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การสืบพันธุ์สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

Reproduction of Ruminants  
   

การจะได้ลูกโค และการได้ผลผลิตน้้านมของโคนมถือเป็นความส้าเร็จของการขยายพันธุ์ของโค 
ซึ่งผู้เลี้ยงโคต้องอาศัยความเข้าใจลักษณะทางกายวิภาคของโคเพศเมียและเพศผู้ หน้าที่ต่างๆ ของอวัยวะ
เหล่านั้นตลอดจนฮอร์โมนเพศและหน้าที่ของฮอร์โมนแต่ละตัวเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็น นอกจากนี้การ
จัดการต่างๆทางด้านการสืบพันธุ์ เช่น การจับสัด การผสมพันธุ์ การเตรียมอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการที่ใช้
ในการผสมเทียม ก็มีความส้าคัญ 

ระบบสืบพันธุ์โคเพศผู้ (Male Reproductive System)  
ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ  
1. Primary sex organs เป็นอวัยวะหลักท่ีท้าหน้าที่ในการผลิตอสุจิ และฮอร์โมนเพศผู้ ได้แก่ อัณฑะ 
ซึ่งมี 2 ข้าง ซึ่งแต่ละข้างจะหุ้มด้วยถุง scrotum 
2. Secondary sex organs ท้าหน้าที่เป็นท่อเพ่ือน้าอสุจิจากแหล่งผลิตหรืออัณฑะออกสู่ภายนอก ได้แก่ 
ท่อต่างๆ คือ rete testis, epididymis, vas deferen, ampulla, uretha และ penis 
3. Accessory sex organs ได้แก่ ต่อมต่างๆ ที่ท้าหน้าที่ผลิตน้้ากาม (seminal plasma) ประกอบด้วย
ต่อม vesicular glands ต่อม prostate 
 
อัณฑะ (Testis)  

อัณฑะจะอยู่ภายในถุงหุ้มอัณฑะ (scrotum) นอกช่องท้อง ซึ่งจะท้าให้ลูกอัณฑะมีอุณหภูมิต่้ากว่า
อุณหภูมิภายในช่องท้อง เหมาะสมแก่การผลิตอสุจิ อัณฑะเป็นอวัยวะที่ส้าคัญที่สุดของระบบสืบพันธุ์ใน
สัตว์เพศผู้ มีหน้าที่หลัก คือ สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (sperm) และสร้างฮอร์โมนเพศผู้ คือ เทสโทสเตอ
โรน (testosterone) ถ้าผ่าอัณฑะออกตามยาว จะพบ mediastium เป็นเส้นหนาตามยาวของอัณฑะ 
จาก mediastium จะมี septa testis แตกแขนงออกเป็นเนื้อเยื่อของอัณฑะออกเป็น lobules ในแต่ละ 
lobule จะมีท่อ seminiferous tubules ขดไปมา และต่อกับท่อร่างแหของอัณฑะ (rete testis) 

Seminiferous tubules เป็นท่อที่ท้าหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (sperm) และ
ระหว่าง Seminiferous tubules จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเซลล์ที่ท้าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศผู้ คือ เทส
โทสเตอโรน (testosterone) คือ เลย์ดิกเซลล์ (laying cell) ภายในท่อ Seminiferous tubules 
ประกอบด้วย basement membrane และ epithelium cells วางตัวเป็นชั้นๆ บน basement 
membrane แบ่งออกเป็น Spermatogenic cells เป็นแหล่งที่มาของ spermatozoa มีการเจริญและ
พัฒนาเป็นระยะๆ จาก spermatogonia ไปจนเป็น spermatozoa เรียกขบวนการนี้ว่า 
spermatogenesis และ Supporting cell ท้าหน้าที่ให้อาหารป้องกันและค้้าจุน spermatogenic cell 

 
ท่อพักอสุจิ (epididymis) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว (caput epididymos, head) ซึ่งเป็นจุดที่ 
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efferent ductules มาเชื่อมกัน จากส่วนหัวจะเป็นส่วนตัว (corpus epididymos, body) และส่วนหาง 
(cauda epididymos, tail) หน้าที่ของท่อพักอสุจิ คือ 

1. ล้าเลียงอสุจิ (sperm transport) จาก rete testis ไปยังท่อน้าอสุจิ (ductus deferens)  
โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อรอบๆ ท่อ epididymis แบบ peristalsis ตามปกติอสุจิจะถูกเคลื่อนที่ผ่าน
ส่วนหัวและตัวของอ epididymis แล้วน้าไปเก็บสะสมในส่วนหางของ epididymis รวมทั้งส่วนต้นของท่อ
น้าอสุจิ การเคลื่อนที่ผ่าน epididymis ของอสุจิสัตว์แต่ละชนิดใช้เวลาต่างกัน เช่น ในแกะใช้เวลา
ประมาณ 13 วัน ในโคจะใช้เวลาประมาณ 9-11 วัน และในสุกรจะใช้เวลาประมาณ 9-14 วัน 

2. ดูดซึมน้้าออกจากน้้าเชื้อที่อยู่ในท่อพักอสุจิ ท้าให้น้้าเชื้อมีความเข้มข้น (sperm 
concentration) โดยเฉพาะส่วนหัว (caput epididymis, head) และส่วนหาง (cauda epididymis, 
tail) จะสร้างของเหลวซึ่งเหมาะกับการด้ารงชีวิตของอสุจิ 

3. ท้าให้ตัวอสุจิสมบูรณ์ (sperm maturation) เป็นที่พักตัวของอสุจิจนเจริญเต็มวัย 
(maturation) อสุจิเมื่อแรกเข้าสู่ epididymis จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และยังไม่สมบูรณ์ จนกระทั่งผ่าน
ไปท้าให้ตัวอสุจิมีความสามารถในการเคลื่อนที่ และมีความสมบูรณ์พันธุ์มากขึ้น  ท้าให้ผสมติดสูงขึ้น 
ภายหลังจากการหลั่งออกมา  

4. เป็นแหล่งเก็บรวบรวมอสุจิ โดยส่วนใหญ่อสุจิที่สมบูรณ์เต็มที่จะถูกเก็บกักไว้ใน epididymis  
รอจนกระทั่งมีการปลดปล่อยออกมาขณะมีการผสมพันธุ์ อสุจิประมาณครึ่งหนึ่งที่ผลิตได้จากอัณฑะจะเก็บ
ไว้ชั่วคราว (storage sperm) ที่ส่วนหาง (cauda epididymis, tail)  
 
ปัจจัยในการลดอุณหภูมิของอัณฑะ 

อัณฑะจะสามารถผลิตอสุจิที่มีคุณภาพได้นั้น จะต้องอยู่ในต้าแหน่งที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าอุณหภูมิ
ภายในร่างกาย ในกรณีที่อัณฑะอยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ หรือมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย
จะมีผลต่อการผลิตอสุจิ โดยถ้าอุณหภูมิของอัณฑะเท่ากับอุณหภูมิร่างกาย 2-3 ชั่วโมง สัตว์จะเป็นหมัน
ชั่วคราวเป็นเวลานานประมาณ 14 วัน อุณหภูมิที่สูงจะมีผลท้าให้เซลล์ที่เป็นต้นก้าเนิดของอสุจิ
เสื่อมสภาพลง แต่จะไม่มีผลต่ออสุจิที่ถูกสร้างไว้ก่อนและเก็บสะสมใน epididymis  ในกรณีที่ลูกอัณฑะ
ค้างอยู่ในช่องท้องทัง้สองข้าง สัตว์จะเป็นหมันถาวร  ปัจจัยที่ท้าให้อุณหภูมิของอัณฑะต่้าลงได้แก่ 

1. ลักษณะทางกายวิภาคของลูกอัณฑะ โดยลูกอัณฑะมีการเคลื่อนตัวออกจากช่องท้อง 
2. ลักษณะทางกายวิภาคของถุงหุ้มอัณฑะ ซึ่งท้าให้อุณหภูมิอัณฑะต่้ากว่าอุณหภูมิร่างกาย

ประมาณ 3-5oC โดยผิวหนังของถุงหุ้มอัณฑะมีลักษณะบาง มีขนปกคลุมน้อยกว่าผิวหนังส่วนอ่ืนของ
ร่างกาย มีต่อมเหงื่อมาก และมีไขมันในชั้นใต้ผิวหนังน้อย  

3. กล้ามเนื้อ cremaster muscle ที่อยู่ภายใน spermatic cord และมีหน้าที่ยึดลูก
อัณฑะยังช่วยในการควบคุมความร้อนของลูกอัณฑะโดยการยืดหดตัว กล้ามเนื้อนี้จะหดตัวเพ่ือดึงรั้งให้ลูก
อัณฑะเข้าใกล้ร่างกายเมื่ออากาศเย็น และจะคลายตัวเพ่ือให้ลูกอัณฑะออกห่างจากร่างกายเมื่ออากาศ
ร้อน 
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4. ระบบเส้นเลือดที่มาเลี้ยงอัณฑะก็มีส่วนส้าคัญในการปรับอุณหภูมิให้กับอัณฑะ เส้นเลือด
แดง (spermatic artery) ที่มาเลี้ยงอัณฑะจะมีลักษณะเป็นเส้นเลือดยาวและขดตัวเป็นกลุ่มอยู่ใน 
spermatic cord ขดเส้นเลือดแดงนี้จะถูกปกคลุมด้วยร่างแหของเส้นเลือดด้าที่เรียกว่า pampinifrom 
plexus ลักษณะนี้จะท้าให้มีการถ่ายเทความร้อนจากเส้นเลือดแดงไปยังเส้นเลือดด้า ท้าให้อุณหภูมิของ
เส้นเลือดแดงก่อนเข้าสู่ลูกอัณฑะมีอุณหภูมิต่้าลง  
 
ท่อน้าน้้าเชื้อ (ductus deferens, vas deferen)  

เป็นส่วนที่ต่อจากส่วนหาง (cauda epididymos, tail) ของท่อพักอสุจิ (epididymis) ผนัง
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหนา ส่วนท้ายจะต่อกับบริเวณต่อมต่างๆ (accessory gland) และเชื่อมต่อกับ 
pelvic urethra บริเวณส่วนท้ายของระบบท่อต่างๆ จะมีส่วนที่พองออกเรียกว่า แอมพูล่า (ampulla) 
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ภายในมีต่อมมากมาย ส่วนนี้จะท้าหน้าที่ส่งอสุจิจากท่อน้าน้้าเชื้อ (ductus 
deferen) ไปยังท่อน้าน้้าปัสสาวะ (urethra) 
 
ต่อมร่วม (Acessory gland) ต่อมร่วมจะอยู่บริเวณ pelvic portion ของท่อน้าน้้าปัสสาวะ (urethra) 
โดยมีท่อออกสู่ท่อน้าน้้าปัสสาวะ (urethra) ต่อมร่วมเป็นแหล่งส้าคัญของน้้ากาม มีคุณสมบัติเป็น buffer 
เป็นแหล่งอาหาร และอ่ืนๆ ที่ท้าให้น้้าเชื้อมีความสมบูรณ์พันธุ์ ต่อมร่วมมี 3 ต่อม ได้แก่ ต่อมเวสคิวล่าร์ 
(vesicular gland), ต่อมลูกหมาก (prostate gland) และต่อมคาวเปอร์ (cowper’s gland)  

1 ต่อมเวสคิวล่าร์ (vesicular gland) เป็นต่อมคู่ แต่ละต่อมมีลักษณะคล้ายพวงองุ่น ท่อเปิด
ของต่อมเวสคิวล่าร์ (vesicular gland) จะเปิดบริเวณใกล้กับ bifurcation ซึ่งเป็นบริเวณที่แอมพูล่า 
(ampulla) ต่อกับท่อน้าน้้าปัสสาวะ (urethra) พบว่าน้้ากามของโคครึ่งหนึ่งจะมาจาก seminal 
vesicular ซึ่งมีสารอินทรีย์มากมายหลายชนิด 

2 ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) เป็นต่อมเดียว และอยู่รอบตามยาวของท่อปัสสาวะใกล้กับ
ท่อเปิดของต่อมเวสคิวล่าร์ (vesicular gland) สามารถคล้าต่อมลูกหมากได้โดยผ่านทางทวารหนัก 
น้้ากามที่มาจากต่อมนี้มีปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งประกอบด้วยสารอนินทรีย์ ( inorganic ions) ได้แก่ 
โซเดียม, คลอไรด์, แคลเซียม และแมกนีเซียม 

3 ต่อมคาวเปอร์ (Cowper’s gland) เป็นต่อมคู่ วางตัวตามยาวของท่อน้าน้้าปัสสาวะ 
(urethara) ต่อมคาว์เปอร์ (Cowper’s gland) จะสร้างของเหลวเพียงนิดเดียว ในโคของเหลวจากต่อม
คาว์เปอร์ (Cowper’s gland) จะช่วยล้างน้้าปัสสาวะที่ค้างตามท่อออกไปก่อนที่จะหลั่งน้้าเชื้อ 
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ภาพที่ 8.1 แสดงส่วนประกอบของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ 
 

ท่อน้าน้้าปัสสาวะ (Urethra) ท้าหน้าที่เป็นทางผ่านของน้้าปัสสาวะและน้้าเชื้อ สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ส่วน คือ 

1 บริเวณโพรงกระดูกเชิงกราน (Pelvic part) ท่อที่อยู่บริเวณนี้จะต่อกับต่อมน้้ากามทั้ง 3 ชนิ 
2 บริเวณท่ีโค้งงอตามแนว ischiodicarch ของกระดูกเชิงกราน (Bulb of urethra part) 
3 ส่วนที่อยู่ภายในตลอดลึงค์ (Penile part) ในระหว่างการหลั่งน้้าเชื้อจะมีการผสมกันอย่าง

สมบูรณ์ ระหว่างอสุจิ (sperm) ที่ผ่านมาทางแอมพูล่า (ampulla) กับต่อมร่วมบริเวณโพรงกระดูกเชิง
กราน (pelvic part) ของท่อน้าน้้าปัสสาวะ (urethra) โดยมี calliculus seminalis ท้าหน้าที่เป็นลิ้นปิด
เปิด (valve) ไม่ให้น้้าปัสสาวะปนกับน้้าเชื้อ 

ลึงค์และถุงหุ้ม (Penis and Prepuce) เป็นอวัยวะที่ท้าหน้าที่ในการน้าน้้าเชื้อเข้าไปในช่อง
คลอดของตัวเมีย ลึงค์ (penis) จะแข็งตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีอารมณ์ทางเพศ จะเพ่ิมขนาดและความยาว
ขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย 
 
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในระบบสืบพันธุ์เพศผู้ 

Luteinizing hormone (LH) หรือ Interstitial cell stimulating hormone (ICSH) มีหน้าที่ 
กระตุ้นการสร้าง androgens จาก Leydig cell ในอัณฑะ โดย LH จะไปจับกับตัวรับ (receptor) บน
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ผนัง Leydig cell และกระตุ้นให้เกิดกลไกการสร้างเทสโตสเตอโรนภายในเซลล์ หลังจากนั้นจึงปล่อยเทส
โตสเตอโรนผ่านผนังเซลล์เข้าสู่กระแสโลหิต   

Follicle-stimulating hormone (FSH) บทบาทยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่า FSH มีส่วนช่วย
ในขั้นตอนท้ายๆ ของการเปลี่ยนแปลงตัวอสุจิ  และดูเหมือนจ้าเป็นต่อการกระตุ้นกระบวนการสร้างอสุจิ
ในระยะเริ่มต้นของวัยหนุ่มสาว (puberty) โดย FSH จะไปกระตุ้นให้ Sertoli cell ใน seminiferous 
tuble สร้างและหลั่งสาร androgen-binding protein (ABP) ซึ่งสารนี้จะไปจับกับ androgens ท้าให้มี
การสะสม androgens ภายในช่องว่างของ seminiferous tuble  ในปริมาณสูง และส่วน caput 
epididymis เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการผลิตอสุจิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวอสุจิให้มีความสมบูรณ์ขณะอยู่
ใน caput epididymis ต้องอาศัยอิทธิพลของ androgens  

Androgens เป็นชื่อเรียกกลุ่มฮอร์โมนเพศผู้ ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนที่ส้าคัญ เช่น 
testosterone, androstenedione 5 α-dihydrotestosterone ซึ่งผลิตหลักคือจาก Leydig cell ใน
อัณฑะ แต่ก็ส่วนต่อมหมวกไตส่วนของ adenal cortex ก็สามารถผลิตได้ หน้าที่ของ adrogens ในเพศผู้
มีดังนี้ 

1 กระตุ้นกระบวนการสร้างอสุจิใน seminiferous tuble  ของลูกอัณฑะ 
2 ยืดอายุของตัวอสุจิที่ถูกเก็บสะสมใน epididymis 
3 ท้าให้มีการเจริญ และการท้าหน้าที่ของต่อมผลิตน้้าเลี้ยงอสุจิ 
4 กระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมเพศผู้และความก้าหนัด (libido) 
5 ท้าให้มี secondary sex characteristics ของเพศผู้ ซึ่งจะแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ เช่น

ในคนจะท้าให้มีเสียงใหญ่ มีกล้ามเนื้อตามแขนขา หรือมีหนวด ในไก่จะมีหงอนใหญ่ และร่างกายที่ใหญ่
กว่าเพศเมีย 

6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างส่วนประกอบโปรตีนของร่างกาย คือท้าให้มีการสะสมไนโตรเจน 
และเพ่ิมจ้านวนและความหนาของเส้นใยกล้ามเนื้อ 
 



Ruminant Production by Dr. Pattaraporn Tatsapong 

Reproduction of Ruminants 

152 

 

Agricultural Science, Agriculture Natural Resource and Environment, Naresuan University 

 
 
ภาพที่ 8.2 การท้างานของฮอร์โมนในสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 
 
การสร้างตัวอสุจิ (Spermatogenesis)  

การสร้างอสุจิเกิดขึ้นที่ seminiferous tuble  ของอัณฑะ ซึ่งภายใน seminiferous tuble   จะ
พบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สืบพันธุ์หลายขั้นตอน ขั้นตอนสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงท้าให้เกิดตัวอสุจิ 
(spermatozoa) ที่ประกอบด้วยส่วนหัวและหาง และสามารถเคลื่อนที่ได้ อสุจิจะถูกหลั่ง (ejaculation) 
ออกมาพร้อมกับน้้าเลี้ยงอสุจิ (seminal plasma) ที่สร้างจากต่อมต่างๆ รวมเรียกว่า น้้าเชื้อ (semen) 

เยื่อบุผนังด้านในของ seminiferous tubule ประกอบด้วยเซลล์ 2 ชนิด คือ setoli cell และ 
spermatogonia  

Sertoli cell คือ เปรียบเสมือนโครงสร้างหลักในการยึดเกาะของเซลล์สืบพันธุ์ หน้าที่ของ 
Sertoli cell มีดังนี้ 

1. ปลดปล่อยตัวอสุจิให้เป็นอิสระในช่องว่างของ semineferous tubule และยึดไซโตพลาสซึม
ของอสุจิที่เหลือ (residual bodies) เอาไว้  

2. เปลี่ยนเทสโตสเตอโรนเป็นเอสโตรเจนภายในเซลล์  
3. สร้าง androgen-binding protein เพ่ือจับเกาะกับ adrogens ให้สะสมใน semineferous 

tubule  
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4. สร้างสาร inhibin ในกระบวนการ negative feedback เพ่ือไปยับยั้งการสร้าง FSH ตรง 
hypothalamus และ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า  

 

        
 
ภาพที่ 8.3  Seminiferous tubule ภายในอัณฑะและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใน seminiferous tubule 
 
การสร้างอสุจิ (spermatogenesis) แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะการแบ่งตัว (spermatocytogenesis) 
และระยะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (spermiogenesis)  

Spermatocytogenesis จากเซลล์เริ่มต้น primodial germ cell แบ่งตัวหลายครั้งจนได้ 
gonocytes ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าวัยหนุ่มสาว เพ่ือเปลี่ยนเป็น spermatogonia โดยมีการแบ่ง
หลายขั้นตอน และได้เซลล์ระยะต่างๆ ซึ่งจะเป็นการแบ่งตัวแบบ  mitosis ทั้งสิ้น ระหว่างขั้นตอน
การแบ่งตัวของเซลล์ จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต้นแบบขึ้นเพ่ือทดแทนตัวเก่าอยู่ตลอดเวลา ท้าให้การ
ผลิตอสุจด้าเนินอยู่ได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์ เซลล์สับพันธุ์ที่เกิดข้ึนใหม่จากการแบ่งตัวจะมีการเคลื่อนตัวไปสู่
ช่องว่างตรงกลางของ seminiferous tubule เรื่อยๆ จนกระท่ังหลุดเป็นอิสระ 

Spermiogenesis จากเซลล์สืบพันธุ์ระยะ spermatid (ระยะแบ่งนิวเคลียสเป็น n ดังแสดงใน
ภาพที่ 8.4) จะมีการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างหลายขั้นตอน จนได้เป็น spermatozoa ซึ่งข้ันตอนดังกล่าว
แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ golgi phase, cap phase, acrosomal phase และ maturation phase ซ่ึง 
spermatozoa มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนหัว และส่วนหาง ส่วนหวัเป็นส่วนของ nucleus ที่มี 
acrosome คลุมอยู่ 2 ใน 3 ส่วนทางด้านบน ส่วนหัวจะมีรูปร่างรีและแบน nucleus บรรจุ chromatin 
ที่อัดแน่นอยู่ภายใน จ้านวนโครโมโซมภายในเท่ากับครึ่งหนึ่งของโครโมโซมร่างกาย เนื่องจากเซลล์มีการ
แบ่งตัวแบบ meiosis  
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ภาพที่ 8.4 แผนภาพ กระบวนการสร้างอสุจิ spermatogenesis ใน seminiferous tublue 
 
 
 
 
ระบบสืบพันธุ์สัตว์เพศเมีย (Female Reproductive System) 

ระบบสืบพันธุ์เพศเมียประกอบด้วย รังไข่ ท่อน้าไข่ มดลูก ปากมดลูก ช่องคลอดและปากช่อง
คลอด อวัยวะสืบพันธุ์ที่อยู่ภายในช่องท้องจะถูกแขวนโดยเยื่อ broad ligament  3 ส่วนคือ เยื่อยึดไข่ 
(mesovarium) เยื่อยึดท่อน้าไข่ (mesosalpinx) และเยื่อยืดมดลูก (mesometrium) 

รังไข ่(Ovary) มีอยู่ 2 ข้าง ซ้ายขวา รูปร่างและขนาดจะแตกต่างกันไปในโคแต่ละตัว โคบางตัว
รังไข่รูปร่างกลม บางตัวรังไข่รูปร่างรี บางตัวรังไข่ลีบแบน บางตัวรังไข่มีขนาดใหญ่ บางตัวรังไข่มีขนาดเล็ก    
แต่โดยทั่วไป รูปร่างของรังไข่มักจะค่อนข้างกลมรี ขนาดกว้างประมาณ 2 เซ็นติเมตร ยาวประมาณ 3 
เซ็นติเมตร และหนาประมาณ 1 เซ็นติเมตร รังไข่ที่บริเวณตรงกลาง (medulla) ของรังไข่ จะถูกยึดด้วย
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เอ็น และจะมีส่วนของเส้นประสาท เส้นเลือด และหลอดน้้าเหลืองมาหล่อเลี้ยง รังไข่ในแต่ละช่วงของรอบ
การเป็นสัด จะมีส่วนที่เด่นขึ้นมาแตกต่างกัน บางช่วงของรอบการเป็นสัดจะพบว่ามีฟอลลิเคิล (follicle) 
ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงน้้านิ่มๆ เด่นขึ้นมาจากผิวรังไข่ แต่บางช่วงของรอบการเป็นสัดจะพบว่ามีก้อนเนื้อ
เหลือง (Corpus Luteum) ซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อแข็งๆ มีสีเหลืองแดงงอกเด่นขึ้นมาจากผิวรังไข่ 

     
ภาพที ่8.5 แสดง follicle ขนาดต่างๆ และ corpus luteum  ภายในรังไข่ 

http://www.dld.go.th/airc_urt/th/index.php?option=com_content&view=article&id=233:20
11-03-01-07-14-45&catid=59:artificail 
ท่อน้าไข่ (Oviduct)  

มีลักษณะเป็นท่อมี 1 คู ่แขวนลอยอยู่ในช่องท้องโดยยึดอยู่กลับ mesosalpinx ปลายท่อมาเปิด
บริเวณใกล้กับรังไข่ เพ่ือรองรับไข่ท่ีตกจากรังไข่ให้เดินทางเข้าในท่อน้าไข่ และอีกด้านหนึ่งจะต่อกับ
ปลายปีกมดลูก ท่อน้าไข่มีหน้าที่ในการน้าไข่และตัวอสุจิด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งการน้าไข่และตัวอสุจิเป็น
การน้าในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากนั้นท่อน้าไข่ยังเป็นต้าแหน่งที่เกิดการปฏิสนธิของไข่และตัวอสุจิ และ
เป็นที่ให้ตัวอ่อนแบ่งตัวในระยะแรกก่อนที่จะเดินทางไปยังมดลูก ท่อน้าไข่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
Infundibulum คอยรองรับไข่ ส่วนของ Ampulla มีการสร้างสารคัดหลั่งช่วยในการเคลื่อนที่ของไข่ และ 
Isthmus ต่อกับปีกมดลูก เป็นต้าแหน่งที่เกิดการปฏิสนธิ (fertilization) 

ท่อน้าไข่ประกอบด้วย ชั้นของเซลล์ 3 ชั้น คือ ชั้นนอกหรือ tunica serosa จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
อยู่มาก ชั้นกลางหรือ tunica muscularis ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ ชั้นในหรือ tunica mucosa 
ประกอบด้วยเซลล์บุผิวชนิดที่สร้างสารคัดหลั่งและเซลล์ชนิดมีขน (cilia) เซลล์สร้างสารคัดหลั่งมีหน้าที่
สร้างของเหลวหลั่งเข้าในท่อเพ่ือน้าไข่และอสุจิ ส่วนพวกเซลล์ที่มีขนจะท้าหน้าที่โบกพัดให้ไข่หรือตัวอสุจิ

http://www.dld.go.th/airc_urt/th/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2011-03-01-07-14-45&catid=59:artificail
http://www.dld.go.th/airc_urt/th/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2011-03-01-07-14-45&catid=59:artificail
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เดินทางไปในทิศทางที่ต้องการ ท่อน้าไข่ เป็นท่อเล็กๆ ที่คดเคี้ยว มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 mm. ยาว
ประมาณ 20- 35 cm 

 

ภาพที่ 8.6 แสดงรังไข่ ท่อน้าไข่ของโค 
 
มดลูก (Uterus) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

คอมดลูก หรือปากมดลูก (cervix) มีลักษณะเป็นท่อ อยู่ระหว่างตัวมดลูก (body of uterus) 
กับช่องคลอด (vagina) ภายในคอมดลูกมีส่วนของเนื้อเยื่อที่เป็นหลืบ 2-3 หลืบ ด้านที่ต่อกับช่องคลอด 
(vagina) เป็นปากมดลูก (cervix) ซึ่งมีช่องเปิดเล็กๆ ผ่านตลอดความยาว มีช่องเปิดด้านนอกออกสู่ช่อง
คลอด (vagina) ซึ่งเป็นต้าแหน่งที่ต้องสอดปืนฉีดน้้าเชื้อเข้าไปขณะที่ท้าการผสมเทียม  และมีช่องเปิดด้าน
ในเปิดเข้าตัวมดลูก 
คอมดลูก (cervix) มีต่อมสร้างน้้าเมือกเช่นเดียวกับในช่องคลอด (vagina) ซึ่งจะขับออกมาเมื่อสัตว์เป็นสัด 
แต่ในขณะที่สัตว์ตั้งท้องน้้าเมือกท่ีคอมดลูก (cervix) จะจับกันเป็นก้อนแข็ง อุดแน่น เพ่ือป้องกันไม่ให้สิ่ง
แปลกปลอมต่างๆ เข้าไปท้าอันตรายต่อตัวอ่อนในมดลูกได้ ต้าแหน่งของคอมดลูกโดยปกติแล้วพาดอยู่บน
กระดูกเชิงกราน แต่ถ้ามีการตั้งท้อง หรือเกิดมีสภาวะผิดปกติเกิดขึ้นในมดลูก (ureter) คอมดลูก (cervix) 
จะเลื่อนไปอยู่ที่ขอบกระดูกเชิงกรานหรืออยู่ช่องท้อง 

ตัวมดลูก (body of uterus) เป็นส่วนที่ต่อจากคอมดลูก (cervix) ผนังบางกว่าปีกมดลูก (horn 
of uterus) ปลายของตัวมดลูก จะถูกแบ่งเป็นซ้ายและขวา และเป็นท่อยาวออกไปทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจะไป
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เชื่อมต่อกับปีกมดลูก (horn of uterus) ตัวมดลูก (body of uterus) มีต่อมสร้างน้้าเมือก ซึ่งจะขับ
ออกมาเมื่อสัตว์เป็นสัด 

ปีกมดลูก (horn of uterus) เป็นส่วนที่ต่อมาจากตัวมดลูก มี 2 ข้าง ซ้ายและขวา ปีกมดลูก 
บริเวณตรงกลางระหว่างปีกซ้ายและขวา ก่อนที่จะแยกเป็นปีกแต่ละปีก จะมีเอ็นระหว่างปีกมดลูกยึดอยู่ 
ในระยะที่สัตว์เป็นสัด ปีกมดลูก (horn of uterus) จะแข็ง และม้วนขดเข้าคล้ายเขาแกะ แต่ถ้าสัตว์ไม่ได้
อยู่ในช่วงเป็นสัด ปีกมดลูกจะนิ่มเหลวและยืดยาวออก ในสัตว์ที่ตั้งท้องปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างจะนิ่มเหลวแต่มี
การขยายใหญ่ของปีกมดลูกข้างที่ตั้งท้อง ท้าให้มีขนาดใหญ่กว่าข้างที่ไม่ต้องท้อง ซึ่งขนาดของปีกมดลูก
ข้างที่ตั้งท้องจะมีขนาดใหญ่เท่าใดนั้นขึ้นกับระยะของการตั้งท้องหรือขนาดของลูกอ่อนที่เจริญเติบโต 
ผนังของตัวมดลูกและปีกมดลูกเป็นกล้ามเนื้อเรียบ ด้านในของตัวมดลูกและปีกมดลูกมีลักษณะเป็นโพรง 
บุด้วยชั้นของเนื้อเยื่อท่ีเรียกว่า เยื่อบุด้านในมดลูก มีลักษณะเปราะบางและง่ายต่อการฉีกขาดหรือ
บาดเจ็บ 

มดลูก มีลักษณะเป็นท่อประกอบด้วยเยื่อบุภายในมดลูก (endometrium) และชั้นนอกท่ีเป็น
กล้ามเนื้อเรียบ (myometrium) ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบบางๆ 2 ชั้น วางตวัตามแนวยาวและ
กล้ามเนื้อเรียบชั้นที่หนากว่าจะกวางตัวตามแนวขวาง ฮอร์โมน estrogen มีผลท้าให้ชั้น myometrium 
แข็งตัวขึ้น (tone) สามารถคล้าตรวจพบได้ในขณะที่โคเป็นสัด ส่วนฮอร์โมน progesterone จะมีผลท้าให้
ชั้นกล้ามเนื้อนี้อ่อนตัวลง ส่วนเยื่อบุชั้นในสุดเรียกว่า endometrium ชั้นนี้มีต่อมต่าง ๆ และท่อต่าง ๆ อยู่
มาก ต่อมและท่อเหล่านี้จะตอบสนองต่อฮอร์โมน estrogenและ progesterone โดยฮอร์โมน estrogen 
ท้าให้มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงชั้น endometrium มากขึ้นท้าให้ชั้นนี้หนาตัวขึ้นและกระตุ้นให้มีการเจริญ
ของต่อมต่างๆ ในบริเวณนี้ ส่วนฮอร์โมน progesterone ท้าให้ต่อมต่าง ๆ ที่เจริญขึ้นนั้นขดเป็นเกลียว
แตกกิ่งก้านสาขามากข้ึน ผลของฮอร์โมนทั้งสองที่ท้างานร่วมกันท้าให้มดลูกพร้อมที่จะรับการฝังตัวของไข่
ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว หลังจากนั้นตัวอ่อนจะมาฝังตัวกับชั้น endometrium โดยการแนบชิดระหว่าง
ผนังเยื่อบุตัวอ่อนกับ endometrium     เกิดกระบวนการสร้างรกข้ึนเรียกว่า placentation โดยตัวอ่อน
จะได้รับอาหารทางรกและสามารถถ่ายเทของเสียผ่านทางรกได้เช่นกัน 

                            

ภาพที่ 8.7 ตัวอย่างมดลูกโค 
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ภาพที่ 8.8 แสดงภาพมดลูกชนิดต่างๆ ของสัตว์แต่ละประเภท 

ช่องคลอด (Vagina)  
ช่องคลอดเป็นอวัยวะที่ต่อจากคอมดลูก มีลักษณะเป็นท่อผนังบางและมีความยืดหยุ่น ช่องคลอด

ในโคและม้ายาวประมาณ 25-30 cm. ในแพะ แกะและสุกร ยาวประมาณ 10-15 cm. ผนังช่องคลอด
ประกอบด้วยชั้น serosa ชัน้กล้ามเนื้อและเยื่อบุผิว ในชั้นบุผิวประกอบไปด้วยเยื่อบุผิวที่มีต่อมต่าง ๆ 
เล็กน้อย ลักษณะเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าซ้อนกันหลายชั้น ยกเว้นในโคซึ่งมีควิมัสเซลล์ปะปนอยู่บ้าง
ในส่วนต้นๆ ในบริเวณท่ีต่อมาจากส่วนมดลูกและมักไม่ซ้อนกันเป็นชั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีฮอร์โมน
estrogen มาเลี้ยงบริเวณนี้ปริมาณน้อย ในชั้นกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงจ้านวนมาก มี
เส้นประสาทเจริญดีและมีทั้งเยื่อเก่ียวพันชนิดหนาและหลวมๆ ปนอยู่ ช่องคลอดเป็นส่วนส้าคัญท่ีมี
บทบาทมากในขณะที่สัตว์ก้าลังผสมพันธุ์ โดยเป็นส่วนทีร่องรับอวัยวะเพศผู้ และเมื่อมีการหลั่งน้้าเชื้อ
ออกมา ช่องคลอดก็เป็นส่วนที่เก็บน้้าเชื้อนั้นรวมไว้โดยมีตัวอสุจิส่วนหนึ่งเคลื่อนผ่านคอมดลูกเข้าไป และ
ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ช่องคลอดเก็บส้ารองไว้ นอกจากนั้นช่องคลอดยังท้าหน้าที่เป็นช่องทางส้าหรับให้
ลูกสัตว์คลอดผ่านในขณะเกิดการคลอดลูก นอกจากนีบ้ริเวณช่องคลอดจะมีเยื่อบุที่มีต่อมสร้างน้้าเมือกท้า
หน้าทีสร้างน้้าเมือกใสเพ่ือช่วยขับส่งแปลกปลอมที่อาจเข้ามา จึงเป็นเครื่องช่วยป้องกันการติดเชื้อในมดลูก
ได้ 
ปากช่องคลอด (Vulva)  

ปากช่องคลอด (Vulva) เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกตัวโค อยู่ตรง
บริเวณส่วนท้ายสุดของกระดูกเชิงกราน ปากช่องคลอดจะเป็นทางผ่านของอวัยวะเพศผู้ในขณะผสมพันธุ์
และเป็นทางออกของน้้าปัสสาวะ  
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ภาพที่ 8.9 แสดงภาพตัดผ่าตัวอย่างภายในของช่องคลอดและคอมดลูก 
http://www.wuadee.com/forum/simple/?t35.html 
 
 
 
ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 

ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในระบบสืบพันธุ์เพศเมียมีมากชนิด และมีกลไกสลับซับซ้อนมากกว่าในระบบ
สืบพันธุ์เพศผู้ ฮอร์โมนดังกล่าวมีทั้งที่ผลิตจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและส่วนหลัง รังไข่ และรก ชนิดและ
หน้าที่ของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์เพศเมีย  

ตารางที่ 8.1 แหล่งผลิตฮอร์โมนและหน้าที่ของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 
Source Hormone Function 
Hypothalamus Releasing hormone 

(GnRH) 
Causes release of FSH and LH 

 Prolantin inhibiting 
factor (PIF) 

Inhibits prolactin release 

 Oxytocin (store in post. 
Pituitary) 

Stimulates uterine contractions, parturition, 
sperm and egg transport, milk ejection 

Anterior 
pituitary 

Follicle stimulating 
hormone (FSH) 

Stimulates follicular growth, estrogen 
secretion 

 Luteinizing hormone 
(LH) 

Stimulates ,CL function, secretion of 
progesterone 

 Prolactin  Promotes lactation, stimulates CL function 
and progesterone secretion in some 
species; may inhibit estrogen secretion 

Ovary  Estrogens  Promotes female sex behavior, stimulates 
sec. sex characteristics, growth of 
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reproductive tract, uterine contractions, 
mammary duct growth, controls 
gonadotropin release, stimulates calcium 
uptake in bones, has anabolic effects 

 progesterone Acts synergistically with estrogen in 
promoting estrous behavior and preparing 
reproductive tract for implantation, 
stimulates endometrial secretion, maintains 
pregnancy, stimulates mammary alveolar 
growth, controls gonadotropin secretion 

Placenta  Placenta luteotropin  Maintains CL 
 Estrogens and 

progesterone 
See ovary 

 
Luteinizing hormone (LH) มีหน้าที่ การเหนี่ยวน้าให้เกิดการตกไข่ (ovulation) โดยก่อน

การตกไข่   จะมีระดับของ LH และ FSH เพ่ิมขึ้น และจะมีระดับลดลงอย่างรวดเร็วหลังไข่ตก หลังการตก
ไข่ granulose cell  ของฟอลลิเคิลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น luteal cell ของคอร์ปัสลูเทียมใน
กระบวนการ luteinization เชื่อว่าทั้ง LH และ FSH มีความส้าคัญในขั้นเริ่มต้นของ luteinization 
หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงจะข้ึนอยู่กับ LH เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการท้างานของ luteal cell นั้นอาศัยการ
ท้าหน้าที่ร่วมของ LH, FSH และ prolactin  

Follicle-stimulating Hormone (FSH) มีหน้าที่กระตุ้นให้มีการเจริญพัฒนาของฟอลลิเคิล 
และการเกิดช่องว่างภายในฟอลลิเคิล เป็นฟอลลิเคิลที่โตเต็มที่ กระตุ้นให้มีการเพ่ิมจ้านวนของ granulose 
cell ให้มากพอเพ่ือสร้าง เอสโตรเจน และ FSH ร่วมกับเอสโตรเจนพัฒนาส่วนของ LH receptor บน 
granulose cell เพ่ือให้ LH สามารถเกาะจับได้ นอกจากนี้ FSH และ LH มีบทบาทกระต้นการสร้าง
เอสโตรเจนจากฟอลลิเคิล   

Progesterone (P4)  ถูกผลิตจากคอร์ปัสลูเทียมจากรังไข่และรก โปรเจสเตอโรนจะถูกผลิต
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะการตั้งท้องของโค และปริมาณจะผันแปรตามอายุของคอร์ปัสลูเทียมในวงรอบ
การเป็นสัดดังแสดงในภาพที่ 8.9 ในระยะการเป็นสัด (estrus) จนถึงประมาณวันที่ 3 ของวงรอบการเป็น
สัด ระดับ  progesterone จะต่้า หลังจากนั้นระดับ progesterone จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและจะ
คงท่ีประมาณวันที่ 10 ถึง 16 ของวงรอบการเป็นสัด เมื่อ CL เริ่มฝ่อตัวตั้งแต่วันที่ 16 ของวงจรการเป็น
สัด progesterone จะมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่วงจรการเป็นสัดรอบใหม่ต่อไป 

หน้าที่ของ progesterone  
1. กระตุ้นให้ผนังมดลูกเจริญหนาตัวขึ้น ทั้ง myometrium และ endometrium เพ่ือ

เตรียมพร้อมส้าหรับการฝังตัวของลูกอ่อนและเจริญของคัพภะตลอดการทั้งท้อง ทั้งยังกระตุ้นให้มีการ
เจริญของ uterine gland เพ่ือผลิตสารอาหารให้แก่ตัวอ่อนก่อนระยะฝังตัว (preimplantation 
blastocyst)  

2. ยับยั้งการเคลื่อนตัวหรือการบีบตัวของมดลูก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญขณะที่มีการตั้งท้อง 
3. มีบทบาทในการพยุงการตั้งท้อง (maintenance of pregnancy) 
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4. ท้างานร่วมกับ estrogen ควบคุมการบีบตัวและการสร้างของเหลวของท่อน้าไข่ 
5. จะกระตุ้นการเจริญของระบบเต้านม 
6. ท้างานร่วมกับ estrogen ในการควบคุมการเป็นสัด ในระหว่างช่างกลางของวงจรการ

เป็นสัด progesterone จะมีระดับสูง และกดการท้างานของ estrogen ไม่ให้ไปกระตุ้นการหลั่ง LH จาก
ต่อมใต้สมองส่วนหน้า เป็นการควบคุมแบบ negative feedback จนกระท่ังระดับของ progesterone 
ลดลงในระยะท้ายของวงรอบการเป็นสัด estrogen จึงสามารถเหนี่ยวน้าให้เกิดการหลั่ง LH เพ่ือผลใน
การตกไข่ของวงจรการเป็นสัดครั้งต่อไป หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า progesterone มีผลในการยับยั้งการ
เป็นสัดและการหลั่ง LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 

Estrogens สร้างจากรังไข่และรกที่ส้าคัญ อาจสร้างได้จากต่อมหมวกไต ส่วนรังไข่ที่ผลิต 
estrogen ได้แก่ฟอลลิเคิล โดย LH จะกระตุ้นให้ thecal cell ของฟอลลิเคิลผลิต testosterone ต่อมา 
testosterone จะถูกเปลี่ยนเป็น estradiol ใน granulose cell ภายใต้อิทธิพลของ FSH ซึ่งเป็นแบบ
เดยีวกับการสังเคราะห์ estradiol จากอัณฑะในเพศผู้ โดย LH จะกระตุ้นการสร้าง testosterone ใน 
Leydig cell และ FSH จะกระตุ้นให้มีการเปลี่ยน testosterone ไปเป็น estrogen ใน sertoli cell  

Estrogens ที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกสะสมไว้ในช่องว่างภายในฟอลลิเคิล และมีปริมาณสูงขึ้นตามการ
เจริญของฟอลลิเคิล estrogens จะมีปริมาณสูงสุดในช่วงต้นของการเป็นสัด และจะลดต่้าลงอย่างรวดเร็ว
หลังการตกไข่ ระหว่างการตั้งท้องปริมาณ  estrogens  จะอยู่ในระดับต่้ายกเว้นในช่วงก่อนการคลอดที่
ปริมาณ estrogen จะสูงขึ้นอีกครั้ง หน้าที่ของ estrogens ได้แก่ 

1. กระตุ้นให้มีการเจริญของมดลูกในส่วนของ myometrium  และ endometrium 
2. ท้าให้เกิดการบีบตัวของมดลูก และเพ่ิมประสิทธิการท้างานของของ oxytocin และ 

prostaglandins ในการบีบตัวของมดลูกและท่อน้าไข่ 
3. กระตุ้นให้ท่อน้าไข่เจริญและเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของกล้ามเนื้อลายที่ผนังท่อน้าไข ่
4. กระตุ้นให้สัตว์แสดงอาการเป็นสัดเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์ 
5. ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์เยื่อบุของช่องคลอด 
6. กระตุ้นการเจริญของระบบท่อน้้านมในกระบวนการผลิตน้้านม (lactogenesis) 
7. มีบทบาทช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อน 
8. ท้าให้สัตว์เพศเมียมีรูปร่างลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นเพศเมียมากขึ้น 
9. กระตุ้นให้มีการสะสมของน้้า โซเดียม แคลเซียม ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในร่างกาย 
10. ท้าให้ช่องเชิงกรานขยาย และปากมดลูกเปิดขณะคลอดลูก 
11. ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองโดยขณะที่ปริมาณ estrogen อยู่ในระดับต่้าจะมี

ผลไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง FSH เพ่ือให้เกิดการเจริญของฟอลลิเคิล และ
เพ่ือให้เกิดการเจริญของฟอลลิเคิล และเม่ือ estrogen อยู่ในระดับสูงสุดก็จะท้าให้มีการหลั่ง 
LH เพ่ือกระตุ้นการตกไข่ 

Prostaglandins (PG) เป็นสารที่ถูกผลิตที่มดลูกและมีบทบาทต่อการสลายตัวของ CL ที่ส้าคัญ
ในระบบสืบพันธุ์ได้แก่ PGF2α เมื่อถูกผลิตโดยมดลูกของสัตว์ที่ไม่ตั้งท้อง จะถูกส่งไปยังรังไข่ทาง ovarian 
artery ท้าให้ CL สลายตัว เพ่ือให้สัตว์เข้าสู่ วงจรการเป็นสัดรอบใหม่ PG ที่ปนอยู่ในน้้าเชื้อนั้นมีผลการ
เคลื่อนตัวและบีบตัวของมดลูก เพ่ือที่จะน้าอสุจิเข้าไปยังท่อน้าไข่ นอกจากนี้ขณะคลอด PG จะถูกหลั่ง
ออกมาเพ่ือสลาย CL และเพ่ือการเคลื่อนตัวและบีบตัวของมดลูกด้วย 
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Oxytocin เป็นฮอร์โมนที่สร้างโดย hypothalamus แล้วถูกส่งไปเก็บท่ีต่อมใต้สมองส่วนหลัง ท้า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูกระหว่างคลอด ท้าให้เกิดการบีบตัวและการเบ่งของมดลูก
ขณะคลอด ขณะเกิดการผสมพันธุ์ จะช่วยเร่งการบีบตัวของท่อน้าไข่ และการเคลื่อนไหวอสุจิ นอกจากนี้
ยังท้าให้เกิดการไหลของน้้านม และกระตุ้นการหลั่งของน้้านม โดยไปกระตุ้นการท้างานของ 
myoepithelial cell ของเต้านม  
 
บทบาทฮอร์โมนต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์เพศเมีย  

   ฮอร์โมนจะท้าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ เช่น การเป็นสัด การพัฒนาเต้า
นม ความพร้อมของมดลูก การฝังตัวของไข่ เป็นต้น โดยต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่ง FSH เป็นผลให้รังไข่
พัฒนา และถุงไข ่ (ฟอลลิเคิล) โตขึ้นจะผลิต estrogen ท้าให้โคแสดงการเป็นสัด เตรียมสภาพระบบ
สืบพันธุ์ให้พร้อม และมีผลย้อนไปท่ีต่อมใต้สมองส่วนหน้ากระตุ้นให้หลั่ง LH ท้าให้รังไข่เกิดการตกไข่  โดย
หลังจากการตกไข่เนื้อเยื่อก่อตัว เรียกว่า Curpus luteum ผลิตฮอร์โมน progesterone ท้าหน้าที่ 
กระตุ้นมดลูกยอมรับการฝังตัวของตัวอ่อน และพยุงการตั้งท้องจนคลอด หากได้รับการผสมติด ฮอร์โมน 
progesterone จะคงอยู่ ฮอร์โมนนี้จะไปยับยั้งการผลิตและการหลั่งของ FSH เพ่ือรอการผสมพันธุ์ และ
รอการตั้งท้อง ถ้าโคไม่ตั้งท้องมดลูกจะถูกสร้างฮอร์โมน Prostaglandin ประมาณ 17 วัน (หลังตกไข่) 
ฮอร์โมนจะมีผลท้าให้ CL เกิดการสลายตัวและไม่มีฮอร์โมน Progesterone ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะเริ่ม
ท้างานรอบใหม่เริ่มหลั่ง FSH และ LH ใหม่ท้าให้เกิดวงรอบการเป็นสัดครั้งใหม่ข้ึน 

วงจรการเป็นสัด (Estrous cycle) 
ช่วงชีวิตของสัตว์นั้นเมื่อแบ่งตามการสืบพันธุ์แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะช่วงการเป็นทารก

ในท้องและแรกคลอด 2) ระยะที่เข้าสู่การเป็นหนุ่มสาว 3) ระยะที่มีความสมบูรณ์พันธุ์พร้อมที่จะสืบพันธุ์
ให้ลูกหลานได้ ในช่วงที่เป็นทารกในท้องนั้น ตัวอ่อนสามารถสร้างฮอร์โมน gonadotropin คือ FSH และ 
LH ได้แล้ว ในโคและแกะสามารถสร้างฮอร์โมนเหล่านี้ได้ หลังจากท่ีสามารถแยกเพศของตัวอ่อนได้ไม่นาน
นัก และในสุกรจะสามารถสร้างฮอร์โมนได้ก่อนคลอด ต่อมาเม่ือใกล้คลอดฮอร์โมนเหล่านี้จะมีระดับลดลง 
เช่น ในโคระดับฮอร์โมนจะลดลงก่อนคลอด 2 เดือน สุกรจะลดลงก่อนคลอด 1 เดือน เมื่อระดับฮอร์โมน
ลดลงแล้วก็จะคงสภาพอยู่ในระดับต่้าอยู่ช่วงระยะหนึ่ง ซึ่งข้ึนกับระยะที่เข้าในวัยหนุ่มสาว เช่น ในหนูมี
ระยะเพียง 2-3 วัน ในแกะและสุกรใช้เวลา 1 เดือน ในโค 3 เดือน เมื่อเข้าสู่วัยสมบูรณ์พันธุ์พร้อมที่
สืบพันธุ์ได้ ในสัตว์เพศเมียจะมีฮอร์โมนมาควบคุมระบบสืบพันธุ์ของร่างกายให้เกิดขึ้นอย่างสม่้าเสมอเป็น
ช่วง ท้าให้เกิดวงรอบการเป็นสัดขึ้น มีสิ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นสาวโดยเริ่มมีการแสดงความเปลี่ยนแปลง
ทางเพศออกมาให้เห็น เช่นการเจริญของอวัยวะเพศท้ังภายนอกและภายใน เริ่มมีการท้างานของอวัยวะ
เพศเหล่านั้น ในเพศเมียสิ่งที่แสดงถึงความเป็นสาวแล้วคือ การเริ่มมีวงรอบการเป็นสัดซึ่งแสดงออกให้เห็น
โดยการเป็นสัด มีการตกไข่ เป็นต้น วงรอบการเป็นสัดนี้แตกต่างออกไปตามชนิด พันธุ์ และสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ โดยปกติแล้วสัตว์ที่มีวงรอบการเป็นสัดปีละครั้งจะตั้งท้องและคลอดในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งเป็นฤดูที่
เหมาะสมส้าหรับการรอดชีวิตของลูก มีอาหารเพียงพอส้าหรับแม่ เพ่ือการเลี้ยงลูกดีขึ้น มีน้้านมเพียงพอ 
ในสัตว์บางชนิดจะมีวงรอบการเป็นสัดได้ตลอดปี และสามารถผสมติดให้ลูกได้ในทุกๆ ช่วงของปี เช่น โค 
กระบือ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่มีฤดูในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่แล้ว 
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ภาพที่ 8.10  แสดงบทบาทฮอร์โมนต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 

 
ในสัตว์เลี่ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิดเกือบทุกชนิดยกเว้นในตระกูลไพรเมท เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

จะมีการท้างานของระบบสืบพันธุ์เป็นวงจรต่อเนื่องกัน (ยกเว้นในช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์บางชนิด 
และระหว่างการตั้งท้อง) เรียกว่าวงจรการเป็นสัด (estrous cycle) โดยเริ่มนับจากการเป็นสัดครั้งหนึ่ง
จนถึงการเป็นสัดครั้งต่อไป ซึ่งจะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า รังไข่ และมดลูก 
โดยทั่วไปวงจรการเป็นสัดอยู่ในช่วง 16 ถึง 24 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ และแตกต่างกันเล็กน้อยในสัตว์
แต่ละตัว วงจรการเป็นสัดแบ่งออกเป็น 4 ระยะต่อเนื่องกันไปดังนี้ ระยะก่อนการเป็ดสัด ระยะเป็นสัด 
ระยะหลังการตกไข่ ระยะการท้างานของ CL และระยะพัก 

ระยะก่อนการเป็นสัด (Proestrus)  เป็นช่วงเวลาหลังจากการสลายตัวของ corpus luteum 
ในวงจรการเป็นสัดครั้งก่อน ท้าให้ระดับของ progesterone ต่้าลงเกิดการเริ่มของวงรอบการเป็นสัด ใน
ระยะนี้จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ FSH โดย FSH จะกระตุ้นให้มีการเจริญของ follicle อย่างรวดเร็ว ขฯ
เดียวกันเซลล์ภายใน follicle ก็จะผลผลิต estrogen เพ่ิมข้ึน ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ
สืบพันธุ์ มดลูกขยายตัวขึ้นในชั้นเยื่อเมือก (mucosa) เริ่มมีเลือดมาเลี้ยง endometrium มากขึ้น และมี
การบวมน้้า (edema) ส่วนชอ่งคลอดมีอาการบวมแดงข้ึนที่ชั้นเยื่อเมือกมีการหลั่งน้้าคัดหลั่งมากขึ้น  

ระยะเป็นสัด (Estrus)   เปน็ระยะแสดงอาการเป็นสัด จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของ estrogen และ 
LH ในระยะนี้ ต่อมต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนมดลูก คอมดลูก และช่องคลอด จะหลั่งสารคัดหลั่งออกมาเป็น
จ้านวนมาก ช่วงนี้โคจะพยายามร้องหรือแสดงอาการกระวนกระวาย ขึ้นขี่ตัวอื่น กินอาหารน้อยลง ให้นม
น้อยลง สิ่งที่สังเกตได้คือเครื่องเพศบวมเยิ้ม มีสีแดงเรื่อ มีน้้าเมือกใสไหลยืดออกมาทางปากช่องคลอด 
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และแสดงอาการยืนนิ่ง (standing heat) จะยอมให้ตัวผู้ขึ้นทับและผสมพันธุ์ ในส่วนคอมดลูกจะมีน้้าเมือก
เยิ้ม และช่องเปิดของคอมดลูกจะเปิดเพ่ือให้เป็นทางผ่านของตัวอสุจิหรือลึงค์แล้วแต่ชนิดสัตว์ การตกไข่
จะเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังช่วงนี้เล็กน้อยดังแสดงในตารางที่ 8.2 

ระยะหลังตกไข่ (Metestrus) เป็นระยะต่อจากระยะเป็นสัด ในระยะนี้จะมีการเจริญของ 
follicle ที่ตกไข่แล้วอย่างรวดเร็วเกิดเป็น corpus luteum ขึ้น เริ่มมีการผลิต progesterone ท้าให้
มดลูกจะมีการเจริญของต่อมต่างๆ และเส้นเลือดมาเลี้ยงในชั้นเยื่อเมือกของผนังมดลูกชั้น endometrium  
เพ่ือเตรียมตัวรองรับการฝังตัวของลูกอ่อน ส่วนที่ช่องคลอดมีน้้าเมือกที่เกิดข้ึนลดน้อยลงภายในน้้าเมือก
นั้นจะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวและเยื่อบุผิวปะปนอยู่  

ระยะ Diestrus  และระยะ anestrus ในระยะ diestrus เป็นระยะที่ยาวที่สุดของวงจรการเป็น
สัด โดยเป็นช่วงการท้างานของ CL จึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของ progesterone เยื่อบุมดลูกจะหนา มีการ
เจริญของต่อมต่าง ๆ ที่มดลูก กล้ามเนื้อมดลูกหย่อนตัว ส่วนที่คอมดลูกมีการหดตัว ในสัตว์ที่ตั้งท้องระยะ
นี้จะคงอยู่จนกระทั่งคลอด แต่ในสัตว์ไม่ถูกผสมหรือผสมไม่ติด จะเกิดการสลายตัวของ CL เพ่ือเข้าสู่ระยะ 
proestrus ของวงจรใหม่ต่อไป ในสัตว์ที่ไม่ตั้งท้องและเข้าสู่นอกฤดูผสมพันธุ์จะมีการพักของรังไข่และ
อวัยวะสืบพันธุ์เป็นเวลานาน จนกระทั่งเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ครั้งต่อไป ระยะพักนี้คือระยะ anestrus 

นอกจากนี้วงจรการเป็นสัดอาจแบ่งได้เป็น 2 ระยะใหญ่ๆ คือ luteal phase เป็นระยะการเจริญ
และการท้างานของ CL (metestrus กับ diestrus) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 14-15 วันในแกะ และ 16-17 
วันในโคและสุกร และระยะ  follicular phase เป็นระยะท่ีมีการเจริญของฟอลลิเคิลจนกระท่ังมี
การตกไข่ (proestrus กับ estrus) ใช้เวลา 2-3 วัน ในแกะ แพะ และ 3-6 วัน ในโคและสุกร 

การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มีผลต่อการท้างานของรังไข่ในรอบวงจรการเป็นสัด สรุปได้ดังนี้ 
1. หลังการสลายตัวของ CL (โดยอิทธิพลของ PGF2α)  จากวงรอบการเป็นสัดรอบก่อน ต่อมใต้สมองส่วน
หน้าจะหลั่ง FSH เพ่ิม LH เพ่ิมข้ึน (เนื่องจากอิทธิพลการยับยั้งจากโปรเจสเตอโรนหมดไป)  
2. LH และ FSH กระตุ้นให้ฟอลลิเคิลสร้างเอสโตรเจน ท้าให้ปริมาณเอสโตรเจนสูงขึ้น 
3. FSH กระตุ้นการฟอร์ม LH receptor บน granulose cell 
4. ความเข้มข้นของเอสโตรเจนที่สูงขึ้นถึงระดับหนึ่งจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง LH ใน
ระดับสูงที่เรียกว่า LH surge 
5. LH surge กระตุ้นให้ oocyte พัฒนาการแบ่งตัวแบบ meiosis จนถึงระยะที่เกิด first polar body 
6. LH surge เตรียมความพร้อมส้าหรับการตกไข่ 
7. LH surge ท้าให้จ้านวน FSH receptor บน granulose cell ลดลง ดังนั้นการผลิตเอสโตรเจนจึงลดลง
ด้วย 
 
ตารางที่ 8.2 ระยะเวลา วงรอบการเป็นสัด การตกไข่ และการตั้งท้องของสัตว์ชนิดตางๆ  
Animal  Mare Cow  Ewe  Goat  Sow  
Onset of 
puberty 

18 mo.       
(10 to 24 mo.) 

4 to 24 mo. 4 to 12 mo. 4 to 12 mo. 3 to 7 mo. 

Av. Age first 
service 

2 to 3 yrs. 14 to 22 mo. 12 to 18 mo. 12 to 18 mo. 8 to 10 mo. 

Length estrous 
cycle 

21 days       
(19 to 21 days) 

21 days       
(18 to 24 days) 

16 ½  days       
(14 to 20 days) 

17 days       
(12 to 27 days) 

21 days       
(18 to 24 days) 
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Length estrus 5 days (4 ½  
to 7 ½ days) 

18 hrs.        
(12 to 28 hrs.) 

24 to 48 hrs. 39 hrs.        
(20 to 48 hrs.) 

2 days          
(1 to 5 days 

Metestrus 2-3 hrs 6-24 hrs 2-24 hrs 2-24 hrs 2-3 hrs 
Diestrus  10-12 days 14-18 days 10-12 days 13-15 days 11-13 days 
Proestrus  2-3 days 3-4 days 2-3 days 2-3 days 3-4 days 
Time of 
ovulation 

1 to 2 d 
before end 
of estrus 

10 to 15 hrs 
after the end 

of estrus 

12 to 24 hrs 
before the 

end of estrus 

12 to 24 hrs 
before the 

end of estrus 

30 to 36 hrs 
after the onset 
of estrus 

Optimum time 
for service 

3 to 4 d 
before end of 

estrus 

Just before 
the middle of 
estrus to the 
end of estrus 

18 to 24 hrs 
after the onset 

of estrus 

18 to 24 hrs 
after the onset 

of estrus 

12 to 30 hrs 
after the onset 
of estrus 

Advisable time 
to breed after 
parturition 

25 to 35 d  or 
second estrus 

60 to 90 days Usually the 
following fall 

Usually the 
following fall 

First estrus 3 
to 9 days after 
weaning pigs 

Gestation 
period 

336 days   
(323 to 341 d) 

282 days   
(274 to 291 d) 

150 days   
(140 to 160 d) 

150 days   
(140 to 160 d) 

114 days   
(110 to 116 d) 

 
8. LH เริ่มจับกับ LH receptor ที่เพ่ิมจ้านวนมากขึ้นบน granulose cell ดังนั้น granulose cell จึง
เปลี่ยนจากการสร้างเอสโตรเจนไปเป็นการสร้างโปรเจสเตอโรนแทน 
9. การตกไข่จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ฟอลลิเคิลที่เริ่มสร้างโปรเจสเตอโรนได้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคอร์
ปัส ลูเทียมแทน 
10. ปริมาณโปรเจสเตอโรนที่เพ่ิมข้ึนจะไปกดการหลั่ง FSH และ LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
11.  เมื่อเข้าสู่ระยะ diestrus และไข่ไม่ได้รับการผสม CL จะสลายตัวไปโดยอิทธิพลของ PGF2α ที่ผลติ
จากมดลูก แล้วการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ก็จะเข้าสู่วงจรการเป็นสัดครั้งต่อไปอีก ดังภาพที่ 8.11 
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ภาพที่ 8.11 ปริมาณและอิทธิพลของฮอร์โมนต่างๆ ที่หลั่งมาในวงรอบการเป็นสัดของโค 

กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย 

 การผลิตเซลล์พันธุ์ในเพศเมียมีข้อแตกต่างจากในเพศผู้ โดยที่ในเพศผู้การผลิตอสุจิจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัตว์เข้าสู่วัยหนุ่มสาว แต่ในเพศเมียการเจริญและแบ่งตัวเซลล์สืบพันธุ์จะมี
ช่วงพัก คือไม่เสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนเดียว โดยที่ oocyte (เซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย) จะหยุดการแบ่งตัวใน
ระยะ prophase I ของการแบ่งตัวแบบ meioticครั้งแรก รอจนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมการแบ่งตัวจึง
ด้าเนินต่อไป จนในที่สุดได้เซลล์สืบพันธุ์ (ootid) ที่พร้อมส้าหรับการปฏิสนธิ 

Oogenesis คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ oocyte ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อน
การปฏิสนธิ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลที่เรียกว่า folliculogenesis ดังภาพที่ 8.12 
             ในระยะตัวอ่อนของสัตว์เพศเมีย oogonia ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เริ่มต้น จะมีการพัฒนาโดยการ
แบ่งตัวแบบ mitosis หลายครั้ง ตามด้วยมีการแบ่งตัวแบบ meiosis ครั้งแรก และการแบ่งตัวก็จะหยุดที่
ระยะ prophase  ได้เซลล์สืบพันธุ์ที่เรียกว่า oocyte ดังนั้นรังไข่ของสัตว์แรกเกิดจะเต็มไปด้วย oocyte 
มากมาย ต่อมา oocyte จะมีการฝ่อไปบ้างท้าให้จ้านวน oocyte ลดลง จนกระทั่งสัตว์เข้าสุ่วัยหนุ่มสาว 
กระบวนการ oogenesis จึงด้าเนินต่อไปการเจริญของ oocyte คือ ไซโตรพลาสซึมขยายใหญ่ขึ้น มีการ
พัฒนาของผนังหุ้ม oocyte ที่เรียกว่า zona pellucid และ มีการเจริญและเปลี่ยนแปลงของ follicular 
cell ซึ่งอยู่ล้อมรอบ oocyte และท้าหน้าที่เป็นเซลล์พ่ีเลี้ยง การเจริญของ oocyte แบ่งเป็นสองระยะ ใน
ระยะแรก oocyte จะมีการเจริญอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฟอลลิเคิลเพิ่มเริ่มมีการพัฒนา oocyte จะมีขนาด
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สมบูรณ์ในระยะที่ฟอลลิเคิลเริ่มมีการฟอร์ม antrum ในระยะที่สอง oocyte จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึน แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิล โดย oocyte ในระยะที่สองนี้จะมีโครโมโซมอยู่ในระยะ 
prophase I ของการแบ่งตัวแบบ meiosis เรียก oocyte ระยะนี้ว่า primary oocyte ขณะที่มีการตกไข่ 
oogenesis ยังคงด้าเนินการอยู่ โดย oocyte เพ่ิมจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนของ meiosis I และการแบ่งตัว
แบบ meiosis II จะสิ้นสุดในเวลาเดี่ยวกับการเกิดปฏิสนธิ ดังแสดงในภาพที่ 8.12 

เมื่อเปรียบเทียบ oogenesis กับ spermatogenesis  พบว่า primary oocyte  1 ตัว จะ
แบ่งตัวให้ ootid เพียงตัวเดียว ขณะที่ primary spermatocyte จะแบ่งตัวได้ spermatozoa ถึง 4 ตัว 

Folliculogenesis การพัฒนาของฟอลลิเคิลแบ่งออกเป็น 4 ระยะ (ภาพที่ 8.13) ประกอบด้วย  
1. Primordial  (primary) follicle คือ oocyte ที่ล้อมรอบด้วยเซลล์รูปร่างแบนเพียงชั้น

เดียว ในสัตว์ทั่วไปจะพบ primordial follicle มากมายในรังไข่ตั้งแต่แรกเกิด ในโคพบประมาณ 150,000 
ใบ ซึ่งต่อมาจะลดลงไปเรื่อยๆ โดยประมาณว่าในโคอายุ 15-20 ปี จะมีฟอลลิเคิลเหลือเพียง 1,000 ใบ 

2. Secondary follicle มีการพัฒนาโดยเซลล์ที่ล้อมรอบ oocyte เกิดการแบ่งตัวแบบ 
mitosis ท้าให้เกิดเซลล์รูปร่างทรงลูกบาศก์หลายชั้น zona pellucid เริ่มเด่นชัด ขึ้น ในโคท่ี
เข้าสู่วัยหนุ่มสาวจะพบฟอลลิเคิลในระยะนี้ประมาณ 200 ใบ 

3. Tertiary (vesicular) follicle เริ่มจากการแยกตัวของ follicular cell ท้าให้เกิดช่องว่าง 
(antrum) โดยมีของเหลว ซึ่งประกอบด้วยโปรตีนและเอสโตรเจนบรรจุอยู่ภายในช่องว่าง 
เซลล์บุช่องว่างที่เรียกว่า membrane granulose จะเพ่ิมจ้านวนชั้นขึ้น 

Graafian follicle เป็นฟอลลิเคิลที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่เต็มที่ ช่องว่างภานในมีขนาดใหญ่
และมี oocyte ยื่นเข้าไปในช่องว่าง โดยมีเซลล์กลุ่มหนึ่งยึดไว้กับผนังด้านในฟอลลิเคิล ฟอลลิเคิลจะยื่น
นูนขึ้นจากผิวของรังไข่คล้ายถุงน้้า โดยที่ granulose cell จะถูกก้ันโดย basement membrane โดย 
granulose cell จะหยุดการแบ่งตัว 2-3 วันก่อนการตกไข่ 
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ภาพที่ 8.12 การพัฒนาและเจริญของฟอลลิเคิล และการแบ่งตัวของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  

จ้านวน graafian follicle ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบวงจรการเป็นสัดขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ในโคและม้าโดยปกติจะมีเพียงฟอลลิเคิลเดียว ที่มีการพัฒนาเร็วกว่าฟอลลิเคิลอ่ืนๆ ดั้งนั้นใน
แต่ละรอบวงจรการเป็นสัดจะมีไข่ตกเพียงใบเดียว ในสุกรพบว่ามีฟอลลิเคิลที่เจริญเต็มที่ได้ 10-25 ใบใน
วงรอบการเป็นสัดแต่ละครั้ง ส่วนในแกะ-แพะ พบว่าสามารถตกไข่ได้ 1-3 ใบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพันธุ์ อายุ 
และช่วงเวลาผสมพันธุ์  

การตกไข่ (ovulation) คือการที่ไข่ถูกปล่อยออกมาจากฟอลลิเคิล โดยมีการฉีกขาดของผนัง 
graafian follicle ไข่ท่ีถูกปล่อยจะตกไปบนส่วน infundibulum ของท่อน้าไข่และจะถูกส่งไปยังส่วนท้าย
ของท่อน้าไข่เพ่ือพบอสุจิและเกิดการปฏิสนธิต่อไป การที่ผนังฟอลลิเคิลแตกออกเชื่อว่าเป็นอิทธิพลของ 
PGF2α ซึ่งผลิตโดยรังไข่จากการกระตุ้นของ LH นอกจากนี้ PGF2α  ยังมีผลท้าให้เกิดการบีบตัวของ
กล้ามเนื้อลายในรังไข่ และบริเวณ theca externa เพ่ือบีบไล่ oocyte ให้หลุดออกมาหลังจากท่ีผนังฟอล
ลิเคิลฉีกขาดอีกด้วย จะมีเพียงแค่ oocyte เท่านั้นที่หลุดออกมาซึ่งถูกควบคุมด้วย FSH และ LH 

Corpus luteum (CL) จะมีการพัฒนาขึ้นทันทีหลังตกไข่ (ภาพที่ 8.14) โดยช่องว่างภายใน
ฟอลลิเคิลจะเต็มไปด้วยเลือดและน้้าเหลืองกลายเป็น corpus hemorrhagicum ก้อนเลือดในช่องว่างจะ
ท้าหน้าที่เป็นโครงเกาะส้าหรับเซลล์ที่แบ่งตัวและเป็นแหล่งอาหารให้ด้วย ต่อมา granulose cell จะ
แบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้น จนเต็มช่องว่างภายในกลายเป็น corpus luteum เซลล์ภายในที่เกิดใหม่เรียกว่า 
lutien cell มีหน้าที่ผลิต progesterone ในโค CL จะเจริญอย่างรวดเร็วระหว่างวันที่ 3 และ 12 ของ
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วงรอบการเป็นสัดและจะคงท่ีอยู่ถึงวันที่ 16  ก่อนที่ CL จะฝ่อไป (ในโคไม่ตั้งท้อง) ในกรณีไม่มีการปฏิสนธิ
เกิดข้ึน หรือการปฏิสนธิล้มเหลว หรือสิ้นสุดระยะการตั้งท้อง CL จะเสื่อมและฝ่อไปกลายเป็น corpus 
albican โดยจะมีขนาดหดลงและมีสีขาวซีด การสลายของ CL (luteolysis) เกิดจากสาร PGF2α ซึ่งผลิต
โดยมดลูกข้างเดียวกัน ในแกะภายในมดลูกจะต้องปรากฏตัวอ่อนอยู่ก่อนวันที่ 12 ถึง 13 หลังการผสม
พันธุ์จึงจะสามารถยับยั้งการสลาย CL ได้ ส่วนในโคตั้งท้อง CL จะเพ่ิมขนาดช่วง 2-3 เดือนแรกของการตั้ง
ท้อง และจะลดลงช่วง 4-6 เดือน หลังจากนั้น CL จะมีขนาดคงท่ีจนกระทั่งคลอด โดย CL จะฝ่อภายใน 1 
อาทิตย์หลังคลอด  
 

 

ภาพที่ 8.13 ระยะการเจริญของฟอลลิเคิลที่ระยะต่างๆ 

การปฏิสนธิ (Fertilization) ไข่ที่ถูกปล่อยออกมาจากรังไข่จะหลุดผ่านออกมาทางท่อน้าไข่และ
จะรอการผสมอยู่ที่นั่น เวลาผสมเทียมน้้าเชื้อจะถูกฉีดออกตรงบริเวณรอยต่อของปากมดลูกหรืออาจเลย
เข้าไปในมดลูกนิดหน่อย ซึ่งต่างจากการผสมจริงที่น้้าเชื้อของโคตัวผู้จะถูกปล่อยตรงบริเวณส่วนต้นของ
ช่องคลอดตัวอสุจิจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ในการเดินทางไปถึงท่อน้าไข่ โดยปกติหลังจากผสมแล้ว 24 
ชั่วโมงกระบวนการผสมจะเสร็จสมบูรณ์  

การฝังตัวของตัวอ่อนและการตั้งท้อง (Implantion and pregnancy)  
ไข่ท่ีได้รับการผสมจะเริ่มแบ่งตัว พร้อมกับมีการเคลื่อนที่มาที่มดลูกเพ่ือฝังตัว (Implant) โดยจะมี

การแบ่งตัวเป็นขั้นตอน เริ่มจากแบ่งตัวเกิดเป็น blastocyst พร้อมกับมีการสร้างเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็น
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ถุงขึ้นมาคือถุงน้้าคร่้า (Amnion) เยื่อหุ้มตัวอ่อนด้านใน (allantoin) และเยื่อหุ้มตัวอ่อนด้านนอก 
(Chorion) หุ้มห่อตัวอ่อนเอาไว้ การฝังตัวของตัวอ่อนจะเกิดขึ้นในราววันที่ 25 หลังการผสม chorion จะ
เข้าไปรวมกับส่วนเนื้อเยื่อเม็ดกระดุมของรก (Cotyledon) และไปฝังตัวที่ผนังมดลูกซ่ีงจะเสร็จสมบูรณ์ใน
ราววันที่ 40 ถ้าการฝังตัวส้าเร็จการตั้งท้องจะด้าเนินต่อไป cotyledon จะท้าหน้าที่ส้าคัญในการน้า
สารอาหารและออกซิเจนผ่านจากแม่เข้าไปยังตัวอ่อน ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ ซึ่งในโคจะใช้เวลา
ประมาร 270 ถึง 285 วัน กระบือใช้เวลาประมาณ 300 ถึง 310 วัน ส่วนในแพะ-แกะ 140 ถึง 160 วัน 
ถ้าการฝังตัวไม่สมบูรณ์ด้วยสาเหตุใดก็ตามตัวอ่อนจะตายและเนื้อเยื่อต่างๆ จะถูกดูดซึมไปหมด สัตว์จะ
กลับเป็นสัดได้ตามปกติถ้าไม่มีปัญหาแทรกซ้อน 

 

 
ภาพที่ 8.14  แสดงอายุและการเปลี่ยนแปลงของ corpus luteum ในรังไข่หลังเกิดการตกไข่ 

การเจริญของตัวอ่อน (Embryonic Development) 
ในขณะที่เกิดการฝังตัวของตัวอ่อนนั้น อินเนอร์เซลแมสก็จะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อ 3 ชั้น คือ เอ็ก

โตเดริ์ม (Ectoderm) มีโซเดริ์ม (Mesoderm) และ เอ็นโดเดริ์ม (Endoderm) จะมีการพัฒนาต่อไปเป็น
อวัยวะ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ชั้นเอ็นโดเดริ์ม จะเจริญและพัฒนาต่อไปเป็นระบบทางเดินอาหาร ยกเว้นปากและส่วนปลาย
ของล้าไส้ใหญ่ ตับ ปอด ตับอ่อน ต่อมไทรอยด์ และต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกาย  

2. ชั้นมีโซเดริ์ม จะเจริญการพัฒนาต่อไปเป็นระบบไหลเวียนเลือด กระดูก กล้ามเนื้อ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบการท้างานของไต ท่อปัสสาวะ  

3. ชั้นเอ็กโตเดิร์ม จะเจริญและพัฒนาต่อไปเป็นผิวหนัง (รวมทั้งต่อมน้้านม ต่อมเหงื่อ ผม และ
เล็บ) เซลเยื่บุภายในช่องปากและจมูก เลนส์และคอร์เนียของตา ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาท
รับความรู้สึก  
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การสร้างรกและเยื้อหุ้มฟีตัส (Placenta and fetal membranes formation) 
เนื้อเยื่อทั้ง 3 ชั้นข้างต้น ได้แก่เอ็กโตเดิร์ม มีโซเดริ์ม และเอ็กโดเดิร์มที่พัฒนาจากอินเนอร์เซล

แมส นอกจากจะพัฒนาเป็นอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายต่างๆ ของร่างกายแล้ว  ยังมีส่วนที่เรียกว่าเอกตร้า
เอ็มบริโอนิก เมมเบรน ที่จะเจริญไป เป็นถุงแอมเนี่ยน (Amniontic sac) อัลแลนตอย (Allantoic sac) 
ในขณะที่โทรโฟบลาสก็จะเจริญไปเป็น โคเรี่ยน (Chorion) 

ถุงแอมเนี่ยนเกิดขึ้นประมาณวันที่ 13-16 หลังจากปฏิสนธิ ลักษณะเป็นถุงซึ่งมีผนัง / ชั้น หุ้ม
รอบตัวอ่อน ภายในถุงนี้มีของเหลว (amniotic fluid) อยู่เพ่ือให้ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว เป็นการ
ป้องกันตัวอ่อนจากการกระทบกระเทือน นอกจากนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เซลของตัวอ่อนที่ก้าลังเจริญเกิด
การยึดติดกับถุงแอมเนี่ยน และจะช่วยขยายและหล่อลื่นปากมดลูกในขณะคลอด 

ถุงอัลแลนตอยเกิดขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 2-3 หลังจากการปฏิสนธิ ซึ่งจะสมบูรณ์ เมื่อตัวอ่อนอายุ
ได้ 1 เดือน เป็นส่วนที่มีเลือดมาเชื่อมต่อระหว่างตัวอ่อนกับรก ท้าหน้าเก็บของเสียจากลูกอ่อน ( fetal 
urine) ก่อนที่จะผ่านไปยังแม่ ของเสียมีลักษณะเป็นน้้าสีชาประกอบด้วยอัลบูมิน (albumin), น้้าตาลฟรุค
โต๊ส (fructose) และยูเรีย (urea) และถุงอัลแลนตอยนี้จะรวมตัวกับโคเรี่ยน เป็นโคริโออัลแลนตอย 
(chorioallantios) 
โคเรี่ยนเป็นเยื่อหุ้มตัวอ่อนที่อยู่ชั้นนอกสุด โคเรี่ยนนี้จะไปรวมกับ อัลแลนตอยเป็นโคริโออับแลนตอย และ
จะรวมตัวกับเซลเยื่อบุด้านในมดลูกเพ่ือสร้างเป็นรก ท้าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ  อาหาร และ ของเสีย
ระหว่างแม่กับลูก 
ชนิดและหน้าที่ของรก 

รก (Placenta) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โคริโออัลแลนตอย และเยื่อบุด้สนในของมดลูก ระยะ 
2-3 สัปดาห์แรกหลังการปฏิสนธิถุงไข่แดง (Yolk sac) แอมเนี่ยน และโคเรี่ยน จะท้าหน้าที่แทนรก
เนื่องจากการพัฒนาของรกยังไม่สมบูรณ์ รกจะเริ่มท้าหน้าที่หลังจากตัวอ่อนฝังตัวในเยื่อบุด้านในมดลูก
แล้ว คือ ประมาณวันที่ 30 หลังจากการปฏิสนธิ 

รกของสัตว์ แบ่งตามลักษณะรูปร่างและบริเวณท่ีเชื่อมกันของตัวอ่อนกับแม่ ได้เป็น 4 แบบคือ  
1. Diffuse type รกชนิดนี้เกิดจากโครลิโออัลอัลแลนตอยเกือบทั้งหมด เจริญไปเป็นรก เช่น รก

ของม้าและสุกร 
2. Cotyledonary type รกชนิดนี้เกิดจากโครลิโออัลแลนตอยจะยื่นออกไปเป็นลักษณะคล้สยนิ้ว

มือ (finger like villi) เรียกว่าคอททีลีดอนเข้าไปจับกับคารังเคิลของแม่เกาะติดกันรวมเป็นพลาเซนโตม 
(Placentome) ซึ่งจะอยู่กระจายเป็นหย่อม ๆ เป็นรกของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในแกะ แพะ และโค ขณะที่ท้อง
จะมีพลาเซนโตมอยู่ระหว่าง 75 ถึง 125 อัน กวางจะมีรกแบบนี้เช่นกันแต่มีพลาเซนโตมเพียง 4 ถึง 6 อัน 
แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า 

3. Zonary type เป็นรกที่เป็นแถบกว้างห่อหุ้มฟีตัสของสัตว์จ้าพวกสุนัขและแมว 
4. Discoidal type เป็นรกของพวกหนู กระต่าย และคน 

หน้าที่ของรก 
1. เ ป็ น ท า งแ ลก เป ลี่ ย นข อ งก๊ า ซ  ส า รอ าห า ร  แ ล ะขอ ง เ สี ย ร ะหว่ า ง แม่ กั บ ลู ก  
2. เป็นตัวกรองสิ่งของแปลกปลอม เช่น เชื้อโรค ไม่ให้เข้าไปสู่ลูก  
3. สร้างสารที่เป็นประโยชน์ในการเจริญของตัวอ่อน เช่นฮอร์โมน โกรทแฟคเตอร์ต่าง ๆ 
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ภาพที่ 8.15 ภาพรกของสัตว์ชนิดต่างๆ และภาพรกของโค 

การคลอด (Parturition) 
          หลังการตั้งท้องนานประมาณ 280 วัน ก่อนคลอด 2 สัปดาห์ ควรย้ายแม่โคไปไว้ในคอกขังเดี่ยว
ท้าความสะอาด เตรียมวัสดุรองพ้ืน สังเกตอาการของโค เต้านม และปากช่องคลอดมีอาการบวม ช่องท้อง
ขยายใหญ่ เส้นเอ็นระหว่างโคนหางกับกระดูกเชิงกรานหย่อนยานลง มีอาการเบื่ออาหาร กระวนกระวาย 
หัวนมบวมแดงชัดเจนอาจมีนมไหลออก   เมื่อถึงเวลาคลอดถุงน้้าคร่้าจะหลุดห้อยอยู่บริเวณช่องคลอด
ก่อนและแตก โดยปกติหลังถุงน้้าคร่้าแตกแล้วลูกโคควรจะคลอดออกมาภายในเวลา 1-2 ชั่วโมง ถ้าปล่อย
ทิ้งไว้นานถึง 2 ชั่วโมงแล้วยงัไม่พบส่วนใดของร่างกายโค ควรรีบตรวจดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่า ท่า
คลอดปกติของลูกโคคือท่ากระโจนออกมาขาหน้าทั้ง 2 ข้างโผล่ชี้ออกมาทางปากช่องคลอด ส่วนศรีษะ
ขนานกับล้าตัวและซุกอยู่ระหว่างขาหน้าทั้ง 2 ส่วนขาหลังทั้ง 2 ข้างเหยียดตรงและชี้ไปทางหัวของแม่โค 
(ภาพท่ี 8.16) การคลอดยากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในฟาร์ม สาเหตุที่ท้าให้เกิดการคลอดยาก มีดังนี้ 

1. ลูกโคมีขนาดใหญ่ อันเกิดจากมีการให้อาหารแม่โคมากเกินไปในช่วงระยะหลังการตั้งท้อง ลูกจึงมี
ขนาดใหญ่ 

2. แม่โคมีขนาดเล็กเกินไป มักจะพบในโคสาว เกิดจากการที่มีการผสมแม่โคสาวในช่วงระยะเวลาที่
แม่โคยังโตไม่เต็มที่ เช่นอายุน้อยกว่า 15 เดือน หรือน้้าหนักน้อยกว่า 350 กก. ท้าให้โครงสร้าง
ของร่างกายยังไม่พร้อมส้าหรับการตั้งท้อง 

3. ความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนออกซิโตซิน  
4. ความผิดปกติของร่างกาย เช่น กรณีท่ีมีการเบ่งจนมดลูกทะลักออกมาภายนอกหรือทะลักหลุดเข้า

ไปในส่วนของล้าไส้ใหญ่ 
5. ความผิดปกติของท่าคลอด ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยการใช้มือที่ท้าความสะอาดอย่างดีล้วงเข้าไปใน

มดลูกและพยายามจัดท่าคลอดให้อยู่ในท่าท่ีปกติ (ภาพท่ี 8.16) 
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ภาพที่ 8.16 ท่าคลอดปกติ และท่าคลอดที่ผิดปกติท้าให้เกิดการคลอดยากในโค 

การตรวจการเป็นสัดของโค 
         เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการให้ลูก และเก่ียวข้องกับการตรวจ ระยะห่างของการเป็นสัด ปกติประมาณ      
18-24 วัน จากการศึกษา พบว่า ขณะเป็นสัดจะชัดเจนในช่วง 6 โมงเย็น - 6 โมงเช้า และช่วงอากาศท่ี
เหมาะสม จึงควรสังเกต 3 ครั้งในแต่ละวัน คือ ช่วงเช้าก่อนและหลังรีดนม, ช่วงบ่ายก่อน และหลังรีดนม, 
ช่วง 4 ทุ่ม โดยการสังเกตแต่ละครั้งควรให้เวลาอย่างน้อย 20 นาทีต่อครั้ง  

พฤติกรรมการเป็นสัดของโคนม (oestrus behavior) ซึ่งปกติจะชัดเจนกว่าโคเนื้อหรือกระบือ 
อาการเป็นสัดของโคจะเกิดข้ึนเป็นระยะเวลานานประมาณ 24 ถึง 40 ชั่วโมง โดยจะมีพฤฒิกรรม

ต่างๆ ที่แสดงออกมาเป็นช่วงๆ  
ช่วงแรก : กินเวลาประมาณ 6- 10 ชั่วโมง โคนมจะแสดงอาการให้ความสนใจโคตัวอื่นในฝูง ดม เลีย โค
ตัวอ่ืน พยายามขึ้นข่ีโคตัวอ่ืน และบริเวณช่องคลอดบวมแดง  
ช่วงที่สอง : เป็นช่วงที่แสดงอาการชัดเจนกินระยะเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โคจะมีอาการกินอาหารลดลง 
หรือไม่กินอาหารเลย ผลผลิตน้้านมลดลง พยายามไล่ขี่โคตัวอื่นในฝูง ยืนนิ่งเฉยเมื่อถูกโคตัวอื่นขี่ 
(standing heat) กระวนกระวาย ส่งเสียงร้องตลอดเวลา อวัยวะเพศบวมแดง มีน้้าเมือกใสไหลออกมา 
และม่านตาขยายใหญ่ ในกรณีโคเลี้ยงแบบผูกยืนโรงอาจสังเกตอาการอ่ืนแทนเช่น พยายามเข้าใกล้ชิดคน
เลี้ยง หูจะลุกตั้งขึ้นเมื่อเห็นคนเลี้ยงเดินเข้ามาใกล้ ช่วงนี้เหมาะสมส้าหรับการผสมพันธุ์ 
ช่วงสุดท้าย : กินเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง อาการต่างๆ ที่พบในช่วงที่ 2 จะลดลงแต่ยังสามารถอาการดม
ตัวอ่ืนแต่จะไม่ยอมยืนยิ่งเมื่อถูกตัวอื่นข้ึนขี่ โคไม่ยอมหยุดนิ่ง พบน้้าเมือกแห้งที่บริเวณหางและอวัยวะเพศ 
ในช่วงแรกของระยะนี้ (6 ถึง 8 ชั่วโมง) ยังเป็นเวลาที่เหมาะสมและมีโอกาสผสมติดได้ถ้าผสมในช่วงนี้ 
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ภาพที่ 8.15 แสดงพฤติกรรมการเป็นสัด  

ปัญหาและปัจจัยท่ีมีผลต่อการสืบพันธุ์  
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอาจนับตั้งแต่การวางแผน การวางระบบการจัดการ การด้าเนินการทั้งทางด้าน

เทคนิค รวมทั้งการประเมินและการปรับปรุงแก้ไขปัญหา จะเต็มไปด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน ปัญหา
ที่ส้าคัญเช่น คนเลี้ยงไม่รู้จักอาการเป็นสัดที่ดี ไม่มีเวลาส้าหรับการตรวจสัด ไม่สะดวกในการติดต่อ
เจ้าหน้าที่หรือความไม่สอดคล้องกับเวลาที่เหมาะสม ปัญหาการผสมไม่ติด หรือการผสมติดยาก จึงเป็น
ปัญหาส้าคัญ ท้าให้เกิดความสูญเสียต่อฟาร์ม ส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวได้ทุกขั้นตอน ทั้งการสืบพันธุ์ 
กรรมพันธุ์ โรคระบาด การขาดสมรรถภาพ ขาดความรู้ความรับผิดชอบ ขาดการจัดระบบที่ถูกต้องในการ
ควบคุมป้องกัน และการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสืบพันธุ์  
คือ ด้านการจัดการต่าง ๆ  
             ระยะคลอดลูกถึงวันผสมครั้งแรก โคต้องการเวลาส้าหรับปรับตัวและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
เนื่องมาจากการคลอดลูก และให้น้้านมโคตั้งท้องสั้นหรือยาวเกิน 365 วัน ผลผลิตของนมต่อ lactation        
จะน้อย และควรก้าหนดวันผสมพันธุ์ที่ 50 วันหลังคลอด จะมีเปอร์เซ็นต์การตั้งท้องสูง    
 สถานที่ผสมเทียม ควรจัดให้โคเดินเข้าอย่างสบายเป็นซองโปร่ง ท้างานได้สะดวก พอดีกับตัวโค 
กระชับ ซองต้องมีที่กั้นด้านหน้า ด้านหลัง และสามารถปรับให้กระชับกับโคได้  

การจัดการหลอดน้้าเชื้อ เก็บไว้ในถังไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ - 196 ๐C การน้าไปใช้ควร
ละลายหลอดน้้าเชื้อในน้้าอุ่นอุณหภูมิ 32.2 – 35๐C อุณหภูมิให้คงที่มากท่ีสุด และควรละลายที่ละหลอด 
และการสอดน้้าเชื้อควรท้าความสะอาดอวัยวะเพศบริเวณด้านนอก เมื่อสอดเข้าทางอวัยวะเพศ บริเวณ
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ปล่อยน้้าเชื้อควรปล่อยน้้าเชื้อที่ต้าแหน่งมดลูก เมื่อปล่อยน้้าเชื้อให้หมด ไม่ควรดึงออกอย่างรวดเร็วเพราะ
จะท้าให้เกิดสภาพสูญญากาศ ท้าให้น้้าเชื้อไหลกลับออกเกิดการสูญเสียน้้าเชื้อ  
 
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยายพันธุ์สัตว์ 
ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีการน้าเทคนิคมาใช้เพ่ือการเพิ่มผลผลิต และลดความสูญเสียในด้านการผลิต
ประกอบด้วย  
1.การเลี้ยงไข่จนสมบูรณ์ภายนอกร่างกาย (In Vitro Maturation of Oocyte, IVM) 
2. การปฏิสนธินอกร่างกายสัตว์ (In Vitro Fertilization, IVF) 
3. การเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย (In Vitro Culture, IVC) 
4. การย้ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transter) 
5. การแช่แข็งตัวอ่อน (Frozn Embryo) 
6. การผลิตสัตว์ไคเมร่า (Chimaera) 
7. การโคลนนิ่งหรือการถ่ายฝากนิวเคลียส (Cloning or Clear Transter) 
- การผ่าตัดแบ่งตัวอ่อน (Embryo Spliting) 
- การย้ายฝากยีน (Gene Transter) 
8. การคัดเลือกเพศ (Sexing) 
9. การผสมเทียม (Artificial Insemination) 
10. GMOs (Genetically Modified Organism)    
 
การปฏิสนธินอกร่างกายสัตว์ เรียกว่า IVF (In Vitro Fertilization) 
 น้าไข่ (Oocyte) มาปฏิสนธิกับตัวอสุจิ (Sperm) ภายนอกร่างกายที่เหมาะสม สามารถน้าวิธีนี้มาใช้
ประโยชน์ในเรื่องการผลิตตัวอ่อนจ้านวนมากจากไข่ ใช้น้้าเชื้อที่มีคุณภาพดีคัดเลือกจากพ่อพันธุ์ที่มี
พันธุกรรมดี ไข่ที่เก็บต้องเป็นไข่ที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตจึงท้าให้มีการเจริญเติบโตในหลอดทดลอง
นอกร่างกายต่อไป การเตรียมอสุจิเพ่ือให้พร้อมปฏิสนธิจะกระตุ้นอสุจิให้เกิด capacitation โดยเลี้ยงอสุจิ
ในน้้ายาส้าหรับ capacitation มี ionic strength สูง ในโคน้้ายาจะมีอุณหภูมิ 38 ๐C นาน น้ามาปั่นนาน 
5 นาที ดูดน้้าทิ้ง เจือจางน้้าเชื้อด้วยน้้ายา และเลี้ยงร่วมกับไข่ 5–23 ชม.  
 
การผสมเทียม (Artificial Insemination)  
              การผสมเทียม เป็นการปฏิบัติงานที่คล้ายการท้าหน้าที่ของพ่อพันธุ์ตามธรรมชาติ ต่างกันเพียง
ปริมาณน้้าเชื้อที่ใช้ผสมเทียม น้อยกว่าปริมาณน้้าเชื้อจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติมาก แต่ก็เพียง
พอที่จะท้าให้ผสมติด ต้าแหน่งที่ปล่อยน้้าเชื้อก็ต่างกัน พ่อพันธุ์จะปล่อยน้้าเชื้อที่ช่องคลอด (Vagina) แต่
การผสมเทียมจะปล่อยน้้าเชื้อที่ต้าแหน่งตัวมดลูก (body of uterus) เป็นส่วนใหญ่ 
ประโยชน์ของการผสมเทียม  
1.สามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  
2.ย่นระยะเวลาในการพิสูจน์พ่อพันธุ์  
3.สามารถท้าให้สัตว์คลอดลูกได้ตามฤดูกาล  
4.ลดปัญหาในการเลี้ยงดูสัตว์พ่อพันธุ์  
5.ลดปัญหาในการขนส่งสัตว์ไปผสมพันธุ์กัน  
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6.สามารถผสมพันธุ์สัตว์ต่างขนาดกันได้  
7.ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากการผสมพันธุ์กัน  
8.ป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ไปผสมพันธุ์กัน 
ข้อเสียของการผสมเทียม  
1.ถ้าพ่อพันธุ์ที่ใช้ผลิตน้้าเชื้อ มีลักษณะที่ไม่ดี ลักษณะที่ไม่ดีนี้ จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
2.ถ้าผู้ท้าการผสมเทียมขาดความรู้และความช้านาญหรือท้าการผสมเทียมด้วยความสกปรก อวัยวะ
สืบพันธุ์ของแม่โคอาจเกิดติดเชื้อหรือบาดเจ็บได้ 

เวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม  

หลังจากฉีดน้้าเชื้อเข้าสู่ตัวมดลูก (Body of Uterus) แล้ว อสุจิจะใช้เวลาในการเดินทางไปถึงท่อ
น้าไข่ เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเร็ว และลักษณะช้า อสุจิที่เคลื่อนที่ถึงท่อน้าไข่ลักษณะเร็ว จะตาย
ทั้งหมดและถูกขับออกทาง fimbria ของท่อน้าไข่และตกลงช่องท้อง ส่วนอสุจิที่เคลื่อนที่ถึงท่อน้าไข่
ลักษณะช้า จะเป็นอสุจิที่เข้าท้าการปฏิสนธิ ซึ่งจะเริ่มพบอสุจิที่ยังแข็งแรงพร้อมที่จะท้าการปฏิสนธิได้ใน
ท่อน้าไข่ส่วน Ampulla ประมาณ 10 ชั่วโมง หลังผสมเทียมและพบมากท่ีสุดประมาณ 24 ชั่วโมงหลังผสม
เทียม 

 

ขณะที่อสุจิ เดินทางผ่านมดลูก ผ่านท่อน้าไข่ เพ่ือเตรียมตัวจะผสมกับไข่ ตัวอสุจิจะพัฒนาตัวเอง
เกิดปฏิกิริยา Capacitation เพ่ือเตรียมพร้อมผสมกับไข่  

ไข่ท่ีตกลงสู่ท่อน้าไข่ จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 12-24 ชั่วโมง ถ้าภายในเวลา 12-24 ชั่วโมง ไข่ไม่ได้
รับการผสมกับอสุจิ ไข่ก็จะสลายไป หรือไข่ท่ีตกลงมาในท่อน้าไข่เป็นเวลานาน จนเป็นไข่แก่เมื่อได้รับการ
ผสมกับอสุจิ ตัวอ่อนมักจะตายในระยะต้น ๆ ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมควรเป็นเวลาที่ไข่ตก
และไข่จะพบกับตัวอสุจิทันที เนื่องจากเป็นช่วงที่ไข่ยังแข็งแรงและอสุจิก็ยังแข็งแรง  

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม คือ ช่วงหลังจากโคที่เป็นสัดเริ่มยืนนิ่งให้ตัวอ่ืนขี่ ในช่วง 6-
20 ชั่วโมง แต่จากการทดลองในประเทศไทย หากผสมในช่วง 12-18 ชั่วโมงหลังจากโคท่ีเป็นสัดเริ่มยืนนิ่ง 
จะมีอัตราการผสมติดสูงที่สุด ส่วนในต่างประเทศจะอยู่ในช่วง 10-13 ชั่วโมงหลังจากโคท่ีเป็นสัดเริ่มยืนนิ่ง 
การผสมเทียมให้ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสมจริง ๆ ในทางปฏิบัติท้าได้ยาก ดังนั้น ที่นิยมปฏิบัติและได้ผล
มาก คือ หากพบว่าโคเป็นสัดยืนนิ่งตอนเช้า ท้าการผสมเทียมตอนเย็น หากแม่โคเป็นสัดยืนนิ่งตอนเย็น 
ผสมเทียมเช้าวันรุ่งขึ้น  
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ขณะที่อสุจิ เดินทางผ่านมดลูก ผ่านท่อน้าไข่ เพ่ือเตรียมตัวจะผสมกับไข่ ตัวอสุจิจะพัฒนาตัวเอง
เกิดปฏิกิริยา Capacitation เพ่ือเตรียมพร้อมผสมกับไข่  

ไข่ท่ีตกลงสู่ท่อน้าไข่ จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 12-24 ชั่วโมง ถ้าภายในเวลา 12-24 ชั่วโมง ไข่ไม่ได้
รับการผสมกับอสุจิ ไข่ก็จะสลายไป หรือไข่ท่ีตกลงมาในท่อน้าไข่เป็นเวลานาน จนเป็นไข่แก่เมื่อได้รับการ
ผสมกับอสุจิ ตัวอ่อนมักจะตายในระยะต้น ๆ ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมควรเป็นเวลาที่ไข่ตก
และไข่จะพบกับตัวอสุจิทันที เนื่องจากเป็นช่วงที่ไข่ยังแข็งแรงและอสุจิก็ยังแข็งแรง  
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม คือ ช่วงหลังจากโคที่เป็นสัดเริ่มยืนนิ่งให้ตัวอ่ืนขี่ ในช่วง 6-20 ชั่วโมง 
แต่จากการทดลองในประเทศไทย หากผสมในช่วง 12-18 ชั่วโมงหลังจากโคท่ีเป็นสัดเริ่มยืนนิ่ง จะมีอัตรา
การผสมติดสูงที่สุด ส่วนในต่างประเทศจะอยู่ในช่วง 10-13 ชั่วโมงหลังจากโคท่ีเป็นสัดเริ่มยืนนิ่ง 

การผสมเทียมให้ตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสมจริง ๆ ในทางปฏิบัติท้าได้ยาก ดังนั้น ที่นิยมปฏิบัติ
และได้ผลมาก คือ หากพบว่าโคเป็นสัดยืนนิ่งตอนเช้า ท้าการผสมเทียมตอนเย็น หากแม่โคเป็นสัดยืนนิ่ง
ตอนเย็น ผสมเทียมเช้าวันรุ่งขึ้น  
ต้าแหน่งที่ฉีดน้้าเชื้อ  

ในการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติพ่อโคจะปล่อยน้้าเชื้อที่ส่วนของช่องคลอด (Vagina) หน้าคอมดลูก 
(Cervix) แต่ในการผสมเทียม ปริมาณตัวอสุจิที่ใช้จะน้อยกว่าการผสมตามธรรมชาติมาก หากปล่อยน้้าเชื้อ
ที่ต้าแหน่งช่องคลอดอาจท้าให้ผสมต่้า  

ในการผสมเทียมต้าแหน่งที่ปล่อยน้้าเชื้อ คือที่ตัวมดลูก (body of uterus) และภายในคอมดลูก(cervix) 
โดยปล่อยน้้าเชื้อปริมาณ 2 ใน 3 ที่ตัวมดลูก (Body of Uterus) เลยส่วนของ internal os ประมาณ 1 
cm. จากนั้นถอยปืนฉีดน้้าเชื้อออกมาให้ปลายปืนอยู่ในคอมดลูกและปล่อยน้้าเชื้อที่เหลืออีก 1 ใน 3 ของ
หลอดในส่วนของคอมดลูก (Cervix) 

น้้าเชื้อแช่แข็งท่ีใช้ในการผสมเทียมโค  
ปัจจุบันการผสมเทียมโคนิยมผสมด้วยน้้าเชื้อแช่แข็ง เพราะสะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา 

สามารถน้าน้้าเชื้อไปท้าการผสมเทียมได้ทุกแห่ง น้้าเชื้อแช่แข็งที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ หลอดน้้าเชื้อจะเป็น
หลอดขนาดเล็ก (Ministraw) ปริมาตร 0.25 ml มีตัวอสุจิในหลอดประมาณ 20-30 ล้านตัว โดยหลังจาก
ละลายน้้าเชื้อ(Thawing) แล้วจะมีอสุจิที่ยังมีชีวิตไม่น้อยกว่า 40 % หรือประมาณ 8-12 ล้านตัว ซึ่งมาก
พอที่จะเดินทางไปปฏิสนธิกับไข่ได้ น้้าเชื้อแช่แข็งจะเก็บรักษาโดยแช่ในไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา 
ไนโตรเจนเหลวจะมีอุณหภูมิ -196 °C ในบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น หลอดน้้าเชื้อจะเป็นหลอดขนาด
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กลาง (Medium straw) ปริมาตร 0.5 ml มีตัวอสุจิในหลอดประมาณ 20-30 ล้านตัว หลังจากละลาย
น้้าเชื้อแล้วจะมีอสุจิที่ยังมีชีวิตไม่น้อยกว่า 40 % หรือประมาณ 8-12 ล้านตัว เช่นเดียวกนั 

 

 

ภาพที่ 8.17 แสดงการล้วงผสมเทียมโค 

การกระตุ้นการเป็นสัดในโค (Oestrus synchronization)  
การกระตุ้นการเป็นสัด คือการควบคุมวงรอบการเป็นสัด หรือการควบคุมการตกไข่ หรือการ

เหนี่ยวน้าการเป็นสัด เพ่ือท้าให้โคหนึ่งตัวหรือหลาย ๆ ตัวแสดงอาการเป็นสัดในเวลาที่ก้าหนดในเวลาที่
ต้องการ เพ่ือให้สะดวกในการจัดการการผสมพันธุ์ 

การกระตุ้นการเป็นสัดในโค (Oestrus synchronization) มีปะโยชน์ และมีการน้ามาใช้ในการ
จัดการ การเลี้ยงโค ทั้งโคเนื้อและโคนม คือ  
1. จัดกลุ่มแม่โคที่จะเป็นสัดได้ในวันเวลาเดียวกัน เพ่ือท้าให้สะดวกต่อการผสมเทียม เพ่ือการถ่ายฝากตัว
อ่อน (embryo transfer) หรือใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ  
2. ประหยัดแรงงานและเวลาใน การตรวจการเป็นสัดตลอดเวลาในทุกวัน ท้าให้เอาใจใส่ต่อการตรวจการ
เป็นสัดและท้าการผสมเทียมในฝูงโคท่ีเหนี่ยวน้า  
3. จัดรอบการเป็นสัดเพ่ือให้โคผสมติดได้เร็วขึ้น ในช่วงฤดูผสม หรือ เหนี่ยวน้าให้โคสาวเป็นสัดพร้อม ๆ 
กัน ผสมเทียมพร้อม ๆ กัน เพ่ือผลิตลูกโคจ้านวนมาก ๆ  
4. ท้าให้การผสมเทียมท้าได้สะดวกมากขึ้น และสามารถผสมได้ครั้งละหลาย ๆ ตัว  
5. ลดความผิดพลาดในการตรวจสัด โดยการใช้คนเลี้ยง  
6. เป็นเครื่องมือในด้านการจัดการ ฟาร์มที่มีประสิทธิภาพทั้งโคเนื้อและโคนม  

การเหนี่ยวน้าให้โคแสดงการเป็นสัดต้องท้าในโคท่ีมีสุขภาพดี ไม่เป็นภาวะมดลูกอักเสบ ถ้าเป็นไป
ได้ก่อน ที่จะมีการใช้ฮอร์โมนชนิดต่างๆ ต้องมีการล้วงตรวจผ่านทวารหนัก เพ่ือดูลักษณะของมดลูก และ
รังไข่ว่ามีความปกติ หรือ ผิดปกติในส่วนใดบ้าง พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการใช้ฮอร์โมนชนิดใด ขนาด
เท่าไหร่ การเหนี่ยวน้าการเป็นสัดแบบพร้อมๆ กัน (Oestrus synchronization) มีหลายวิธี แต่ละวิธีหรือ
ชนิดของฮอร์โมนจะมีข้อจ้ากัด ที่แตกต่างกัน ต้องมีการศึกษาให้เข้าใจก่อนน้ามาใช้  ในปัจจุบันมีการใช้
ฮอร์โมนหรือโปรแกรมหลักๆ คือ  
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1. การใช้ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน มีทั้งแบบการฉีดครั้งเดียว (1 shot) และการฉีดแบบสิง
ครั้ง (2 Shot) ห่างกันระหว่าง 11-14 วัน วิธีการใช้พรอสตาแกลนดิน นี้จะได้ผลดีมาก ถ้าใช้ร่วมกับการ
ล้วงตรวจ เพ่ือหา คอร์ปัสลูเตียม (CL) ก่อนการฉีดฮอร์โมน หลังจากการฉีดฮอร์โมนแล้ว โคจะแสดงการ
เป็นสัดได้ตั้งแต่ วันที่ 3-5 วัน การใช้วิธีนี้ต้องมีการตรวจสัดที่ดีร่วมด้วย เพราะถ้าล้วงตรวจแล้วไม่พบ คอร์
ปัสลูเตียม (CL) โคก็จะไม่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวน้าด้วย ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน การใช้ ฮอร์โมน
พรอสตาแกรนดิน หลังจากแสดงอาการเป็นสัดในช่วง 5 วันแรก พบว่า คอร์ปัสลูเตียม (CL) จะตอบสนอง
ต่อฮอร์โมน พรอสตาแกรนดิน และแสดงอาการเป็นสัดหลังจากฉีดในระดับท่ีสูง 

2. การใช้ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ร่วมกับ GnRH  
โปรแกรมการเหนี่ยวน้าเรียกว่า Ovsynch เป็นการใช้ ฮอร์โมน GnRH ฉีด 2 ครั้ง และมีการฉีด

ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน คั่นกลาง 1 ครั้ง เหตุผลในการเหนี่ยวน้าการเป็นสัดโดยการใช้โปรแกรม 
Ovsynch โดยการใช้ฮอร์โมน GnRH ก่อนเพราะปกติ จะไม่ทราบว่าโคอยู่ในระยะใดของการเป็นสัด การ
ฉีด GnRH จะท้าให้มั่นใจได้ว่ามี คอร์ปัสลูเตียม (CL) มีการตอบสนองต่อการฉีด พรอสตาแกลนดิน ในอีก 
7 วันต่อมา การฉีด GnRH ครั้งที่ 2 หลังจากการให้พรอสตาแกลนดิน ในระยะ 50-60 ชั่วโมง จะท้าให้มี
การพัฒนาของกระเปาะไข่ต่อมาและสามารถผสมเทียมได้โดยไม่ต้องแสดงการเป็นสัด  

 
ข้อดีของการใช้โปรแกรม Ovsynch 
1. เหนี่ยวน้าการเป็นสัดแบบเป็นฝูงได้ และสามารถเพ่ิมอัตราการผสมได้สูง (Increase Submissionrate) 
ในเวลาที่ต้องการได้ 
 2. การเหนี่ยวน้าการเป็นสัดและผสมเทียมได้ โดยก้าหนดเวลาที่แน่นอน (Fixed time AI) โดยไม่ต้องมี
การตรวจสัด สามารถความผิดพลาดหรือ ความคลาดเคลื่อนของการตรวจสัดได้ 
3. สามารถลด โอกาสที่จะเกิดการตกไข่ช้า (Delay ovulation) เนื่องการฉีด GnRH ในครั้งที่ 2 จะกระตุ้น
ให้มีการพัฒนาของกระเปาะไข่ และท้าให้เกิดการตกไข่ในเวลาต่อมา การใช้โปรแกรม Ovsynch สามารถ
น้ามาใช้เพื่อการจัดการการผสมในฤดูร้อน ที่มีความเครียด จกาความร้อน (Heat stress) ซึ่งเป็นสาเหตุให้
เกิดการตกไข่ช้าได้ จากการศึกษาวิจัยพบว่าการเหนี่ยวน้าโดยโปรแกรม Ovsynch ให้ผลที่ดีและมีการ
น้ามาใช้อย่างแพร่หลาย เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ แต่การใช้โปรแกรม Ovsynch มีข้อควร
ระวังเช่น โคในฝูงต้องมีประวัติการเป็นสัดที่ปกติ (Cycling) ในระดับท่ีสูง  
การเหนี่ยวน้าการเป็นสัดโดยการใช้โปรเจสเตอโรน (Progesterone) 

โดยการจ้าลองภาวะที่เหมือนกันการที่โคมีคอร์ปัสลูเตียมปกติโดยโปรเจสเตอโรนจะกดการท้างาน
ของ สมองส่วน ไฮโปธาลามัส ไว้ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อมีการน้าฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน ออกไปสมอง
ก็จะไม่ถูกกด และโคจะเริ่มมีการพัฒนาวงรอบของการเป็นสัดตามมา การใช้โปรเจสเตอโรน จะสามารถ
ใช้ได้ทั้งในกรณีที่โค มีการเป็นสัดที่ปกติ (Cycling) หรือ ในภาวะที่โคไม่มีการพัฒนาของรังไข่ (Non - 
Cycling) หรือภาวะที่รังไข่ไม่ท้างาน ตัวอย่างฮอร์โมนนี้ได้แก่ เครสตาร์ (Crestar) CIDR  หรือ PRID  

การเหนี่ยวน้าการเป็นสัดโดยการใช้โปรเจสเตอโรน (Progesterone) แบบอ่ืน เช่น CIDR  ซึ่งใน
ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเป็น 2 ชนิด คือ CIDR  และ CIDR-B  (B=Estradiol Benzoate) โดยฉีดฮอร์โมน 
Estradiol Benzoate ในวันแรก เพ่ือจัดรอบการเป็นสัดให้ได้ดีมากขึ้น หรือก่อนที่จะมีการน้า CIDR ออก
จากช่องคลอด อาจจะต้องใช้ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดินฉีดก่อนที่จะถอดฮอร์โมนออกเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มี  
คอร์ปัสลูเตียม (CL) ค้างอยู่ และสามารถเหนี่ยวน้าการเป็นสัดได้ตามก้าหนดที่ต้องการ  
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โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ชนิดสอดเข้าช่องคลอด CIDR และ PRID เป็นฮอร์โมนที่ต้องใช้
โดยค้านึงถึงความสะอาด เพราะอาจจะท้าให้เกิดการติดเชื้อในบริเวณช่องคลอดได้ (Vaginitis) หรือ
ส้าหรับโคบางตัวที่มีขนาดเล็กอาจจะท้าให้แท่งฮอร์โมนโผล่ออกมาในลักษณะที่โคนอนเป็นสาเหตุโน้มน้า
ให้เกดิการติดเชื้อตามมาด้วยเช่นกัน 
 การเหนี่ยวน้าการเป็นสัดแบบพร้อมๆ กัน (Oestrus synchronization) ในปัจจุบันอาจจะมีอีก
หลากหลายวิธี แต่หลักๆ คือ การใช้ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ฮอร์โมน จีเอ็นอาร์เอช (GnRH) และโป
รเจสเตอโรนซึ่งก่อนที่ฟาร์มจะน้าไปใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อน หรือ ต้องค้านึงถึงการจัดการในแต่ละฟาร์ม
เป็นหลัก และมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค้านึงอย่างมากก่อนการใช้ฮอร์โมน คือ โคต้องมีสุขภาพที่ดี ไม่มีปัญหา
ระบบสืบพันธุ์ อ่ืนๆ เช่น ไม่เป็นมดลูกอักเสบ (Metritis) ซึ่งต้องท้าการตรวจวินิจฉัยก่อนการใช้ฮอร์โมนทุก
ครั้ง 
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