
การผสมเทียม หมายถึง การรีดน า้เชือ้จากสตัว์พ่อพนัธุ์

แล้วน าไปฉีดเข้าในอวยัวะของสตัว์ตวัเมียที่ แสดงอาการของ
การเป็นสัด ซึ่งท าให้สัตว์ตัวเมียเกิดการตัง้ท้องแล้วคลอด
ออกมาตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงลกัษณะการผสมเทียมในโค 
การผสมเทียมเป็นการปฏิบัติงานที่คล้ายการท า

หน้าที่ของพอ่พนัธุ์ตามธรรมชาติ ต่างกนัเพียงปริมาณน า้เชือ้ที่
ใช้ผสมเทียมน้อยกว่าปริมาณน า้เชือ้จากการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติมาก แตก็่เพียงพอท่ีจะท าให้ผสมติด ต าแหนง่ที่ปลอ่ย
น า้เชือ้ก็ต่างกัน โดยพ่อพันธุ์จะปล่อยน า้เชือ้ที่ ช่องคลอด 
(Vagina) แตก่ารผสมเทียมจะปลอ่ยน า้เชือ้ที่ต าแหนง่ตวัมดลกู 
(body of uterus) เป็นสว่นใหญ่  

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเทียม ก่อนท า
การผสมเทียมต้องตรวจดูโคให้แน่นอนก่อนว่ามีการเป็นสดัที่
แท้จริง ซึ่งแม่โคที่เป็นสดัจะต้องยืนนิ่งให้ตัวอื่นปีนทับ และมี
เมือกใสไหลจากช่องคลอด  เมื่อพบว่าโคเป็นสดัจริงแล้ว ให้
ล้วงตรวจระบบสืบพนัธุ์ผ่านทางทวารหนกั เพื่อตรวจดูสภาพ
ของคอมดลกู (Cervix) ตวัมดลกู (Body of Uterus) ปีกมดลกู 
(Horn of Uterus) และรังไข่ (Ovaries) โดยคอมดลกูควรแข็ง 

ตวัมดลกูและปีกมดลกูควรแข็งตึงมีความหยุ่นตวัสงู รังไข่ข้าง
ใดข้างหนึง่ควรพบ Graafian follicle หากผู้ท าการผสมเทียมไม่
ช านาญในการล้วงคล ารังไข่ก็ไม่ควรไปคล า เนื่องจากจะท าให้
ปากแตรของท่อน าไข่ที่หุ้มรังไข่หลดุออกจากรังไข่ ส่งผลให้ไข่
ตกลงไปในช่องท้องไมต่กลงทอ่น าไข่ ท าให้ผสมไม่ติด หรืออาจ
เกิดปัญหาตัง้ท้องในช่องท้อง เมื่อล้วงตรวจแล้วล้างบริเวณ
อวยัวะเพศภายนอกด้วยน า้สะอาดและเช็ดให้แห้ง จึงท าการ
ละลายน า้เชือ้ และเตรียมปืนฉีดน า้เชือ้พร้อมที่จะผสมเทียม
ตอ่ไป 
เวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมในโค 

หลงัจากฉีดน า้เชือ้เข้าสูต่วัมดลกู (Body of Uterus) 
แล้วอสจิุจะใช้เวลาในการเดินทางไปถึงทอ่น าไข่เป็น 2 ลกัษณะ 
คือ ลักษณะเร็ว และลักษณะช้า อสุจิที่ เคลื่อนที่ถึงท่อน าไข่
ลกัษณะเร็ว จะตายทัง้หมดและถกูขบัออกทาง fimbria ของท่อ
น าไขแ่ละตกลงช่องท้องสว่นอสจิุที่เคลือ่นท่ีถึงทอ่น าไขล่กัษณะ
ช้า จะเป็นอสุจิที่เข้าท าการปฏิสนธิ ซึ่งจะเร่ิมพบอสุจิที่ยัง
แข็งแรง พร้อมที่จะท าการปฏิสนธิได้ในท่อน าไข่สว่น Ampulla 
ประมาณ 10 ชัว่โมง หลงัผสมเทียมและพบมากที่สดุประมาณ 
24 ชัว่โมงหลงัผสมเทียม  

 

 
ภาพแสดงชว่งเวลาที่เหมาะส าหรับผสมเทียมโคที่เป็นสดั 

 
 

ต าแหน่งที่ฉีดน า้เชือ้ในโค 
          ในการผสมพนัธุ์ตามธรรมชาติพ่อโคจะปลอ่ยน า้เชือ้ที่
ส่วนของช่องคลอด (Vagina) หน้าคอมดลูก (Cervix) แต่ใน
การผสมเทียม ปริมาณตวัอสุจิที่ใช้จะน้อยกว่าการผสมตาม
ธรรมชาติมาก หากปลอ่ยน า้เชือ้ที่ต าแหนง่ช่องคลอดอาจท าให้
ผสมต ่า   
         ในการผสมเทียมต าแหน่งที่ปล่อยน า้เชือ้ คือที่ตัว
มดลกู (Body of uterus) และภายในคอมดลกู (cervix) โดย
ปล่อยน า้ เ ชื อ้ป ริมาณ  2 ใน  3 ที่ตัวมดลูก  (Body of 
Uterus) เลยส่วนของ internal os ประมาณ 1 cm. จากนัน้
ถอยปืนฉีดน า้เชือ้ออกมาให้ปลายปืนอยูใ่นคอมดลกูและปล่อย
น า้ เ ชื อ้ที่ เหลืออีก  1 ใน  3ของหลอดในส่วนของคอมดลูก 
(Cervix) 
         การผสมเทียมในโคมีขัน้ตอนหลกัใหญ่ๆ 3 ขัน้ตอน
ด้วยกนั  ซึง่พอจะสรุปหลกัการผสมเทียมและขัน้ตอนที่ควร
ปฏิบตัิตา่งๆ ได้ดงันี ้
1.การเตรียมโคก่อนผสมเทียม 
สงัเกตอาการภายนอก โคทีเ่ป็นสดัจะยืนนิง่ให้ตวัอื่นปีนทบั     
มีเมือกใสที่มีลกัษณะเหนยีวข้นไหลจากช่องคลอด อวยัวะเพศ
บวมแดง 
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2.การเตรียมอปุกรณ์ผสมเทียมและการละลายน า้เชือ้ 
 ส ว ม ถุ ง มื อ ผ ส ม
เทียมแล้วเคลือบ
ด้วยสารหล่อ  ลื่น
เพื่อความง่ายต่อ
การล้วง เช่น ใช้สบู่
ถู ถุ ง มื อ แ ล้ ว ล้ ว ง
ผ่าน ทางทวารหนกั 
เป็นต้น ท าการล้วง
อุ จ จ า ร ะออกมา
จากล าไส้ ใหญ่สว่น

ปลายให้หมด ตรวจคล าระบบสืบพนัธุ์ของแม่โคว่า  แม่โคเป็น
สดัจริงหรือไม่โดยโคที่เป็นสดัจริงมดลกูต้องมี  การแข็งเกร็งตวั
มากกวา่ระยะที่ไมเ่ป็นสดั   
 

3.การสอดทอ่ผสมเทยีมในการผสมเทียม  
    ล้างบริเวณอวยัวะ
เพศภายนอกของแม่
โคด้วย น า้ให้สะอาด
และเช็ดทัง้ด้านนอก
ด้านในให้แห้งด้วย
กระดาษ  ทิชชู หรือ
กระดาษฟาง 
     การล้างท าความ
สะอาดบัน้ท้ายโคที่
พ ร้อม รับการผสม
เทียม 

              การตรวจความส าเร็จของการผสมเทียม  
    1. ท าการตรวจท้อง 60 วนัหลงัการผสมด้วยการล้วงตรวจ 
หากพบวา่ปากมดลกูข้างที่ตัง้ทองคล้ายลกูโป่งใสน่ า้วางตวัอยู่
บนกระดูกเชิงกราน หรือปีกมดลูกทัง้ 2 ข้างมีขนาดใหญ่ไม่
เทา่กนั โดยที่ปีกมดลกูข้างที่ตัง้ท้องจะใหญ่กวา่ข้างที่ไม่ตัง้ท้อง 
และเส้นผ่านศนูย์กลางของปกมดลกูข้างที่ตัง้ท้องจะประมาณ 
6-9 เซนติเมตร ซึง่ถ้ากดอาจพบการกระเพื่อมน า้ (Fluctuation) 
หากคล ารังไข ่จะพบก้อนเนือ้เหลอืงบนรังไขข้่างเดียวกบัปีกมด
ลกที่ตัง้ท้อง ลกัษณะเหมือนดอกเห็ดหรือกรวยยื่นขึน้มาจาก
เนือ้ของรังไข ่รังไข่ข้างที่ตัง้ท้องจะใหญ่กว่าข้างที่ไม่ตัง้ท้อง แต่
ไมค่วรคล ารังไข่ เนื่องจากถ้าผู้ ล้วงขาดความช านาญ จะท าให้
ก้อนเนือ้เหลอืงหลดุ ท าให้แมโ่คแท้งลกูได้  
    2. ดจูากบนัทึกการผสมเทียม หากผ่านมา 2 รอบของการ
เป็นสดัแล้ว แต่โคไม่แสดงการเป็นสดั ให้คาดเดาว่าโคตัง้ท้อง
แล้ว หรืออาจท าร่วมกบัการล้วงตรวจก็ได้ 
 
 
 

ข้อด ี

- ปรับปรุงพนัธุ์และขยายพนัธุ์ทีต้่องการได้ในเวลาอนัสัน้ 
- ลดต้นทนุ ลดคา่ใช้จ่าย ในการจดัการเลีย้งพอ่พนัธุ์ 
- ลดความเสีย่งตอ่การติดโรค 

ข้อเสยี/ข้อควรระวงั 
- มาตรฐานน า้เชือ้/เทคนิคการผสม 
- โรคติดตอ่ 
- ลกัษณะด้อยที่แฝงอยูข่องพอ่พนัธุ์ 
- ความช านาญในการล้วงตรวจท้อง 

 
 

   
 

การผสมเทยีมโค 
Artificial Insemination in Cattle 
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