยู่
แนวราบ ความสูงของไก่ใหพ้อเหมาะกบัความถนดัของผูรี้ด โดยหนัหางไก่ไปทางคนท่ี
รองรับน ้าเช้ือ 

1.2  ใชมื้อซ้ายรวบตรงขาของไก่ทั้งสองขา้ง แลว้จบัให้แน่น เพื่อไม่ให้ไก่ด้ิน ใชมื้อขวาลูบ
หลงัไก่ กดมือลงในซอกปีก แลว้ลูบไลไ้ปจนถึงโคนหางประมาณ 2-3 คร้ัง พ่อไก่จะ
ต่ืนตวัและยกหางข้ึนสูง ในจงัหวะน้ีในคร้ังสุดทา้ยของการลูบไล ้ให้ใชน้ิ้วหวัแม่มือกบั
น้ิวช้ีออ้มโคนหางไปบีบตรงบริเวณทวารของไก่ บีบเบาๆ พ่อไก่จะหลัง่น ้ าเช้ือ ออกมา
เป็นลกัษณะสีขาวขน้ๆ  ผูป้ฏิบติัการคนท่ี 2 ท าการรองรับน ้ าเช้ือหลัง่ออกมา และใชมื้อ
อีกขา้งช่วยจบัส่วนหาง เพื่อไม่ใหบ้ดบงัในขณะรองรับน ้าเช้ือ  

2. ทกัษะการตรวจคุณภาพน ้าเช้ือละการเจือจางน ้าเช้ือไก่ โดยใหน้กัศึกษาปฏิบติัการดงัน้ี 
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2.1 การตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือ โดยทัว่ไปน ้ าเช้ือของสัตว์ปีกจะมีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 
5,000-12,000 ล้านตวัต่อมิลลิลิตร ข้ึนอยู่กบัประเภทสัตวปี์ก เช่น ไก่มีความเขม้ขน้
ประมาณ 5,000-6,000 ลา้นตวัต่อมิลลิลิตร ในการผสมเทียมแต่ละคร้ังนิยมเจือจางให้มี
ความเขม้ขน้ประมาณ 100 ลา้นตวัต่อคร้ังการผสม โดยผสมคร้ังละ 3 มิลลิลิตร 

2.2 สารละลายเจือจางโดยทัว่ไปประกอบไปดว้ย N, N-bis (2-hydroxyethyl)-2-

aminoethane sulfonic acid (BES), N-Tris (hydroxymethyl), Methyl-2-aminoethane 

sulfonic acid (TES) 

3. ขั้นตอนการผสมเทียมไก่ มีผูป้ฏิบติังาน 2 คน โดยมีหนา้ท่ีในการจบัแม่ไก่และฉีดน ้าเช้ือ  

3.1 จบัแม่ไก่โดยใชมื้ออุม้บริเวณหนา้อกของไก่ รวบโคนขาและบางส่วนของปีกใหแ้น่น 
หวั ของแม่ไก่ใหห้นัเขา้หาคนอุม้ ตวัแม่ไก่อยูด่า้นหนา้คนอุม้ 

3.2 ใชมื้อปล้ินทวารแม่ไก่ โดยการใชห้วัแม่มือวางอยูเ่หนือทวารน้ิวอ่ืนๆ อยูต่รงบริเวณ
ทอ้งของไก่  ท าการกดมือขวาเขา้ไปตรงบริเวณทอ้งของแม่ไก่ ทวารจะปล้ินออกมาและ
เห็นช่อง รูเปิดของท่อน าไข่อยูท่างดา้นซา้ยของแม่ไก่  

3.3 ท าการสอดปลายหลอดฉีดน ้ าเช้ือ เขา้ไปในช่องรูเปิดของท่อน าไข่ โดยใหห้ลอดฉีด
น ้าเช้ือเขา้ไปในท่อน าไข่ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร และเร่ิมคลายมือท่ีกด บริเวณทอ้ง
ของแม่ไก่ออกท าใหท้วารเร่ิมกลบัเขา้สู่ช่องทอ้งแม่ไก่ ในขณะเดียวกนัคนท่ีฉีดน ้าเช้ือก็
จะฉีดน ้าเช้ือเขา้ไปในท่อน าไข่ แลว้ดึงหลอดฉีดน ้าเช้ือออกแม่ไก่ก็จะกลบัเขา้สู่สภาวะ
ปกติ 

4. ท าการสรุปและวจิารณ์ผล 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงเปรียบเทียบความแตกต่างของอวยัวะระบบสืบพนัธ์ุสัตวปี์กและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

2. จงอธิบายพร้อมวาดภาพประกอบท่อน าไข่ในไก่ 

3. จงวาดภาพโครงสร้างของรังไข่และตวัอสุจิของสัตวปี์ก 

4. จงอธิบายเทคนิคการรีดน ้าเช้ือไก่ 

5. จงอธิบายเทคนิคการรีดน ้าเช้ือไก่ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  11 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่11 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 11 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อทราบถึงกลไกและระยะการคลอดลูกในสัตว ์

2. เพื่อทราบถึงความผดิปกติของการคลอดลูกในสัตวแ์ละแนวทางการแกไ้ข 

รายละเอยีดเนื้อหา 

1. กลไกการคลอด 

2. ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อกระบวนการคลอด 

3. ผลของฮอร์โมน Relaxin ต่อกระบวนการคลอด 

4. การคลอดลูกในสัตว ์

5. ระยะการคลอดและการแสดงอาการคลอดลูกในโค 

6. การดูแลสุขภาพแม่โคใกลค้ลอด 

7. การดูแลสุขภาพโคขณะคลอด 

8. การแกไ้ขการคลอดยากในโค 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 11 

2. บรรยาย 

3. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

4. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

5. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. การน าเสนอและการเขา้ชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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กลไกการคลอด 

 

การกระตุน้กระบวนการคลอดลูกในสัตวแ์ต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัเล็กน้อย โดยท่ีในโค 
กระบือ แพะ แกะ และสุกรมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั ซ่ึงแตกต่างกนัเม่ือเปรียบเทียบกบักระบวนการ
คลอดในมา้ การเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อของทั้งแม่และลูกในชาวงทา้ยการตั้งทอ้งมี
ความส าคตัต่อกระบวนการคลอด โดยไปมีผลต่อการบีบตวัของกลา้มเน้ือมดลูก ในการขบัลูกออกมา 

 ระยะใกลค้ลอดแลว้ตวัลูกท่ีอยู่ในมดลูกจะเกิดสภาวะขาดออกซิเจน (hypoxia, hypercapnia) 

และความดนัเลือดเกิดการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากลูกในทอ้งเจริตเติบโตจนเต็มท่ี ส่งผลให้เกิดสภาวะ
ความเครียด ซ่ึงส่งผลใหต่้อมฮยัโปธาลามสัของลูกหลัง่คอร์ติโคโทรปิน รีลิสซิงฮอร์โมน (corticotropin 

releasing hormone, CRH) ไปกระตุน้ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ให้สร้างฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรปิน 
(adrenocorticotropin) ซ่ึงจะไปกระตุน้ส่วนนอกของต่อมหมวกไตท่ีมีหน้าท่ีสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอล 
(cortisol) การเพิ่มข้ึนของฮอร์โมนคอร์ติซอลจะไปกระตุน้การเปล่ียนฮอร์โมนโปรเจนเตอโรน ให้เป็น
ฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยอาศยัเอนไซม์ placental enzyme 17 α-hydroxylase มีผลท าให้
ฮอร์โมนเอสโตรเจนในกระแสเลือดเพิ่มข้ึน ดงัภาพท่ี 11.1 

 

ผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อกระบวนการคลอด 

  

การเพิ่มข้ึนของฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลต่อการบีบตวัของกลา้มเน้ือปีกมดลูก และเพิ่มการ
ตอบสนองต่อฮอร์โมนออกซิโตซินซ่ึงฮอร์โมนน้ีจะท าใหช่้องคอมดลูกเปิด โดยการกระตุน้การคลายตวั
ของ collagen fiber ท่ีคอมดลูก นอกจากนั้นยงัมีผลต่อการกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนพลอสตา้แกลนดิน
(PGF2α) จาก cotyledonary myometrium ของรก 

 

 ฮอร์โมน PGF2α มีส่วนส าคตัในการเร่ิมกระบวนการคลอดโดยฮอร์โมนดงัน้ี 

1. เพิ่มการบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบท่ีมดลูก 

2. การสลายตวัของกอ้นเน้ือเหลือง (luteolysis) 

3. กระตุน้ให ้collagen fiber คลายตวัจากคอมดลูก 
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ในระยะน้ีตวัอ่อนจะถูกดนัตวัให้เคล่ือนท่ีไปยงัคอมดลูกและช่องคลอด เม่ือตวัอ่อนสัมผสักบั
คอมดลูก จะเกิดปฏิกิริยาท่ีเรียกวา่ Ferguson’s reflex โดยการส่งกระแสประสาทไปยงัต่อมใตส้มองให้
หลัง่ฮอร์โมนออกซิโตซินจ านวนมาก ดงันั้นการบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบมดลูกเพื่อขบัลูก เกิดจากการ
ท าหนา้ท่ีร่วมกนัระหวา่งฮอร์โมน PGF2α และฮอร์โมนออกซิโตซิน 

 

 

 

ภาพที ่11.1 กลไกการคลอดระยะแรก (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

ผลของฮอร์โมน Relaxin ต่อกระบวนการคลอด 

 

ฮอร์โมน relaxin สร้างมาจากหลายอวยัวะข้ึนอยู่กบัสัตวแ์ต่ละชนิดเช่น ในมา้ผลิตจากรกเป็น
ส่วนใหต่  ส่วนใน สุกร โค แพะ ผลิตจาก CL มีหนา้ท่ีกระตุน้ให้กลา้มเน้ือเรียบและเส้นเอ็นบริเวณเชิง
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กรานคลายตวั ท าให้ช่องเชิงกรานขยายใหต่เพื่อรองรับการขบัตวัอ่อนต่อไป ดงันั้นหนา้ท่ีของฮอร์โมน
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ท าให ้pelvic ligament หยอ่นตวั 

2. เปิดช่องคอมดลูก 

3. กระตุน้การบีบตวัของกลา้มเน้ือเรียบ 

4. กระตุน้ต่อมสร้างน ้านม 

 

 

 

 

ภาพที ่11.2 ปฏิกิริยา Ferguson’s reflex กระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนออซิโตซินจากต่อมใตส้มอง  

(ท่ีมา: Senger, 1997) 
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ภาพที ่11.3 ความสัมพนัธ์ของฮอร์โมนในช่วงระหวา่งก่อนถึงหลงัคลอด (ท่ีมา: Hafez, 1993) 

 

 

การคลอดลูกในสัตว์ 

 

 รกโคเป็นแหล่งในการผลิตฮอร์โมน PGF2α ท่ีส าคตั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงปลายของการตั้ง
ทอ้ง (150-200 วนั) ดงันั้นกอ้นเน้ือเหลืองจึงไม่ค่อยมีความส าคตัในระยะน้ี ซ่ึงฮอร์โมน PGF2α ท่ีหลัง่
ออกมาจะไปมีผลต่อการลดลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ท าใหเ้กิดการกระตุน้การคลอด ในแพะและ
สุกร กอ้นเน้ือเหลืองมีความส าคตัอย่างยิ่งในการควบคุมการตั้งทอ้ง ส่วนในมา้ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัเร่ือง
กระบวนการเร่ิมการคลอดในมา้ แต่อย่างไรก็ตามระยะการคลอดในสัตวส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
(ดงัตารางท่ี 11.1) 

 

1. ระยะท่ี 1 หรือระยะขบัถุงน ้าคร ่ า  
2. ระยะท่ี 2 หรือระยะขบัตวัลูก  
3. ระยะท่ี 3 หรือระยะขบัรก   
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ตารางที ่11.1 ระยะเวลาของระยะการคลอดของสัตว ์

ระยะการคลอด ระยะเวลา (ชัว่โมง) 
มา้ โค แพะ สุกร 

ระยะท่ี 1 การขบัถุงน ้าคร ่ า 1-4 2-6 2-6 2-12 

ระยะท่ี 2 การขบัตวัลูก 0.2-0.5 0.5-1.0 0.5-2.0 2.5-3.0 

ระยะท่ี 3 การขบัรก 1 6-12 0.5-8 1-4 

 

ในหนงัสือเล่มน้ีจะขอยกตวัอยา่งการคลอดและการดูแลในโค (ภาพท่ี 11.7) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ระยะการคลอดและการแสดงอาการคลอดลูกในโค 

ระยะที ่1 การขับถุงน า้คร ่า 

 แยกฝงู เบ่ืออาหาร หลงัโก่ง เตะทอ้ง     สะบดัหาง สลบัลุกและนอนบ่อยๆ  
 ถุงน ้าคร ่ าโผล่จากช่องคลอด และแตกออก โคสาวจะแสดงอาการชดัเจนกวา่

แม่โค (ภาพท่ี 11.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.4 ระยะคลอดท่ี 1 ระยะขบัถุงน ้าคล ่า a) คอมดลูกขยายตวั  B) ถุง allantoic ถูกขบัออกมาท่ี 

ปากมดลูก c) ผนงัมดลูกบีบตวั (ท่ีมา : Blakely and Bade, 1994) 
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ระยะที ่2 การขับตัวลูก 

 นอนตะแคงเบ่ง ถ่ี รุนแรง และนานข้ึน  
 ขาหรือหวัโผล่พน้ออกมาจากช่องคลอด (ภาพท่ี 11.5, 11.6) 

 แม่โคจะยืนข้ึนเพื่อ ให้แรงโนม้ถ่วงโลกช่วยดึงลูกโคให้ตกสู่พื้น โคสาวจะใช้
เวลานานกวา่ แม่โค 

 

ระยะที ่3 การขับขับรก 

 รกจะถูกขบัออกมาใหเ้ห็น 3-8 ชัว่โมงหลงัคลอด 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.5 ท่าคลอดปกติ 1) ลูกโคเอาขาหนา้และส่วนหวั  2)ลูกโคเอาส่วนกน้และขาหลงัออก 

ท่ีมา : Blakely and Bade (1994) 

 

 

 

 

ก ข
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ภาพที ่11.6 ระยะคลอดท่ี 2 ระยะขบัลูก a) ตวัอ่อนพยายามดนัปากมดลูก  b) ผนงัมดลูกบีบตวั 

อยา่งรุนแรง c) ถุง allantoic ถูกบีบใหแ้ตกออก  d) ตวัอ่อนถูกขบัออกจากช่องคลอด 

ท่ีมา : Blakely and Bade (1994) 
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ภาพที ่11.7 ล าดบัการคลอดและการจดัการหลงัการคลอดโค (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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การดูแลสุขภาพแม่โคใกล้คลอด 

 

 แม่โคจะคลอดลูกออกมาหลังจากท่ีตั้ งท้องนานประมาณ 270-280 วนั ก่อนท่ีจะถึงก าหนด
คลอดสองสัปดาห์ ควรมีการยา้ยแม่โคออกจากฝงูไปไวใ้นคอกขงัเด่ียวท่ีไดรั้บการท าความสะอาดแลว้
เป็นอยา่งดี พร้อมกบัมีการฉีดน ้ ายาฆ่าเช้ือในบริเวณคอกอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งตอ้งจดัเตรียมวสัดุรองพื้น 
เช่น ฟางหรือหตา้แห้งไวใ้ห้พร้อมท่ีจะน ามาใช้ได้เม่ือลูกโคคลอดออกมา โดยในช่วงระยะเวลาใกล้
คลอดจะเร่ิมสังเกตเห็นลกัษณะต่างๆ ของแม่โคได้ดงัน้ีคือ บริเวณเตา้นมจะมีอาการบวมชดัเจน และ
ลกัษณะของเส้นเอ็นท่ีเช่ือมระหวา่งกระดูกเชิงกรานและโคนหางจะหยอ่นยานลงไปจนเห็นไดช้ดั และ
เม่ือถึงวนัท่ีครบก าหนดคลอดแม่โคจะแสดงอาการอ่ืนๆ ออกมาอีกหลายอยา่ง เช่น แยกตวัออกจากฝูง 
เบ่ืออาหาร กระวนกระวาย ผุดลุกผุดนัง่อยูต่ลอดเวลา ตะกุยพื้นคลา้ยกบัเตรียมสถานท่ีไวส้ าหรับคลอด
ลูก และอาจมีน ้ านมไหลออกมาจากหวันมเอง เป็นตน้ ดงันั้นการให้ความส าคตัในการดูแลสุขภาพแม่
โคใกล้คลอดจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้การสังเกตอาการต่างๆ ท่ีได้กล่าวมา หากมีความผิดปกติ
เกิดข้ึนก็สามารถหาทางแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที รายละเอียดดงัตารางท่ี 11.2 

 

ตารางที ่11.2 ความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในช่วงของการคลอดลูก 

อาการทีส่ าคัญ ความผดิปกติทีเ่กดิขึน้ 

การขยายตวัของเตา้นม  หากพบเตา้นมใดเตา้นมหน่ึงขยายใหต่ผิดปกติ ร้อน บวม แดง 
หรือซ ้ า แสดงวา่เกิดโรคเตา้นมอกัเสบในระยะหยุดพกัการรีดนม 
ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย ์

 หากพบเตา้นมคดัตึงมาก ควรรีดน ้ านมออกบา้งเป็นคร้ังคราวและ    
หมัน่ท าความสะอาดบริเวณคอกเพื่อป้องกนัการเกิดโรคเตา้นม    
อกัเสบ 

 หากพบเตา้นมขยายขนาดข้ึนเร่ือยๆ แลว้กลบัหดเล็กลงเหมือนกนั
ทั้งส่ีเตา้ แสดงวา่มีการแทง้ลูกเกิดข้ึน ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย ์

 หากพบการขยายตัวของเต้านมท่ีไม่ได้รูปทรงและไม่มีความ   
สม ่าเสมอ แสดงวา่เกิดมีฝีภายในเตา้นม ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย ์
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อาการทีส่ าคัญ ความผดิปกติทีเ่กดิขึน้ 

การขยายของช่องทอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หากพบร่วมกบัอาการกระวนกระวายอึดอดั ผนงัทอ้งดา้นซ้าย
ส่วน    บนตึงแน่น แสดงว่าเกิดทอ้งอืด ควรรีบกรอกยาระบาย
ลมก่อนปรึกษาสัตวแพทย ์

 หากพบช่องทอ้งขยายใหต่มาก มีขนาดไม่เท่ากนัทั้งสองขา้ง
และมี    รูปทรงไม่แน่นอน โดยท่ีแม่โคมีอาการทัว่ไปปกติดี 
แสดงวา่มีการ   ตั้งทอ้งลูกแฝด ควรหมัน่เอาใจใส่เป็นพิเศษ 

 หากพบช่องท้องขยายใหต่เท่ากันทั้งสองข้างและกางอยู่ใน
ระดบัต ่าเม่ือยืน เขย่าดูแล้วได้ยินเสียงน ้ าในช่องทอ้ง แสดงว่า
เกิดสภาพทอ้งมานและมกัจะแทง้ลูกตามมา ควรรีบปรึกษาสัตว
แพทย ์

 หากพบช่องทอ้งขยายใหต่มาก มีขนาดเท่ากนัทั้งสองขา้ง เป็น
รูปทรงกลม และนมไม่ลงใน โคทอ้งแก่ประมาณเดือนท่ีแปด
ของการตั้งทอ้ง โดยระยะแรกแม่โคมีอาการทัว่ไปปกติดี ต่อมา
เบ่ืออาหาร เคล่ือนไหวไม่สะดวกและขาดน ้ าอยา่งรุนแรง แสดง
วา่เกิดสภาพ แฝดน ้า ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย ์

ส่ิงท่ีขบัจากช่อง คลอด  หากพบของเหลวสีคล ้าหรือคลา้ยเลือด เปรอะเป้ือนเกรอะกรัง     
บริเวณช่องคลอด โคนหาง หรือโคนขาหลงั หรือพบรกหรือ 
อวยัวะของลูกโคคาอยูบ่ริเวณช่องคลอด โดยท่ีแม่โคไม่มีอาการ
เบ่งหรือ  คลอด แสดงว่ามีการแทง้ลูกเกิดข้ึน ควรรีบปรึกษา
สัตวแพทย ์

การแยกตวัออกจาก ฝงู  หากพบแม่โคแยกตวัออกจากฝงูโดยไม่ไดอ้ยูใ่นระยะใกลค้ลอด
หรือม่มีอาการคลอด แสดงว่าอาจเจ็บขาจากกีบอักเสบ เอ็น
อกัเสบหรือเจบ็ป่วยดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย ์

การเบ่ง  หากพบอาการเบ่งโดยไม่ได้อยู่ในระยะใกล้คลอดหรือไม่มี
อาการคลอด แสดงว่าอาจเกิดการแท้งลูก ท้องอืด กระเพาะ
อาหารอดัแน่น หรือช่องคลอดทะลกั ควรรีบปรึกษาสัตวแพทย ์
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การดูแลสุขภาพโคขณะคลอด 

 

 แมจ้ะไดใ้หค้วามส าคตัในการดูแลสุขภาพแม่โคใกลค้ลอดเป็นอยา่งดีแลว้ก็ตาม ส่ิงท่ีส าคตัไม่
ยิง่หยอ่นไปกวา่กนันัน่คือ การดูแลสุขภาพแม่โคขณะคลอด ในท่ีน้ีจะมุ่งไปท่ีประเด็นการเฝ้าระวงัระยะ
การคลอดและอาการแสดงของแม่โค ซ่ึงไดก้ล่าวถึงไปแลว้ การเฝ้าระวงัปัตหาการคลอดยาก ซ่ึงจะส่ง 
ผลเสียหายอยา่งมากถา้ไม่ใหค้วามเอาใจใส่เป็นอยา่งดี  ปัตหาการคลอดยากนั้น มีสาเหตุมาจากทั้งตวัแม่
โคและตวัลูกโค ดงัน้ี 

 

 1. สาเหตุจากตัวแม่โค 

       1.1 ไม่มีแรงเบ่งเพียงพอ เน่ืองจากคลอดก่อนก าหนด สุขภาพไม่สมบูรณ์ หรือขาดแคลเซ่ียม 

       1.2  ช่องคลอดแคบผิดปกติ เน่ืองจากแม่โคตวัเล็ก ความผิดปกติของกระดูกเชิงกราน เน้ือ
งอกหรือพงัผดืในช่องคลอด 

       1.3 ปากมดลูกไม่เปิด เน่ืองจากคลอดก่อนก าหนด หรือแทง้ 

 2. สาเหตุจากตัวลูกโค 

       2.1 คลอดผดิท่า 

       2.2 แฝด 

       2.3 ตวัใหต่หรือตวัผู ้
       2.4 ตายเน่า 

       2.5 ลกัษณะอปัลกัษณ์ 

 

 การแก้ไขการคลอดยากในโค 

 

 การแกไ้ขปัตหาการคลอดยาก จ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ โซ่หรือเชือกดึง ตะขอเก่ียว
กระบอกตา น ้ ายาฆ่าเช้ือ และสารหล่อล่ืน จากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนโดยเร่ิมจากบงัคบัแม่โคให้
ยืนบนพื้นท่ีไม่ล่ืนลม้ไดง่้ายหรือให้นอนคูข้าหนา้ ท าการแกไ้ขท่าคลอดของลูกโคให้อยูใ่นท่าปกติแลว้
ดึงออกทางช่องคลอดตามจงัหวะการเบ่งของแม่โคและคอยประคองช่องคลอดให้สวนกบัทิศทางของ
การดึงหากไม่สามารถน าลูกออกทางช่องคลอดไดแ้ต่ลูกยงัมีชีวติอยูแ่ละมีลกัษณะรูปร่างเป็นปกติ ให้ใช้
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วิธีผา่เอาลูกออกทางหนา้ทอ้ง หรือในกรณีท่ีลูกโคตายแลว้หรือมีลกัษณะอปัลกัษณ์ ให้ใชว้ิธีตดัยอ่ยลูก
โคออกเป็นช้ินเล็กๆ แลว้จึงดึงออกทางช่องคลอด 

 

 1. การแก้ไขโดยการแก้ไขท่าคลอดและดึงออก (Correction and traction) 

       การแกไ้ขการคลอดยากโดยการแกไ้ขท่าคลอดให้อยู่ในลกัษณะท่าปกติแลว้ท าการดึงออก 
เป็นวิธีท่ีนิยมท ากนัเป็นเบ้ืองตน้ก่อนท าการแกไ้ขดว้ยอ่ืนๆ เช่นวิธีผ่าเอาลูกออกทางหน้าทอ้ง หรือใน
กรณีท่ีลูกโคตายแลว้หรือมีลกัษณะอปัลกัษณ์ ใหใ้ชว้ธีิตดัยอ่ยลูกโคออกเป็นช้ินเล็กๆ แลว้จึงดึงออกทาง
ช่องคลอด ท่าคลอดท่ีผดิปกติท่ีพบมีหลายท่าดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 

    1.1 ลูกโคคลอดผดิปกติโดยออกในท่าขาหนา้ซา้ยงอพบั (ภาพท่ี 11.8) 

วธีิการแกไ้ข  
  1.1.1 ใชเ้ชือกผกูหรือใชโ้ซ่คลอ้งขาหนา้ขวาท่ีโผล่ 

  1.1.2 ดนัลูกกลบัเขา้ไปขา้งในมดลูก 

  1.1.3 ใชมื้อลว้งเขา้ไปในมดลูก ชอ้นใตล่้างกีบของขาซา้ย แลว้ค่อยเหยยีดขา 

ขา้งซา้ยท่ีงอพบัออกมา 

1.1.4 ใชเ้ชือกผกูหรือใชโ้ซ่คลอ้งขาซา้ยท่ีเหยยีดออกมา 

1.1.5 ดึงลูกออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.8 ลูกโคคลอดผดิปกติโดยออกในท่าขาหนา้ซา้ยงอพบั (ท่ีมา : Blakely and Bade, 1994) 
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1.2 ลูกโคคลอดผดิปกติโดยขาหนา้ทั้งสองหรือขา้งใดขา้งหน่ึงไขว้อยูเ่หนือหวัลูก (ภาพท่ี 
11.9) 

         วธีิการแกไ้ข  
  1.2.1 ใชเ้ชือกผกูหรือใชโ้ซ่คลอ้งขาหนา้ทั้งสองขา้ง 

  1.2.2 ดนัลูกกลบัเขา้ไปขา้งในมดลูก 

1.2.3 จบัขาหนา้ใหม้าอยูข่า้งแกม้ทีละขา้ง  

1.2.4 ค่อยๆดึงขาหนา้ทั้งสองขา้งใหเ้ขา้มาในช่องคลอด 

1.2.5 ดึงลูกออก 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.9 ลูกโคคลอดผดิปกติโดยขาหนา้ทั้งสองหรือขา้งใดขา้งหน่ึงไขว้อยูเ่หนือหวัลูก (ท่ีมา: 

Blakely and Bade, 1994) 

 

 

 

 



   258 

 

 

  1.3 ลูกโคคลอดผดิปกติโดยลูกโคอยูใ่นท่าหวัคล ่าลงติดหนา้อก (ภาพท่ี 11.10) 

                       วธีิการแกไ้ข  
  1.3.1 ใชเ้ชือกผกูหรือใชโ้ซ่คลอ้งขาหนา้ทั้งสองขา้ง 

  1.3.2 ดนัลูกกลบัเขา้ไปขา้งในมดลูก 

  1.3.3 ใชมื้อลว้งเขา้ไปในมดลูก ชอ้นใตค้างของลูกแลว้ค่อยๆยกหวัข้ึนใหเ้ขา้มา 

อยูใ่นช่องคลอด 

1.3.4 ดึงลูกออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.10 ลูกโคคลอดผดิปกติโดยลูกโคอยูใ่นท่าหวัคล ่าลงติดหนา้อก (ท่ีมา: Blakely and 

Bade, 1994) 

 

นอกจากนั้นยงัพบโคท่ีคลอดยากเน่ืองจากท่าคลอดผดิปกติรุนแรง เช่น ท่านอนหงาย ท่าคอพบั 
และท่านอนขวาง เป็นตน้ (ภาพท่ี 11.11) ไม่สามารกแกไ้ขไดโ้ดยการลว้งจดัท่า จึงแนะน าให ้ปรึกษา
สัตวแพทยเ์พื่อท าการผา่ตดัช่วยคลอดต่อไป 
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ท่าคลอดยากทีจ่ะต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง หรือตัดย่อยตัวอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11.11 ลูกโคคลอดผดิปกติ (ท่ีมา: Blakely and Bade, 1994) 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายกลไกการคลอดในสัตว ์

2. จงอธิบายปฏิกิริยา Ferguson’s reflex คืออะไร และมีความส าคตัอยา่งไรต่อกระบวนการคลอด  
3. จงอธิบายระยะของกระบวนการคลอดในสัตว ์

4. จงยกตวัอยา่งความผิดปกติของการคลอดในสัตว ์

5. จงยกตวัอยา่งท่าคลอดท่ีผดิปกติและการแกไ้ขมา 1 ท่า 
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บทที ่12 

การเหน่ียวน าการเป็นสัดและการตกไข่                            
Synchronization of estrus and ovulation 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  12 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่12 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 12 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อใหท้ราบถึงหลกัการการเหน่ียวน าการเป็นสัดและการตกไข่โดยใชฮ้อร์โมนในสัตว ์

2. เพื่อใหส้ามารถใชฮ้อร์โมนส าหรับการเหน่ียวน าการเป็นสัดและการตกไข่อยา่งเหมาะสม 

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. การเหน่ียวน าการเป็นสัดและการตกไข่โค กระบือ 

2. กลไกของฮอร์โมนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงรอบการเป็นสัดของโค 

3. การควบคุมวงจรการเป็นสัด 

4. การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการควบคุมระยะลูเทียลเฟส (Luteal phase)  
5. การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใชฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรน 

6. การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการควบคุมการพฒันาของกระเปาะไข่และกระตุน้กระบวนการ
ตกไข่  

7. การเสริมฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอชหรือฮอร์โมนเอสซีจีหลงัการผสม     
8. การเหน่ียวน าการเป็นสัดในแพะ 

9. การเหน่ียวน าการเป็นสัดสุกร 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 12 

2. บรรยายสาธิต 

3. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

4. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. การน าเสนอและการเขา้ชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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การเหน่ียวน าการเป็นสัดและการตกไข่โค กระบือ 

 

 ปัจจัยทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุ  ปัญหาความสมบูรณ์พนัธ์ุหรือประสิทธิภาพการ
สืบพนัธ์ุต ่าในสัตว ์เกิดจากปัจจยัหลายอยา่งทั้งจากภายในและภายนอกตวัสัตว ์เช่น ความผิดปกติของตวั
สัตว ์อาหาร สภาพแวดลอ้ม การจดัการเล้ียงดู และการจดัการการสืบพนัธ์ุ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อการ
ท าหน้าท่ีของระบบสืบพนัธ์ุทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม สาเหตุท่ีท าให้ประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุต ่า 

เน่ืองจากมีความบกพร่องในการจดัการระบบสืบพนัธ์ุและการผสมพนัธ์ุ  ความผดิปกติท่ีมกัพบ เช่น การ
ไม่เป็นสัด การผสมไม่ติด การแทง้ เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 12.1 

 

 

 

 

 ภาพที่ 12.1 ปัญหาความสมบูรณ์พนัธ์ุหรือประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุต ่าในสัตว ์ (ภาพโดย: 

ผูเ้ขียน) 
 

จากสาเหตุดงักล่าวจึงได้มีการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการพฒันารูปแบบการใช้
ฮอร์โมนในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพนัธ์ุโค กระบือ แพะ และแกะ มีรายงานการศึกษาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1996 โดยส่วนใหญ่มีการน าเอาฮอร์โมนมาใชใ้นโค เช่น ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนใช้เหน่ียวน า
ใหโ้คแสดงอาการเป็นสัดพร้อมกนั ต่อมามีรายงานการใชฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมกบัฮอร์โมนเอส
ซีจี (hCG) ในการควบคุมการตกไข่ การใช้ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช (GnRH) เพื่อเหน่ียวน าการเป็นสัด
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พร้อมกนั และยงัมีการใช้ฮอร์โมนพรอสตา้แกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา (PGF2α) ในการสลายคอร์ปัสลู
เตียม เพื่อท าให้วงรอบการเป็นสัดเร็วข้ึนและยงัสามารถเพิ่มอตัราการตรวจการเป็นสัดเพิ่มข้ึนด้วย 
ดงันั้นเพื่อใหก้ารใชฮ้อร์โมนมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจหลกัการการใชใ้หถู้กตอ้ง  

 

กลไกของฮอร์โมนทีเ่กีย่วข้องกบัวงรอบการเป็นสัดของโค 

   
 สมองส่วนไฮโปรธารามสั สร้างและหลัง่โกนาโดโทรปิน รีริสซ่ิงฮอร์โมน (gonadotropin 

releasing hormone, GnRH) ออกมาเพื่อกระตุน้ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ให้สร้างและหลัง่ฟอลลิเคิลสติมิว
เลติงฮอร์โมน (follicle stimulating hormone, FSH) ฮอร์โมนน้ีจะไปกระตุน้ให้กระเปาะไข่ชุดแรก ซ่ึง
เป็นคล่ืนกระเปาะคล่ืนท่ี 1  เร่ิมเกิดข้ึนแต่ไม่มีการตกไข่ เน่ืองจากยงัมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ไประงบั
หรือขดัขวางการหลัง่ลูทิไนซิงฮอร์โมน (luteinizing hormone, LH) จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ ท าให้
กระเปาะไข่ชุดท่ี 1 ค่อยๆ สลายไปทั้งหมดท าให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง และฮอร์โมน FSH ก็จะเพิ่ม
มากข้ึน 

เม่ือกระเปาะไข่ชุดท่ี 2 เร่ิมเจริญ เซลล์แกรนนูโรซาของกระเปาะไข่จะสร้างและหลัง่ฮอร์โมน
เอสโตรเจน ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนในปริมาณน้อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้เซลล์แกรนนูโรซาของกระเปาะไข่เองมี
จ านวนเซลลม์ากข้ึน กระเปาะไข่จึงเจริญเร็วข้ึน จนถึงระดบัหน่ึง ฮอร์โมนอินฮิบินจะยบัย ั้งกระเปาะไข่
ใบเล็ก ๆ ไม่ให้เจริญและฝ่อสลายไป ส่วนกระเปาะไข่ท่ีโตมากแล้วจะไม่ถูกยบัย ั้งและเจริญต่อไป จน
กลายเป็นกระเปาะไข่โตเต็มท่ี เม่ือกระเปาะไข่เจริญมากข้ึนจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมามากข้ึน 
เอสโตรเจนท่ีมีปริมาณท่ีสูงน้ีจะไปยบัย ั้ง (negative feedback) ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ ท าให้การสร้าง
และหลัง่ฮอร์โมนเอฟเอสเอชลดลง กระเปาะไข่จึงหยุดการเจริญ นอกจากน้ีระดบัของอาการแสดงการ
เป็นสัดจะเป็นไปตามระดบัของฮอร์โมนเอสโตรเจน โดยท่ีฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยการแสดงอาการ
เป็นสัดจะน้อย ในขณะท่ีฮอร์โมนเอสโตรเจนมาก สัตวจ์ะแสดงอาการเป็นสัดจะเด่นชดั โดยยืนน่ิงให้
ตวัอ่ืนปืนปีน 

นอกจากน้ีหนา้ท่ีอีกอยา่งของฮอร์โมนเอสโตรเจน และฮอร์โมนเอฟเอสเอช คือช่วยสร้างตวัรับ
ให้ฮอร์โมนแอลเอส  กระบวนการหลัง่ฮอร์โมนแอลเอชจากต่อมใตส้มองส่วนหน้ามีลกัษณะเป็น
จงัหวะ โดยความถ่ีของฮอร์โมนแอลเอสจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน  ถา้ปริมาณฮอร์โมน        
โปรเจสเตอร์โรนนอ้ย ความถ่ีของฮอร์โมนแอลเอสจะมากท าให้กระเปาะไข่แตก และเกิดกระบวนการ
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ตกไข่ รังไข่บริเวณท่ีกระเปาะไข่แตกจะถูกกระตุน้โดยฮอร์โมนแอลเอส ให้เจริญต่อไปเป็นกอ้นเน้ือ
เหลืองต่อไป 

ก้อนเน้ือเหลืองท่ีเกิดข้ึนจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ขณะท่ีก้อนเน้ือเหลืองเจริญคล่ืน
กระเปาะไข่ ก็ยงัเกิดข้ึนตามปกติ โดยคล่ืนกระเปาะไข่จะเกิดวนไปเร่ือย ๆ แมก้ระทัง่แม่โคตั้งทอ้ง เม่ือ
สัตวต์ั้งทอ้ง เยือ่บุดา้นในของมดลูกจะไม่มีการลอกสลาย และไม่มีการสร้างฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน 
เอฟ ทู อลัฟา  ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีมีหน้าท่ีสลายกอ้นเน้ือเหลือง ท าให้กอ้นเน้ือเหลืองยงัคงอยู่ต่อไปและ
สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ตลอดการตั้งทอ้ง แต่ถา้ไข่ท่ีตกลงไปท่ีท่อน าไข่ไม่ไดรั้บการผสมหรือ
ผสมไม่ ติด  ในประมาณวนัท่ี 16-18 ของวงรอบการเป็นสัด เยื่อบุด้านในของมดลูกจะสร้างฮอร์โมน 
PGF2α ไปสลายก้อนเน้ือเหลือง ท าให้ระดบัของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลง  สมองส่วนไฮโปร     
ทาลามสั จะสร้างและหลัง่ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช ออกมาใหม่ และมีผลต่อกระบวนการสร้างและตกไข่
ในรอบต่อๆ ไป  
 

การควบคุมวงจรการเป็นสัดและการตกไข่ 

 

 การเป็นสัดและความถูกตอ้งแม่นย  าในการสังเกตการเป็นสัด เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการจดัการผสม
พนัธ์ุเพราะมีผลต่อการตั้งทอ้ง การปล่อยให้โคเป็นสัดตามธรรมชาติสามารถสังเกตการเป็นสัดไดต้  ่า 
เน่ืองจากการแสดงอาการเป็นสัดมีการกระจายท าให้สังเกตการเป็นสัดไดย้าก และจะเป็นปัญหาส าหรับ
การผสมพนัธ์ุ หรือส่งผลให้อัตราการตั้ งท้องลดลง โปรแกรมการควบคุมวงจรการเป็นสัดมีวตัถุ 
ประสงคเ์พื่อให้สามารถสังเกตอาการเป็นสัดไดช้ดัเจนและแม่นย  า นอกจากนั้นยงัสามารถก าหนดเวลา
การผสมท่ีเรียกวา่ “Fixed time AI” ซ่ึงสามารถลดระยะเวลาและแรงงานในการสังเกตการเป็นสัด โคทุก
ตวัไดรั้บการผสมพนัธ์ุ และเพิ่มโอกาสในการตั้งทอ้งในโคได ้แต่อยา่งไรก็ตามการควบคุมวงรอบการ
เป็นสัดต้องใช้ฮอร์โมนเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคได้ ดังนั้นการใช้เวชภณัฑ์ในการ
ควบคุมวงจรการเป็นสัดควรมีสัตวแพทยดู์แลอยา่งใกลชิ้ด 

 โปรแกรมการควบคุมวงจรการเป็นสัดในปัจจุบนัมีอยู ่2 รูปแบบคือ การเหน่ียวน าการเป็นสัด
โดยการควบคุมระยะลูเทียลเฟส และ การควบคุมการเจริญของกระเปาะไข่และการตกไข่ โดยทั้ง 2 

โปรแกรมมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการควบคุมระยะลูเทยีลเฟส (Luteal phase)  
 

การเหน่ียวน าการเป็นสัดในระยะน้ีสามารถท าไดโ้ดยการให้ฮอร์โมน PGF2α หรือการเสริม
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทั้งในรูปการฝังใตผ้วิหนงั การสอดช่องคลอด และการกิน โดยมีหลกัการดงัน้ี 

 

 1.1 การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการใช้ฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดิน (PGF2α) 

        ฮอร์โมน PGF2α เป็นฮอร์โมนท่ีนิยมใช้ในการเหน่ียวน าการเป็นสัดในโคเน้ือ โคนม 
กระบือ และแพะ เน่ืองจากฮอร์โมน PGF2α จะไปสลายเซลล์ก้อนเน้ือเหลือง (CL) บนรังไข่ ท าให้
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลดลงอยา่งรวดเร็วภายใน 24 ชัว่โมง ส่งผลต่อการกระตุน้การเป็นสัดในรอบ
ใหม่   
 ฮอร์โมน PGF2α ท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปในปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 ชนิดดงัน้ี 

1) ชนิดท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ไดแ้ก่ dinoprot tromethamin (Lutalyse
®
) ฉีดเขา้กลา้มเน้ือคร้ังละ 

25 มิลลิกรัมต่อตวั  
2) ชนิดสังเคราะห์ ไดแ้ก่ cloprostenol (Estrumate

®
) ฉีดเขา้กลา้มเน้ือคร้ังละ 0.5 มิลลิกรัม

ต่อตวั 

  

 ฮอร์โมน PGF2α ทั้งสองชนิดสามารถลดปริมาณการฉีดลงเม่ือฉีดเขา้เน้ือเยื่อปากช่องคลอด 
ช่องคลอด ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการสลายตวัของเซลล์คอร์ปัสลูเตียมเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตามการ
เลือกใชป้ริมาณของฮอร์โมนและต าแหน่งท่ีฉีด ตอ้งอยูใ่นความควบคุมของสัตวแพทยผ์ูช้  านาญ  

 การใช้สาร PGF2α เพื่อเหน่ียวน าการเป็นสัดต้องใช้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม หรือควรใช้
ระหวา่งวนัท่ี 6-17 ของวงรอบการเป็นสัด เน่ืองจากคอร์ปัสลูเตียมสามารถตอบสนองไดดี้ การใชก่้อน
วนัท่ี 5 ของวงรอบการเป็นสัดจะไม่ไดผ้ลเน่ืองจากคอร์ปัสลูเตียมยงัพฒันาไม่เต็มท่ี และมีปริมาณตวัรับ
ของ PGF2α ไม่มากเพียงพอ และไม่ควรใช้หลงัวนัท่ี 18 เน่ืองจากคอร์ปัสลูเตียมจะถูกสลายด้วยโดย
กลไกธรรมชาติ  
  

โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใชฮ้อร์โมน PGF2α อยา่งเด่ียวมี 2 รูปแบบ คือ 

1) การฉีดฮอร์โมน PGF2α คร้ังเดียว ใช้ในระยะท่ีมีการเจริญของคอร์ปัสลูเทียม (วนัท่ี 6-17 

ของวงรอบการเป็นสัด) แม่โคจะแสดงอาการเป็นสัดภายใน 2-5 วนั (ภาพท่ี 12.2 ) 
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ภาพที ่12.2 โปรแกรมการเหน่ียวน ้าการเป็นสัดโดยการฉีดฮอร์โมน PGF2α คร้ังเดียว (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

2) การฉีดฮอร์โมน PGF2α 2 คร้ัง สามารถใช้ไดก้บัโคทุกระยะ โดยหลงัการฉีดเข็มแรก 2-5 

วนั จะท าการสังเกตอาการเป็นสัดและท าการผสมเหมือนวิธีท่ี 1 ส่วนโคท่ียงัไม่แสดง
อาการเป็นสัดใหฉี้ดเขม็ท่ีสอง ห่างกนั 10-11 วนั ในโคสาว และ 13-14 วนั ในแม่โค ท าการ
สังเกตอาการเป็นสัดภายใน 2-5 วนั และผสม (ภาพท่ี  12.3) 

 

 

ภาพที ่12.3 โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการฉีดฮอร์โมน PGF2α 2 คร้ัง (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใชฮ้อร์โมน PGF2α สามารถใชร่้วมกบัฮอร์โมนจีเอ็น
อาร์เอช หรือ เอสซีจี เพื่อก าหนดเวลาผสม โดยฉีดห่างจากการฉีดฮอร์โมน PGF2α คร้ังท่ี 2 นาน 48 

ชัว่โมง และท าการผสมแบบก าหนดเวลาท่ี 16-24 ชัว่โมง (ภาพท่ี 12.4) 
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ภาพที ่12.4 โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการฉีดฮอร์โมน PGF2α ร่วมกบัฮอร์โมน GnRH 
(ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 

 

 1.2 การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

 การใชฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรน มีกลไกการออกฤทธ์ิเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ในการเพิ่ม
ระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวงรอบการเป็นสัด ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนท่ีเพิ่มข้ึนจะไปยบัย ั้งการ
หลัง่ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอซท่ีต่อมไฮโปรทาลามสั ท าให้การพฒันาของฟอลลิเคิลหยุดลงและไม่เกิดการ
ตกไข่  เม่ือท าการถอดเอาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนออกจะส่งผลท าให้มีการหลัง่ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช 
และกระตุน้การเจริญของกระเปาะไข่ท าให้โคแสดงอาการเป็นสัดได้ สามารถใช้ได้ทั้งโคเน้ือ โคนม 
กระบือ และแพะ 

 ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ โดยใช้ร่วมกบัฮอร์โมน
เอสโตรเจน ในปัจจุบนัมี  3 รูปแบบคือ ชนิดฝังหู สอดเขา้ช่องคลอด และการกิน 

 

1.2.1 ชนิดฝังหู  รู ป แ บ บ โ ป ร เ จ ส เ ต อ โ ร น ท่ี ใ ช้ คื อ  Synchromate–B
®
 

(norgestermet) และ Crestra
®
 โดยการฝังแท่ง norgestomate ท่ีใบหูนาน 9-10 วนั แลว้ถอดออกหลงัจาก

ฉีดฮอร์โมนเอสตร้าไดออล (estradiol) เพื่อกระตุน้การเป็นสัดภายใน 48-56 ชัว่โมง (ภาพท่ี 12.5) 
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ภาพที ่12.5 การสอดแท่งฮอร์โมน norgestomate เขา้ใตห้นงัใบหู (ท่ีมา: Intervet Co Ltd.)  

 

1.2.2 ชนิดสอดเข้าช่องคลอด รูปแบบโปรเจสเตอโรนท่ีใชคื้อ progesterone 

releasing intravaginal device (PRID
®
) และ controlled intravaginal drug release – B (CIDR-B

®
) 

  การใช ้PRID
®
 ซ่ึงเป็นแท่งอาบดว้ยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและมีฮอร์โมนเอสตร้าได

ออลโดยการสอดเขา้ช่องคลอดนาน 7-12 วนั หลงัจากนั้นถอดออก โคจะแสดงอาการเป็นสัดภายใน 48-

72 ชัว่โมง และ การใช ้CIDR-B
®
 ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกบั PRID

® การใชโ้ปรแกรมเหน่ียวน าการเป็นสัด
ดว้ยวธีิดงักล่าวพบวา่สามารถเหน่ียวน าการเป็นสัดไดดี้แต่มีอตัราการผสมติดต ่า  (ภาพท่ี 12.6, 12.7) 

 

 

 

ภาพที ่12.6 ลกัษณะของ CIDR มีรูปร่างเป็นแท่งรูปตวัที ส่วน PRID มีลกัษณะรูปสามเหล่ียม 

ของบริษทั Intervet Co Ltd.  
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ภาพที่ 12.7 อุปกรณ์และวิธีการแท่ง CIDR (ก) CIDR และแท่งสอด (ข) การสอดแท่ง CIDR เขา้แท่ง
สอด (ค) การสอดแท่ง CIDR เขา้ทางปากช่องคลอดโค (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 มีการปรับปรุงวธีิการเหน่ียวน าการเป็นสัดไดโ้ดยการน าเอาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยใช้
ร่วมกบัฮอร์โมนเอสโตรเจนและ PGF2α เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเหน่ียวน าการเป็นสัด โดยใช้
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในช่วงแรกและความตอ้งการใชฮ้อร์โมน PGF2α ในช่วงทา้ย ๆ ของโปรแกรม
ก่อนท่ีจะน าเอาฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ออกจากตวัโค (ภาพท่ี 12.8 ) 
 

1.2.3 ชนิดให้โดยการกนิ  โปรเจสเตอโรน แบ บกิน ท่ีใช้ คือ  melengestrol 

acetate (MGA) ซ่ึงมีผลการออกฤทธ์ิเช่นเดียวกบัฮอร์โมนโปรเจนเตอโรนชนิดฝังหูหรือสอดช่องคลอด 
แต่ราคาถูกกวา่ โดยท่ีเม่ือโคไดรั้บ MGA 0.5 มิลลิกรัมต่อตวัต่อวนันาน 14 วนั โคจะไม่แสดงอาการเป็น
สัด แต่เม่ือหยุดกิน MGA แต่ประสิทธิภาพการเหน่ียวน าการเป็นสัดค่อนข้างต ่า ดงันั้นจึงนิยมฉีด
ฮอร์โมน PGF2α ในวนัท่ีหยดุกิน เพื่อกระตุน้วงรอบการเป็นสัดรอบใหม่ และนิยมใชใ้นโคสาวมากกวา่
แม่โค 
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ภาพที่ 12.8 โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใชฮ้อร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อกระตุน้การเจริญ
ของกระเปาะไข่ โดยฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนในวนัท่ี 0 และฉีด PGF2α ในวนัท่ีถอดแท่งฮอร์โมน (ภาพ
โดย: ผูเ้ขียน) 
 

 2. การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยการควบคุมการพัฒนาของกระเปาะไข่และกระตุ้น
กระบวนการตกไข่  
 

 ฮอร์โมนท่ีใชใ้นการควบคุมการพฒันาของกระเปาะไข่และกระตุน้กระบวนการตกไข่ คือ
ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช โดยท่ีฮอร์โมนน้ีจะไปกระตุน้การตกไข่ของกระเปาะไข่ใบเล็กๆ ในระยะการ
พฒันาของกระเปาะไข่ (follicular wave) โดยสามารถกระตุน้การตกไข่ไดป้ระมาณร้อยละ 50-60 ท าให้
เกิดการพฒันาของก้อนเน้ือเหลืองและกระตุ้นการเจริญของกระเปาะไข่ในคล่ืนกระเปาะไข่ใหม่ 
หลงัจากนั้นจะเหน่ียวน าให้กระเปาะไข่ใบท่ีโตเต็ม (เส้นผา่ศูนยก์ลาง > 10 มิลลิลิตร) ให้เกิดการตกไข่ 
รูปแบบโปรแกรมการใช้ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช มกัใช้ร่วมกบัฮอร์โมนอ่ืนๆ เช่น ฮอร์โมน PGF2α หรือ
ใชร่้วมกบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน โดยส่วนใหญ่นิยมใชใ้นโคเน้ือและโคนมเน่ืองจากมีประสิทธิภาพ
มากกวา่สัตวช์นิดอ่ืนๆ 
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 2.1 การใช้ฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอชร่วมกบัฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดิน 

 การใช้ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอชสามารถกระตุ้นการท างานของรังไข่โดยพบว่าหลังการใช้
ฮอร์โมน 7 วนั จะมีการพฒันาของเน้ือเยื่อรังไข่จนเกิดการตกไข่และมีการเจริญของเน้ือเยื่อก้อนเน้ือ
เหลือง หลงัจากนั้น 7 วนั ให้ฮอร์โมนพรอสตา้แกรนดินสามารถเหน่ียวน าการเป็นสัดไดภ้ายใน 72-96 
ชัว่โมง หลงัจากนั้น 48 ชัว่โมง ท าการฉีดฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช อีกคร้ังเพื่อกระตุน้การตกไข่และการ
พฒันาของคอร์ปัสลูเทียล และท าการผสมเทียมแบบก าหนดเวลาท่ี 16-24 ชัว่โมง หลงัฉีดฮอร์โมนจีเอ็น 
อาร์เอช คร้ังท่ี 2 เรียกโปรแกรมน้ีวา่  “Ovsynch” (ภาพท่ี 12.9)  
 

 

ภาพที่ 12.9 โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใชฮ้อร์โมนจีเอ็นอาร์เอช (Ovsynch) โดยในวนัแรก 

ฉีดฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช เพื่อเหน่ียวน าการตกไข่ของกระเปาะไข่ใบเล็กๆ และการพฒันาของกอ้นเน้ือ
เหลือง และการเจริญของกระเปาะไข่ในคล่ืนรอบใหม่ และฉีด PGF2α ในวนัท่ี 7-10 เพื่อสลายกอ้นเน้ือ
เหลือง และฉีดฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช คร้ังท่ี 2 หลงัจากฉีด PGF2α 48 ชัว่โมงเพื่อกระตุน้การตกไข่ (ภาพ
โดย: ผูเ้ขียน) 
   
 2.2 การเหน่ียวน าการเป็นสัดด้วยโปรแกรม Ovsynch ร่วมกบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 

เน่ืองจากโปรแกรม Ovsynch มกัไม่ประสบผลส าเร็จในโคสาว เน่ืองจากมีโคบางกลุ่มท่ี
แสดงอาการเป็นสัดก่อนการฉีดฮอร์โมน PGF2α ซ่ึงมีผลต่อการเหน่ียวน าการเป็นสัด และอตัราการผสม
ติด ดงันั้นจึงมีการใชแ้ท่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนร่วมกบัโปรแกรม Ovsynch โดยสอดแท่ง PRID หรือ 
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CIDR ในช่วง 7 วนัแรกของโปรแกรมร่วมกบัการฉีดฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช และท าการฉีด PGF2α ใน
วนัท่ีถอดแท่งฮอร์โมนออก หลงัจากนั้น 48 ชัว่โมง หลงัจากนั้นท าการฉีดฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช คร้ังท่ี 2 

และท าการผสมแบบก าหนดเวลาท่ี 16-24 ชัว่โมงถดัไป ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่โปแรม Ovsynch แต่มี
ตน้ทุนในการเหน่ียวน าการเป็นสัดท่ีสูงกวา่ (ภาพท่ี12.10) 
 

 

 

 

ภาพที่ 12.10 โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช ร่วมกบัการสอดแท่ง
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Co-synch) (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
 

 2.3 การเสริมฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอชหรือฮอร์โมนเอสซีจีหลงัการผสม     
 การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยทัว่ไปจะให้ความส าคญักบัการควบคุมสภาพของกอ้นเน้ือ
เหลือง หรือระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในวงรอบการเป็นสัด แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาวิธีการใช้
โดยการควบคุมให้ได้ทั้ งการพัฒนาของกระเปาะไข่และการสลายของก้อนเน้ือเหลือง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเหน่ียวการเป็นสัดให้ดียิ่งข้ึน การเสริมฮอร์โมน จีเอ็นอาร์เอช หลงัการผสมเทียม จะมี
ผลต่อการเพิ่มระดบัของฮอร์โมนแอลเอส ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาของกระเปาะไข่ และเกิดการตกไข่ ถา้
เสริมในช่วงระยะแรกหลงัการตกไข่จะมีผลให้เกิดการสร้างกอ้นเน้ือเหลือง เพิ่มมากยิ่งข้ึน ท าให้เพิ่ม
ปริมาณฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูงข้ึนและมีแนวโนม้เพิ่มการผสมติด       
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 ฮอร์โมนเอสซีจี (HCG) เป็นฮอร์โมนท่ีมีผลออกฤทธ์ิคลา้ยกบัแอลเอสฮอร์โมน แต่มีคร่ึงชีวิตท่ี
นานกวา่ โดยกลไกการท างานเหมือนกนัคือไปจบักบั LH receptors บนผนงัของ small luteal cell เป็น
สัญญาณกระตุน้คร้ังท่ี 2 เสริมการสังเคราะห์โปรเจสเตอโรน การพฒันากอ้นเน้ือเหลือง จะมีความไวต่อ
การกระ ตุน้ LH และจะเพิ่มการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน การเสริมฮอร์โมนเอสซีจี ในระยะเร่ิมตน้
ของลูเทียลเฟสจะไปมีผลเหน่ียวน าให้เกิดขบวนการตกไข่ของคล่ืนกระเปาะไข่ท่ี 1 ท าให้เกิดกอ้นเน้ือ
เหลือง ใหม่ ผลการใช้ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช ในช่วงต่าง ๆ ก่อนและหลังการผสมพนัธ์ุส่วนใหญ่มี
แนวโนม้วา่สามารถเพิ่มอตัราการตั้งทอ้งไดท้ั้งในโคเน้ือและโคนม เช่น  
 

 การเสริมในวนัท่ีมีการผสมเทียม ส่งผลใหไ้ดต้วัอ่อนท่ีมีคุณภาพดี 

 การเสริมในวนัท่ี 5 – 14 หลงัการผสมเทียม สามารถเพิ่มอตัราการผสมติดได ้ 
 การใชฮ้อร์โมน เอชซีจี เสริมในวนัท่ี 5 หลงัการผสมเทียมสามารถเพิ่มระดบัฮอร์โมน

โปรเจสเตอโรน ในช่วงหลงัผสมไดสู้งข้ึน สามารถเพิ่มอตัราการผสมติด 

 

 หลกัการท่ีส าคญัของการใช้ฮอร์โมนเพื่อเหน่ียวน าการเป็นสัดและการตกไข่ ชนิดต่างๆ ทั้ง
ชนิดท่ีได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพนัธ์ุในโค สามารถใช้ได้
หลายโปรแกรมเช่น การฉีดฮอร์โมน PGF2α เพื่อกระตุน้การเจริญของกระเปาะไข่ การฝังแท่งฮอร์โมน
โปรเจสเตอโรนทั้งชนิดฝังหู และสอดเขา้ช่องคลอด นอกจากนั้นการใช้ฮอร์โมนจีเอ็นอาร์เอช หรือ
ฮอร์โมนเอสซีจี เพื่อเหน่ียวน าการเจริญกระเปาะไข่และการตกไข่ ซ่ึงใช้เสริมร่วมกบัโปรแกรมการ
เหน่ียวน าการเป็นสัดเช่น โปรแกรม Ovsynch  และ Cosynch การก าหนดเวลาการผสมจะข้ึนอยู่กบั
ระยะเวลาการฉีดฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอชโดยกระบวนการตกไข่จะเกิดข้ึนประมาณ 27 ชัว่โมงหลงัการฉีด
ฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอช ดงันั้นควรก าหนดเวลาการผสมเทียมระหวา่ง 16-24 ชัว่โมงหลงัฉีดฮอร์โมนจีเอ็น
อาร์เอช จะท าใหมี้อตัราการผสมติดท่ีดี และอตัราการตั้งทอ้งเพิ่มข้ึนได ้แต่การจะเลือกใชโ้ปรแกรมการ
เหน่ียว น าการเป็นสัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุตอ้งค านึงถึง ความสมบูรณ์ของแม่โค ลกัษณะ
ความผิดปกติ ความสมบูรณ์ของน ้ าเช้ือ ความช านาญของผูป้ฏิบติัและงบประมาณในการด าเนินการท่ี
ตอ้งเพิ่มสูงข้ึน 

 

 



275 

 

การเหน่ียวน าการเป็นสัดในแพะ 

 

เน่ืองจากการเป็นสัดตามธรรมชาติในแพะเกิดข้ึนไม่แน่นอน และเป็นสัดยาวนาน ท าให้ไม่ค่อย
สะดวก ในการปฏิบติังานภาคสนาม คือจะตอ้งผสมเทียมแพะแต่ละตวัจ านวน 2 คร้ัง และแพะเป็นสัดได้
ไม่พร้อมกนั ท าใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้ายมาก ดงันั้นจึงตอ้งใชว้ิธีเหน่ียวน าแพะให้เป็นสัดพร้อมกนัแลว้
ผสมเทียมตามเวลาท่ีก าหนด ปัจจุบนันิยมใชแ้ท่งฮอร์โมนสอดเขา้ไปในช่องคลอด ซ่ึงมีฮอร์โมนท่ีใชอ้ยู ่
2 รูปแบบคือ EAZI-BREED CIDR

®
 ( CIDR-G) ของ Pharmacia & Upjohn และ Chronogest CR

®
 

(Sponge) Intervet Co Ltd. ขั้นตอนการเหน่ียวน าการเป็นสัดมีดงัน้ี 

 

 Day 0 การใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ชนิดสอดเขา้ทางช่องคลอด ปัจจุบนัมี
ฮอร์โมนท่ีใชอ้ยู ่ 2 รูปแบบคือ EAZI-BREED CIDR ® ( CIDR-G ) ของ Pharmacia & 

Upjohn และ Chronogest CR® (Sponge) ของ Intervet  

 

วธีิการปฏิบัติ 
1. ท าความสะอาดบริเวณช่องคลอดภายนอกของแพะ ดว้ยน ้ าสะอาดผสมน ้ายาฆ่าเช้ือ  

2. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใส่ฮอร์โมน โดยน าฮอร์โมนใส่ในท่ีสอด แลว้ทาเจลหล่อล่ืนและ
สอดใหเ้ขา้ในช่องคลอดใหลึ้กถึงหนา้คอมดลูก 

3. ดนัแกนของท่ีสอดใหสุ้ดใหอุ้ปกรณ์ฮอร์โมนคา้งอยูข่า้งใน และดึงอุปกรณ์สอด ออกมา
ท าความสะอาดและฆ่าเช้ือดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ เช็ดให้แห้งและน าไปใช้ ใส่ฮอร์โมนใน
แพะตวัต่อๆไป 

4. CIDR-G ให้ใชก้รรไกรตดัปุ่มท่ีปลายสายของ CIDR-G ออกเพื่อป้องกนัการ เก่ียวกบั
คอกหลุด 

 Day 14 ฉีดฮอร์โมน PMSG (Folligon
®
) ปริมาณ 150 IU (0.75 ml.) และฉีดฮอร์โมน 

PGF2α ปริมาณ 125 µg (Estrumate
®
 0.5 ml) เขา้กลา้มเน้ือบริเวณคอ 

 Day 16  ท าการสังเกตการอกัเสบของช่องคลอด โดยใชมื้อจบัสายหรือหางของฮอร์ 
โมนท่ีสอดใส่ทางช่องคลอด (CIDR-G) แลว้ดึงออกมาขา้งนอก ถา้พบวา่มีหนองปนออก 
มากบัฮอร์โมนท่ีดึงออกมา ใหพ้ิจารณาท่ีจะลา้งปากช่องคลอดดว้ยน ้าเกลือ 
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 Day 17 ตรวจการเป็นสัดทั้งเวลาเชา้ กลางวนั และเยน็ โดยใชแ้พะตวัผูท่ี้ตอนแลว้ 

หรือคนตรวจการเป็นสัด แลว้บนัทึกผลเก็บขอ้มูลไว ้โดยปกติแพะจะเป็นสัดประมาณ 24 

ชัว่โมงหลงั ถอดฮอร์โมน CIDR-G 

 Day 18 ผสมเทียมแพะโดยนบัเวลาจากการถอดฮอร์โมน CIDR-G จนถึงเวลาท่ีผสม 

เทียม ประมาณ 48 ชัว่โมง และผสมอีกคร้ังท่ีสองท่ีเวลา 72 ชัว่โมง  

 

 

การเหน่ียวน าการเป็นสัดสุกร 

 

 การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกร เป็นการจดัการให้สุกรเกิดการเป็นสัดในช่วงระยะเวลาท่ี
ตอ้งการเพื่อท าให้สุกรเป็นสัดพร้อมกนั หรือแกปั้ญหาการไม่เป็นสัด การแสดงอาการเป็นสัดไม่ชดัเจน
ในสุกร ให้แสดงอาการเป็นสัดท่ีชดัเจน พร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุ ซ่ึงปัญหาการเป็นสัดในสุกรจะพบได้ ทั้ง
ในสุกรสาวทดแทน และสุกรหยา่นม โดยสุกรสาวทดแทนจะแสดงอาการเป็นสัดไม่ชดัเจน ท าให้ไม่ได้
รับการผสมพนัธ์ุและเกิดการสูญเสียใน ช่วงระยะเวลาท่ีสุกรสาวไม่ไดรั้บการผสมพนัธ์ุ ในขณะท่ีในแม่
สุกรหยา่นมควรแสดงอาการเป็นสัดเม่ือหยา่นมภายใน 10 วนั แต่หากไม่แสดงอาการเป็นสัดในช่วงเวลา
ดงักล่าวควรมีการแกไ้ขเพื่อให้แม่สุกรแสดงอาการเป็นสัด เน่ืองจากความแตกต่างดา้นสรีระวิทยา และ
การจดัการฟาร์มสุกรระหว่างสุกรสาวและแม่สุกรหลงัหย่านม ท าให้การเหน่ียวน าการเป็นสัดมีความ
แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรสาว 

การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรสาวเพื่อให้แสดงอาการเป็นสัดมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สุกร
สาว ท่ีข้ึนทดแทนแม่พนัธ์ุในฝงูแสดงอาการเป็นสัดหรือเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงจะน าไปสู่ การผสมพนัธ์ุ
เพื่อให้ผลผลิตต่อไป ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในสุกรสาว คือการไม่แสดงอาการเป็นสัด โดยท่ีอายุถึง
เกณฑ์ท่ีจะผสมพนัธ์ุ ท าให้สุกรสาวเหล่าน้ีตอ้งถูกคดัทิ้งในท่ีสุด หรือแสดงอาการเป็นสัดแต่ล่าชา้ การ
ใหผ้ลผลิตจึงต ่าลงไปดว้ย หรือสุกรสาวแสดงอาการเป็นสัด แต่เป็นในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกนัท าให้การ
จดัการผสมพนัธ์ุ และการจดัการฟาร์มท าไดไ้ม่เหมาะสม การเหน่ียวน าการเป็นสัดหรือการกระตุน้ให้
สุกรสาวแสดงอาการเป็นสัด จึงเป็นการจดัการใหสุ้กรสาวทดแทนเขา้สู่ภาวะโตเตม็วยัพร้อมส าหรับการ
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ผสมพนัธ์ุ และท าใหสุ้กรสาวแสดงอาการเป็นสัดพร้อมกนั เพื่อประโยชน์ในการจดัการการฝงูผสมพนัธ์ุ 

การคลอด หยา่นม ฯลฯ 

 

2. การเหน่ียวน าการเป็นสัดในแม่สุกรหย่านม 

แม่สุกรหยา่นมโดยทัว่ไปจะแสดงอาการเป็นสัดภายใน 7-10 วนั ยกเวน้ในแม่สุกรท่ีหย่า
นมเร็ว จะแสดงอาการเป็นสัดชา้ และอตัราการผสมติดก็จะลดลงไปดว้ย เม่ือแม่สุกรให้นมลูก 17-30 วนั 
จะแสดงอาการเป็นสัดหลงัหยา่นมภายใน 7 วนั ประมาณร้อยละ 78.4 แม่สุกรท่ีไม่เป็นสัดท าให้เกิด
ความสูญเสียหรือช่วงระยะการให้ลูกท่ียืดยาวออกไปส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม การ
เหน่ียวน าการเป็นสัดในแม่สุกรจึงเป็นการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การหยา่
นมเป็นชุด การกระตุน้ดว้ยพ่อพนัธ์ุ การขงัแม่สุกรรวมกนัให้เกิดความเครียด และการใช้ฮอร์โมน
เหน่ียวน า 

 

โปรแกรมเหนียวน าการเป็นสัดในสุกร สามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

 

1. การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรโดยใช้ฮอร์โมนพเีอม็เอชจี และเอสซีจี (PMSG,  hCG) 

ปัจจุบนัมีการใช้ฮอร์โมนพีเอ็มเอสจี ในรูปท่ีอยู่รวมกบัฮอร์โมนเอสซีจี หรือท่ีเรียกว่า 

PG600 สามารถเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรสาวก่อนวยัเจริญพนัธ์ุหรือแม่สุกรหย่านม โดยฉีดเขา้
กลา้มเน้ือในสุกรสาวท่ีโตเตม็วยั โดยมีอายมุากกวา่ 6-7 เดือน หรือมีน ้าหนกัประมาณ 90 – 160 กิโลกรัม 

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ซ่ึงสุกรจะแสดงอาการเป็นสัดภายใน 3-5 วนั  

สุกรสาวท่ีผ่านการเป็นสัดแล้ว อาจจะใช้วิธีการควบคุมการเป็นสัดและการตกไข่โดยใช ้

ฮอร์โมนจีเอน็อาร์เอช ร่วมกบั PGF2α การฉีดฮอร์โมน เอสซีจี จะไปท าหนา้ท่ีในการเสริมสร้างกอ้นเน้ือ
เหลืองท าให้การแสดงอาการเป็นสัดและการตกไข่ยืดระยะออกไป จากนั้นเม่ือฉีด PGF2α ซ่ึงไปท า
หนา้ท่ีสลายกอ้นเน้ือเหลือง จะท าให้วงรอบการเป็นสัดและการตกไข่กลบัมาเร่ิมตน้อีกคร้ังในช่วงเวลา
ท่ีก าหนด โดยในทางปฏิบติัจะฉีดพีเอ็มเอสจี 1500 IU ต่อมา 72 ชัว่โมง ฉีดเอสซีจี 750 IU ในวนัท่ี 13 

ให้ PGF2α 10 มิลลิกรัม และในวนัท่ี 14 ให้ PGF2α 10 มิลลิกรัม ร่วมกบัพีเอ็มเอสจี 1000 IU จากนั้น 96 

ชัว่โมง ฉีดเอสซีจี 500 IU สุกรจะแสดงอาการเป็นสัดภายใน 4-5 วนั ซ่ึงพบวา่แม่สุกรแสดงอาการเป็น
สัดประมาณร้อยละ 83 ในแม่สุกรหยา่นมการใช ้PG600 เหน่ียวน าการเป็นสัดท าไดโ้ดยการฉีด PG600 

ในวนัหยา่นม หรือใชร่้วมกบั PGF2α โดยฉีด PGF2α ภายใน 24 ชัว่โมงในวนัคลอด และฉีด PG600 ใน
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วนัหยา่นม ซ่ึง PGF2α จะมีผลลดอตัราการตายของลูกสุกรแรกเกิด และเพิ่มน ้ าหนกัลูกหยา่นม โดย 

PGF2α อาจจะไปช่วยท าความสะอาดระบบสืบพนัธ์ุของแม่สุกรโดยเฉพาะการขบัของเสียต่างๆ และเร่ง
การสลาย CL ซ่ึงส่งผลดีต่อการผลิตน ้ านมของแม่สุกรเพราะหากกอ้นเน้ือเหลืองยงัคงอยูจ่ะมีการผลิต
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไปรบกวนกระบวนการสร้างน ้ านมในขณะท่ีการฉีด PG600 จะท าหน้าท่ี
กระตุน้การพฒันาของไข่อ่อน และเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการแสดงอาการ
เป็นสัด 

นอกจากน้ียงัมีการใหพ้ีเอม็เอสจี 1000 IU ในวนัท่ีสุกรหยา่นม จากนั้น 72 ชัว่โมงถดัมาตามดว้ย 

เอสซีจี 500 IU และผสมพนัธ์ุท่ีช่วงเวลาหลงัจากนั้น 24 ชัว่โมง โดยไม่ตอ้งตรวจสอบการเป็นสัด พบ
อตัราการตั้งทอ้งถึง 96 เปอร์เซ็นต์ หรือการให้ PG600 ในวนัท่ีหยา่นมสามารถท าให้เป็นสัดเร็วข้ึนและ
เหน่ียวน าการเป็นสัดไดม้ากข้ึน ซ่ึงการให้ PG600 อาจจะให้ในวนัท่ีหยา่นมหรือหลงัจากหยา่นม 1 วนัก็
ใหผ้ลท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

2. การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรโดยใช้ PGF2α 

การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรโดยใช ้PGF2α ใชห้ลกัการในการสลายกอ้นเน้ือเหลืองของ 

PGF2α ซ่ึงสุกรท่ีไม่เป็นสัดหลงัจากคลอดลูกและหยา่นมแลว้ เน่ืองจากกอ้นเน้ือเหลือง ซ่ึงควรจะสลาย
ไปตามธรรมชาติไม่มีการสลายไป ท าให้แม่สุกรไม่แสดงอาการเป็นสัดตามปกติ เม่ือสุกรไดรั้บ PGF2α 

จะส่งผลใหก้อ้นเน้ือเหลืองสลายหลุดหรือฝ่อไป ท าใหว้งรอบของฮอร์โมนต่างๆกลบัมาท างานตามปกติ
อีกคร้ัง ซ่ึงการฝ่อหรือสลายของกอ้นเน้ือเหลือง นอกจากจะท าให้สุกรกลบัมาเป็นสัดแลว้ ยงัท าให้สุกร
ท่ีตั้งทอ้งอยูแ่ทง้ลูกออกมา และเร่ิมวงรอบการเป็นสัดใหม่ 
 

3. การเหน่ียวน าการเป็นสัดในสุกรโดยใช้ฮอร์โมนชนิดกนิ (Regumate
®
) 

ฮอร์โมน Regumate
®
 เป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ ควรใชเ้ม่ือสุกรสาวผา่นการ

เป็นสัดแลว้อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง หรือมีการแสดงอาการเป็นสัดปกติ การใชใ้นสุกรสาวท่ีไม่ผา่นการเป็นสัด
มาก่อนอาจจะใหผ้ลในการเหน่ียวน าการเป็นสัดไม่ดีนกัเน่ืองจากระบบสืบพนัธ์ุยงัไม่เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุ 

โดยในการใหฮ้อร์โมนนั้นจะให้โดยการให้กินพร้อมอาหารวนัละ 15 มิลลิกรัม ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 

14 หรือ 18 วนั โดยสามารถให้ในช่วงไหนของวงรอบก็ได ้สุกรจะแสดงอาการเป็นสัดภายใน 5-7 วนั 

หลงัจากหยุดให้ฮอร์โมนพร้อมอาหาร โดยพบว่าในสุกรสาวท่ีมีวงรอบการเป็นสัดปกติจะเป็นสัดจาก
การเหน่ียวน ามากกวา่ร้อยละ 85 โดยจะแสดงอาการเป็นสัดในช่วง 4–10 วนั หลงัหยุดการให้ฮอร์โมน 
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สุกรแสดงอาการเป็นสัดนาน 2-3 วนั ฮอร์โมน Regumate
®อาจใชเ้หน่ียวน าการเป็นสัด เพื่อท าการผสม

พนัธ์ุโดยไม่ตอ้งตรวจการเป็นสัด โดยท าการผสมพนัธ์ุในวนัท่ี 5, 6 และ 7 หลงัจากท่ีหยุดให้ฮอร์โมน 

ซ่ึงความสมบูรณ์พนัธ์ุไม่ต่างจากสุกรสาวท่ีมีการตรวจสอบการเป็นสัดและผสมพนัธ์ุหลงัจากท่ีเป็นสัด 

แต่ในการใชฮ้อร์โมน Regumate
®
 นั้น จะตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีก าหนด คือ 15 มิลลิกรัมต่อวนั ถา้หากใช้

ในปริมาณต ่ากวา่ท่ีก าหนดอาจส่งผลใหเ้กิดถุงน ้ารังไข่ได ้

 

4. การเหน่ียวน าการเป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมนร่วมกันหลายชนิด 

การใชฮ้อร์โมนเพียงชนิดเดียวอาจไม่เพียงพอในการกระตุน้หรือเหน่ียวน าการเป็นสัด จึงมี
การใช้ฮอร์โมนมากกว่า 1 ชนิดร่วมกนัในการเหน่ียวการเป็นสัด เช่นโปรแกรมการใช้ฮอร์โมน 

Regumate ร่วมกบัฮอร์โมนพีเอ็มเอสจี และเอสซีจี โปรแกรมการใชฮ้อร์โมนพีเอ็มเอสจี และเอสซีจี 
หรือโปรแกรมการใชฮ้อร์โมน Regumate ร่วมกบั PG600 แต่อยา่งไรก็ตามผลการใชย้งัมีความไม่นอน 
ดงันั้นการเลือกใช้โปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดหรือกระตุน้การเป็นสัดตอ้งพิจารณาให้ชดัเจน  

อาศยัขอ้มูลต่างๆ ประกอบการตดัสินใจ เน่ืองจากระบบการผลิตของแต่ละฟาร์มมีความแตกต่างกนั การ
ใช้ฮอร์โมนต่างๆเหล่าน้ีจึงเป็นทางเลือกท่ีสามารถน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของ
ฟาร์ม แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีไม่ควรละเลยคือการจดัการฟาร์มทุกดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ
ประกอบกิจการการเล้ียงสุกรอยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงอธิบายกลไกการควบคุมการเป็นสัดและตกไข่ในสัตว ์

2. การควบคุมวงจรการเป็นสัดหมายถึงอะไร 

3. จงยกตวัอยา่งฮอร์โมนท่ีใชเ้หน่ียวน าการเป็นสัดในโคและสุกร 

4. จงยกตวัอยา่งโปรแกรมการเหน่ียวน าการเป็นสัดและตกไข่ในโคและสุกร 

5. จงอธิบายเทคนิคการเหน่ียวน าการเป็นสัดในแพะ 
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บทที ่13 

โรคและความผดิปกติทางการสืบพนัธ์ุสัตว์                               

Animal reproductive diseases and abnormality 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 13 

 

วตัถุประสงค์ประจ าบทที ่13 

เม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาบทท่ี 13 แลว้ นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถอธิบายและน าเสนอ
ไปปฏิบติัตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 

1. เพื่อใหท้ราบถึงโรคและสภาวะความผดิปกติของการสืบพนัธ์ุสัตว ์

2. เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการป้องกนัและรักษาโรคและสภาวะความผดิปกติของการสืบพนัธ์ุ
สัตว ์

รายละเอยีดเนือ้หา 

1. โรคทางการสืบพนัธ์ุในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง  
1.1 โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือไวรัส 

1.2 โรคท่ีมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย 

1.3 โรคท่ีมีสาเหตุจากโปรโตซวั 

1.4 ความผดิปกติทางระบบสืบพนัธ์ุสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 

2. โรคและความผดิปกติทางระบบสืบพนัธ์ุสุกร 

2.1 ปัญหาและอุปสรรคใน การผสมเทียมสุกร 

2.2 โรคท่ีแพร่มาไดก้บัน ้าเช้ือ 

2.3 ปัญหาท่ีพบจากการผสมเทียมสุกรและความส าเร็จในการผสมเทียม 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

1. ศึกษา อ่าน และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาสาระของบทท่ี 13 

2. บรรยาย 

3. สรุปเน้ือหาและน าเสนอ 

4. ซกัถามและเสนอแนะแนวความคิด 

5. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใหก้บันกัศึกษา 

การประเมินผล 

1. การน าเสนอและการเขา้ชั้นเรียน 

2. แบบทดสอบทา้ยบท 
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โรคทางการสืบพนัธ์ุในสัตว์เคีย้วเอือ้ง  
 

โรคสัตวใ์หญ่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางการสืบพนัธ์ุนั้น เป็นโรคท่ีเกิดจากการได้รับเช้ือโรคท่ี
ระบบสืบพนัธ์ุโดยตรง หรืออาจเกิดจากการติดเช้ือท่ีเกิดในระบบอ่ืนๆ ของร่างกายแลว้ไปมีผลกระทบ
ต่อระบบการสืบพนัธ์ุหรือการสืบพนัธ์ุ โดยโรคเหล่าน้ีจะท าให้เกิดสูญเสียต่อการผลิตและผลผลิต 
ขดัขวางการปฏิสนธิของเซลล์ไข่กบัอสุจิ ท าให้ตวัอ่อนตายระยะแรก เกิดการแทง้ลูก ท าให้โคผสมไม่
ติด เป็นหมนั บางโรคท่ีรุนแรงจะไปกดภูมิคุม้กนัโรคของสัตว์ สัตว์อ่อนแอ บางโรคมีผลต่อระบบ
ทางเดินหายใจท าให้ลูกโคและโครุ่นปอดอกัเสบ บางโรคท าให้เยื่อเมือกทางเดินอาหารอกัเสบมีอาการ
ทอ้งเสีย ในรายท่ีรุนแรงอาจถึงตายได ้เช้ือท่ีท าให้เกิดการเสียหายและเกิดโรคต่อระบบสืบพนัธ์ุมีทั้งเช้ือ
ไวรัส เช้ือแบคทีเรีย โปรโตซวั ฯลฯ โรคติดเช้ือท่ีมีผลต่อการสืบพนัธ์ุท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

 

 

โรคทีม่สีาเหตุจากเช้ือไวรัส 

 

1. โรคบีวดีี-ไวรัสในโค (Bovine virus diarrhea, BVD; Mucosal disease, MD)       

         เป็นโรคติดเช้ือในโค แกะและสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองอ่ืนๆ สามารถรอยโรคท่ีเยื่อบุของการเดินอาหาร 

โดยเช้ือไวรัสชนิดน้ีท าให้เกิดโรคท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัคือ BVD มีลกัษณะเป็นแบบไม่แสดงอาการ
รุนแรง และแบบ MD ซ่ึงก่อโรครุนแรงถึงตายได ้โรคน้ีมีผลให้สัตวเ์กิดปัญหาผสมไม่ติดในแม่โค เช่น 
การแทง้ได ้หรือผสมไม่ติด ลูกตายหลงัคลอด หรือลูกท่ีท่ีคลอดผิดปกติแต่ก าเนิด แคระแกร็น และยงัมี
ต่อการกดการสร้างภูมิคุม้กนัในร่างกาย  

อาการของโรค BVD มกัเป็นแบบไม่แสดงอาการรุนแรง โดยจะพบอาการ มีไขต้  ่าๆ เม็ดเลือด
ขาวต ่า (leucopenia) ทอ้งเสียไม่รุนแรง มีระยะฟักตวั 5-8 วนั ระยะการเกิดโรค 7-18 วนั จากนั้นสัตวก์็
จะสร้างแอนติบอดีข้ึนมา โดยแบ่งอาการออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

 แบบเฉียบพลัน พบไดใ้นโคอายุ 6-24 เดือน จะพบอาการซึม เบ่ืออาหาร น ้ าลายไหล 
ขนรอบปากเปียกชุ่ม มีไข ้104-105 ๐

F ถ่ายเป็นน ้ า มกัเป็นหลงัแสดงอาการได ้2-4 วนั 
อุจจาระอาจมีมูกเลือด เกิดการลอกหลุดของเยื่อเมือกในปาก ท าให้เกิดเน้ือตายข้ึน การ
ลอกหลุดอาจเกิดท่ีผนงัดา้นในริมฝีปาก เหงือกและเพดานปาก ส่วนปลายจมูก อาจเกิด
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เน้ือตาย และเกิดเป็นสะเก็ดแห้ง อาจมีน ้ ามูกข้น น ้ าตาไหล กีบอกัเสบและผิวหนัง
บริเวณร่องกีบ ลอกหลุด มกัเกิดกบัขาทั้ง 4 ขา้ง อ่อนเพลีย ร่างกายขาดน ้ าและตายหลงั
แสดงอาการได ้5-7 วนั 

 แบบเร้ือรัง รายท่ีเกิดแบบเฉียบพลนั บางตวัท่ีไม่ตายจะกลบัเป็นแบบเร้ือรัง โดยจะพบ
อาการ ทอ้งเสียเป็นๆ หายๆ เบ่ืออาหาร ขนหยาบแห้ง กีบผิดรูปไป เกิดการลอกหลุด
อยา่งเร้ือรังในช่องปากและตามผิวหนงั เกิดสะเก็ดแห้งตามบริเวณท่ีเกิดการลอกหลุด
ของผิวหนงั เช่น รอบๆ อณัฑะ ปลายท่อปัสสาวะ อวยัวะเพศเมีย และร่องระหวา่งกีบ 
ระยะเวลาของโรคนาน 14-21 วนั บางตวัอาจกินเวลาเป็นเดือน 

 

2. โรคไอบีอาร์ ไวรัสในโค (Infectious Bovine Rhinotracheitis, IBR)  

สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส บี เอช วี-1 (Bovine Herpesvirus-1) จะพบการระบาดของโรคมากใน
โคท่ีอายมุากกวา่ 6 เดือน และพบไดใ้นสุกร แพะ สัตวป่์า และควาย มีติดเช้ือไดท้ั้งทางการสืบพนัธ์ุและ
การหายใจ มีอตัราการตายและการสูญเสียต ่า 

อาการของโรค โคนมท่ีเป็นโรคน้ีจะแสดงอาการในหลายระบบ คือ ระบบหายใจ จะมีอาการ
คลา้ยโรคหวดั มีน ้ ามูก ตาแดง น ้ าตาไหล มีไข ้อาจสูงกว่า 41 องศาเซลเซียส ในระบบสืบพนัธ์ุ จะพบ
อาการอวยัวะเพศบวมแดง มีมูกไหล และอาการในระบบอ่ืนๆ เช่นระบบประสาท เตา้นมอกัเสบ เกิด
การติดเช้ือจากน ้ ามูก การไอ เมือกท่ีหลัง่จากช่องคลอด น ้ าเช้ือ น ้ าคร ่ าของลูก และการติดเช้ือจากเช้ือท่ี
ปนอยูใ่นละอองอากาศ 

            การควบคุมและป้องกนัโรค โดยการตรวจวิเคราะห์ร่วมกนัทั้งจากอาการ การพบภูมิคุม้กนัโรค 
และการแยกเช้ือไวรัสได้จะช่วยให้มีความถูกตอ้งสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคน้ี ท าให้คดัทิ้งและการ
ควบคุมโรคเกิดผลดี นอกจากน้ี การใชว้คัซีนสามารถป้องกนัการแสดงอาการของโรคได ้แต่เช้ือไวรัส
สามารถแฝงอยู่ในร่างกายได ้โดยควรให้วคัซีนในโคสาว 2 สัปดาห์ก่อนการผสมพนัธ์ุ และไม่ควรให้
วคัซีนในโคทอ้งและโคพอ่พนัธ์ุ  
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   โรคทีม่สีาเหตุจากเช้ือแบคทเีรีย 

              
1. โรคแท้งติดต่อ หรือ บรูเซลโลซีส (Brucellosis; Bang’s disease)  

เป็นโรคระบาดส าคญัในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Brucella spp. 

เป็นโรคติดต่อเร้ือรัง ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นระบบสืบพนัธ์ุ ผสมไม่ติด อาจถึงขั้นเป็นหมนั หรือผสมติดแต่
แทง้ลูกได ้ถึงแมส่้วนใหญ่สัตวม์กัแทง้ลูกเฉพาะในทอ้งแรกก็ตาม โรคบรูเซลโลซิสมีการระบาดอยูท่ ัว่
โลก และเป็นโรคท่ีส าคญัท่ีท าความสูญเสียไดม้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโคนม โคเพศเมียท่ีไม่ตั้งทอ้งจะ
ไม่พบอาการของโรค ปัญหาท่ีส าคญัของบรูเซลโลซิสคือท าให้เกิดการแทง้ลูกเม่ือตั้งทอ้งไดป้ระมาณ 5 

ถึง 6 เดือน โดยหลงัแทง้มกัเกิดปัญหารกคา้งและมดลูกอกัเสบแบบเร้ือรังตามมา แต่แม่โคมากกวา่ร้อย
ละ 95 ท่ีติดเช้ือจะแทง้เพียงคร้ังแรก การแทง้คร้ังต่อมามีโอกาสนอ้ยมาก แต่จะเป็นตวัอมโรคท่ีพร้อมจะ
แพร่เช้ือต่อไป ถา้ไม่แทง้ ลูกท่ีคลอดมกัอ่อนแอหรือตายแรกคลอด ลูกโคมีโอกาสติดเช้ือจากแม่ท่ีติดเช้ือ 

Brucella abortus โดยตรง (vertical transmission) และลูกโคท่ีไดรั้บนมน ้ าเหลืองจากแม่ท่ีมีเช้ือจะตรวจ
พบผลบวกทางซีร่ัมวทิยาในกระแสเลือดไดใ้นระยะหน่ึงนานประมาณ 4 – 6 เดือน หลงัจากนั้นจะตรวจ
ไม่พบหรือใหผ้ลลบ แต่อยูใ่นสภาวะติดเช้ือแฝง (latent infection) หรืออมโรค  

สาเหตุเกิดจากเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างแท่งกลม ไม่สร้างสปอร์ ไม่เคล่ือนท่ี ปัจจุบนัพบวา่
เช้ือโรคแทง้ติดต่อมี 5 ชนิด คือ Brucella abortus พบในโค กระบือ Brucella melitensis พบในแพะ แกะ 

Brucella ovis ในแกะ Brucella suis พบในสุกร Brucella canis พบในสุนขั รายละเอียดของเช้ือบรู
เซลโลซีสแต่ละสปีชีส์ 

เทคนิคการวินิจฉัยโรคบรูเซลโลซิสในประเทศไทย มีวิธีการดงัน้ีคือการตรวจคดักรองโรค
เบ้ืองตน้ทางซีร่ัมวิทยาดว้ยวิธี Rose bengal plate test (RBT) หรือวิธี Rapid plate test ซ่ึงเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมส าหรับการตรวจโรคในทอ้งท่ี เน่ืองจากมีความไวต่อเช้ือบรูเซลลาในโคสูง คือ ร้อยละ 99.68 
ร่วมกบัการตรวจยืนยนัดว้ยวิธี EDTA-tube agglutination test ซ่ึงเป็นวิธีตรวจท่ีมีความจ าเพาะต่อเช้ือบรู
เซลลาในโคเทียบกบัการเป็นโรคสูงคือ ร้อยละ 99.98 ทั้งน้ีเพื่อลดตวัท่ีสงสัยให้เหลือนอ้ยท่ีสุด หรือใช้
วิธีตรวจยืนยนัทางซีร่ัมวิทยาดว้ย Complement Fixation Test (CFT), Indirect Enzyme Immunoassay 

(ELISA) ในการชนัสูตรโรคนั้นไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมีการเปล่ียนแปลงและเลือกวิธีทดสอบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบตามความเหมาะสมของหอ้งปฏิบติัการในแต่ละประเทศ  
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ในประเทศไทยการควบคุมและก าจดัโรคบรูเซลโลซิส ในโค กระบือ โดยการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ Brucella abortus ในซีร่ัม สามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น 

rapid plate test (RPT) และ rose bengal test (RBT) เป็นการตรวจคดักรองเบ้ืองตน้และใชว้ิธี EDTA-

tube agglutination test (EDTA-TAT) และ complement fixation test (CFT) เป็นการตรวจยืนยนั ในการ
ตดัสินโรคนั้นจ าเป็นตอ้งใชป้ระวติัสัตว ์เช่น อาย ุและการฉีดวคัซีนร่วมดว้ย 

 

การควบคุมและป้องกนั 

1. ควรตรวจโรคทุกๆ 6 เดือน ในฝงูโคท่ียงัไม่ปลอดโรคและทุกปีในฝงูโคท่ีปลอดโรค 

2. สัตวท่ี์ตรวจพบวา่เป็นโรคควรจะแยกออกจากฝงู 

3. คอกสัตวป่์วยดว้ยโรคน้ี ตอ้งใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท าความสะอาด แลว้ทิ้งร้างไวอ้ยา่งนอ้ย 1 เดือน 
ก่อนน าสัตวใ์หม่เขา้คอก 

4. ท าลายลูกท่ีแทง้ รก น ้าคร ่ าโดยการฝังหรือเผา และท าความสะอาดพื้นท่ีบริเวณท่ีติดเช้ือดว้ย
น ้ายาฆ่าเช้ือ 

5. ก าจดั นก หนู แมลง สุนขั แมว และสัตวเ์ล้ียงอ่ืนซ่ึงเป็นตวัแพร่โรคออกไป 

6. สัตวท่ี์น ามาเล้ียงใหม่ ตอ้งปลอดจากโรคน้ีก่อนน าเขา้คอก 

7. โคพอ่พนัธ์ุท่ีใชต้อ้งไม่เป็นโรคน้ี  
8. ท าวคัซีนเช้ือเป็น (strain19) เฉพาะในโครุ่นอายรุะหวา่ง 3-8 เดือน 

 

2. โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)  

โรคเลปโตสไปโรซีส เป็นโรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน เกิดจากเช้ือ Leptospires ซ่ึงเช้ือ 
Leptospira spp. เป็นแบคทีเรีย แกรมลบ ชนิดสไปโรขีด (spirochete) สามารถเคล่ือนท่ีได้ ปัจจุบนัแบ่ง
ออกเป็น 2 species คือ Leptospira biflexa ท่ีไม่ก่อโรคและ Leptospira interrogans ท่ีท  าให้เกิดโรคตาม
การจ าแนกเช้ือทางซีร่ัมวทิยา แบ่งออกเป็น 23 กลุ่ม (serogroups) ซ่ึงมีมากกวา่ 212 ซีโรวาร์ เช้ือสามารถ
อยูร่อดในส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมคือ มีความช้ืน ความเป็นกรดด่างปานกลางหรือค่อนขา้งด่าง (pH 7.2-

8.0) และท่ีอุณหภูมิประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส การติดโรคในสัตวเ์กิดจากการสัมผสัเช้ือโดยตรงจาก
ปัสสาวะ น ้ านมของสัตวป่์วย หรือทางออ้มจากแหล่งน ้ าและพื้นดินช้ืนแฉะ ท่ีมีการปนเป้ือนของเช้ือ 

โดยเช้ือเขา้สู่ร่างกายสัตวห์รือ ทางผิวหนงัตามรอยขีดข่วน บาดแผล รอยถลอกหรือทางเยื่อบุปกติของ
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จมูก ปาก และตา จากนั้นเขา้สู่กระแสเลือดภายใน 24 ชัว่โมง และเพิ่มจ านวนสูงสุดไดภ้ายใน 2-4 วนั
แลว้แพร่กระจายไปยงัอวยัวะส่วนต่างๆของร่างกายสัตว ์คือ ตบั ไต มา้ม ปอด ล าไส้ หวัใจและเยื่อหุ้ม
สมอง ในระยะ 1-2 สัปดาห์หลงัป่วยร่างกายสัตวจ์ะเร่ิมสร้างภูมิคุม้กนั ท าใหเ้ช้ือถูกก าจดัออกไป  

เช้ือบางส่วนจะหลบเขา้ไปอยูใ่น ไต และมีการขบัเช้ือออกมากบัปัสสาวะ เป็นคร้ังคราวหรือ
ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายเดือนจากสัตวท่ี์เป็นแหล่งรังโรค คือสัตวฟั์นแทะ สัตวเ์ล้ียงเช่นโค กระบือ สุนขั 

แมว หรือสัตวท่ี์ฟ้ืนจากการป่วยดว้ยโรคเลปโตสไปโรซีส สัตวท่ี์ติดเช้ือรุนแรงจะแสดงอาการซึม เบ่ือ
อาหาร ไตวาย มีจุดเลือดออกตามเยื่อเมือกและดีซ่าน ทั้งน้ียงัพบวา่ในสัตวท่ี์ก าลงัตั้งทอ้งจะท าให้ลูกท่ี
คลอดออกมานั้นอ่อนแอหรือตาย อาจเกิดการแทง้ สัตวอ์าจผสมไม่ติด และผลผลิตน ้ านมลดลง ซ่ึง
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโคนมท่ีมีเป้าหมายการจดัการเพื่อให้ไดผ้ล
ผลิตน ้ านมสูงท่ีสุด ซ่ึงการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสในโคนมจะเป็นลกัษณะแบบเร้ือรัง มกัไม่แสดง
อาการเด่นชดั แต่ส่งผลในระยะยาวท าให้แม่โคท่ีก าลงัทอ้งเกิดการแทง้ จะท าให้ลูกท่ีคลอดออกมา
อ่อนแอหรือตายได ้โคมีความสมบูรณ์พนัธ์ุลดลง และผลผลิตน ้านมลดลง  

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 การวินิจฉยัโรคทางห้องปฏิบติัการมีความส าคญัมาก เน่ืองจากอาการของโรคโดยดูจากอาการ 

ไม่มีความจ าเพาะ และชดัเจนทั้งในคน และในสัตว ์การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ เพื่อยอ้มสีตรวจหาเช้ือจาก 

หนอง ส่ิงส่งตรวจ เหมือนเช่นการติดเช้ือแบคทีเรียทัว่ๆไป ท าไดย้ากมากเน่ืองจากเช้ือมีขนาดเล็กตอ้ง
อาศยักลอ้งพิเศษ (กลอ้ง dark field microscope) การเพาะเช้ือเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากเช้ือโตชา้ และเล้ียง
ไดใ้นอาหารเล้ียงเช้ือแบบเหลวเท่านั้น ท่ีอุณหภูมิ 28-30 (°C)  

ในปัจจุบันนิยมใช้การตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสทางซี ร่ัมวิทยาด้วยเทคนิค  

Microscopic agglutination test (MAT)  เป็นการตรวจวินิจฉยัโรคเลปโตสไปโรซิสในห้องปฏิบติัการท่ี
ได้มาตรฐานท่ีได้รับการแนะน าจากองค์การอนามยัโลก  เป็นวิธีท่ีมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนั้นยงั
สามารถใชเ้ทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็นการตรวจหาเช้ือจากส่ิงส่งตรวจดว้ยวิธี PCR 

เป็นวธีิท่ีรวดเร็ว ตรวจไดท้ั้งในระยะแรกและระยะต่อมาของเช้ือ  
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แนวการควบคุมและวธีิการรักษา 

การด าเนินการควบคุมและป้องกนัโรคในสัตว ์ควรด าเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคในสัตวท่ี์อาศยัอยู่ในพื้นท่ี คน้หาสัตวรั์งโรคท่ีเป็นแหล่งแพร่เช้ือและเฝ้าระวงั   
ซีโรวาร์ ของเช้ือเลปโตสไปร่าชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีรายงานการระบาดในพื้นท่ีซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนการควบคุมโรคในสัตว  ์ให้เหมาะสม ปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและบริเวณคอกเล้ียงสัตว์
ให้สะอาดไม่ให้เป็นท่ีสะสมของเช้ือเลปโตสไปร่า ก าจดัสัตวท่ี์เป็นแหล่งรังโรค โดยเฉพาะหนูใน
บริเวณบา้นและไร่นา เพื่อลดการปนเป้ือนของเช้ือในส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มองคค์วามรู้และเพิ่มศกัยภาพการ
ควบคุมป้องกนัโรค เช่น การพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงัโรค พฒันาเทคนิคการตรวจวินิจฉยัโรค ให้มี
ความรวดเร็ว สะดวกและแม่นย  า เพื่อการคน้หาแหล่งรังโรคและการควบคุมโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 การตรวจหาเช้ือในสัตว ์ถา้พบสัตวติ์ดเช้ือ ตอ้งแยกออกเพื่อไม่ให้แพร่เช้ือไปยงัสัตวต์วัอ่ืน และ
ให้การรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะท่ีไดผ้ลดีถา้มีการระบาดของโรคในฝงูสัตว ์ อาจตอ้งพิจารณาท าลายทิ้งทั้ง
ฝงู เพื่อสกดักั้นวงจรการแพร่เช้ือสัตวท่ี์ตายดว้ยโรคโรคเลปโตสไปโรซีสควรท าลายโดยการฝังหรือเผา
ไม่ควรช าแหละซากสัตว ์เพราะอาจท าใหเ้ช้ือแพร่ติดต่อมาถึงคนไดใ้นกรณีท่ีพบวา่ซากในโรงฆ่าสัตวมี์
พยาธิสภาพของโรคน้ี เช่น ไตมีเลือดออกหรือเน้ือตาย ไม่ควรน าไปเป็นอาหาร ควรตดัซากส่วนนั้นทิ้ง  
 

 

โรคทีม่สีาเหตุจากโปรโตซัว 

 

1. ทริโคโมเนียซีสในโค (Bovine Trichomoniasis)   

เกิดจากเช้ือโปรโตซวั ทริโคโมนาส ฟีตสั (Trichomonas fetus) ซ่ึงอาการโรคท่ีพบในเพศ
เมียคือ ท าใหเ้กิดมดลูกอกัเสบ เป็นหนอง และตวัอ่อนตายในระยะตน้ๆ ของการตั้งทอ้ง หรือแทง้ในช่วง
ระยะ 2-4 เดือนแรก ในเพศผูจ้ะพบเช้ือน้ีได้บริเวณลึงค์ ผนงัหุ้มลึงค์ และส่วนปลายของท่อปัสสาวะ 
ภายหลงัไดรั้บการผสมจากพอ่โคท่ีมีเช้ือโปรโตซวัแลว้ พบวา่ แม่โคจะผสมไม่ติดนาน 2-6 เดือน 

          การป้องกนัโรค สามารถป้องกนัโรคไดโ้ดยใช้วิธีการผสมเทียม ซ่ึงน ้ าเช้ือท่ีใช้ตอ้งปลอดจาก
โรคน้ีด้วย ซ่ึงตอ้งมีตรวจหาเช้ือในการคดัพ่อพนัธ์ุก่อนใช้งาน และในโคเพศเมียท่ีเป็นโรคน้ีไม่ควร
ไดรั้บสมพนัธ์ุ ซ่ึงโรคท่ีส าคญัในพอ่พนัธ์ุตอ้งผา่นการตรวจและปลอดจากโรค 
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ความผดิปกติทางระบบสืบพนัธ์ุสัตว์เคีย้วเอือ้ง 

 

1. สภาวะรกค้าง (Retained placenta) 

เป็นสภาวะท่ีรกไม่สามารถขบัออกจากมดลูกไดภ้ายใน 12-24 ชั่วโมงหลงัคลอด พยาธิ
สภาพของการเกิดรกคา้งคือ การลอกหลุดของเน้ือเยื่อรกกบัเม็ดกระดุม (cotyledon-caruncle) หลงัคลอด
ไม่สมบูรณ์ (ภาพท่ี 13.1) ซ่ึงรกสามารถคา้งอยูใ่นมดลูกไดน้าน 7 วนั ส่งผลต่อการติดเช้ือแบคทีเรีย การ
ชะลอการเขา้อู่ของมดลูก  

 

ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดรกคา้งท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 การคลอดยาก 

 ไขน้ ้านม 

 ลูกตายแรกคลอด 

 การเหน่ียวน าการคลอด การแทง้ลูก  
 การขาดความสมดุลของสารอาหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ หรือสภาวะขาดสมดุลพลงังาน 

(negative energy balance, NEB) 

 ระดบัวติามินและแร่ธาตุ (วติามินอี และแร่ธาตุซีลีเนียม) ในกระแสเลือดต ่า 

พ่อพนัธ์ุต้องผ่านการตรวจและปลอดจากโรค 

 วณัโรค     

 โรคไอบีอาร์ 

 โรคพาราทูเบอร์คูโลซิส หรือวณัโรคเทียม 

 โรคแทง้ติดต่อ 

 โรคเลปโตสไปโรซีส 

 โรคบีวีดี 

 โรคแคมไพโรแบคเตอร์ 

 โรคทริโคโมเนียซีส 
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  รกคา้งมีผลกระทบอยา่งยิง่ต่อประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุ โดยเป็นสาเหตุของการเกิด มดลูก
อกัเสบ และมดลูกเป็นหนอง นอกจากนั้นยงัเป็นสาเหตุโนม้น าใหเ้กิดสภาวะคีโตซีส (Ketosis) การเพาะ
พลิก (Abomasal displacement) และโรคเตา้นมอกัเสบ (Mastitis) ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเขา้แนวทางในการ
รักษาและป้องกนัสภาวะรกคา้งในโคนม 

 

 

 

 

ภาพที ่13.1 ลกัษณะรกคา้งหลงัคลอดในแม่โคนม (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
  

แนวทางการรักษาสามารถท าได้หลายวธีิดังนี้ 
1. การให้ฮอร์โมนออกซิโตซิน หรือ PGF2α หรือ แคลเซียม ในโคหลงัคลอดจะช่วยกระตุน้

การบีบตวัของกลา้มเน้ือปีกมดลูก ช่วยส่งเสริมการขบัรกได ้

2. การล้วงปลดรก เป็นวิธีการดั่งเดิมท่ีใช้ร่วมกับการการสอดหรือชะล้างมดลูกด้วยยา
ปฏิชีวนะ แต่ควรระวงัการหลุดขอเม็ดกระดุมเน่ืองจากการปลดรก ซ่ึงมีผลให้เกิดการ
เลือดออกภายในมดลูกได ้ดงันั้นควรปฏิบติัโดยนายสัตวแพทยท่ี์มีความช านาญ (ภาพท่ี 
13.2) 
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3. การสอดหรือชะลา้งมดลูกดว้ยยาปฏิชีวนะ เป็นการรักษาการติดเช้ือแบคทีเรียในมดลูกแต่
ไม่สามารถกระตุ้นการลอกหลุดของรกได้ ยาปฏิชีวนะท่ีนิยมได้แก่ Oxytetracycline, 

Penicillin หรือ Cetiofur เป็นตน้ 

4. ควรมีการเสริมวิตามินอีและแร่ธาตุซีลีเนียมใหเ้พียงพอในแม่โคใกลค้ลอด 

5. ควรมีการจดัสมดุลอาหารช่วงก่อนและหลงัคลอดเพื่อป้องกนัสภาวะ NEB 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่13.2 ขั้นตอนรักษารกคา้งดว้ยวธีิการลว้งปลดรก (ภาพโดย: ผูเ้ขียน) 
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2. มดลูกอกัเสบ (Metritis และ Endometritis)  
เกิดจากสภาวะท่ีมดลูกติดเช้ือแบคทีเรียและเกิดกระบวนการอกัเสบภายในมดลูก โดยรวม

ถึง สภาวะ Endometritis และ Pyometra มีผลต่อความสมบูรณ์พนัธ์ุของโคเป็นอยา่งยิ่ง มีผลท าให้แม่โค
มีความสมบูรณ์พนัธ์ุต ่า ระยะห่างการตกลูกยาวข้ึน ในรายท่ีรุนแรงอาจจ าเป็นตอ้งคดัทิ้งแม่โคออกจาก
ฝงู สภาวะมดลูกอกัเสบสามารถเกิดไดท้ั้งแบบเฉียบพลนั และแบบเร้ือรัง  
 มดลูกอกัเสบส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนในระยะแรกหลงัคลอดภายใน 7 วนัมกัพบในแม่โคท่ีมีปัญหา
คลอดยาก มีการช่วยคลอดโดยดึงลูก มีปัญหารกคา้ง หรือมดลูกทะลกัหลงัคลอด โดยแม่โคอาจแสดง
อาการเบ่งเป็นระยะ พบของเหลวสีน ้ าเลือดท่ีมีกล่ินเหม็นเน่าออกจากช่องคลอด และอาจพบช่องคลอด
อกัเสบร่วมดว้ย การตรวจร่างกายพบ วา่แม่โคมีไขชี้พจรสูงข้ึน อตัราหายใจเร็วข้ึน ซ่ึงตอ้งท าการตรวจ
ทางทวารหนักอย่างนุ่มนวลตรวจประเมินการเข้าอู่ของมดลูกและ ลักษณะมดลูกว่าขนาดเท่าใดมี
ของเหลวภายในมากเพียงใด    

ในกรณีการอกัเสบแบบอ่อนๆ เฉพาะส่วนเน้ือเยื่อผนงัมดลูก ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีสภาวะ
การติดเช้ือในกระแสเลือด อาการโดยทัว่ไปมกัพบหนองปนออกมากบัส่ิงคดัหลัง่จากปากช่องคลอด 
เรียกสภาวะมดลูกอกัเสบชนิดน้ีวา่ Endometritis ซ่ึงมกัพบหลงัคลอดประมาณ 3 สัปดาห์ 

 

3. มดลูกเป็นหนอง (Pyometra)  

ในโคบางรายเคยเป็นมดลูกอกัเสบเฉียบพลนัมาก่อน ส่วนใหญ่มดลูกไม่สามารถก าจดัเช้ือ
แบคทีเรียท่ีปนเป้ือนท่ีติดมาในระยะคลอด ลูกออกได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากการติดเช้ือแบคทีเรียเขา้ช่อง
คลอดจ านวนมากเกินกวา่แม่โคจะท า การก าจดัเช้ือไดเ้องโดยธรรมชาติ มกัพบมากในแม่โคมีปัญหารก
คา้งหลงัคลอด มดลูกเขา้อู่ชา้ มีการกลบัมามีวงจรการเป็นสัดหลงัคลอดชา้ มีเน้ือเยื่อเสียหายขณะคลอด 
หรือระบบภูมิคุม้กนับกพร่อง ในฟาร์มท่ีพบแม่โคมีปัญหามดลูกอกัเสบสูงในบางปี น่าเป็นผลจากการ
จดัการขณะคลอดไม่สะอาด และอาจเป็นผลร่วมจากวิตามินแร่ธาตุในอาหารไม่สมดุล โดยมีลกัษณะ
อาการท่ีส าคญั คือ แม่โคไม่แสดงอาการมีไข ้การกินอาหารและการให้นมปกติ ตรวจช่องคลอดพบ
หนองปนเมือกอยู่หน้าช่องคลอด การลว้งตรวจทางทวารหนกัพบวา่มีปีกมดลูกขนาดใหญ่กว่าขนาดท่ี
ควรเป็น การเขา้อู่ชา้กวา่ปกติ และรู้สึกวา่มดลูกมีลกัษณะบวม ในบางรายมดลูกขยายใหญ่มาก มีหนอง
อยูภ่ายในผนงัมดลูกหนา เป็นลกัษณะมดลูกเป็นหนอง รังไข่อาจยงัไม่เร่ิมท างาน หรือบางตวัอาจเร่ิมมี
วงรอบแลว้ 
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การรักษามดลูกอกัเสบจะให้ยาชาเฉพาะท่ีโคนหางเพื่อให้แม่โคลดการเกร็ง เบ่งขบัของเสียใน
มดลูก ให้ยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิกวา้งทางระบบร่วมกบัให้ทางมดลูก ให้สารน ้ าและยาลดไขล้ดอกัเสบ
กรณีมีไขสู้ง และให้การดูแลพยาบาลท่ีดี โดยผลการรักษาพบว่า แม่โคท่ีมีการติดเช้ือและสร้างสารพิษ
เขา้ทางระบบแลว้อาจตายได ้ในรายท่ีตอบสนองการรักษาอาการจะดีข้ึนภายใน 24 ชัง่โมง และให้ท า
การตรวจช่องคลอดและลา้งมดลูกแม่โคท่ีมีปัญหามดลูกอกัเสบหลงัคลอดมกัพบว่าเป็นมดลูกอกัเสบ
เร้ือรังตามมา   

มดลูกอกัเสบเร้ือรังและมดลูกเป็นหนอง (Chronic Metritis and Pyometra) พบ ในโคบางราย
เคยเป็นมดลูกอกัเสบเฉียบพลนัมาก่อน ส่วนใหญ่มดลูกไม่สามารถก าจดัเช้ือแบคทีเรียท่ีปนเป้ือนท่ีติด
มาในระยะคลอด ลูกออกได ้ซ่ึงเป็นผลมาจากการติดเช้ือแบคทีเรียเขา้ช่องคลอดจ านวนมากเกินกวา่แม่
โคจะท า การก าจดัเช้ือไดเ้องโดยธรรมชาติ มกัพบมากในแม่โคมีปัญหารกคา้งหลงัคลอด มดลูกเขา้อู่ชา้ 
มีการกลบัมามีวงจรการเป็นสัดหลงัคลอดชา้ มีเน้ือเยื่อเสียหายขณะคลอด หรือระบบภูมิคุม้กนับกพร่อง 
ในฟาร์มท่ีพบแม่โคมีปัญหามดลูกอกัเสบสูงในบางปี น่าเป็นผลจากการจดัการขณะคลอดไม่สะอาด 
และอาจเป็นผลร่วมจากวิตามินแร่ธาตุในอาหารไม่สมดุล โดยมีลกัษณะอาการท่ีส าคญั คือ แม่โคไม่
แสดงอาการมีไข ้การกินอาหารและการใหน้มปกติ ตรวจช่องคลอดพบหนองปนเมือกอยูห่นา้ช่องคลอด 
การลว้งตรวจทางทวารหนกัพบวา่มีปีกมดลูกขนาดใหญ่กวา่ขนาดท่ีควรเป็น การเขา้อู่ช้ากวา่ปกติ และ
รู้สึกว่ามดลูกมีลกัษณะบวม ในบางรายมดลูกขยายใหญ่มาก มีหนองอยู่ภายในผนังมดลูกหนา เป็น
ลกัษณะมดลูกเป็นหนอง รังไข่อาจยงัไม่เร่ิมท างาน หรือบางตวัอาจเร่ิมมีวงรอบแลว้ 

การรักษามดลูกอกัเสบเร้ือรังและมดลูกเป็นหนอง ในรายท่ีแม่โคมีคอร์ปัสลูเทียมในรังไข่ให้
สารโปรสตาแกลนดินเพื่อสลายคอร์ปัสลูเทียม และท าให้แม่โคเป็นสัดเพื่อให้คอมดลูกเปิดและขบั
หนองออกแลว้จึงท าการลา้ง มดลูกดว้ยยาปฏิชีวนะในขนาดเดียวกบัขนาดรักษา เป็นยาปฏิชีวนะท่ีออก
ฤทธ์ิกวา้ง เช่น ออกซิเตตราไซคลิน 1–3 กรัมต่อตวั  
   

4. สภาวะถุงน า้ในรังไข่ (Cystic ovary) 

ถุงน ้าในรังไข่ เป็นความผิดปกติของระบบสืบพนัธ์ุท่ีพบไดบ้่อยในโคนม นบัเป็นโรคท่ีน า
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มท่ีส าคญัโรคหน่ึง รังไข่ท่ีถูกวินิจฉยัวา่เป็นโรคถุงน ้ าในรังไข่ คือรัง
ไข่ท่ีมีลกัษณะถุงไข่ (follicle) ท่ีมีของเหลวท่ีขนาดใหญ่กว่าถุงไข่ท่ีโตเต็มท่ีก่อนตกในวงรอบการเป็น
สัดตามธรรมชาติ หรือถุงไข่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางมากกวา่ 2.5 เซนติเมตร อาจมี 1 ใบหรือมากกวา่ก็ได ้
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ซ่ึงลกัษณะโครงสร้างน้ีคงอยูไ่ดน้านกวา่ 10 วนั และมีผลท าให้ระบบสืบพนัธ์ุท างานผิดไปจากปกติ ถุง
น ้ าในรังไข่เป็นผลจากการไม่ตกไข่ตามปกติของถุงไข่ท่ีเจริญเต็มท่ี เป็นผลให้ไม่มีวงรอบการเป็นสัด
ตามปกติ ท าใหแ้ม่โคแสดงอาการไม่มีวงรอบการเป็นสัดหรือเป็นสัดบ่อยๆ สาเหตุโนม้น าของโรคถุงน ้ า
ในรังไข่มกัเป็นผลร่วมกนัระหว่างการถ่ายทอดทาง พนัธุกรรม ความเครียด การให้ผลผลิตน ้ านมมาก 
อายโุค และผลจากอาหาร อุบติัการณ์เกิดโรคถุงน ้ าในรังไข่พบมากในโคอายุ 4–6 ปี โดยพบไดน้อ้ยมาก
ในแม่โคทอ้งแรก และมีความสัมพนัธ์กบัการให้ผลผลิตน ้ านม โดยแม่โคให้ผลผลิตน ้ านมสูงจะพบการ
เกิดโรคไดสู้งและพบวา่โคท่ีเคยเป็นโรคน้ี ในทอ้งท่ีผา่นมาจะพบการเป็นโรคน้ีไดอี้กในทอ้งต่อไป 

ปัจจุบนั การรักษาโรคถุงน ้ าในรังไข่นั้นจะนิยมใชฮ้อร์โมน GnRH หรือ PGF2α ข้ึนอยูก่บัการ
วนิิจฉยัของนายสัตวแพทย ์เพื่อเป็นแนวทางการรักษาท่ีแนะน าใหใ้ชห้ากโคมีอาการเป็นสัดไม่ปกติ และ
หากมีการตรวจรักษาท่ีรวดเร็วจะเพิ่มโอกาสหายจากโรคได ้ 

 

การป้องกนัโรคถุงน ้าในรังไข่ สามารถท าไดห้ลายวธีิดว้ยกนั คือ 

1. คดัเลือกสายพนัธ์ุโคพ่อพนัธ์ุญาติพี่นอ้งของแม่พนัธ์ุและตวัแม่พนัธ์ุเองตอ้งไม่มีประวติัเป็น
ถุงน ้าในรังไข่    

2. ป้องกนัไม่ให้โคอว้นในระยะพกัรีดนม (ไม่ควรมีคะแนนความสมบูรณ์ของรูปร่างมากกว่า 
4.0) 
  3. มีโปรแกรมการลว้งตรวจระบบสืบพนัธ์ุหลงัคลอด 45 – 60 วนั และตอ้งตรวจโรคทุกตวัท่ีไม่
แสดงอาการเป็นสัดหลงัคลอด60วนั หรือเป็นสัดบ่อยๆ หรือเป็นสัดไม่ตรงรอบ เพื่อให้การรักษาไดเ้ร็ว
ช่วยใหก้ารตอบสนองต่อการรักษาไดดี้ 

 

5. มดลูกทะลกัหรือช่องคลอดทะลกั (Vaginal Prolapse) 

ภาวะมดลูกทะลกัหรือช่องคลอดทะลกั จะพบไดม้ากในแม่โคอายุมากๆ แม่โคอาจมีอาการ
ไขน้ ้ านมและแม่โคลงนอน อาจพบในแม่โคท่ีมีการช่วยคลอดโดยการดึงลูกโดยเฉพาะในโคสาวทอ้ง
แรก หรือการเกิดปัญหารกคา้งแลว้เกิดมดลูกทะลกัตามมา   

การแกไ้ขภาวะมดลูกทะลกันั้น พบวา่หากตรวจพบการทะลกัและจดัการดูแลให้เร็วท่ีสุด เม่ือ
พบว่าแม่โคเกิดมดลูกทะลกัให้แยกแม่โคท่ีมดลูกทะลกัออกจากฝูงให้อยู่คอกเด่ียว เพื่อป้องกนัความ
เสียหายท่ีจะเกิดจากโคตวัอ่ืนท่ีจะมาดมเลียหรือกระแทกมดลูกส่วนท่ีทะลกัออกมา ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
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1. ใช้ผา้สะอาดท่ีเปียกมาหุ้มห่อส่วนท่ีทะลกัออกมาไว ้หากเป็นไปได้ให้พยายามช่วย
ประคองส่วนท่ีทะลกัออกมาเพื่อลดการคัง่ของเลือด  

2. ฉีดยาชาเฉพาะท่ีโคนหางเพื่อใหแ้ม่โคลดการเกร็งเบ่งบีบมดลูก  
3. ท าความสะอาดมดลูกโดยน ้ าเกลือหรือน ้ าอุ่นท่ีสะอาด ตรวจสอบส่วนท่ีทะลกัออกมา

วา่มีการฉีกขาดท่ีส่วนใดหากมีใหท้  าการเยบ็ใหเ้รียบ ร้อย  
4. แลว้ดนัมดลูกกลบัอยา่งนุ่มนวลและมัน่คง กรณีมดลูกหรือช่องคลอดออกมามากและ

นานอาจบวมน ้าตอ้งลดการบวมโดยใชน้ ้าตาลทราย 2–3 กิโลกรัมโรยส่วนท่ียื่นออกมา
จะช่วยลดขนาดและดนักลบัไดง่้ายข้ึน  

5. หลงัดนัมดลูกกลบัเขา้ท่ีแลว้ให้ยาปฏิชีวนะชนิดท่ีเตรียมเพื่อให้ทางมดลูก ผา่นเขา้ทาง
ช่องคลอดและใหย้าปฏิชีวนะชนิดออกฤทธ์ิกวา้งเขา้ทางระบบ  

6. เยบ็ปิดปากมดลูกโดยวสัดุท่ีใชเ้หมาะสม และให้ท าการตรวจซ ้ าหลงัการแกไ้ข 24 ชม. 
ซ่ึงสามารถเอาวสัดุเยบ็ออกไดเ้ม่ือแน่ใจว่าขนาดมดลูกเล็กลงและคอมดลูกหดตวัเล็ก
ลงแลว้ หรือไม่มีโอกาสท่ีมดลูกจะทะลกักลบัมาอีก (ประมาณ 5–7 วนั) และให้ติดตาม
รักษาปัญหามดลูกอกัเสบท่ีอาจพบตามมาได ้

 

 

โรคและความผดิปกติทางระบบสืบพนัธ์ุสุกร 

 

โรคท่ีสามารถติดต่อไดท้างการผสมเทียมจากน ้าเช้ือพอ่สุกรมีดงัน้ี  
 

1. โรคพาร์โวไวรัสในสุกร (Porcine Parvovirus; PPV) 

โรคพาร์โวไวรัส (Porcine Parvovirus; PPV หรือ Parvovirus infection หรือ Parvovirosis) 

เป็นโรคท่ีพบไดเ้สมอๆ และพบไดท้ัว่โลก โรค PPV มี infectivity สูงมาก ท าให้เช้ือ PPV สามารถ
แพร่กระจายได้อย่างกวา้งขวาง จากการส ารวจความชุกของโรค PPV โดยเจาะเลือดตรวจปริมาณ
แอนติบอดี (HI titer) ต่อโรค PPVในฝงูแม่สุกรของประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ แคนาดา 
ฮงัการี องักฤษ และอิตาลี พบการติดเช้ือ PPV สูงถึงร้อยละ 70-100 แสดงวา่ฝงูแม่สุกรมีการสัมผสักบั
เช้ือ PPV โดยธรรมชาติ ความส าคญัของโรค PPV คือเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความลม้เหลวทางระบบ
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สืบพนัธ์ุในแม่สุกร ส่งผลให้ร้อยละผสมติดต ่า และเการขา้คลอดต ่า จากการผสมไม่ติดและการกลบัสัด
ไม่ตรงรอบ ร้อยละการตายแรกคลอดสูง และจ านวนลูกมีชีวติต่อครอกต ่า จากการตายแบบลูกกรอกของ
ตวัอ่อนและการตายในช่วงแรกๆของลูกสุกรแรกเกิดท่ีสูงข้ึน 

 การติดต่อโรคพาร์โวไวรัส ติดต่อทั้งทางการกินและหรือการหายใจ เอาเช้ือ PPV ท่ีปนเป้ือนใน
น ้ าลาย น ้ ามูกของเหลวจากอวยัวะสืบพนัธ์ุ ลูกกรอก และอุจจาระ หรือติดต่อผ่านทางรกของแม่สุกรท่ี
เป็นโรคไปยงัลูกสุกรขณะตั้งทอ้ง หรือติดต่อกนัทางการสืบพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถตรวจพบเช้ือ PPV ในลูก
อณัฑะและน ้ าเช้ือของพ่อสุกร ดงันั้นพ่อสุกรจึงแพร่กระจายเช้ือไปกบัน ้ าเช้ือไดอ้ย่างรวดเร็วกลไกการ
เกิดโรค หลงัจากการติดเช้ือแลว้จะเกิดการแพร่กระจายของเช้ือในกระแสเลือดซ่ึงเช้ือ PPV สามารถแพร่
ผ่านผนงัมดลูกเขา้สู่ตวัอ่อนไดต้ั้งแต่ 10-14 วนัหลงัการติดเช้ือไปจนถึงระยะ 70-80 วนัหลงัการผสม
พนัธ์ุและตวัอ่อนในมดลูกท่ีติดเช้ือแลว้ก็ยงัสามารถแพร่กระจายเช้ือไปยงัตวัอ่อนขา้งเคียงไดด้ว้ย 

ลกัษณะอาการทางคลินิค (Clinical signs)โดยปกติเช้ือ PPV ไม่ท าให้แม่สุกรแสดงอาการป่วย
ใหเ้ห็น แต่เช้ือจะติดตวัอ่อนท่ีมีอายยุงัไม่ถึง 70-80 วนั ซ่ึงยงัไม่สามารถสร้างภูมิคุม้กนัปกป้องตนเองได ้
ท าให้เกิดปัญหาความลม้เหลวทางระบบสืบพนัธ์ุในแม่สุกรซ่ึงอาการป่วยท่ีแสดงออกมาเป็นลกัษณะ
ของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบสืบพนัธ์ุ (Stillborn, Mummifiedfetus, Early embryonic Death and 

Infertility; SMEDI) ไดแ้ก่ สุกรตายแรกคลอด ลูกกรอก ตวัอ่อนตาย และการผสมไม่ติด นอกจากนั้น
โรคน้ียงัท าใหเ้กิดปัญหาความไม่สมบูรณ์พนัธ์ุในพอ่สุกรไดอี้กดว้ย 

 

2. โรคบรูเซลโลซิส 

โรคบรูเซลโลซิสหรือท่ีเกษตรกรนิยมเรียกว่า "โรคแท้ง" "โรคแท้งติดติดต่อ" เป็น
โรคติดต่อเร้ือรังท่ีส าคญัของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เช่น โค กระบือ สุกร แพะ มา้ สุนขั เป็นตน้ และติดต่อ
สู่คนได้ ลกัษณะท่ีควรสังเกตของโรคน้ี คือ สัตวจ์ะแทง้ลูกในช่วงทา้ยของการตั้งทอ้ง และอตัราการ
ผสมติดในฝงูจะต ่า 

สาเหตุและการแพร่ของโรคเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ช่ือ บรูเซลล่า (Brucella spp.) พบมีการแพร่
ระบาดในทุกประเทศของโลก โดยเฉพาะโคนม ยงัมีความส าคญัในดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษยด์ว้ย 
เน่ืองจากโรคน้ีสามารถติดต่อถึงคนไดเ้รียกว่า อนัดูแลนท์ ฟีเวอร์ (Undulant fever) พบว่าโคทุกอายุ
สามารถติดเช้ือน้ีไดแ้ต่ในโคสาวแม่โค โคตั้งทอ้งและโคเพศผูท่ี้โตเตม็วยั สามารถติดเช้ือน้ีไดง่้ายกวา่ลูก
โค โคส่วนมากจะติดเช้ือ โดยการกินอาหาร น ้ าท่ีมีเช้ือปะปน ซ่ึงเช้ือน้ีจะออกมากบัน ้ าปัสสาวะ น ้ านม 
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น ้ าคร ่ า ของโคท่ีเป็นโรค หรืออาจติดเช้ือไดโ้ดยการสัมผสัโดยตรงเช้ือเขา้ทางผิวหนงั เยื่อชุ่ม โดยการ
หายใจ การผสมพนัธ์ุโดยวธีิธรรมชาติ แต่เกิดข้ึนไดน้อ้ยมาก 

 

3. โรคพ ีอาร์ อาร์ เอส ในสุกร (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS) 

เช้ือไวรัสจะถูกขบัออกมาจากร่างกายของสุกรป่วย ทางอุจาระปัสสาวะลมหายใจ และ
น ้าเช้ือ และติดต่อไปยงัสุกรตวัอ่ืนโดยการกิน หรือการสัมผสัโดยตรง เช่น การดม การเลีย หรือการผสม
พนัธ์ุ นอกจากน้ียงัสามารถติดต่อผา่นอากาศท่ีหายใจ หรือผา่นวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้าง ๆ ภายใน
ฟาร์มท่ีปนเป้ือนเช้ือไวรัส ซ่ึงเช้ือไวรัสสามารถแพร่ระบาดจากฟาร์มหน่ึงไปยงัอีกฟาร์มหน่ึงไดโ้ดยการ
เคล่ือนยา้ยสุกรป่วย หรือสุกรท่ีเป็นพาหะของโรคเขา้มารวมฝงู โดยทัว่ไปพบวา่เช้ือไวรัสท่ีถูกขบัออก
จากร่างกายสุกรป่วย สามารถแพร่กระจายจากจุดเกิดโรคไปในอากาศไดไ้กลถึงรัศมี 3 กิโลเมตร และ
หากมีองคป์ระกอบของแรงลมเขา้มาเก่ียวขอ้ง อาจท าให้โรคแพร่กระจายไดไ้กลข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ 

โรคสามารถแพร่ระบาดผา่นทางน ้ าเช้ือของพ่อพนัธ์ุไปยงัฟาร์มอ่ืน ๆ ได ้โดยเฉพาะการผสมเทียม หรือ
แพร่เช้ือ ผา่นวสัดุ อุปกรณ์ หรือยานพาหนะ ท่ีปนเป้ือนเช้ือไวรัส รวมทั้งนก หนู หรือบุคลากรจากฟาร์ม
หน่ึงไปอีกฟาร์มหน่ึง ส่วนการแพร่เช้ือไวรัสผา่นเน้ือสุกรหรือผลิตภณัฑ์จากเน้ือสุกรยงัไม่เป็นท่ีชดัเจน  

 โดยทัว่ไปเช้ือไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส เพียงอยา่งเดียว ไม่สามารถท าให้สุกรแสดงอาการให้เห็น
อยา่งเด่นชดั แต่ตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืน ๆ มาประกอบกนั จึงท าให้แสดงอาการของโรคได ้อาการ และความ
รุนแรงของโรคข้ึนอยูก่บัชนิดของเช้ือไวรัส การจดัการดูแลสุขภาพสัตวค์วามสะอาดในฟาร์ม การถ่ายเท
อากาศภายในโรงเรือน และสุขภาพของสุกรในฝงู เม่ือมีการติดเช้ือไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส คร้ังแรกใน
ฟาร์ม เช้ือจะแพร่ระบาดไปอยา่งรวดเร็วสุกรพนัธ์ุจะแทง้ในช่วงทา้ยของการตั้งทอ้ง มีลูกตายแรกคลอด 

หรืออ่อนแอ แคระแกร็น โตชา้ สุกรดูดนมจะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช้ือไวรัสท่ีแพร่
ระบาดในฟาร์มน้ีจะกระตุน้ ให้สุกรส่วนใหญ่สร้างภุมิคุม้กนั หลงัจากนั้นเช้ือจะแพร่ระบาดในฟาร์ม
อยา่งชา้ ๆ การสูญเสียจะไม่รุนแรงส่วนใหญ่สร้างภูมิคุม้กนั หลงัจากนั้นเช้ือจะแพร่ระบาดในฟาร์มอยา่ง
ชา้ ๆ การสูญเสียจะไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะแอบแฝง เช่น ผลผลิตต ่า หรือ มีการติดเช้ือแทรก
ซ้อนจากแบคทีเรียหรือไวรัสตวัอ่ืน ๆ ซ่ึงปัญหาท่ีพบหลงัจากท่ีผ่านการระบาดคร้ังแรกมาแลว้ คือ 

ปัญหาระบบทางเดินหายใจในสุกรหยา่นม เน่ืองจากภูมิคุม้กนัโรคท่ีไดรั้บถ่ายทอดจากแม่ลดลง 

 การวนิิจฉยัโรคโดยการตรวจหาภูมิคุม้กนั โรคต่อเช้ือพี อาร์ อาร์ เอส และการตรวจแยกพิสูจน์
เช้ือ โดยการเก็บตวัอยา่งซีร่ัมจากแม่สุกรท่ีแทง้ลูก สุกรท่ีแทง้หรือตายแรกคลอด ซีร่ัมของลูกสุกรป่วย
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หรืออวยัวะ เช่น ต่อมน ้าเหลือง ทอนซิล มา้ม ปอด หรือส่งทั้งตวั โดยแช่เยน็ในกระติกน ้ าแข็ง และน าส่ง
ทนัที ถา้ไม่สามารถส่งตรวจไดใ้นวนันั้น ใหเ้ก็บแช่ช่องแข็งและควรส่งตรวจ ภายใน 3 วนั โดยส่งตรวจ
ไดท่ี้ สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ กรมปศุสัตว ์

การรักษาเน่ืองจากโรค พี อาร์ อาร์ เอส มีสาเหตุจากเช้ือไวรัสจึงยงัไม่มียารักษาโดยเฉพาะ การ
รักษาสุกรท่ีป่วยโรคน้ี จึงเป็นการรักษาตามอาการป่วย และการบ ารุงร่างกายสัตวป่์วย เช่น การให้สาร
เกลือแร่ วติามิน การเปล่ียนสูตรอาหารท่ีใหพ้ลงังานสูง และใหย้าปฏิชีวนะ เพื่อป้องกนัการติดเช้ือแทรก
ซอ้น ซ่ึงอาจใหโ้ดยการฉีด ผสมน ้า หรือผสมอาหาร 

 

 การป้องกนัโรค 

 1. สุกรท่ีจะน าเขา้มาทดแทนในฝงู ควรมาจากแหล่งท่ีปลอดเช้ือไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส  

 2. ก่อนจะน าสุกรใหม่เขา้มารวมฝงู ควรท าการกกักนัอยา่งนอ้ย 2 ขั้นตอน คือ กกัท่ีตน้ทางก่อน
การเคล่ือนยา้ย และกกัท่ีปลายทางก่อนน าเขา้รวมฝงู ซ่ึง ระหวา่งท่ีกกัควรสุ่มตรวจหาโรค โดยวธีิทาง
ซีร่ัมวทิยาดว้ย  

 3. จ ากดัและควบคุมการเขา้ออกฟาร์ม โดยอาจใหมี้การเปล่ียนเส้ือผา้ หรือพน่ น ้ายาฆ่าเช้ือก่อน
เขา้ฟาร์ม  

 4. ปัจจุบนั วคัซีนส าหรับป้องกนัโรคพี อาร์ อาร์ เอส ท่ีมีอยู ่ยงัมีขอ้จ ากดัใน การใชอ้ยูห่ลาย
ประการ  

 

 

ปัญหาและอปุสรรคใน การผสมเทยีมสุกร       

  

ในปัจจุบนัคงไม่ตอ้งพูดถึงขอ้ดีของการผสมเทียมสุกรและฟาร์มสุกรมาตรฐานแทบทุกฟาร์ม
ใชก้ารผสมเทียมเป็นหลกัในการผสมพนัธ์ุสุกรในฟาร์ม แต่วนัน้ีอยากจะบอกในส่ิงท่ีเราไม่ควรละเลย 
อาจสมมุติง่ายๆวา่มีการติดเช้ือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสามารถติดต่อผ่านการผสมพนัธ์ุ การผสมเทียมก็จะ
ท าใหโ้รคดงักล่าวแพร่ไปไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในฝงูสุกรท่ีเรามีอยู ่การผลิตน ้ าเช้ือเพื่อการผสมเทียมตาม
กระบวนการ ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขาดการเอาใจใส่จะท าให้น ้ าเช้ือปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือไวรัสได ้
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การเติมยาปฏิชีวนะเป็นการลดการปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียในระดบัหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถท าลายเช้ือได้
ครอบคลุมทุกชนิด    

โรคท่ีสามารถติดต่อไดท้างการผสมเทียมจากน ้ าเช้ือพ่อสุกร เช่น โรคติดเช้ือจากมยัโครพลา
สมา พาร์โวไวรัส เอ็นเทอโรไวรัส แทง้ติดต่อ อีโคไล โรคฉ่ีหนู สเตรปโตคอคคสั สตราฟฟีโรคอคคสั 
เป็นตน้ นอกจากน้ีเช้ือโรคหลายๆตวัท่ีปะปนในส่ิงแวดลอ้มอาจปนเป้ือนลงในน ้ าเฃ้ือได ้เช้ือ โรคฉ่ีหนู 
สเตรปโตคอคคสั สตราฟฟีโรคอคคสั และ เช้ืออีโคไลเป็นเช้ือแบคทีเรียท่ีมีสะสมอยูต่ามบริเวณเยื่อชุ่ม
ของหนงัหุม้ลึงค ์จึงอาจปะปนกบัน ้าเช้ือขณะผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติหรือปะปนลงไปในน ้ าเช้ือขณะรีด
เก็บได ้            

ดงันั้นถา้ตอ้งการท่ีไดน้ ้าเช้ือท่ีมีคุณภาพปัจยัท่ีควรพิจารณานอกจากสุขภาพท่ีดีของพ่อสุกรแลว้
การเตรียมตวัพ่อสุกรก่อนรีดน ้ าเช้ือ ความสะอาดของอุปกรณ์เก็บน ้ าเช้ือ ความสะอาดของผูรี้ด รวมถึง
ความสะอาดของห้องเตรียมน ้ าเช้ือ คงจะต้องให้ความส าคญัเพื่อลดการติดต่อของโรคท่ีตวัเราเอง
สามารถป้องกนัได ้

 อตัราการผสมติด (conception rate) หมายถึง สัดส่วนระหวา่งจ านวนแม่สุกรท่ีถูกผสมติดหรือ
ตั้งทอ้งกบัจ านวนแม่สุกรท่ีถูกผสมพนัธ์ุ ปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราการผสมติดคือ 

 1. ความสมบูรณ์พนัธ์ุของพ่อสุกร พอ่สุกรท่ีไม่มีความสมบูรณ์พนัธ์ุ จะท าใหข้นาดครอกของ
ลูกสุกรและอตัราการผสมติดของแม่สุกรต ่าดว้ย        

 2. สภาพของแม่สุกร แม่สุกรท่ีไม่อว้น ไม่มีความผดิปกติของระบบสืบพนัธ์ุ และมีความ
สมบูรณ์พนัธ์ุ จะมีอตัราการผสมติดสูง  

 3. โรคท่ีเก่ียวกบัระบบสืบพนัธ์ุ เช่น โรคบรูเซลโลซีส โรคเเล็บโสไปโรซีส โรคพาร์โวไวรัส 

มดลูกอกัเสบ เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีจะท าใหสุ้กรมีอตัราการผสมติดต ่าและ ขนาดครอกต ่า  

 4. ปัจจยัอ่ืน แม่สุกรสาวมีอตัราการผสมติดต ่ากวา่แม่สุกรนาง ระยะเวลาท่ี เหมาะสมในการ
ผสมพนัธ์ุ จ านวนคร้ังในการผสมพนัธ์ุ เป็นตน้ 
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โรคทีแ่พร่มาได้กบัน า้เช้ือ 

 

ในปัจจุบนัคงไม่ตอ้งพูดถึงขอ้ดีของการผสมเทียมสุกรและฟาร์มสุกรมาตรฐานแทบทุกฟาร์ม
ใชก้ารผสมเทียมเป็นหลกัในการผสมพนัธ์ุสุกรในฟาร์ม แต่วนัน้ีอยากจะบอกในส่ิงท่ีเราไม่ควรละเลย 
อาจสมมุติง่ายๆวา่มีการติดเช้ือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสามารถติดต่อผ่านการผสมพนัธ์ุ การผสมเทียมก็จะ
ท าใหโ้รคดงักล่าวแพร่ไปไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในฝงูสุกรท่ีเรามีอยู ่พ่อสุกรท่ีป่วยดว้ยโรค TGE โรคโพรง
จมูกอกัเสบ ทอ้งเสีย โรคฉ่ีหนู และแทง้ติดต่อเช้ือโรคเหล่าน้ีไม่สามารถตรวจไดจ้ากการตรวจน ้ าเช้ือใน
หอ้งแลปทัว่ไปไดก้ารผลิตน ้ าเช้ือเพื่อการผสมเทียมตามกระบวนการ ท่ีไม่ถูกตอ้งหรือขาดการเอาใจใส่
จะท าใหน้ ้าเช้ือปนเป้ือนเช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือไวรัสได ้การเติมยาปฏิชีวนะเป็นการลดการปนเป้ือนเช้ือ
แบคทีเรียในระดบัหน่ึงเท่านั้นไม่สามารถท าลายเช้ือไดค้รอบคลุมทุกชนิด 

โรคท่ีสามารถติดต่อไดท้างการผสมเทียมจากน ้ าเช้ือพ่อสุกร เช่น โรคติดเช้ือจากมยัโครพลา
สมา พาร์โวไวรัส เอ็นเทอโรไวรัส แทง้ติดต่อ อีโคไล โรคฉ่ีหนู สเตรปโตคอคคสั สตราฟฟีโรคอคคสั 
เป็นตน้ นอกจากน้ีเช้ือโรคหลายๆตวัท่ีปะปนในส่ิงแวดลอ้มอาจปนเป้ือนลงในน ้ าเช้ือได ้เช้ือโรคฉ่ีหนู 
สเตรปโตคอคคสั สตราฟฟี โรคอคคสั และ เช้ืออีโคไล เป็นเช้ือแบคทีเรียท่ีมีสะสมอยูต่ามบริเวณเยื่อชุ่ม
ของหนงัหุม้ลึงค ์จึงอาจปะปนกบัน ้าเช้ือขณะผสมพนัธ์ุตามธรรมชาติหรือปะปนลงไปในน ้ าเช้ือขณะรีด
เก็บได ้

ดงันั้นถา้ตอ้งการท่ีไดน้ ้าเช้ือท่ีมีคุณภาพปัจยัท่ีควรพิจารณานอกจากสุขภาพท่ีดีของพ่อสุกรแลว้
การเตรียมตวัพ่อสุกรก่อนรีดน ้ าเช้ือ ความสะอาดของอุปกรณ์เก็บน ้ าเช้ือ ความสะอาดของผูรี้ด รวมถึง
ความสะอาดของห้องเตรียมน ้ าเช้ือ คงจะต้องให้ความส าคญัเพื่อลดการติดต่อของโรคท่ีตวัเราเอง
สามารถป้องกนัได ้

 

 

ปัญหาทีพ่บจากการผสมเทยีมสุกรและความส าเร็จในการผสมเทยีม 

 

1. การตั้งท้องเทยีม (Pseudo-pregnancy) 

        แม่สุกรแสดงการตั้งทอ้งปกติ แต่ไม่มีการคลอดลูกเกิดจากการผิดปกติของระบบสืบพนัธ์ุ
ของสุกรเพศเมีย เป็นเหตุให้อตัราการผสมติดต ่าลง การตรวจสอบว่าตั้งทอ้งจริงหรือไม่ สังเกตไดจ้าก
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สุกรไม่เป็นสัด ควรตรวจ 2 รอบเพราะรอบแรกอาจไม่แสดงออกถึงความเป็นสัด หรือวดัจากการกิน
อาหาร (เป็นช่วงปลาย ๆ ของการอุม้ทอ้ง) ถา้ผสมนานประมาณ 3 - 4 เดือนข้ึนไปแลว้สังเกต ดูบริเวณ
ช่องทอ้งมีการขยายใหญ่ข้ึนหรือไม่ และมีลกัษณะหลงัแอ่นเล็กนอ้ย อีกวธีิหน่ึงในการตรวจคือตรวจดูวา่
มดลูกมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ซ่ึงมีเคร่ืองท่ีใชต้รวจสอบโดยมีคล่ืนความถ่ีสูง(Ultra Sound) แต่จะตอ้ง
ใช้เม่ือผสมพนัธ์ุไปแลว้ 20 วนั ถึงวนัท่ี 60 ก่อนหนา้นั้นไม่สามารถตรวจสอบไดเ้พราะตวัคมัภะยงัไม่
พฒันาถึงขั้นจึงตรวจสอบไม่ได ้

 

2. การผสมพนัธ์ุซ ้า 

      สุกรใหลู้กเป็นคอกมีการตกไข่ไม่พร้อมกนั ในการผสมซ ้ าถา้ตอ้งการประเมินประสิทธิภาพ
ของพอ่แม่พนัธ์ุจะตอ้งใชพ้อ่พนัธ์ุตวัเดิม แต่ถา้ไม่ตอ้งการประเมินก็ควรใชที้ละตวั (พอ่พนัธ์ุคนละตวั) 
อตัราการผสมติดระหว่างสุกรสาวต่อสุกรนาง สุกรนางจะสูงกว่าสุกรสาวอตัราการผสมติดท่ีอยู่ใน
เกณฑดี์ไม่ควรต ่ากวา่ร้อยละ 80 แต่ถา้ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ควรตอ้งหาทางแกไ้ขเพราะอยูใ่นอตัราท่ีต ่ามาก 
อตัราการตกไข ่สุกรนางท่ีโตเตม็ท่ีมีอตัราการตกไข่ท่ีสูงกวา่สุกรสาว เพราะสุกรสาวซ่ึงเร่ิมวยัเจริญพนัธ์ุ
จะมีการตกไข่คร้ังแรกต ่ากวา่สุกรนาง  
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ค าถามทบทวน 

 

1. จงยกตวัอยา่งโรคระบบสืบพนัธ์ุในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 5 โรค 

2. จงยกตวัอยา่งโรคระบบสืบพนัธ์ุในสุกร 5 โรค 

3. พอ่พนัธ์ุตอ้งผา่นการตรวจและปลอดจากโรคอะไรบา้ง 

4. จงอธิบายสภาวะรกคา้งเกิดจากสาเหตุใด และแนวทางการรักษาและป้องกนั 

5. จงอธิบายโรค PRRS ในสุกรมีความส าคญัต่อระบบสืบพนัธ์ุอยา่งไร 
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